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      nr 1  Europa 2009-2014

Düzgün Yildirim
‘Kies voor eenheid, stem Solidara’

Met een sterke partij Solidara in de EU, kiest u 
voor een menselijker Europa, dat niet alleen de 
markt, maar ook het welzijn van haar burgers en 
de eenheid in de samenleving als vertrekpunt 

neemt. Europa moet beter, socialer en solidair met al haar 
burgers worden. Daarvoor hebben we uw steun hard nodig! 

nr 2
Niermala Jankie

‘Kies voor duurzaam, stem Solidara’

We hebben maar één aarde, daar moeten we 
heel zorgvuldig mee omgaan.

nr 3
ds Sarwar Eric

‘Kies voor mensen, stem Solidara’

Niet de geldstromen, maar mensen dienen het 
uitgangspunt te zijn als we keuzes maken.

nr 4
Bob Hoogendoorn

‘Kies voor vrijheid, stem Solidara’

We maken geen onderscheid naar geloof, 
afkomst, sekse of geaardheid.

nr 5
Aynur Cakir

‘Kies voor betaalbaar, stem Solidara’

Wonen moet voor iedereen betaalbaar zijn. Dat 
zou de overheid veel meer moeten stimuleren.

1.  geen onderscheid 
Niet alleen de vrijheid van enkelen, maar die van iedereen dient gewaarborgd te 
worden. Zonder onderscheid naar geloof, sociaal economische positie, afkomst 
sekse of geaardheid.

2.  eerlijke kansen voor iedereen
Een Europees brede opzet voor sociale voorzieningen en arbeidsrecht. De 
Bolkestein-richtlijnen worden afgeschaft om een einde te maken aan de uitbuiting 
van arbeiders.

3.  stop de privatisering
Stop de privatisering van trein, bus, licht en water. Maar ook de zorg en het 
onderwijs dienen in de handen van de overheden te blijven.

4.  een duurzaam Europa
Europa dient te investeren in duurzame energievoorzieningen en het aanboren van 
alternatieve energiebronnen. Zoveel mogelijk wordt natuurbehoud vooropgesteld.

5.  kiezen voor biologisch 
In heel Europa dienen de kleinschalige en biologische boeren te worden gesteund. 
Geen bio-industrie in de vorm van intensieve veehouderij in Europa. Strengere 
dierenwelzijnsnormen. Er komt een einde aan dieronvriendelijke transporten.

6.  opkomen voor mensenrechten
Wij staan niet toe dat landen, die nog niet hebben kunnen afrekenen met extreem 
nationalisme en corruptie en aantoonbaar de mensenrechten schenden, worden 
toegelaten tot de Europese Unie.

7.  menswaardige behandeling van vluchtelingen
Asielzoekers krijgen gelijk na hun aanvraag tot asiel de mogelijkheid tot het 
verrichten van (vrijwilligers)werk en worden geschoold in het leren van de taal. 

8.  turkije toelaten
Solidara is positief over de toelating van Turkije als lid van de Europese Unie.

9.  midden- en kleinbedrijven worden extra gesteund
Kleine zelfstandige ondernemers krijgen steun voor hun pensioenvoorzieningen. 
Starters worden de eerste 3 jaar vrijgesteld van het betalen van belasting.

10. betaalbare volkshuisvesting
De overheid stimuleert alleen betaalbare huur- en koopwoningen.
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Ik kies voor eenheid en word lid van Solidara!

O Ik word lid en betaal    w 10,-   w 15,-   w   ____________________   per 3 maanden.
O  Ik word lid en maak gebruik van de regeling voor bijstand, studenten en senioren 65+  

en betaal 5 euro per drie maanden.
O Ik geef toestemming om mijn jaarlidmaatschapsbijdrage in één keer te incasseren.

Voornaam : _________________ Achternaam : ___________________________   w m w v 

Adres : _________________________________________________________________

Postcode : ______________________ Plaats : ____________________________________

Telefoon : ______________________ E-mail : ____________________________________

Voor automatische incasso a.u.b. bank/gironummer :   _____________________________

Geboortedatum : ______________________  

Datum : _______________  Handtekening : ____________________________________

>   Knip de bon uit en stuur hem in een gefrankeerde envelop naar: 
Solidara, Bartjensstraat 4-3, 8012TG  Zwolle. Aanmelden kan ook via www.solidara.nl/wordlid

kies voor eenheid, stem solidara
Solidara is een nieuwe partij voor sociaal progressieve mensen. Wij staan voor eenheid in 
vrijheid en solidariteit. Niet de vrijheid van enkelen, maar die van iedereen in onze samenleving 
dient gewaarborgd te worden. Zonder onderscheid naar geloof, sociaal economische positie, 
afkomst, sekse of geaardheid. De mens dient weer het uitgangspunt te zijn. Niet alleen op 
papier, maar vooral door afspraken ná te komen.

het is aan jou... 
...om te bepalen of een politieke partij groot of klein is. Jij bepaalt 
welke partij het land mag regeren of in het Europese Parlement 
zitting neemt. Wij bieden alle inwoners van Nederland met Solidara 
een kans om zich te verenigen. Laat dus vooral je hart spreken. 
Wees solidair en help mij om gezamenlijk te werken aan een 
eigentijdse, democratische, sociaal progressieve partij. 

Mijn oproep: ben je voor gelijke rechten en eenheid in Europa? 
Stem dan op Solidara!

Met solidaire groeten, Düzgün Yildirim
oprichter Solidara, lid Eerste Kamer en statenlid in de provincie Overijssel


