
1. We willen meer lokale democratie en zeggenschap voor Amsterdammers.  
Dit doen we door een systeem van open apolitieke wijkraden, budget vrij te maken voor 
bewonersinitiatieven, en het bindend maken en stimuleren van stadsreferenda. Ook schaffen 
we de positie van burgemeester af, beschermen we klokkenluiders, maken we alle 
gemeentelijke overleggen en stukken openbaar, en streven we naar het opheffen van de 
ondemocratische metropoolregio. We moedigen Amsterdammers aan om zich te verenigen 
in coöperatieven, en investeren fors in de lokale omroepen.  
 

2. We werken richting een circulaire economie die lokaal georiënteerd is.  
We willen een minimumloon van 15€ per uur voor alle Amsterdammers. Hier blijven de 
uitkeringen uiteraard aan gekoppeld. Ook make we de bijstand zo vrij mogelijk. We stoppen 
met citymarketing en staken deelname aan prestigeprojecten, breiden het publieke bezit uit 
en brengen nutsbedrijven weer in publieke handen.  
 

3. We pakken de wooncrisis aan: huizen zijn er om in te wonen.  
We onteigenen grote vastgoedeigenaren die wanpraktijken voeren, en nemen onteigend 
vastgoed in beheer als sociale woningen. We bouwen minimaal 1500 studentenwoningen, 
draaien sloopplannen terug en steunen alle kraakacties die leiden tot meer woonruimte voor 
jongeren. De huurstop van 2021 zetten we voort tot 2025, zetten ons in voor vaste 
huurcontracten, en stoppen de huurliberalisatie. Bovendien zetten we ons in voor betaalbare 
bedrijfshuisvesting voor kleine bedrijven. Zo komen we samen tot een collectieve, 
democratisch beheerde woningvoorraad. 
 

4. We gaan radicaal vergroenen.   
We nemen de autovrije stad als uitgangspunt, breiden het Openbaar Vervoer drastisch uit en 
maken het gratis. Al het vervoer in de stad moet elektrisch. We verduurzamen 10.000 
woningen per jaar. We investeren fors in her-, om- en bijscholing voor werkende mensen: 
géén ‘groene’ ontslagen zonder herscholing en compensatie. De kolencentrale gaat dicht, en 
kernenergie is géén duurzaam alternatief. We nemen de energievoorziening in publieke 
handen en stellen het open voor lokale collectieve initiatieven. We geven braakliggend 
terrein terug aan de bewoners als (tijdelijke) volkstuinen. We introduceren een wethouder 
dierenwelzijn en stadsnatuur.  
 

5. Discriminatie op basis van etniciteit, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, gender, 
religie, handicap of leeftijd, homofobie en transfobie moet de wereld uit, om te beginnen 
uit Amsterdam.  
We bestrijden racisme, fascisme en rechtsextremisme, op straat en in de raad. We controleren 
actief op loondiscriminatie, en discriminatie in arbeidsrelaties, en stoppen gemeentelijke 
samenwerking met discriminerende werkgevers. Lessen over seksualiteit, genderidentiteit en 
abortus worden verplicht. Geen mens is illegaal, iedereen is welkom. We maken Nederlands 
taalonderwijs gratis en toegankelijk, en zetten ons in voor een generaal pardon voor 
ongedocumenteerden. We voeren stopformulieren in om discriminatie bij de Politie tegen te 
gaan. Ook bepleiten we een door de overheid gefinancierd zorgsysteem met gratis 
reproductieve diensten, inclusief alle vormen van anticonceptie en veilige, toegankelijke 
abortussen.  
 
 



6. We verbannen het winstoogmerk uit de zorg.  
Zolang er geen nationaal zorgfonds is richten wij een lokaal zorgfonds op die alle zorg 
vergoed, zonder eigen bijdrage, op zijn minst voor minima. We investeren fors in jeugdzorg, 
richten een publieke thuiszorgorganisatie op en maken ons hard voor kwalitatieve en 
toegankelijke transzorg. Welzijn bestaat niet enkel uit zorg, dus opbouwwerk is van enorm 
belang, en iedere wijk verdient een eigen buurthuis. We investeren in sportverenigingen en 
voorzieningen in de wijk. We zetten zorgbuurthuizen op voor een waardige oude dag, en 
richten meer jongerencentra op. We garanderen ‘bed, bad, brood’ voor iedereen, schaffen het 
bedelverbod en de regiobinding af.  
 

7. We bestrijden de segregatie in het onderwijs.  
We verdelen leerlingen met een taal- of leerachterstand evenredig over scholen, en 
realiseren vijf publieke bijles-centra, die ook een sociale functie hebben als jongerencentrum. 
We zetten ons in voor geschikte faciliteiten voor elk soort onderwijs, en moedigen 
meervoudig gebruik van schoolgebouwen aan. Schoolzwemmen wordt gratis en verplicht, en 
we introduceren een gratis schoollunch. De gemeente hecht waarde aan en betrekt 
medezeggenschapsraden van onderwijsinstellingen bij haar besluitvorming, en dringt aan op 
volledige compensatie voor de leenstelselgeneratie.  
  

8. We maken cultuur voor iedereen toegankelijk.  
We openen gesubsidieerde muziek- en kunstscholen in de wijken, en voeren gratis 
museumdagen in. We maken ons hard voor vrije sluitingstijden van de horeca en een 
ruimhartig coffeeshopbeleid. We maken vergunningen voor livemuziek makkelijker en 
subsidiëren kleine poppodia en oefenlocaties zodat het aanbod verbreedt en betaalbaar is. 
We starten gemeentelijke werkplaatsen voor kunstenaars en leegstaande panden in 
winkelgebieden en bedrijventerreinen komen beschikbaar als broedplaats en expositieruimte 
voor (amateur)kunst.  
 

9. Een veilige stad door preventie, niet door politie.  
We bestrijden criminaliteit door te investeren in reclassering, jongerenwerk en sociale 
voorzieningen. We stoppen met preventief fouilleren en schaffen de ‘patsercontroles’ af. We 
bestrijden de verloedering van wijken door leegstand aan te pakken, en gebruiken 
gemeentelijke bevoegdheden voor een breed winkelaanbod. We bepleiten de regulering van 
wietteelt om criminaliteit rondom wietteelt en coffeeshops te beëindigen. We garanderen 
het demonstratierecht, en willen een commissie die politieoptreden kritisch bekijkt en toetst.  
 

10. We verbannen de wapenindustrie uit Amsterdam.  
We verzetten ons tegen de Amsterdamse wapenbeurs, en de gemeente stopt zaken doen 
met banken en beleggers die investeren in de wapenindustrie, en roept op tot een bredere 
boycot van deze organisaties. 

   


