achterstelling. Formuleren van taakstelling om te komen tot gelijkwaardigheid en gelijkwaardige behandeling, instellen van een laagdrempelig meldpunt tegen elke vorm van
seksueel geweld, aanscherpen van ac e tegen huiselijk geweld of economische mishandeling van vrouwen.
Zorg op maat voor iedereen. Geen bezuiniging! Jeugdzorg terug naar de landelijke overheid. Tegemoetkoming eigen risico voor lagere inkomens, versterken en verbeteren van
ondersteuning van mantelzorgers.

Piratenpar j
Eindhoven (PPe)

Kunst en cultuur. Piratenpar j wil meer investeren in cultuur en talentontwikkeling.
Kleine culturele aanbieders dienen meer mogelijkheden te krijgen om ac viteiten uit te
voeren bij de grote culturele instellingen, versterken en bevorderen van samenwerking,
meer diversiteit in het programma. Op sport: versterken en bevorderen van open en
toegankelijke sport- en speelparken, bijzondere aandacht voor sporten met een
beperking,
Privacy en kennis. Verbod op handel in persoonlijke gegevens, gezichtsherkennende
so ware en discriminerende algoritmen. Laagdrempelige stadscollege voor cursussen
en her- of bijscholing.
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armoede
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claim je ruimte
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ruimte
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privacy
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Claim je ruimte

(om te leven)

Onze top 5 kandidaten van rechts naar links: lijs rekker Patrick van der Voort,
Mohamed El Haddad; David van Deijk; Anne Vleeshouwers en Pejman Darvish-Zadeh

Meer weten, lid worden of meedoen? Mail ons eindhoven@piratenpar j.nl

CLAIM JE RUIMTE (OM TE LEVEN)
De Piratenpar j staat voor een open samenleving en vrije democra e waarin alle rijkdom en
welvaart gelijkwaardig onder elkaar wordt verdeeld en waarin kennis, kunst en cultuur voor allen
beschikbaar is. De Piratenpar j verzet zich tegen een overheid die burgers wantrouwt en neerzet
als fraudeurs. Wij claimen het recht op de ruimte om volwaardig mens te zijn en deel te kunnen
nemen aan alle verworvenheden in onze samenleving.
De Piratenpar j is een geuzennaam waar we trots op zijn. Deze naam onderscheidt ons van de
geves gde orde. Het laat zien dat wij een stem willen geven aan hen die nu niet gehoord worden
en dat wij ons sterk maken voor de rechten en meer zeggenschap van burgers.
De Piratenpar j wil investeren in goede publieke voorzieningen als zorg, wonen en onderwijs,
zodat ieder kind gelijke kansen krijgt. De Piratenpar j kiest voor robuuste sociale zekerheid, die
ervoor zorgt dat ook in crisis jd niemand in armoede hoe te leven. Wij pakken marktmacht aan,
zodat ook kleine ondernemers eerlijke kansen krijgen. Wij investeren liever in voldoende zorgpersoneel, dan dat we burgerrechten en vrijheden inperken. Wij staan pal voor de vrijheid van
meningsvorming en meningsui ng , en verze en ons tegen hen die deze vrijheid misbruiken om
een ander te kwetsen, te bedreigen of te dwingen tot een bepaalde levenswijze. De Piratenpar j
is tegen discrimina e op welke grond dan ook. Wij staan voor onvoorwaardelijke inclusiviteit.
Onze missie is werken aan een stad met betrokken en ac eve inwoners, voor een stad met:
- Een gezonde werk- woon- en leefomgeving
- Waar iedereen volwaardig mee kan doen en niemand wordt buitengesloten.
- Mondiaal en volwaardig burgerschap.
- Duurzaam en milieubewust wonen, leven en produceren.
- Gemeenschapszin, waar we elkaar helpen en ondersteunen in nood.
- De norm dat we eerlijk delen, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Waar solidariteit is van de rijken met de zwakkeren.

DE MENS CENTRAAL
Priva sering en individualisering hebben niet bevrijdend gewerkt maar hebben geleid tot bureaucra e, kostenverhogingen, zelfverrijking van de top en veel versplintering en eenzaamheid in de
samenleving. De menselijke maat is zoekgeraakt. De lonen, pensioenen en uitkeringen zijn al
jaren gelijk gebleven. Koopkracht is gedaald door de prijss jgingen. Tienduizenden zijn aangewezen op voedsel- en kledingbanken en al jaren wordt er te weinig gebouwd en s jgt het woningtekort. Daardoor vinden jongeren en lage inkomensgroepen nauwelijks een betaalbare woonruimte vinden. Ouderen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Vooral zij die alleen
moeten rondkomen van de karige AOW. Veel ouderen (maar ook jongeren) lijden onder eenzaamheid en stress. Levensmoeheid komt steeds meer voor.
Piratenpar j Eindhoven stelt de mens centraal. Daarom zien wij een toekomst met centraal daarbij het onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen vanaf 18 jaar. Tot dit in zicht komt zullen
wij al onze voorstellen en bijdragen aan dit perspec ef meten. Met de mensen in de stad willen
wij tegelijker jd werken aan het realiseren van deze toekomst, door :
- Mogelijk maken dat uitkeringsgerech gden een veel groter deel van wat zij met een betaalde

baan bijverdienen mogen houden.
- Afschaﬀen van mensonterende controles van bijstandsgerech gden vanuit wantrouwen en
proﬁlering;
- Maatschappelijke ac vering in de eigen woon- en leefomgeving s muleren;
- Duurzame banen scheppen voor uitkeringsgerech gden;
- Ontwikkelen van een stadscollege met cursussen en (bij)scholingen voor alle inwoners
- Aanpak van laaggele erdheid;
- Zorgen voor een goede startposi e voor alle inwoners, met een maatregelenpakket om ieders
startposi e te verbeteren. Onder andere op inkomen, opleiding, regelgeving en begeleiding.
Door het huidige overheidsbeleid worden steeds meer mensen uitgesloten en verliezen we de
regie over ons eigen leven. We merken de gevolgen dagelijks: Geen betaalbare woonruimte,
onvoldoende inkomen om van te leven, groeiende intoleran e naar lhb -ers en allerlei vormen
van discrimina e. En opnieuw blijkt dat je beter de goede achternaam of huidskleur kunt hebben.
PPe verzet zich tegen deze oude poli ek. Want in onze ogen mag en kan iedereen meedoen.
Onze top 10 programmapunten
Wonen. Meer betaalbare woonruimte voor jong en oud. Meer bouwen en huisjesmelkers, beleggers en speculanten zijn bij ons niet welkom. Woonplicht bij koop, ac e bij te hoge huren en
sanc es bij langdurige leegstand.
Burgerzeggenschap en maatschappelijk meedoen. PPe wil dat bewoners aan de tafel zi en bij
het ontwerpen van de buurt en de stad. Mogelijk maken van buurtbegro ngen, waarbij bewoners zelf beslissen over investeringen in hun buurt. Vrijwilligerswerk mag niet ten koste gaan van
betaald werk.
Arbeid en inkomen. Onvoorwaardelijk basisinkomen vanaf 18 jaar. Bestrijd armoede op alle
mogelijke manieren. Meer mogelijkheden voor bijstandsgerech gden om bij te verdienen. Stop
de privacy schendende en mensonterende overheidscontroles.
Jongeren en ouderen. Meer betaalbare ouderen – en jongerenhuisves ng, ac e tegen eenzaamheid en stress door inzet van sociale ondersteuning, afschaﬀen van AOW vermindering bij samenwonen, invoeren van ﬁjnmazig ouderenvervoer, invoeren van laagdrempelig programma voor
jongeren op schuldpreven e en –sanering.

Milieu en leefomgeving. Meer meetpunten luchtvervuiling, zero tolerance op milieudelicten. Sluit Asfalt Centrale Eindhoven, eerst onderzoek afronden naar gezondheidsschade. Bevorder elektrisch rijden, geen verdere uitbreiding Airport Eindhoven, ac e
tegen overlast van straatdealers verruim aantal coﬀeeshops.
Kleurrijke samenleving. Eindhoven is een interna onale stad waar vele mooie culturen
samenkomen. Gemeentelijke ac e is nodig zodat inwoners elkaar en de wereld beter
leren kennen. Een in te stellen Diversiteitsraad helpt en adviseert hierbij.
Vrouwenemancipa e. Bespreekbaar maken van overschrijdend seksueel gedrag en

