
Geen Europese superstaat! 
Pensioenen en openbaar 
vervoer zijn van ons.

Lilian Marijnissen
fractievoorzitter SP
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NEDERLAND IS  
ZELF DE BAAS

We willen samenwerken, maar geen Brusselse 
bemoeienis met bijvoorbeeld onze pensioenen, 
ons openbaar vervoer en ons leger. Wij willen 
samenwerking van soevereine staten in plaats 
van een gedwongen keurslijf. We willen de 
vrijheid om zelf te bepalen waaraan we wel of 
niet meedoen. Daarom breken we de huidige 
Europese verdragen open. Politici die doen alsof 
er geen enkele andere optie is dan een Europese 
superstaat, maken samenwerking juist kapot. 
Een socialer Nederland ontstaat niet in Brussel. 

MENSEN BOVEN 
MULTINATIONALS  
 
Multinationals worden in deze Europese Unie 
op hun wenken bediend met lage lonen en veel 
onzekerheid voor werknemers. Bouwvakkers, 
distributiewerkers en vrachtwagenchauffeurs, zij 
weten er alles van. We stoppen de bevoordeling 
van multinationals en uitbuiting van mensen. We 
verzetten ons tegen de Europese Unie die onze 
publieke sector wil privatiseren. We beperken 
arbeidsmigratie als middel om de lonen laag te 
houden. Miljoenen Oost- Europeanen werken 
voor lage lonen en wonen in slechte huizen in 
West-Europa, terwijl er hier net zoveel mensen 
werkloos zijn. 

STOP DE  
VERSPILLING

De Europese Unie kost miljarden. Een 
Eurocommissaris (zoals PvdA’er Frans 
Timmermans) krijgt zo’n 30.000 euro per 
maand! Het is niet vreemd dat je dan niet weet 
wat de zorgen van gewone Nederlanders zijn. 
Het geldverslindende maandelijkse verhuiscircus 
van Brussel naar Straatsburg en terug kost 
zo’n 114 miljoen per jaar. Om nog maar te 
zwijgen van het rondpompen van miljarden aan 
gemeenschapsgeld. Europese samenwerking 
moet sober zijn. We verlagen daarom de 
extreme salarissen van Europese politici fors.  
We schaffen het peperdure verhuiscircus en  
de overbodige Europese Commissie af.
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   :SAMENWERKEN: JALAAT BRUSSEL  
NIET DE BAAS ZIJN
De EU is volledig ontspoord. Ooit 
was zij een nuchter samen werkings- 
verband van landen. Maar nu worden 
multinationals in de watten gelegd en 
werknemers tegen elkaar opgezet.  
De Europese elite wil zich bemoeien 
met onze pensioenen, ons openbaar 
vervoer en ons werk. Ze droomt over 
een Europese superstaat met één 
 regering en één leger. Het is de 
hoogste tijd om in te grijpen.  
Voor een sociale en rechtvaardige  
samenleving. 
De SP wil dat we zelf kiezen hoe we 
samenwerken. Niet Brussel gaat over 
onze pensioenen en ons openbaar  
vervoer, maar wijzelf. Laten we  
samen de Europese elite een halt  
toe roepen. Wij laten Brussel niet  
de baas zijn! 

Stem SP op 23 mei. 

WIJ ZIJN JOUW STEM

2. JANNIE VISSCHER (1961, EINDHOVEN)
‘Op veel plekken in de wereld worden mensen uitgebuit 
door bedrijven die in Europa hun producten verkopen. Laag 
loon en slechte arbeidsomstandigheden zijn het gevolg 
van grenzeloze winstmaximalisatie. Via handelsverdragen 
moeten wij deze praktijken aan banden leggen. Mensen 
boven bedrijven!’

3. GEERT RITSEMA (1960, AMSTERDAM)
‘Klimaat en milieu zijn grensoverschrijdend. Om de opwar-
ming van de aarde tegen te gaan moeten wij CO2-uitstoot 
wereldwijd beperken. Via Europese samenwerking kunnen 
wij de sluwe grootvervuilers aanpakken. Zo voorkomen wij 
dat de rekening van de energietransitie bij gewone mensen 
terecht komt.’

4. REMINE ALBERTS (1954, AMSTERDAM)
‘Via arbeidsmigratie worden Oost-Europese landen van hun 
jeugd beroofd. Deze harde werkers worden hier vervolgens 
uitgebuit. De Europese Unie maakt uitbuiting mogelijk en 
houdt de lonen laag. Arbeidsmigratie moet gereguleerd 
worden om mensen te beschermen, hier én in de rest van 
Europa.’

5. FENNA FEENSTRA (1970, SNEEK)
‘Multinationals en hun politieke loopjongens dromen van een 
Europese superstaat: één munt, één markt, één regering 
en nu ook één Europees leger. De Europese Unie is ooit 
opgericht voor vrede binnen Europa. Maar door miljarden te 
stoppen in bewapening zet ze juist die vrede en veiligheid op 
het spel.’

Stop de Europese elite 
en het gegraai!

Arnout Hoekstra
SP-lijsttrekker
Europees Parlement

WAT WIL DE SP?
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EEN EUROPESE SUPERSTAAT. 
BRUSSEL GAAT NIET OVER ONZE 
PENSIOENEN EN ONS OPENBAAR VERVOER.

ZELF BEPALEN HOE WE SAMENWERKEN.

DE MULTINATIONALS AAN HET ROER.

EERLIJK LOON VOOR EERLIJK WERK
VOOR WERKNEMERS.

MILJARDEN VERSLINDENDE
VERSPILLING VANUIT BRUSSEL.

EEN EINDE AAN DE EUROPESE 
COMMISSIE EN FORS LAGERE 
SALARISSEN VOOR DE EUROPESE ELITE.

NIET

WEL


