


Er moeten meer
woningen gebouwd

worden, 
ook als dat ten koste

gaat van groen

Ondernemers moeten
klanten kunnen

weigeren die zich niet
hebben laten

vaccineren tegen
corona

Zwarte piet 
is racistisch Rechters moeten vaker

gevangenisstraffen
opleggen in plaats van

taakstraffen

Om de uitstoot van
stikstof te

verminderen, 
moet de veestapel

fors inkrimpen

Er moet meer geld naar
armoedebestrijding in

Nederland, ook als
daardoor de belastingen

omhoog gaan

De privacy van
burgers mag

worden beperkt
om de nationale

veiligheid te
vergroten

Bij het bouwen van
woningen moeten

sociale
huurwoningen

prioriteit krijgen

Om de pensioenen
(AOW) betaalbaar te

houden, mag de
pensioenleeftijd
omhoog als de

levensverwachting
stijgt

De
bijstandsuitkering
moet minder snel

stijgen dan het
minimumloon

Het eigen risico
moet worden

afgeschaft, ook als
mensen zich

daardoor minder
bewust zijn van de
kosten van de zorg Er moet meer geld

naar wegen, zelfs als
daardoor minder geld

overblijft voor het
openbaar vervoer
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