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Voor een democratische en transparante overheid
Burgers geloven niet langer in de traditionele partijen en hun 
beroepspolitici. Deze kampen met een schrijnend gebrek aan 
inspiratie, zelfreflectie en langetermijnvisie. Wij willen onze stem 
niet meer weggeven tijdens de grote verkiezingsshows. We zijn 
mondig geworden en informeren onszelf. De digitale revolutie 
biedt ons de kans op meer inspraak en op politieke actie van 
onderuit. 

Voorbij links en rechts?
Burgers hebben geen boodschap meer aan de strijd tussen links 
en rechts. Wij bepalen zelf onze normen en waarden. We gaan niet 
als een bulldozer door de geschiedenis, maar bouwen verder op de 
grote verhalen die reeds geschreven zijn. We nemen ideeën op uit 
voorbije politieke stromingen: zowel immateriële waarden als 
ondernemingszin, zowel vrijheid als solidariteit, zowel 

gemeenschapsgevoel als duurzaamheid. We vertrekken 
niet vanuit dogma's maar bouwen aan nieuwe 

antwoorden: geen antwoorden uit het 
verleden, maar verfrissende 

oplossingen voor onze 
toekomst.

en nog veel meeri n
ons

online

programma

Voor vrijheden en burgerrechten van onderuit
Wij geloven niet langer dat de klassieke partijen onze problemen 
zullen oplossen. Wij geloven in jou, in onszelf en in de samenwerking 
met elkaar. Wees de verandering die je wil zien in de wereld en 
informeer jezelf!



Voor burgerrechten en de digitale revolutie
De digitale revolutie verandert onze maatschappij en onze wereld 
ingrijpend. De globalisering beïnvloedt onze manier van denken, 
communiceren, werken en leren. Dit biedt geweldige kansen, 
maar er zijn ook gevaren. Denk aan de recente 
afluisterschandalen van inlichtingendiensten wereldwijd. 
Aangezien de burger van de toekomst ook een digitale burger zal 
zijn, is het hoog tijd om onze burger- en privacyrechten uit te 
breiden.
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Voor een rechtvaardige en duurzame economie
Onze markteconomie is helemaal ontspoord, zo toont de crisis 
sinds 2008. Wij willen een economie waarin mens en milieu 
primeren op winstmaximalisatie, rationaliteit en eeuwige groei. 
Welzijn bloeit niet in een hypocriet systeem dat van zijn burgers 
goed gedrag en zeden verwacht, maar niet van de haute finance. In 
volle crisistijd boeken multinationals en banken winst, terwijl 
KMO's het lastig hebben, zelfstandigen kopje onder gaan en alle 
burgers moeten besparen. Grote ongelijkheid voedt angst, 
hebzucht en criminaliteit. We willen een alternatief voor het 
model dat ons en onze planeet uitput en ziek maakt.

Voor een basisinkomen
Iedere mens heeft recht op een onvoorwaardelijk minimaal 
inkomen, omwille van zijn deelname aan de maatschappij. Een 
onvoorwaardelijk basisinkomen leidt in tegenstelling tot een 
werkloosheidsuitkering niet tot de werkloosheidsval, maar geeft 
ondernemende mensen net de kans om een klein risico te nemen 
en hun dromen na te streven.

Voor kennis en cultuur in de digitale revolutie
De digitale revolutie heeft de manier waarop we informatie delen 
enorm vereenvoudigd. Onze wetgeving is nog altijd van de vorige 
eeuw en belet ons om ten volle gebruik te maken van de 
mogelijkheden die we nu hebben. De klassieke media zijn centrale 
media, georganiseerd van bovenuit. Het internet biedt de 
mogelijkheid om ons eigen verhaal te schrijven. Wij willen die 
mogelijkheden van de digitale revolutie garanderen en 
stimuleren. Hoog tijd om de wetgeving omtrent intellectueel 
eigendomsrecht aan te passen aan het digitale tijdperk.

Voor onze commons en gemeenschappelijke goederen
We leven in een wereld waarin zowat alles geprivatiseerd en 
verhandeld kan worden. Maar er zijn toch gemeenschappelijke 
goederen die van levensbelang zijn en van ons allemaal zijn, 
zoals zaden, schone lucht, ideeën, water en kennis. Als we onze 
commons niet beschermen, zal ons cultureel en ecologisch 
erfgoed in handen van multinationals belanden. Eigendom is 
belangrijk, maar stopt waar de samenleving begint. Wij willen 
wetten die onze gemeenschappelijke goederen vrijwaren van 
privatisering.


