
1. Waarvoor heeft de wereldwijde economische en sociale crisis negatieve gevolgen?

a. de minder ontwikkelde landen  b. de klimaatverandering
c. onze scholen en ziekenhuizen  d. zowel a, b als c 

2. Waar verdienen vrouwen meer dan mannen?

a. in enkele Europese landen  b. in de meeste Europese landen
c. in heel Europa     d. in geen enkel Europees land

3. Wat steunt Europees Unitair Links/Noords Groen Links niet?

a. openbaar vervoer   b. een stijging van de militaire uitgaven
c. goede banen met een goed loon  d. hernieuwbare energie en recycling

4. Met wie werkt Europees Unitair Links/Noords Groen Links samen?

a. met niet-gouvernementele organisaties, Oxfam, Greenpeace, enz.
b. met vakbonden    c. met politieke groeperingen 
d. met a, b, c en d   e. met organisaties van het 
         maatschappelijk middenveld

The GUE/NGL group in the European Parliament is made up of 34 
MEPs from 12 countries we advocate solidarity, equality, democracy 

and peace in Europe and beyond.

uiuuiuuiQUIZuiuiuuiu

 iuuKoppel de betekenis aan het woord uiu

• SOCIAAL MODEL • EEN RECHTVAARDIGE VREDE • SOLIDARITEIT • 

•  LONEN DIE EEN MENSWAARDIG BESTAAN MOGELIJK MAKEN • FORT EUROPA •

Wist je dat twee afgevaardigden van GUE/NGL astronaut zijn geweest?

1=D 2=D 3=B 4=EAntwoorden

Zoek de 10 verschillen
EEF VORM AAN 
 DE TOEKOMST

ONTDEK 
Europees Unitair Links • Noords Groen Links
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Een EU die alles doet om de grenzen gesloten te houden. GUE/NGL strijdt voor de rech-
ten en vrijheden van iedereen, ongeacht waar iemand vandaan komt.

Een uitkomst waarbij alle partijen in een conflict het gevoel hebben dat tegemoet is 
gekomen aan hun grieven. GUE/NGL werkt aan een oplossing voor het Israëlisch-Pal-
estijns conflict.
 
Een loon dat je in staat stelt om behoorlijk te leven zonder dat je verschillende banen 
hoeft te nemen en zonder je zorgen te moeten maken of je wel kunt rondkomen.

Een model van sociale bescherming dat de EU heeft ontwikkeld om haar burgers te 
beschermen. Dit model is nu in gevaar als gevolg van het bezuinigingsbeleid.

Bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om elkaar te steunen.

European United Left • Nordic Green Left
EUROPEAN PARLIAMENTARY GROUP 

GUE/NGL
www.guengl.eu



Vrede
Het Europees buitenlands en veiligheidsbeleid moet erop 
gericht zijn om wereldvrede te bereiken. Dat betekent 
dat we ons tegenover alle landen in de wereld 
coöperatief en respectvol moeten opstellen. 
Het buitenlands beleid van Europa moet zijn 
gebaseerd op de behoeften van mensen en 
niet op het maken van winst.

onze ideeën 

http://aux.iconpedia.net/up-
loads/251662856.png

We moeten een eind maken aan deze economische crisis. We worden allemaal getroffen 
door de crisis, maar de armsten het hardst. Besparingen in de overheidsdiensten en hoge 
werkloosheid maken de zaken er alleen maar erger op. We moeten het beleid dringend 
veranderen. Wij vragen om beleid waarmee onze sociale diensten worden beschermd en 
nieuwe banen worden gecreëerd.

Een eind maken aan de crisis – jouw toekomst

  We willen geen “fort Europa”. Europa moet de mensen die hiernaartoe komen om   
   verschrikkelijke omstandigheden in hun eigen land te ontvluchten, welkom heten. Europa 
    moet vechten voor de grondrechten van alle mensen, ongeacht waar ze vandaan 
     komen. Als ze in hun eigen land worden vervolgd, moet de EU hen beschermen!

De grenzen van Europa

     Eerlijkheid
       De bestrijding van armoede staat centraal in ons werk. We zetten ons in voor beleid           
       dat bijdraagt tot een eerlijkere samenleving voor iedereen. We zijn tegen de huidige 
      aanpak van de EU,  die de armsten laat betalen voor de recessie.

Welvaart delen – een eind maken aan de wereldwijde armoede
We leven in een onrechtvaardige wereld. Waarom moeten miljoenen mensen vervuild 
water drinken? Miljoenen andere mensen hebben een tekort aan voedsel, kunnen geen 
onderwijs volgen of sterven aan ziekten die gemakkelijk te voorkomen zijn. Onze 
afgevaardigden in het Europees Parlement vinden armoede onaanvaardbaar en zetten 
zich in voor gerechtigheid, niet voor liefdadigheid. De EU-leiders moeten rekening houden 
met de gevolgen van hun handels- en landbouwbeleid voor niet-EU-landen.

Banen
Werkloosheid treft vooral jongeren. Wij willen dat het economische beleid zich richt op het 
scheppen van banen. Ook werken we er hard aan om het werkgelegenheidsbeleid van 
de EU een nieuwe richting in te sturen en zullen we blijven strijden tegen beleid dat de 
rechten, lonen en arbeidsvoorwaarden van werknemers aantast.

Mensenrechten
Mensenrechten zijn wat iedere mens nodig heeft om ten volle en gezond te kunnen leven. 
Deze rechten heb je louter omdat je een mens bent. Wij strijden voor een EU die de 
mensenrechten voorrang geeft boven financiële belangen. We willen dat de EU de 
vrijheden van mensen verdedigt.

Iedereen heeft recht op gratis openbaar onderwijs van hoge kwaliteit. Goed onderwijs is 
de sleutel tot een betere toekomst. Het is ons doel om ervoor te zorgen dat het 
onderwijsstelsel niet wordt geprivatiseerd, om te garanderen dat goed onderwijs niet 
alleen een recht van de bevoorrechten is.

Ons onderwijs

Als groene fractie pleiten wij voor groene energie en recycling, openbaar vervoer van 
goede kwaliteit, bescherming van bedreigde soorten, schone lucht en schone zeeën. 
GUE/NGL strijdt ervoor dat EU-besluiten echt een verschil maken bij het stoppen van de 
opwarming van de aarde en de klimaatverandering.

Onze planeet

Gelijkheid
We streven naar gelijke kansen voor iedereen. 
Bestrijding van discriminatie is een belangrijk 
onderdeel van ons programma. In deze tijd 
van bezuinigingen moeten we nog harder vechten 
om gelijke rechten te waarborgen.

Gegevensbescherming en internetvrijheid
GUE/NGL streeft ernaar om het internet vrij en open te houden. We verzetten ons tegen 
elke poging om de vrijheid van meningsuiting te beperken. In het Europees Parlement 
hebben we ons met succes ingezet om wetgeving tegen te houden die het voor 
overheden mogelijk zou hebben gemaakt om gegevens te verzamelen voor twijfelachtige 
en oneerlijke “rechtshandhavingsdoeleinden”.

   Gratis gezondheidszorg is een collectieve morele plicht, geen facultatief consumptiegoed. 
  We zijn tegen markt werking in de zorg. Een gezonde samenleving stoelt op universele 
 toegang tot gezond heidszorg. GUE/NGL werkt eraan om dit in heel Europa mogelijk 
te maken.

   Onze gezondheid

Sluit je bij ons aan op 
Facebook GUE/NGL

www.guengl.eu
Volg ons op 
Twitter GUENGL

De Europese regeringen geven miljarden uit aan destructieve militaire wapens, terwijl dat 
geld ook kan worden besteed aan gezondheidszorg, onderwijs en armoedebestrijding. We 
zijn er tegen dat er meer wapens worden ontwikkeld in de EU. De EU moet haar macht 
inzetten voor ontwapening, vooral nucleaire ontwapening, zowel binnen als buiten Europa.

Ontwapening
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