
We hebben een duurzaam en rechtvaardig landbouwbeleid 
nodig om het milieu te beschermen en kleine 
plattelandsgemeenschappen te behouden. Het 
huidige beleid brengt het bestaan van kleine 
landbouwers in gevaar en bevoordeelt de agro-
industrie. Dit moet stoppen! 
Er moet onmiddellijk een einde worden gemaakt 
aan overbevissing, zodat we ons milieu kunnen 
redden en kleine en middelgrote visserijen in 

stand kunnen houden. We moeten de kustgebieden en eilanden met 
actieve visserijsectoren beschermen. 
Wij pleiten voor een visserijbeleid 
met duidelijke maatschappelijke 
en economische doelstellingen 
en maatregelen waarmee de 
afhankelijkheid van de sector van 
fossiele brandstoffen kan worden 
beperkt.

De EU moet zich actief inzetten voor de uitbanning van extreme 
armoede en honger in ontwikkelingslanden. Op papier is in 
het handelsbeleid van de EU veelvuldig sprake van hulp aan 
ontwikkelingslanden, maar in de praktijk blijkt het tegendeel waar: 
deze landen worden aan steeds onrechtvaardigere handelseisen 
onderworpen. Wij pleiten voor een handelsbeleid dat gebaseerd is 
op tastbare ontwikkelingsdoelstellingen.

Het kan de elite niets schelen en de EU-leiders luisteren niet. 
Ondertussen wordt ons geld voor  de fiscus verborgen door de 
banken en benutten multinationals elke maas in de wet om onder hun 
belastingplichten uit te komen. Dit kan zo niet langer! Er gaan elke 
week miljarden aan belastinggeld verloren die aan overheidsdiensten 
zouden kunnen worden besteed. Wij eisen fiscale rechtvaardigheid! 

De vrijhandel tussen twee partners is niet altijd voor beide partijen 
voordelig. De liberalisering van handel heeft een rol gespeeld in de 
maatschappelijke en ecologische afbraak in de wereld. Wij zorgen 
ervoor dat normen worden gehandhaafd en maken bezwaar tegen 
internationale handelsovereenkomsten die puur met het oog op de 
belangen van grote bedrijven worden gesloten.

De Palestijnen willen vrijheid, gelijkheid en 
gerechtigheid. Israël onthoudt de Palestijnen 
al tientallen jaren hun mensenrechten en 
zelfbeschikking. De Israëlische militaire bezetting 
is met nederzettingen, controleposten, een muur 
en de onmenselijke belegering van de Gazastrook 
alomtegenwoordig, maar de reactie van de EU is altijd te 
terughoudend geweest en zij onderhoudt tot op de dag van vandaag 
betrekkingen met het land alsof er niets aan de hand is. Wij staan 
achter de Palestijnen en vragen om een einde aan de bezetting, 
volledige gelijkheid voor Palestijnse burgers in Israël en eerbiediging 
van het recht van Palestijnse vluchtelingen om terug te keren. De 
EU moet de associatieovereenkomst met Israël opschorten en de 
handel met nederzettingen verbieden tot het land zijn verplichtingen 
uit hoofde van het internationaal recht nakomt.
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De leden van de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords 
Groen Links streven naar een solidaire en democratische EU waarin 
werknemersrechten en burgerlijke vrijheden worden geëerbiedigd, 
vrede en gendergelijkheid heersen, en verantwoord met het milieu 
wordt omgesprongen. Wij zijn de enige genderevenwichtige fractie in 
het Europees Parlement.
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“In onze fractie werken EP-leden uit heel Europa samen om 
ongelijkheid en bezuinigingen te bestrijden, om de democratie en de 
eerbiediging van de grondrechten te bevorderen, om werknemers, 
migranten en gemarginaliseerde groepen te beschermen, om de 
financiële markt aan banden te leggen, om klimaatverandering 
tegen te gaan en om wereldwijd te strijden voor gendergelijkheid, 
vrede en gerechtigheid. Dat is onze agenda. We horen graag van 
u hoe we uw belangen en uw recht op een eerlijke samenleving 
beter kunnen behartigen. Ga voor meer informatie en onze 
contactgegevens naar guengl.eu.” 

We hebben keer op keer gezien dat 
bezuinigingen averechts werken en dat 
bezuinigingsmaatregelen crises juist 
verergeren of zelfs veroorzaken. Het 
bezuinigingsbeleid van de EU-leiders is 
gunstig voor de rijken en machtigen, omdat 
met dit beleid een economisch stelsel in stand wordt gehouden 
waarin de behoeften van de financiële markt boven maatschappelijke 
kwesties worden geplaatst. We moeten deze prioriteiten dringend 
omdraaien en zorgen voor solidariteit en nieuwe banen binnen een 
economisch stelsel waarin niet de winst, maar de mens voorop wordt 
gesteld. 

Het dereguleringsbeleid en de belastingverlagingen 
waarvan grote bedrijven profiteren, zijn rampzalig voor 
werknemers. Onder het mom van mededinging en 
flexibiliteit worden de lonen van werknemers verlaagd 
en worden hun rechten ondermijnd. We moeten een 
halt toeroepen aan deze inbreuk op de arbeidsrechten!

Europa kan de benarde situatie van mensen die in de hoop op een 
beter leven naar de EU komen niet simpelweg 
negeren, noch voorbijgaan aan de oorzaken 
waardoor zij gedwongen worden huis en haard te 
ontvluchten. Wij strijden vóór vrij verkeer en tegen 
“Fort Europa”. Europa moet zijn falende asiel- en 
migratiestelsel herzien en, onder andere door 
middel van humanitaire visa en hervestiging van 
asielzoekers, veilige en legale toegang waarborgen 
voor migranten en asielzoekers.

Of het nu gaat om het bewerkstelligen van eerlijker beleid ten 
aanzien van ontwikkelingslanden, het strijden voor de rechten van 
staatlozen of het blijven uitoefenen van druk op de EU op het gebied 
van mensenrechtenkwesties; wij zetten ons onverminderd in voor 
een EU die goede banden onderhoudt met de rest van de wereld. 

Het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU moet gebaseerd 
zijn op de opbouw van een vreedzame wereld. Wij streven naar 
wijdverbreide demilitarisering en pleiten voor wereldwijde nucleaire 
ontwapening en strengere regelgeving aan de hand van mondiale 
overeenkomsten. Onze leden spelen een voortrekkersrol bij 
vredescampagnes en pleiten voor het verkiezen van vreedzame 
onderhandelingen boven militair optreden bij conflicten. We blijven 
ons verzetten tegen de macht van het militair-industrieel complex in 
de EU en de rol van de Unie als drijvende kracht achter bewapening 
binnen en buiten Europa. 

De rechten die in de EU worden beschermd zijn in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie in de volgende zes 
hoofdstukken ondergebracht: waardigheid, vrijheden, gelijkheid, 
solidariteit, burgerschap en rechtspleging. Het Handvest is voor de 
EU juridisch bindend. Dit betekent dat Europa zijn verplichtingen 
moet nakomen en – zowel in Europa als in de rest van de wereld – 
verantwoordelijkheid moet nemen op het gebied van mensenrechten 
en democratie. Wij verdedigen in dit verband consistent de privacy 
van gebruikers van online communicatie en veroordelen de druk van 
Big Tech lobbygroepen die uit winstoogmerk zoeken naar manieren 
om burgers te bespioneren. 

Om in Europa daadwerkelijk 
gendergelijkheid te 
verwezenlijken, moet 
allereerst de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen 
worden gedicht, moet worden 
gestreden voor de rechten 
van LGBTI’s, moet gelijke 
deelname aan besluitvorming 
worden bevorderd, en moet 

worden gewaarborgd dat alle beleidsvorming op gendergelijkheid is 
gestoeld. Wij verzetten ons tegen genitale verminking bij vrouwen, 
huiselijk geweld, mensenhandel en seksueel geweld. Wij strijden voor 
het recht van meisjes op onderwijs, wereldwijde erkenning van de 
reproductieve rechten van vrouwen en het recht om asiel aan te 

vragen op grond van gendergebonden vervolging.
 Het is hoog tijd dat de EU en haar lidstaten actie 
ondernemen en geweld tegen vrouwen aanpakken 
aan de hand van een samenhangende, holistische 
EU-strategie.
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De tijd dringt: er zijn op alle beleidsgebieden van de EU krachtige 
maatregelen nodig om klimaatverandering 
tegen te gaan. Wij zetten ons op mondiaal 
niveau in voor ambitieuze doelstellingen om 
de klimaatverandering te bestrijden en voor 
maatregelen om ontwikkelingslanden te 
helpen het hoofd te bieden aan de wereldwijde 
temperatuurstijging. We moeten de biodiversiteit 
van Europa beschermen en ons hard maken 
voor hernieuwbare energie; hernieuwbare energie is immers, in 
tegenstelling tot vuile fossiele brandstoffen, de toekomst.

Wij zetten ons in voor de rechten van dieren, omdat ze dit zelf niet 
kunnen. We zijn tegen bont, wrede jachtpraktijken, de erbarmelijke 
omstandigheden in de vleesindustrie en onnodige dierproeven. Wij 
vinden dat ieder dier respect verdient en recht heeft op een goed 
leven.
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