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Vrijzinnige Partij stopt met de voorbereidingen Tweede
Kamerverkiezingen 2021
In een ledenraadpleging begin deze maand hebben de leden van de Vrijzinnige Partij met 81 % van
de uitgebrachte stemmen gekozen voor het stoppen met de voorbereidingen om als Vrijzinnige Partij
deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2021.
Sinds vorig jaar is een Kerngroep Verkiezingen 2021 actief om de verkiezingsdeelname van de
Vrijzinnige Partij voor te bereiden.


Het manifest “Vrijheid om vrij te kunnen zijn” is in het voorjaar als basis voor een
verkiezingsprogramma opgesteld en door de leden goedgekeurd.
https://www.vrijzinnigepartij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Definitief-manifest-Vrijheid-om-vrijte-kunnen-zijn.pdf



Een versterking van de organisatie is in gang gezet gericht op ledengroei en sympathisanten.
De organisatiegraad van de Vrijzinnige Partij blijft echter te beperkt om succesvol te kunnen
deelnemen. Daarnaast kunnen coronamaatregelen een effectieve campagne belemmeren.



Onderzocht is of met andere politieke partijen samengewerkt kan worden vanuit de gedachte
“samen sterker”. Samenwerking kan versplintering van het politieke landschap tegengaan.
Helaas is na vele gesprekken met andere partijen en personen gebleken dat samenwerking
om verschillende redenen niet lukt of onvoldoende perspectief lijkt te hebben.

Gelet ook op de ervaringen bij de Kamerverkiezingen 2017, met een slecht verkiezingsresultaat voor
de Vrijzinnige Partij, is onder de leden gestemd over doorgaan of stoppen met de
verkiezingsvoorbereidingen. Van de uitgebrachte stemmen was 81% voor stoppen, niet idealistisch
vanuit het hart maar realistisch vanuit het hoofd.
“We zien nu bij de Kiesraad veel nieuwe inschrijvingen van allerlei partijen. Als paddenstoelen komen
deze uit de herfstgrond,” zo constateert oud-Tweede Kamerlid en VP-voorzitter Norbert Klein, “voor
velen zal verkiezingsdeelname een kansloze exercitie worden.

Stemmen gaan verloren, terwijl de urgentie voor echte sociale en economische veranderingen wel
degelijk door velen gezien wordt. Daarom zijn er zoveel mensen die zich met nieuwe initiatieven
inzetten voor die veranderingen. Zonder krachtige bundeling van vernieuwende progressieve
initiatieven is dat kansloos.”
De Vrijzinnige Partij zal de komende periode politieke initiatieven die inhoudelijk aansluiten op de VPbasis zoals beschreven in het Manifest “Vrijheid om vrij te kunnen zijn” ondersteunen. Daarnaast zal
de partij zich richten op de periode na maart 2021.

Demonstratie voor het basisinkomen 19 september 2020

De Vereniging Basisinkomen organiseerde op zaterdag 19 september de jaarlijkse demonstratie voor
het Basisinkomen. Deze keer werd de geslaagde demonstratie gehouden op het Museumplein in
Amsterdam. Norbert Klein, VP, was een van de sprekers. Verslag van de demonstratie is te vinden op
de website van de Vereniging Basisinkomen.

Werkgroep VP De inzet
"Hoe kunnen we als VP onze politieke doelstellingen realiseren?" De VP is nu weliswaar zelf gestopt
met de verkiezingsvoorbereidingen, maar we kunnen nog veel doen. Bijvoorbeeld ondersteuning
geven aan andere initiatieven voor de Kamerverkiezingen, stemadviezen geven, denktank-activiteiten
uitbreiden etcetera.. Een werkgroep VP De inzet zal daarvoor opgezet worden. Deze ledenwerkgroep adviseert het bestuur en vervolgens zal een gezamenlijk voorstel aan de leden voorgelegd
worden in een VP-bijeenkomst.
Heb je belangstelling om mee te denken of wil je meer over deze werkgroep-opzet weten, stuur dan
een mailtje naar contact@vrijzinnigepartij.nl

Inspiratie voor politieke veranderingen.

Michiel van Hasselt stelt in zijn nieuwste boek het arbeidsfundamentalisme aan de
kaak. Het geloof in het heilzaam zijn van betaald werk is doorgeschoten en het leidt tot falend beleid.
In de besprekingen tussen de VP (Klein en van Hasselt) bij de doorrekening van het VPbasisinkomen 2017 en het Centraal Plan Bureau kwamen de beperkingen van de modellen van het
CPB pregnant naar voren. (Keuzes in Kaart CPB 2017) Het geloof van economen in en rond het CPB
dat het arbeidsaanbod uiteindelijk de werkgelegenheid bepaalt is een fabeltje volgens de schrijver. Er
is in ons land gewoon niet voldoende vraag om arbeidsinzet om de nagestreefde volledige
werkgelegenheid te bereiken.
Alle maatregelen die getroffen zijn hebben geen kwantitatief resultaat gehad, wel heeft op allerlei
manieren verdringing plaats gevonden. Verhoging van de AOW-leeftijd verdringt jongeren, meer
werkende vrouwen verdringen mannen, basisbanen verdringen normale banen etc. De oplossing van
de problemen op de arbeidsmarkt ligt volgens van Hasselt in het invoeren van een strikt individueel
burgerinkomen. ISBN 978-94-028-2133-8

Aan de vooravond van de grootste technologische revolutie in de geschiedenis van de
mensheid geeft Yang oplossingen voor de gevolgen van deze revolutie. Automatisering, Artificial
Intelligence en big data staan op het punt om hele beroepsgroepen uit te roeien. Helaas heeft de
oude politiek het hier niet over of lijkt er iets aan te doen.
Vanuit het niets groeide Andrew Yang vorig jaar uit tot een prominente Democratische Partijkandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In Jouw baan gaat verdwijnen en dit is de
oplossing (The war on normal people) schetst Yang niet alleen de problemen die de maatschappij in
de nabije toekomst te wachten staan, hij komt ook met krachtige argumenten voor de oplossingen die
de maatschappij kunnen redden. Een belangrijke oplossing is ook volgens Yang de invoering van een
vrijheidsdividend als een onvoorwaardelijk basisinkomen. ISBN: 978-90-903307-6-1.

