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1. Hypotheekrente-aftrek (gefaseerd) 
afschaffen en/of vervangen door een pro-
gressief stelsel: “hoe duurder je huis hoe 
minder aftrek”.

2. Feed-in systeem voor lokaal opge-
wekte duurzame elektriciteit (naar Duits 
model).

3. Omarming van het manifest digi-
tale vrijheid van BOF: o.a. waarborgen 
netwerkneutraliteit, herinrichting grote 
informatiseringsprojecten (EPD en OV-
chipkaart) kritisch onderzoek surveillance-
systemen en niemand mag van internet 
worden afgesloten.

4. AOW (gefaseerd) verhogen naar 67 
jaar.

5. Haal religie of levensovertuiging uit 
het ‘anti-haatzaaien artikel 137’ wetboek 
van strafrecht.

6. Beperking van de periodiek oplo-
pende loonschalen bij de overheid. “Het 
is onzin om enkel vanwege je oplopende 
leeftijd steeds meer te verdienen. Het is 
ook niet in het belang van de doorstroom 
op de arbeidsmarkt”.

7. Nederlandse BBC oprichten, omroep-
verenigingen worden productiehuizen die 
hun eigen broek ophouden.

8. Import palmolie, soja e.d. van niet-
duurzame herkomst verbieden.

9. Alle aardgasbaten naar duurzame 
investeringen en niet gedeeltelijk afromen 
voor begroting. Om in de toekomst Neder-
land energie-onafhankelijk te maken van 
derden (“i.p.v. rijkdom verbabyboomen 
ten koste van latere generaties”)

10.  Uitstel van aanschaf JSF en seri-
euze heroverweging vervanger F16.

11.  Verbod bonusuitkering bij ban-
ken die staatshulp ontvingen.

12. Legaliseer en reguleer softdrugs. 
Samen met goede voorlichting. “Stoppen 
met huidige kansloze hapsnap beleid van 
gedogen en dan weer repressie”.

13. Terug naar gespecialiseerde 
politieagenten voor zedenzaken, minder-
jarigen, ict, bestrijding georganiseerde 
misdaad.

14. Stel uniforme voorwaarden voor 
toetreding tot de EU, dus ook voor Turkije 
(niet allerlei extra eisen voor Turkije ver-
zinnen).

15. Stop bouwplannen megastallen.

16. Accijns op kerosine, “als vervanger 
van het alweer afgeschafte gedrocht vlieg-
tax om de concurrentie met alternatieven 
eerlijker te maken. Zoals de trein binnen 
Europa”.

17. Op religie gebaseerd onderwijs 
niet meer subsidiëren.

18. Afschaffen Centraal Vingerafdruk-
bestand. “Stoppen met die vingerafdruk-
ken in het paspoort”.

19. Accijns op wiet.

20. Definieer opnieuw waarom en hoe 
we uitgaven willen doen voor defensie en 
ontwikkelingssamenwerking, sluit niet uit 
dat de uitgaven hiervoor drastisch omlaag 
gaan en de manier van uitgeven radicaal 
anders zal gaan.

21. Geen deelname aan het nieuwe, 
door de industrie gedicteerde auteurs-
rechtverdrag.

22. Diplomatie na 50 jaar niet meer op 
de VS maar op de EU afstemmen.

23. Subsidie op opwekken duurzame 
energie (bedrijven en particulieren). “Een 
soortgelijk systeem als in Duitsland voor 
zonnecollectoren”.

24. Uitbreiding bestuurlijke transpa-
rantie middels nieuwe Wet Openbaarheid 
van Bestuur. “Zweeds model, lijst met 
overheidsstukken, aanklikken wat je wilt 
hebben”. 

25. Weg uit Afghanistan.

Voetnoten:

• Bij een aantal stellingen zijn reacties van 
lezers tussen aanhalingstekens toege-
voegd.

• Door een foutje van de redactie zijn twee 
bijna identieke stellingen omtrent de 
legalisering van drugs bij twee verschil-
lende thema’s in stemming gebracht. 
Om geen dubbele stellingen in de lijst 
op te nemen is ervoor gekozen om een 
te vervangen door een stelling met een 
bijna even hoge score, te weten: punt 5 
over ‘religie en grondwet artikel 137’. 

Disclaimer: de in deze lijst genoemde 
punten komen niet noodzakelijkerwijs 
overeen met de persoonlijke opvattingen 
van de verschillende redacteuren van 
Sargasso noch worden ze uitgedragen 
uit naam van de stichting Sargasso.

voor een links kabinet

“Het zou verstandig zijn als PvdA, SP, GL, PvdD vooraf zouden 
afspreken: deze 25 punten gaan we in ieder geval uitvoeren, dat 
is helder naar de kiezer en zo vorm je in ieder geval een rompka-
binet” stelde politiek analist Felix Rottenberg op 3 maart jl in 
de talkshow De Wereld Draait Door. Het weblog Sargasso vroeg 
haar lezers punten aan te dragen voor deze lijst: concrete pun-
ten. Geen ideologische uiteenzettingen en heiige vergezichten 
maar heldere en praktisch uitvoerbare plannen, in één zin. 
Er kwamen honderden punten binnen die de redactie vervol-
gens op vijf thema’s groepeerden: 1. economie en financiën 2. 
publieke sector 3. duurzaamheid en energie 4. maatschappij 
en bestuur 5. buitenlands beleid en defensie. Vervolgens zijn 

per thema de meest genoemde punten in stemming gebracht 
onder de lezers. Uit ieder thema zijn de vijf punten met de 
meeste stemmen op genomen in de definitieve 25 puntenlijst 
voor een links kabinet. 
Sargasso’s 25 puntenlijst is tot stand gekomen met minimale 
inhoudelijke inmenging van de redactie. De hieronder vermel-
de punten zijn letterlijke stellingen zoals aangedragen door de 
lezers. De redactie heeft alleen overduidelijk rechtse stellingen 
en andere hilarische uitingen gefilterd voordat de stellingen op 
het blog in stemming werden gebracht. Hiermee is de Sargas-
so’s 25 puntenlijst een puur Wisdom of the Crowds product in 
de 2.0ste zin van het woord!
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