Grote schoonmaakplan
ELF BASISRECHTEN
Vrede en Recht (V-R) wil dat iedereen die deel uitmaakt van de Nederlandse
samenleving tenminste het recht heeft op:
•

1. Economische onafhankelijkheid—handelsbevordering, schuldsanering en
iedere burger vanaf 18 jaar een basisinkomen

•

2. Schone leefomgeving – perma cultuur en kleinschalige landbouw worden
bevorderd; het opzettelijk vervuilen van bodem, water of lucht wordt bestraft als
misdaad

•

3. Voeding – niemand in ons land mag honger lijden; iedereen heeft recht op
gezonde en duurzame levensmiddelen

•

4. Onderdak—iedereen moet betaalbaar kunnen wonen; huisuitzettingen worden
verboden (nu zijn er minstens 25 huisuitzettingen per dag)

•

5. Gezondheidszorg—terug naar een ziekenfonds waar de verzekerde beslist en
geen eigen risico hoeft te betalen

•

6. Gas, water en elektriciteit—in handen van de samenleving, niet van het
bedrijfsleven

•

7. Onderwijs—gratis en moet ieders unieke talenten stimuleren, met vakken zoals
zelfkennis en basiskennis over zelfvoorzienend leven

•

8. Rechtsspraak— iedereen kan naar de rechter stappen ongeacht hoogte van
het inkomen

•

9. Pensioen vanaf 65 jaar, mogelijkheid van opbouw pensioen in eigen beheer

•

10. Gelijke behandeling – multinationals krijgen geen belastingdeals meer,
postbusvennootschappen worden verboden

•

11. Vrijheid – teelt, gebruik en handel in hennep wordt vrij; overheid moet stoppen
met het betuttelen van burgers

VIER PLANNEN
De schoonmaak vindt plaats op 4 gebieden.

A. Milieu en economie
Wij willen van Nederland een schoon land maken
Onze leefomgeving is belangrijker dan het maken van winst. Wij hebben zorgplicht voor
de natuur, omdat wij daarvan onderdeel uitmaken. Daarom moeten wij zuinig zijn op
onze natuurlijke hulpbronnen.
Actieplan
•

– De invloed van multinationals, die steeds meer grip op ons milieu krijgen, gaan
we terugdringen.

•

– Om dit te kunnen bereiken moeten we de EU verlaten, omdat dit bolwerk niet
geregeerd wordt door de burger, maar door grote bedrijven.

•

– Wij willen lokaal opgewekte energie en kleinschalige milieuvriendelijke
landbouw.

•

– Met een honderd procent duurzaam bouwprogramma gaan we alle woningen
milieuvriendelijker maken en tegelijkertijd de economie stimuleren.

B. Financiële systeem

Wij willen een gezonde basis voor het basisinkomen
Ons huidige financiële systeem staat niet onder controle van de burger. Multinationale
banken kunnen de economie van ons land sturen. Door dat systeem moet de bezem
zodat de burger de zeggenschap over het systeem krijgt.
Actieplan
•

Het scheppen van geld gebeurt nu nog door commerciële banken. Deze
geldschepping brengen we naar de overheid, die dit voortaan bepaalt. Daardoor
krijgt de burger de zeggenschap over de economie en hoeft de overheid en
daardoor de belastingbetaler geen rente (op dit moment 8 miljard euro per jaar)
meer aan de banken te betalen. Banken verliezen hierdoor veel macht. Ook
hiervoor is nodig dat we uit de Europese Unie stappen en uit de Euro, zodat we
onze financiële toekomst in Nederland zelf kunnen bepalen in plaats van dat dit in
Brussel gebeurt. (Toelichting)

C. Politieke systeem
De burger moet meer zeggenschap in ons land krijgen
Ons politieke systeem is vervuild door corruptie. Het gaat zelfs zo ver dat misleidende
politici niet meer worden ontslagen, maar in functie blijven. Ook dit systeem moet een
grote schoonmaakbeurt krijgen.
Actieplan
•

Wij willen de burger actief betrekken bij de democratie. De burger heeft de plicht
de democratie te beschermen, dat betekent er voor waken dat de macht bij de
burger komt en blijft. Daarvoor moet de politieke macht meer worden
gecontroleerd.

•

Nu kunnen burgers geen aanspraak maken op hun burgerrechten, zoals vrijheid
van meningsuiting, recht op privacy, omdat volgens de grondwet rechters geen
wetten mogen checken.

•

Vrede & Recht (V-R) wil daarnaast met directe democratie zoals in Zwitserland de
macht leggen bij de burger.

D. Veiligheid
Wij willen in vrede en harmonie met elkaar samenleven
Wij willen een vreedzame samenleving stimuleren, invloeden die geweld en oorlog
propageren gaan we tegen. Onze kinderen leren we voortaan de waarde van een
harmonieus leven.
Actieplan
•

Omdat we vrede willen en geen oorlog kunnen we geen lid zijn van de NAVO,
zolang deze oorlog voert in het Midden Oosten, en enorme aantallen mensen
doodt en verwondt.

•

Wij zullen onze onafhankelijkheid moeten beschermen met een defensieapparaat dat gefocust is op onze eigen landsgrenzen in BeNeLux-verband. Ons
leger moet actief zijn binnen onze eigen landsgrenzen en niet meer daarbuiten.

