Een politiek profiel verschaffende standpunten van het Civilistisch Appèl
I

Gezin
1.

Bij vroegtijdig problemen aankondigend gedrag van jonge kinderen dient reeds
bijsturend ingegrepen te worden. Binnen de gemeentelijke Sociale Dienst zou hiertoe
een speciale afdeling moeten komen. Dit vroegtijdig ingrijpen dient te geschieden in
samenwerking met alle voor het kind relevante verbanden en instellingen: in de eerste
plaats de ouder(s), maar eventueel ook de kerk, moskee, school, sportverenigingen en
politie. De aanstelling van een gezinsvoogd in het kader van verplichte opvoedingshulp
behoort tot de mogelijkheden.

2.

Cursussen opvoedkunde moeten worden aangeboden en soms verplichtend worden
opgelegd.

3.

In principe moet het mogelijk zijn het gezin van het inkomen van één kostwinner te
onderhouden. De met het oog op de opvoeding van de kinderen thuisblijvende ouder
komt – ter compensatie voor gederfd inkomen en vanwege de ook maatschappelijk
hogelijk te waarderen opvoedingstaak – in aanmerking voor een opvoedersloon. Indien
men aangewezen is op een kindercrèche, dient deze aan serieuze kwaliteitseisen te
voldoen.

4.

Het betaald ouderschapsverlof moet verlengd worden.

5.

Een consequent en actief anti-spijbelbeleid dient gevoerd te worden. De ouders moeten
hierop – eventueel ook via sancties – aangesproken kunnen worden.

6.

Wij hechten aan de bijzondere betekenis van het ‘normale’ huwelijk als hoeksteen van
de samenleving en achten het wenselijk dat adoptie allen mogelijk is binnen dit ‘manvrouw’-huwelijk.

7.

Een preventief beleid ten aanzien van de voortplanting van zwakzinnigen en nauwe
bloedverwanten is aan te bevelen.

II

Justitie en Openbare Orde

1.

Uit een oogpunt van generale preventie en beveiliging van de samenleving zijn
drastische, verplichtende, minimumstraffen voor ernstige misdrijven op hun plaats, door
te brengen in sobere penitentiaire omstandigheden. Voor ongeneeslijk geachte
pedoseksuele delinquenten en gewelddadige psychopaten past levenslange
vrijheidsbeneming.

2.

Er dient een einde te komen aan het gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs. De ernstige
fysieke en psychische risico’s verbonden aan het gebruik van zogenaamde softdrugs
zijn immers zowel uit ideologische redenen als uit bestuurlijke slapheid heel lang
genegeerd.

3.

Consequente bestrijding van de onveiligheid in de openbare ruimte door een efficiënt,
effectief en voldoende talrijk politiekorps is geboden.

4.

Ruimere wettelijke mogelijkheid van verdediging van persoon en goed dient
gerealiseerd te worden.

5.

Financiële totale uitkleding van drugshandelaren en inbeslagname van praktisch al hun
goederen, roerende en onroerende, moet in de praktijk worden uitgevoerd.

6.

‘Junks’ en mensen met structureel crimineel gedrag mogen pas weer de straat op nadat
ze redelijkerwijs aantoonbaar zich van hun abjecte gedrag hebben afgekeerd en in staat
zijn zich maatschappelijk behoorlijk te gedragen.

7.

Gezien de zeer hoge werkloosheid en criminaliteit onder de Antilliaanse jonge mannen,
dient voorkomen te worden dat deze jongeren naar Nederland komen zonder reëel
maatschappelijk perspectief. Antillianen die zich schuldig maken aan misdrijven
dienen, na hun straf te hebben uitgezeten, teruggezonden te worden naar hun eiland van
herkomst.

8.

Het Koninkrijk der Nederlanden moet zijn aantrekkelijkheid voor zwart en crimineel
vluchtkapitaal ongedaan maken.

9.

Inspanning moet worden geleverd tot bestrijding van de bureaucratie bij de politie.
Verruiming van de opsporingsbevoegdheden (infiltratie in criminele organisaties;
kroongetuige; het volgen van partijen drugs tot dat een grote slag geslagen kan
worden…) is noodzakelijk, evenals harmonisatie van de (ICT-)communicatiesystemen
binnen de politie.

10.

Een rigoureus einde moet worden gemaakt aan ‘fiscale vrijstaten’ binnen de
samenleving; bij pogingen het bevoegd gezag te intimideren dient met sterke arm te
worden ingegrepen en volgen zware sancties.

11.

Islamitisch-extremistische infiltratie moet radicaal worden bestreden. Een verbod van
organisaties die terrorisme steunen is op zijn plaats. Hiertoe moet ook internationaal
worden samengewerkt.

12.

Dierenbeulen moeten zwaar worden gestraft.

III

Binnenlandse Zaken en Openbaar Bestuur

1.

In een democratie dient de mening van het volk er weer echt toe te doen: meer ruimte
voor voorkeurstemmen; gekozen burgemeester met ruimere bevoegdheden; gekozen
Minister-President, en referenda onder bepaalde condities.

2.

Drastische terugdringing van het aantal bestuurlijke overlegorganen dat zich met
bestuurlijke problemen bezighoudt is noodzakelijk, ten gunste van een transparante en
slagvaardige besluitvorming.

3.

Overwogen moet worden een herindeling van de provincies, waarbij enerzijds recht
gedaan wordt aan de historisch ontwikkelde samenhang en anderzijds aan de vereiste
efficiency, in elk geval zodanig dat het aantal provincies verkleint.

4.

Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) dienen onder sterkere verantwoordelijkheid van
de betreffende minister gebracht te worden.

5.

De Nederlandse Spoorwegen, het streekvervoer alsmede de openbare
nutsvoorzieningen dienen weer in de ‘openbare hand’ gebracht te worden, dus
staatsbedrijf te worden, uit overwegingen van algemeen en strategisch belang. Met de
privatisering en de opsplitsing van NS in diverse afzonderlijke bedrijven hebben de
politiek verantwoordelijken een gekkenhuis gecreëerd en het landsbelang verkwanseld.

6.

Door inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT), speciaal bij de
gegevensuitwisseling, moet de overheid beter haar beleid uitvoeren, bijvoorbeeld inzake
de veiligheid en de zorg.

7.

Stel bij bepaalde maatschappelijke problemen één van de zittende ministers als
projectminister aan die wordt ondersteund door ambtelijke projectmanagers zodat de
bestuurlijke verkokering kan worden doorbroken. Deze bewindspersoon zal over zijn
activiteiten periodiek aan de Kamer verantwoording dienen af te leggen.

8.

Bezien zal worden of enige vorm van georganiseerde ‘maatschappelijke
dienstverlening’ tijdens of na de schoolperiode voor een bepaalde periode ingevoerd
zou kunnen worden, op vrijwillige basis en met bepaalde maatschappelijke voordelen
van de deelnemers. Deze ‘gemeenschapsdienst’ zou zowel een civiele als militaire tak
kunnen kennen.

IV

Gezondheidszorg

1.

Van staatswege dient een basisziektekostenverzekering geheel bekostigd te worden.
Particulier kan men zich bij verzekeren voor bepaalde behandelingen.

2.

De overheid voert een zo preventief mogelijk beleid gericht op het tegengaan van
overmatig alcohol- en tabaksgebruik, alsmede gericht op het nuttigen van gezonde
voeding en voldoende lichamelijke beweging. De scholen dienen hierin een functie te
hebben. Een totaal preventief beleid is op zijn plaats met betrekking tot drugs.

3.

Meer openbaar groen moet bevorderd worden, vooral ook ten behoeve van de
volksgezondheid.

V

Sociaal Stelsel

1.

In de gezondheidszorg dient een einde te worden gemaakt aan de grootschalige fraude
via een stringente toepassing van de legitimatieplicht. Hetzelfde geldt ten aanzien van
de fraude met Sofi-nummers.

2.

Een intensieve bestrijding van de werkloosheid is noodzakelijk. Werk is er in onze
samenleving in overvloed. De arbeidskosten moeten echter omlaag. Werk dient weer
betaalbaar te worden. Nu moet men bovenop zijn nettoloon bijna dubbel zoveel
verdienen om de belasting op zijn werk te betalen. Door de hoge brutoloonkosten stoten
de bedrijven arbeid af, of verleggen hun productie naar lage-lonenlanden. Wij bepleiten
een studie naar vervanging van de belasting op arbeid.

3.

Ruimere mogelijkheden moeten bestaan om langer te kunnen werken, desgewenst in
deeltijd mede om de vergrijzing betaalbaar te houden.

VI

Onderwijs

1.

Extra aandacht is nodig voor het Nederlands, de moderne talen, wiskunde, informatica,
het geschiedenisonderwijs en de lichamelijke opvoeding.

2.

De rampzalige teloorgang van de opleiding in de exacte vakken (wiskunde,
natuurkunde, scheikunde en biologie) moet hoe dan ook gekeerd worden. Uiteraard
alleen voor degenen die hiervoor aanleg hebben. Het enorme tekort aan wis- en
natuurkundigen, scheikundigen, ingenieurs, medici, werktuigbouwkundigen en andere
kenniswerkers moet ingelopen worden.

3.

Extra aandacht voor de hoogbegaafden in een evident maatschappelijk belang.

4.

Nieuw grensverleggend onderzoek aan universiteiten en productinnovatie moeten
bevorderd worden. Daartoe moet onder andere meer geld via het NWO (Stichting
Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek) worden geïnvesteerd in wetenschappelijk
onderzoek. De universiteiten moeten zowel in de exacte als de geesteswetenschappen
weer ruimte krijgen voor filosofie en zuiver-wetenschappelijk onderzoek, los van
rendementsdwang.

5.

Havisten met een hbo-propedeuse moeten niet meer kunnen overstappen naar de
universiteiten gezien het zeer grote aantal dezer dat het daar niet bolwerkt. Wel moeten
ze na het afsluiten van vier jaar hbo kunnen instromen in een masteropleiding van de
universiteit.

6.

Het onderwijs moet aandacht besteden aan de vorming tot volwaardig staatsburger,
maatschappelijke waarden en daarop gebaseerde normen en sociaal positief gedrag.
Hierbij moet ook worden tegengegaan het pesten, agressief gedrag en vernieling.

7.

Inspanning moet worden geleverd om capabele, intellectueel begaafde, betrokken en
inspirerende docenten aan te trekken voor het middelbaar en hoger onderwijs,
ondermeer door een honorering overeenkomstig de eisen die aan de docent gesteld
worden. De docent moet weer ruime mogelijkheid krijgen zijn geestelijke rijkdom en
liefde voor het vak aan de leerlingen over te dragen en ook niet te zeer door andere
verplichtingen in beslag worden genomen.

8.

Alle zeilen moeten worden bijgezet om taalachterstanden vroegtijdig in te lopen.

9.

Scholengemeenschappen dienen kleinschaliger te zijn uit het oogpunt van
beheersbaarheid en veiligheid.

10.

Gestreefd moet worden naar voldoende mannelijke rolmodellen in het onderwijs
vanwege het pedagogisch belang voor de mannelijke leerlingen.

VII

Vreemdelingenbeleid

1.

Uit een oogpunt van een geslaagd integratiebeleid is het van groot belang de invasie van
allochtone huwelijksmigranten en economische vluchtelingen sterk terug te brengen.
Iedereen die als vluchteling of huwelijksmigrant binnenkomt wordt door middel van
enige jaren durend stringent inburgeringsbeleid tot volwaardig burger opgevoed en
opgeleid. Tijdens hun opleiding worden zij te werk gesteld om de kosten op te vangen.

Wie als huwelijkspartner naar Nederland komt, moet minimaal 24 jaar oud zijn. Wie
een partner haalt, moet minstens vijf jaar achtereen op basis van een arbeidscontract van
onbepaalde duur 130% van het minimumloon hebben verdiend en op die basis belasting
en premies hebben afgedragen, geen bijstandsuitkering hebben gehad en niet zijn
veroordeeld voor een misdrijf waarvoor minimaal drie maanden gevangenis kan worden
gegeven. Bovendien moet die partner een eigen woning van tenminste 50 m² hebben of
een duurzame, legale huurwoning van die grootte.
Wie iemand naar Nederland of België haalt, blijft tien jaar verantwoordelijk voor de
financiële kosten van diens verblijf, onder overlegging van een bankgarantie van 10.000
euro.
2.

Importhuwelijken van neven en nichten worden niet langer toegestaan, ter verkleining
van de kans dat kinderen worden geboren met ernstige afwijkingen.

3.

Indien mensen met een dubbele nationaliteit zich schuldig maken aan misdrijven dient
hen de Nederlandse of Belgische nationaliteit ontnomen te worden en volgt na hun
strafperiode uitwijzing naar het land van herkomst.

4.

Asielzoekers mogen het land vanwaar gevlucht niet bezoeken, op straffe van uitwijzing.

5.

Opvang van vluchtelingen dient primair en bij voorkeur in de eigen regio plaats te
vinden.

6.

Ook uit oogpunt van misdaadpreventie is een grootschalig, actief en systematisch
opsporingsbeleid van illegalen geboden, gevolgd door vastzetting en vervolgens snelle
daadwerkelijke uitzetting.

7.

Illegaliteit dient bovendien tot een misdrijf te worden bestempeld, zodat de
mogelijkheid bestaat een sanctie op te leggen in geval van recidive, danwel het
medeplegen ofwel het medeplichtig zijn aan dit delict.

VIII Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Milieu
1.

Alle overheidsinstanties dienen in gezamenlijke verantwoordelijkheid zorgt te dragen
voor het behoud van open ruimten – het Groene Hart bijvoorbeeld – en het behoud van
natuurlijk waardevolle landschappen. Indien nodig moeten Rijk en provincie hun
verantwoordelijkheid ten overstaan van de gemeentes nemen. Na Bangladesh en Taiwan
is Nederland het volste land ter wereld met ruim 470 inwoners per vierkante kilometer
(de V.S. bijvoorbeeld 23). In 2030 Dreigt bijna 20% van de Nederlandse bodem
bebouwd of geasfalteerd te zijn (in de V.S. is dit thans 1%). Ook uit die overwegingen
dient de immigratie gestopt te worden!

2.

Bij het houden van dieren onder meer ten behoeve van het boerenbedrijf moeten dezen
zoveel mogelijk in staat zijn hun dierzijn volgens hun natuur te beleven.

3.

De ‘industriële’, intensieve veeteelt dienst zo snel mogelijk ontmanteld te worden, ook
uit het oogpunt van milieu, voedselveiligheid en rentmeesterschap en met consideratie
voor het dierenwelzijn te opereren. Sterke bekorting van de reisduur van
‘veetransporten’.

4.

Stimulering van de biologische landbouw is noodzakelijk.

5.

Voldoende investeringen zijn nodig om de Lage Landen voor onderlopen te behoeden.
De waterdreiging is tot dusverre namelijk onvoldoende onderkend. Voldoende land
moet worden vrijgemaakt voor de tijdelijke of permanente opvang van water.
Nieuwbouw dient op terpen te geschieden.

6.

Fabricage van gevaarlijke stoffen dient bij voorkeur op één plaats te geschieden.

7.

Uit een oogpunt van de bewaking van voedselveiligheid moet de overheid de zo groot
mogelijke zelfvoorzienendheid van basisvoedsel stimuleren alsook zorg dragen voor
voldoende voorraad.

IX

Cultuur

1.

Monumentenzorg moet een extra financiële stimulans krijgen, gezien de achterstand in
het onderhoud en de funeste gevolgen door de luchtverontreiniging.

2.

De overheid dient de creatieve ontplooiing van kunstzinnige talenten te stimuleren.

X

Buitenlandse Politiek en Defensie

1.

Doelgerichte revitaliseringen ontwikkeling vaan de Benelux is vereist, ook als dit
staatkundige consequenties zou hebben. Hiertoe moet een Benelux-conventie
bijeengeroepen worden.

2.

Vorming van een Benelux-legercorps moet worden ter hand genomen.

3.

Vorming van een snel inzetbare interventiemacht uitgaand van de Europese Unie achten
wij zinvol.

4.

Wie een paspoort ‘kwijtraakt’ zonder aannemelijke verklaring danwel iemand bij wie
dit herhaaldelijk het geval is, krijgt geen nieuw paspoort meer. Alles dient gedaan te
worden om paspoorten fraudebestendig te maken.

5.

In Europees verband dient samengewerkt te worden teneinde de wetenschappelijktechnologische militaire kloof met de V.S. zoveel mogelijk in te lopen, ook waar het de
ruimtevaart betreft.

6.

In internationaal, speciaal bondgenootschappelijk verband moet de proliferatie van
massavernietigingswapens tegengegaan worden.

7.

Vastgehouden moet worden aan de militairen verbondenheid met de Verenigde Staten.

8.

De positie van de militaire muziekkapellen binnen de strijdkrachten dient verzekerd te
zijn uit een oogpunt van militaire muziekcultuur, de accentuering van de specifiek eigen
presentatie van de strijdkrachten en de muzikale omlijsting van ceremoniële
gebeurtenissen.

9.

Sancties tegen regeringen die gewetensvrijheid, zowel in godsdienstige als politieke zin,
onderdrukken zijn op hun plaats.

10.

Internationale aandacht is nodig voor het dreigende tekort aan schoon zoetwater,
veroorzaakt door mismanagement, het broeikaseffect en de bevolkingsgroei. Deze
aandacht geldt ook voor de hele mondiale milieuproblematiek. Niets meer of minder
dan de leefbaarheid van onze planeet staat op het spel.

11.

Subsidies ten behoeve van projecten in binnen- en buitenland dienen kritisch
doorgelicht te worden.

12.

Bevordering binnen een zo breed mogelijk internationaal draagvlak om mondiale
milieubescherming tot een speerpunt te maken van buitenlands beleid.

13.

Politiële c.q. militaire bijstand vanuit de Europese Unie om het moorddadige en
grootschalige stropen van wild speciaal in sub-Sahara Afrika effectief te bestrijden
alsook overbevissing tegen te gaan.

14.

Opvoering van de defensiecapaciteit van de Europese Navo-landen teneinde de
veiligheid in een woelige wereld beter te kunnen waarborgen.

15.

Gecoördineerde inzet van de Europese Unie om op te komen voor vervolgde Christenen
wereldwijd.

16.

Kritische herbezinning op allerhande subsidies en hulpgelden vanwege de Europese
Unie verstrekt.

XI

Ontwikkelingshulp

1.

Ontwikkelingshulp
zelfredzaamheid.

2.

Hulp moet niet verschaft worden indien deze corrupte praktijken financiert en/of indien
onvoldoende wordt opgetreden tegen drugshandel en/of het ontvangende land
onvoldoende meewerkt bij het terugnemen van uitgeprocedeerde zogenaamde
asielzoekers.

XII

moet

gericht

zijn

op

het

bereiken

van

economische

Financiën en Economie

1.

De basis waarop men een aandeel van een beursgenoteerd bedrijf koopt moet niet de
koersstijging zijn maar een verplichte, per kwartaal aan de aandeelhouders te
verschaffen winstuitkering. Zodoende voorkomt men dat veel mensen in de toekomst
de dupe worden van opgeklopte winstverwachtingen, door de onjuiste mededelingen
van belanghebbenden.

2.

Een meer representatief en dus realistischer samengesteld ‘consumptiemandje’ dient
zijn intrede te doen om de inflatie te kunnen meten, want thans worden we misleid.

3.

Het meenemen van de factoren klimaatsverandering en bodemdaling bij de planning
van grote infrastructurele werken en de ontwikkeling van natuur- en landbouw zal leiden
tot een jaarlijkse besparing van honderden miljoenen euro’s.

4.

Er dient een convenant gesloten te worden tussen de overheid, het hoger onderwijs en
de ondernemersorganisaties om kennis van speciaal hoge scholen te benutten in het
midden- en klein bedrijf (MKB).

5.

Ontwikkeling van alternatieve energiebronnen als vervanging van een door fossiele
brandstoffen, waaronder olie, aangedreven economie is nodig alsmede een studie van
de ontwikkeling van kernenergie.

6.

De instroom van hoogwaardige kenniswerkers moet eenvoudiger worden gemaakt.
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