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Voor een betere en veilige volksgemeenschap! 

Volksgenoten, 

Voor jullie ligt het partijprogramma van de NYU, dat de titel draagt Het is slechts een 
greep uit de wereldbeschouwing waar voor wij staan. Na de moorden op Theo van Gogh en 
Pim Fortuyn is het duidelijk dat Nederland drastisch veranderd is! Met de dreiging van in-
ternationaal terrorisme, zie aanslagen van Madrid en Londen, moeten wij zorgen voor een 
veilig en sociaal Nederland. De bescherming van ons volk en vaderland moet voorop staan! 
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1 - Tegen vervreemding van onze maatschappij en cultuur 
• nationale identiteit is een stuk vaderland in de wereld 
• aanmoediging van gezinnen enjeugd tot gemeenschapszin in plaats van egoïsme en maten-

alisme 
• geen opname van nieuwe asielzoekers of vluchtelingen! 
• immigratie stop NU! 
• remigratie nu voor; criminele, illegale, en werkloze criminele vreemdelingen! 
• directe politieke ontkoppeling van alle banden met de Nederlandse Antillen 
• stopzetting bouw van nieuwe synagogen, moskeeën en hindoetempels 
• geen overheidssubsidies aan minderheden organisaties 
• geen belastinggeld aan anti discriminatie buro of meldpunt internet discriminatie 

2 - Voor de beste veiligheid van de burgers 
• herinvoering van de doodstraf om te beginnen voor kinderverkrachters en moordende 

pedofielen 
• strijd tegen de alom tegenwoordige corruptie in het overheidsapparaat 
• meer geld voor politie in de strijd voor de veiligheid in het vaderland 
• grensbewaking door douane en marechaussee i.s.m, alle defensie onderdelen 
• afnemen van de Nederlandse nationaliteit bij criminele vergrijpen van vreemdelingen 
• verplichte afkick klinieken voor drugsverslaafden 
• absoluut verbod op de handel en verkoop in soft en harddrugs 
• sluiting van alle koffieshops en growshops en het einde van de gedoogcultuur 
• sluiting van gebedshuizen waar wordt opgeroepen tot geweld 
• uitzetten van geloofsverspreiders die oproepen tot geweld 
• het uitzetten van alle terroristen die opleidingen hebben gehad in buitenlandse trainings-

kampen 
• serieuze sancties tegen falende overheidsmedewerker 
• herinvoeren functionele hoofdelijke aansprakelijkheid 
• stemmen via potlood en stembiljet, weg met de fraude gevoelige stemcomputers 
• wijk / straat verbod in de buurt van scholen voor kinderverkrachters en veroordeelde 

pedofielen 
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3 - Tegen de internationale kapitalistische uitbuiting van de burgers 
• deelname van de arbeiders in het ondernemingskapitaal (winstverdeling) d.m.v. fiscaal aan-

trekkelijk te maken 
• bestraffen en onteigenen van uitbuitende en criminele bedrijven 
• ondersteuning van kleine ondernemingen tegenover de multinationals 
• wettelijke referenda tegen internationale bedrijfsovername 
• mensen hebben recht op duurzame arbeid en menswaardige arbeidscontracten 
• stop de sociale afbraak, door het liberale piraten kapitalisme, herstel van de sociale voor-

zieningen! 
• lastenverlaging voor de laagste inkomens 

4 - Voor een gemeenschappelijk Europa der volkeren 
• tenietdoen van de heksenjachtwetten tegen de Europese nationalisten 
• onmiddelijke uittreding uit de NAVO en een oprichting van een Europees leger zonder in-

vloed van de VS 
• voor de vrijheid van de Europese volkeren bij het vastleggen van hun eigen orde 
• Nederland en Vlaanderen, herenigd in één Groot-Nederland 
• geen goedkope (gast)arbeidskrachten uit de nieuwe EU landen. Tegen de EU uitbreiding 

met Turkije! 

5- Voor een leefbaar milieu en een zorgzaam natuurbehoud 
• stopzetting van onnodige dierproeven 
• diervriendelijkere landbouw en veehouderij 
• stopzetting van pelsfokkerijen 
• sluiting kerncentrale Borssele, geen kernenergie opwekken of gebruiken maar nog inten-

siever gebruik maken van zon -wind -en waterenergie 
• landbouw, visserij en veehouderij zorgzaam moderniseren en waar op de eerste plaats staat 

zorg voor het dier en het milieu en op de tweede plaats voor het behouden van deze uiterst 
belangrijke bedrijven in Nederland, zodat wij niet afhankelijk zijn van import 

• keihard optreden tegen milieuvervuilers 
• meer geld voor onderhoud van de parken de stranden, flora, fauna en bosbeheer 
• gratis en betaalbaar openbaar vervoer 
• onmiddellijk verbieden van het ritueel slachten, dus sluiting van islamitische enjoodse 



slachthuizen 
• het verbieden van de verkoop van  halal  vlees 
• een onderzoek naar het gebruik van kernenergie door een onstabiel midden-oosten 
• een onderzoek naar de haalbaarheid van het omzetten van mest in energie 
• windenergie integreren mie netwerk 
• meer ecologische land en tuinbouw 
• meer vervoeren per binnenvaart voor ontlasting van de snelwegen, dit stimuleren door het 

bouwen van meer container terminalhaven(s) 
• afschaffen wegenbelasting, door berekenen naar de literprij  onder het mom van de ver-

vuiler betaald (dit in EU verband, om tanken in het buitenland te voorkomen) 

6 - Voor een beter leef en woonklimaat 
• goedkope kinderopvang voor werkende ouders 
• gratis gezondheidszorg, weg met de wachtlijsten en ziekenfondspremies 
• op iedere middelbare school dient een school-(wijk)agent dienst te doen (zie experiment in 

Duiven) 
• basis filosofie en ethiek integreren in het onderwijs om de in gang gezette maatschappelijk 

ontsporing terug te dringen! 
• bonus voor Nederlandse kinderen (nationaal belang systeem) het aanmoedigen van Neder-

landse gezinnen bij het nemen van kinderen 
• kinderverzorging als verplicht vak voor middelbare scholen 
• meer onderzoek doen naar waterstof brandstof, het stimuleren vanuit de overheid om over 

te schakelen naar deze schone brandstof 
• kinderverzorging als verplicht vak op alle middelbare schole 

7— Nederlandse eigen identiteit en visie 
• Nederlandse troepen weg uit Irak en Afghanistan. Geen Nederlands bloed voor de belan-

gen van Israël en de Verenigde Staten! 
• verplicht zingen van het Nederlands volkslied op scholen 
• verplicht schoolvak Nederlands nationalisme, waar de jongeren hun Nederlandse taal, cul-

tuur, traditie en geschiedenis leren 
• tegen de veramerikanisering van Nederland, weg met de  Coca-Cola,  MTV en Mac Donald 

"cultuur", wij staan voor onze eigen taal, cultuur, traditie 
• Nederland moet een eigen identiteit krijgen, stop het schadelijke liberale korte termijn be-

leid 
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