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Verkiezingsprogramma Natuurwetpartij (i.s.m. P.M.B.) 
voor de Tweede Kamerverkiezingen 2002 

Tijd voor een nieuwe kijk 
Bewust naar een duurzame samenleving 

1: Inleiding 

1,1: Visie 

De Natuurwetpartij streeft naar een politiek beleid dat het leven in harmonie brengt met het natuurlijke en de 
natuurwetten [1] en wil zo het welzijn van een ieder bevorderen. Zij wil dit primair tot stand brengen door ontwikkeling 
van het bewustzijn. Hierdoor ontstaat vanzelf een beter inzicht in natuurlijke wetmatigheden. In onze visie zijn veel 
maatschappelijke problemen te herleiden tot een niet juist zien of negeren van natuurlijke wetmatigheden en principes. 
Meer zien, meer bewustzijn, is voor ons de eerste vereiste voor een betere maatschappij. Daarmee wordt de eigen 
verantwoordelijkheid gesterkt, zodat zij een basis kan vormen voor meer vrijheden voor het individu, dus minder wetten, 
minder bureaucratie en minder kosten. 

1.2: Partijgeschiedenis en toekomst 
De Natuurwetpartij werd opgericht in 1992, omdat de bestaande politieke partijen iets wezenlijks misten: het besef dat 
maatschappelijke problemen al ontstaan zijn, lang voordat ze aan het licht komen. Ze zijn begonnen als gedachten in het 
individuele en collectieve bewustzijn [2]. Het is veel effectiever om ze op dat subtiele niveau aan te pakken dan later te 
moeten puinruimen. 
De Natuurwetpartij staat open voor alle goede ideeën, en voor samenwerking met anderen. De Partij voor 
Maatschappelijk Belang (P.M.B.) [3] die vooral in Oss actief is en zich baseert op de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens, steunt de Natuurwetpartij in woord en daad. De bedoeling is dat de P.M.B. en de Natuurwetpartij 
op termijn gaan fuseren. 

De Natuurwetpartij doet in 2002 voor de derde keer mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Lelystad heeft sinds 1994 
een gemeenteraadslid van de Natuurwetpartij. 

2: Preventieve aanpak 

De Natuurwetpartij streeft naar meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid voor de individuele burger en naar minder 
wetten. Wetten moeten kaders verschaffen, niet inperken. Zij legt daarom de nadruk op bewustwording bij zowel de 
burger als de overheid. Daardoor ontstaat een groter inzicht in de wetten van oorzaak en gevolg en worden sneller lessen 
getrokken uit de effecten van vroeger handelen en eerdere maatregelen. Nieuwe wetgeving dient meer beoordeeld te 
worden op toekomstige effecten. En dat niet over de duur van één regeerperiode of als tienjarenplan, maar ook voor de 
verre toekomst; niet alleen de effecten voor de Nederlandse bevolking, maar ook die voor andere betrokken landen. 
Daarnaast vinden wij dat bij elk wetgevingsproces beter stil gestaan dient te worden bij de praktische uitvoering ervan, 
De WAO die als afvloeiingsregeling werd gebruikt, de trage afwerking van asielverzoeken, te weinig plaatsen bij de 
studie geneeskunde, de opsplitsing van de NS in slecht samenwerkende onderdelen, dit zijn maar enkele voorbeelden van 
niet consequent doordachte regelgeving. De overheid besteedt zo een groot deel van haar tijd aan het oplossen van eerder 
door haarzelf veroorzaakte problemen. Nog meer wetten erbij is dan ook de oplossing niet. 

Preventie dwingt ook tot het bevorderen van duurzaam ecologisch werken, niet alleen in de landbouw, maar in alle 
sectoren. Zo willen wij het transport van onbewerkte grondstoffen beperken en de bewerking tot kant en klare' producten 
zoveel mogelijk ter plekke plaats laten vinden. Voor wat we moeten importeren dient een redelijk arbeidsloon betaald te 
zijn, en die producten dienen onder humane arbeidsomstandigheden vervaardigd te zijn. Ook willen wij een hoge accijns 
op producten die niet geheel of gedeeltelijk herverwerkt kunnen worden. 
De voortslepende en miljarden kostende vervoersproblematiek willen wij verminderen door onder meer het fiscaal 
stimuleren van wonen bij het werk, thuiswerken en telewerken, In dit verband zijn wij voor afschaffing van de 
overdrachtsbelasting. Voorts bepleiten wij de bouw van levensloopbestendige woningen met standaard een kamer die als 
werkruimte kan worden ingericht. 

De preventie van problemen lijkt ons eveneens onontbeerlijk op het vlak van menselijke relaties. Daartoe willen wij meer 
voorlichting en gemakkelijk toegankelijke cursussen over het onderhouden van relaties en conflicthantering. 

Preventie, het voorkOmen van problemen, is de aanpak die wij op alle terreinen voorstaan. 

3: Stiltegroepen en bewustwording 

Naast een uitgebreid politiek programma biedt de Natuurwetpartij een methode om verbeteringen snel en zonder veel 
moeite in te voeren: de Stiltegroep [4]. Dit is een groep mensen die gezamenlijk een aantal uren per dag technieken voor 
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de ontwikkeling van het bewustzijn toepast. Van deze specifieke technieken is bewezen dat niet alleen hun eigen 
bewustzijn groeit, maar ook het collectief bewustzijn [2], waardoor de sociale samenhang in de maatschappij verbetert. 
Als de groep groot genoeg is, is het effect zelfs wereldwijd merkbaar. Tijdens bijeenkomsten met een paar duizend 
deelnemers werd onder andere vastgesteld: een duidelijke afname van geweld en andere misdaad, van 
oorlogshandelingen, en van het aantal verkeersongelukken. De kosten van het instandhouden van een dergelijke groep 
zijn een fractie van de besparingen die het oplevert. 

De Natuurwetpartij wil in ons land een of meerdere groepen installeren van mensen die professioneel het collectief 
bewustzijn van ons land meer samenhangend maken. Maar ook op individueel niveau willen wij cursussen voor 
bewustzijnsontwikkeling faciliteren. Burgers met een dieper ontwikkeld bewustzijn zullen spontaan minder natuurwetten 
overtreden en zo bijdragen aan een succesvolle samenleving waarin zich minder problemen voordoen. 
In dit verband pleiten wij ook voor het stimuleren van bezinningsoefeningen (met faciliteiten) binnen werkorganisaties. 
Wij pleiten voor de inrichting van stiltecentra in alle gemeenten van enige omvang, waar men ongestoord als individu of 
groepsgewijs tot zichzelf kan komen, kan bidden, mediteren en dergelijke. 

In aanvulling op 'stille bewustzijnsverruiming' willen wij het bewustzijn van de individuele burger ook ontwikkelen door 
gerichte infonnatie. 
Hierdoor kunnen wezenlijke zaken bereikt worden als: 
* een grotere ontvankelijkheid voor normen en waarden, 
* meer verdraagzaamheid, 
* een betere communicatie, 
* meer spontane zorg voor elkaar 
* en het nemen van meer verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. 
Informatie kan ook een middel zijn tot meer gezondheidsbevorderend gedrag. Te denken valt hierbij aan adviezen over 
juiste natuurlijke voeding, leefstijlen, dagindeling, sport en ontspanning  etc.  Hierover willen wij meer onderricht op 
scholen, maar ook voorlichting aan de ouders en de burger in het algemeen. 

4: Directe democratie 

Het beleid van de afgelopen jaren heeft ertoe bijgedragen dat de burger zich minder 'thuis' voelt in eigen omgeving. Voor 
een abstracte, juridisch-economische ruimte kan hij geen loyaliteit opbrengen en voelt hij geen verantwoordelijkheid. Het 
'wij' en 'ons' gevoel brokkelt af, men voelt zich minder betrokken bij de directe leefomgeving en mist de motivatie om 
daadwerkelijk bij te dragen aan het welzijn ervan, Men ervaart steeds minder een lokale en nationale identiteit. Het 
bestuur is een 'ver-van-mijn-bed-show' geworden. 
Een effectief middel om het collectief bewustzijn [2] te versterken zijn de Stiltegroepen. Die zullen het democratisch 
gehalte van het bestuur doen toenemen en zorgen voor een meer directe afstemming tussen de wensen van de burgers en 
het politiek bestuur. 

Voor de Natuurwetpartij staat de mens centraal. Wij willen daarom meer directe democratie en een bestuur dat dicht bij 
de burger staat. Om het bestuur dichter bij de bevolking te brengen, is de Natuurwetpartij voorstander van onder meer: 

* Rechtstreekse verkiezingen voor de leden van de Eerste Kamer; 
* Op provinciaal en gemeentelijk niveau de instelling van een soort Eerste Kamer als toetsingsbureau (met 
bezinningscapaciteit); 
* De instelling van deelraden per '10.000 inwoners'; 
* Ambtelijke functie burgemeesterschap (i.v.m. neutrale positie); 
* Door onderlinge samenwerking zorgen dat burgers bij én loket of instantie terecht kunnen; 
* Vernieuwde inspraakregeling, gebaseerd op inspraak vooraf en meedenken van de burgers, bij de ontwikkeling van 
belangrijke gemeentelijke projecten. 

Aangaande de Europese samenwerking streven wij naar: 
* Een minimale bevoegdheid van 'Brussel'. Subsidiariteit en decentralisatie staan voorop. Beslissingen dienen genomen 
te worden op het laagst mogelijke bestuurlijke niveau. Meer monetaire autonomie voor de lidstaten; 
* Een zeer geleidelijke en behoedzame eenwording van Europa op democratische wijze, met behoud van verschillen in 
cultuur, eigenheid en identiteit. Die eenwording kan niet van boven af opgelegd worden, maar dient zich te voltrekken 
volgens een natuurlijk groeiproces dat van binnenuit en van onderaf gestalte krijgt. 

5: Onderwijs 

De student dient niet louter opgeleid te worden tot een handzaam werktuig in dienst van het bedrijfsleven. Het onderwijs 
moet de leerling allereerst besef bijbrengen van wie hij of zij zelf is en in welke cultuur hij zijn wortels heeft. De basis 
voor bewustzijn en bewust handelen wordt gelegd in de jeugd. De Nederlandse 'identiteit' wordt gevormd door het 
bewustzijn en het bewust handelen van alle individuen tezamen. 
Stiltegroepen zullen automatisch het collectief bewustzijn [2] verbeteren en de wens om kennis te vergaren bij de 
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bevolking doen toenemen. Door ontwikkeling van bewustzijn in het lesprogramma op te nemen, ontstaat bij elke leerling 
een toename van intelligentie, creativiteit en het spontane vermogen om te handelen overeenkomstig de natuurwetten. Op 
den duur neemt dan ook de kwaliteit van het collectief bewustzijn toe. Hierdoor zal de regering, onafhankelijk van de 
partijspecifieke samenstelling ervan, meer succesvol worden. 

De Natuurwetpartij wil daarom: 
* Bewustzijnsontwikkeling, filosofie en levensbeschouwelijke oriëntatie als verplichte vakken; het aanleren van 
technieken van meditatie en bezinning faciliteren; het ontwikkelen van het vermogen om denkbeelden positief te 
formuleren; 
* Het op alle onderwijsniveaus ontwikkelen van een historisch, cultureel en religieus besef, alsmede de samenhang 
daartussen; 
* Lessen maatschappijleer/burgerschapskunde in het gehele voortgezet onderwijs; 
* Meer aandacht voor verschillen in persoonlijke aanleg en IQ: wel gelijke kansen bieden, maar niet gelijke resultaten 
verwachten; 
* Legalisatie van thuisonderwijs. Als ouders daar bewust voor kiezen, blijkt dat zeer effectief,  
* Een professioneel systeem voor studiekeuzebegeleiding opzetten; 
* Bijscholing van langdurig werklozen gericht op maatschappelijke participatie; 
* Meer kleine onderwijsinstellingen. De student dient zich steeds positief te kunnen identificeren met zijn 
onderwijsinstelling. Basisscholen geïntegreerd in elke buurt; 
* Meer onafhankelijk onderzoek naar de gezondheids- en milieurisico's van nieuwe technologieën. Dominantie van de 
publieke onderzoeksagenda door private, commerciële belangen dient voorkomen te worden. 

6: Veiligheid 

6.1: Defensie 

De dramatische gebeurtenissen in New York van 11 september 2001 hebben opnieuw aangetoond wat de Natuurwetpartij 
al jaren stelt: geen enkele overheid is in staat de veiligheid van haar burgers te garanderen met de bestaande 
defensietechnologieën. De Natuurwetpartij is voorstander van het toevoegen aan het leger van een Spiritueel Defensie 
Systeem, dat gebaseerd is op de bewustzijnstechnologie die reeds met succes is toegepast door Stiltegroepen (zie onder 
punt 3). In plaats van veiligheid te forceren door dood en destructie, of daarmee te dreigen, blijven mensen en gebouwen 
intact en doven in plaats daarvan de gevoelens van vijandschap in mensen. 

Een dergelijke wijze van vredeshandhaving was oorspronkelijk het doel van de UNESCO [5]. De constitutie van de 
UNESCO, die in november 1945 in Londen werd aangenomen, begint met [6]: 

"De Regeringen van de Deelnemende Staten aan deze Constitutie verklaren namens hun bevolkingen: 
Dat aangezien oorlogen beginnen in de geesten van mensen, de vrede ook in de geesten van mensen opgebouwd dient te 
worden." 

"Dat een vrede die uitsluitend gebaseerd is op de politieke en economische overeenkomsten van regeringen, geen vrede 
is die verzekerd kan zijn van de eenstemmige, langdurige en oprechte steun van de volkeren van de wereld, en dat de 
vrede daarom, als zij niet wil falen, gegrondvest dient te zijn op de intellectuele en morele solidariteit van de mensheid." 

6.2: Politie 

Op korte termijn moet de politie meer middelen hebben om haar kerntaken, het zorgen voor een veilige en leefbare 
samenleving en het verlenen van hulp, slagvaardig uit te kunnen voeren. Zij moet in staat zijn snel te reageren, ook als 
het om kleine criminaliteit gaat of bij kleine overtredingen. Politie en andere gezagsdragers moeten regels handhaven. 
Wij zijn voor parate, goed zichtbare wijkagenten en stadswachten met een kantoor in de wijk dat 24 uur per dag open is. 
Ook streven wij naar een betere samenwerking van de politie met burgers, wijkraden en professionele werkers om 
problemen in een wijk te voorkomen en aan te pakken. Bij grote particuliere evenementen dienen de beveiligingskosten 
te worden doorberekend. 
Op de langere termijn zullen Stiltegroepen indirect zorgen voor een afname van misdaad en andere vormen van 
negativiteit, op nationaal en internationaal niveau. 

6.3: Justitie 

De druk op het justitieel apparaat zal verminderen wanneer een permanente Stiltegroep geïnstalleerd is. Tot die tijd heeft 
het vergroten van de capaciteit van het justitieel apparaat voor ons hoge prioriteit. Ook vinden wij dat iedere mogelijke 
vorm van klassejustitie of de schijn daarvan vermeden dient te worden. Ter voorkoming van rechtsongelijkheid - wie 
dure advocaten kan betalen kan juridisch soms gemakkelijker de dans ontspringen - moet voor minder vermogenden 
voldoende rechtsbescherming beschikbaar blijven. Een verhoging van de pro-Deotarieven voor advocaten lijkt ons 
noodzakelijk. 
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6.4: Rehabilitatie en misdaadpreventie 

De toepassing van programma's voor bewustzijnsontwikkeling in de gevangenis zorgt voor een afname van de recidive 
[7]. Deze programma's verminderen ook de behoefte aan drugs. Dat laatste is van eminent belang daar een substantieel 
deel van alle misdaad aan het gebruik van en de handel in drugs gerelateerd is. Het terugdringen van het druggebruik 
willen wij bereiken door meer voorlichting en door bekendheid te geven aan gezonde technieken voor groei van 
bewustzijn. Mede om te voorkomen dat mensen een crimineel circuit worden 'ingezogen', willen wij ons inzetten voor 
het scheppen van banen voor schoolverlaters om zo de maatschappelijke betrokkenheid te versterken. Daarom zijn wij 
ook voorstander van een goed vangnet voor maatschappelijk kwetsbare personen en voldoende onderdak en hulp voor 
sociaal ontspoorden. 

7: Volksgezondheid 

7.1: Heelkunde en eigen verantwoordelijkheid 

Voor de Natuurwetpartij ligt de nadruk op ieders eigen verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid. Gezondheid is niet 
vanzelfsprekend en een ziekte komt doorgaans niet 'uit de lucht vallen'. In de voorafgaande periode is er vaak een 
ernstige en langdurige verwaarlozing van die eigen verantwoordelijkheid, of een aanzienlijke schadelijke invloed op de 
gezondheid vanuit de omgeving. Ziekte en haar behandeling kunnen niet los gezien worden van de 
ontstaansgeschiedenis. Een zorgvuldige diagnose en behandeling van de symptomen zijn voor ons onvoldoende. Ook de 
levensomstandigheden van de patiënt dienen aan een analyse onderworpen te worden en zo nodig dient hulp verschaft te 
worden om een andere levensstijl aan te leren. Heelkunde is niet louter de kunst om symptomen te doen verdwijnen of 
verminderen. Men dient er bovendien voor te zorgen dat ziekmakende levensomstandigheden niet in een later stadium 
opnieuw hetzelfde of een ander syndroom teweeg brengen. Hier ligt een belangrijke preventieve taak voor de overheid. 

Goede gezondheidszorg vraagt daarom om: 
* Een leefmilieu dat de gezondheid bevordert. Factoren in deze zijn onder meer: voldoende beschikbaarheid van gezonde 
en biologische voeding, schone lucht, bewegings- en ontspanningsruimte, stressvrije omgeving (licht, geluid), minder 
werkdruk, minder '24-uurs economie'. 
* Voorlichting over gezondheidsbevorderend gedrag, zodat een ieder zijn verantwoordelijkheid voor de eigen 
gezondheid op een verstandige manier op zich kan nemen. 
* Onderzoek naar de werkzaamheid van preventieve maatregelen, en naar behandelwijzen met minder ongewenste 
bijwerkingen. Schade toebrengen door bijwerkingen van medicijnen en behandelmethoden is geen goede 
gezondheidszorg. 
* Een kritische opstelling ten aanzien van voorkomende psychologische en economische beïnvloeding door de 
farmaceutische industrie, waar deze de belangen van patiënten niet ten goede komt ofwel de opleiding van 
geneeskundigen eenzijdig beïnvloedt. 
* Meer onderzoek naar en invoering van natuurlijke diagnose- en behandelmethoden in alle eerstelijns gezondheidszorg 
(consultatiebureau, schoolarts, huisarts, bedrijfsarts). 
* Volwaardige acceptatie van en toegankelijkheid tot alle natuurlijke middelen en methoden waarvan de 
gezondheidsbevorderende of genezende werking is aangetoond. 

7.2: Curatieve zorg 

Wij willen ons inzetten voor een brede zorgverbetering, niet alleen door verandering van Organisatie en wijze van 
werken, maar vooral ook door het teweegbrengen van een omslag in het denken en voelen over zorg. Onze hoofdlijn is 
ook hier weer: zorg op menselijke maat, met daarbij steeds inbegrepen dat het hier om zieke en dikwijls oudere mensen 
gaat. Zo kan van zieken niet verwacht worden dat zij op het internet gaan rondshoppen naar de goedkoopste 
zorgverzekeraar, en wijzen wij onduidelijke en verwarrende publiek-private samenwerkingsconstructies af. Een hellend 
vlak lijkt ons bereikt, wanneer private zorgverzekeraars onder het mom van patiëntenbelangen in feite de belangen van 
hun aandeelhouders voorop stellen. 
Wat betreft het daadwerkelijke zorgwerk willen wij: 
* Een betere Organisatie en het inzetten van meer middelen voor het realiseren van een werkelijk vraaggestuurde zorg. 
Bij dat laatste denken wij onder meer aan: voldoende 'handen aan het bed', meer IC-bedden, medici, tandartsen en 
verloskundigen, en aan psychiatrische zorginstellingen waar mensen niet alleen worden opgevangen, maar ook 
behandeld. 
* Meer respect en salariëring voor werkers in de zorg. Het werken in de zorg dient aantrekkelijk gemaakt te worden. 
Bovendien dient een meer positieve beeldvorming over werken in de zorg geschapen te worden. 
* Verplegend en verzorgend personeel dient meer tijd 'aan het bed door te brengen en minder belast te worden met 
administratieve rompslomp. Werkers in de zorg haken nu vaak af omdat ze niet voldoende het gevoel krijgen met 
betekenisvolle zorg bezig te zijn. 
* Vakkrachten moeten geschoold zijn in reguliere geneeswijzen alsmede voldoende kennis hebben om de cliënt 
alternatieve, natuurlijke opties aan te kunnen bieden. 
* Kraamklinieken, herstellingshuizen en  hospices  voor stervenden met een huiselijke sfeer, waar voldoende aandacht is 
voor de onderscheiden wensen van elke cliënt. 
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* Geen kunstmatig rekken van het levenseinde, en geen behandeling om het natuurlijke sterfproces uit te stellen of tegen 
te gaan. 
* Intensivering van de palliatieve zorg en het stimuleren van de bereidheid tot mantelzorg. Wij zien de roep om 
euthanasie ook voortkomen uit de geïndividualiseerde samenleving, waarin mensen gemakkelijk vereenzamen en ieder 
sociaal engagement gaan ontberen. 

8: Een duurzame leefomgeving 

Wij streven naar een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu, in een wederzijds voedende relatie. Wij menen dat ook 
hier bewustzijnsontwikkeling van cruciaal belang is. Mede daardoor zal ontzag en respect voor de natuur in denken, 
voelen en handelen zich vanzelf sterker ontwikkelen. 
Daarin past dat wij ons inzetten voor het zoveel mogelijk voorkomen van onomkeerbare natuuraantasting. 

8.1: Natuurlijke landbouw en veeteelt 

Wij willen een versnelde ontwikkeling van de biologische landbouw en veeteelt in ons land. Hierbij dienen alleen 
natuurlijke (dus geen genetisch gemodificeerde [8]) planten en dieren gebruikt te worden. Een geleidelijke athame van 
voor de export bedoelde dieren (varkens, pluimvee) lijkt ons noodzakelijk. 
Wij zijn voorstander van het gebruik van natuurlijke meststoffen en biologische gewasbeschermingsmiddelen en streven 
naar een vergroting van het marktaandeel van agrobiologische producten. GFT-compost kan mogelijk hierin belangrijk 
bijdragen. 
Dit zal een enorme inspanning van de agrarische sector vergen. Stimulering, begeleiding en subsidiëring van dit 
overgangsproces lijken ons aangewezen. 

8.2: Energie 

Wij willen ons inspannen voor een versnelde invoering van groene energie. Op termijn streven we naar volledig groene 
energievoorziening. Ons land zou hierbij een winstgevende voortrekkersrol kunnen spelen. Het ontwikkelen van nieuwe 
technologie op dit gebied willen wij stimuleren. 
Aan de gebruikerskant willen wij het energiegebruik verminderen door de invoering van een progressieve ecotax. Wie 
zuiniger is met de nog 'vuile' energie, betaalt dan minder. Producten met een laag energieverbruik dienen sneller de 
productiestandaard te worden. 

8.3: 'Groene' productie 

Consumenten dienen in staat te zijn om de herkomst van producten te achterhalen via een nadere aanduiding op het 
product zelf of zijn verpakking. Wij willen toewerken naar meer zelfvoorziening van streek of land en beogen zoveel 
mogelijk lokale productie en distributie. De lijnen tussen producent en consument dienen zo kort mogelijk te zijn. 
Waar mogelijk dient herverwerking krachtig gestimuleerd te worden. Wij willen gebruiksvriendelijke systemen van 
inzameling van alles wat opnieuw te gebruiken valt. 
Het invoeren van een Milieu Belasting Indicator (MIBI) per product lijkt ons wenselijk. Een MBI toont de consument een 
schatting van de mate van milieubelasting die met de productie en distributie gepaard is gegaan. 

8.4: Ruimtelijke ordening 

Ruimtelijke ordening dient te geschieden vanuit een organische visie op de samenleving. In evenwicht met ruimte voor 
veelsoortige economische activiteit, dient de inrichting van onze leefruimte ook tegemoet te komen aan de natuurlijke 
behoeften van de mens aan bezinning, herstel, ontspanning, gevoelsbeleving  etc.  Wij pleiten voor meer 
groenvoorzieningen in stedelijke gebieden. Wonen in een stad, of in een multicentrische metropool als de Randstad, 
vereist natuurlijke rust-, stilte- en speelpunten. 
De Natuurwetpartij wil het opzetten en uitvoeren van gemeentelijke- en burgerinitiatieven bevorderen voor de 
ontwikkeling van samenhangende, duurzame en milieuvriendelijke wijk- en stadsontwikkeling en renovatie. Gemeenten 
moeten voortmaken met het opstellen en uitvoeren van hun lokale Agenda 21 [9]. 

9: Een harmonieuze samenleving 

In een harmonieuze maatschappij gaat persoonlijke vrijheid gepaard met respect voor elkaar en voor de omgeving. 
We hebben in Nederland een duidelijk pluriforme samenleving, met daarin groeperingen met uiteenlopende culturele 
achtergronden. Dat is niets nieuws. Nederlanders komen van oorsprong uit alle windstreken. Onze samenleving heeft aan 
de integratie van deze diverse cultuurinvloeden ook zijn ontwikkeling (en kracht!) te danken. Dit besef leeft niet 
voldoende. Vandaar dat in het vak maatschappijleer/geschiedenis en via de media aan dit onderwerp extra aandacht 
besteed moet worden (bewustwordingsproces). 

De Natuurwetpartij wil verder: 
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* Meer waardering voor de beroepservaring en de levenswijsheid van ouderen. In plaats van na hun vijftigste op een 
zijspoor te raken, moeten senioren de mogelijkheid hebben om zinvol en maatschappelijk nuttig bezig te blijven, zo lang 
als zij dat zelf wenselijk achten. 
* Culturele evenementen ondersteunen als ontmoetingsplaatsen van verschillende groeperingen; 
* Een j eugdbeleid dat de maatschappelijke betrokkenheid versterkt; 
* Behoud van de karakteristieke eigenheid van de diverse regio's in Nederland; 
* Nieuwbouw en gerenoveerde wijken met een zeer gemêleerd woningaanbod, waardoor men gemakkelijker met elkaar 
in contact komt; 
* De bouw bevorderen van huizen die geschikt zijn om met meerdere generaties onder één dak te wonen; 
* De Nieuwe Omroep [10] toelaten tot het publieke bestel. Deze omroep wil zorgen voor meer maatschappelijke 
bewustwording, op een wijze die het bestel nu niet voldoende biedt. 

9.1: Inburgering en integratie 

Wij zijn geen voorstander van een jaarlijks immigratiequotum, zolang Nederland nog in staat is nieuwkomers te voorzien 
van huisvesting, werk, onderwijs, gezondheidszorg en voedsel. Om economische migratie naar Nederland te 
verminderen, is het effectiever om welvaart en welzijn in de herkomstlanden te vergroten. 

Immigranten moeten de rechtsbeginselen van de Nederlandse staat onderschrijven, en passend onderricht in de 
Nederlandse taal moet op korte termijn beschikbaar zijn. Inburgering heeft echter twee kanten. Ook die 'ontvangende' 
samenleving dient zich in te spannen om de nieuwkomer zijn plaats te doen vinden en enig begrip te verwerven van zijn 
of haar culturele achtergrond. Voor integratie lijkt ons wezenlijk dat de nieuwkomer zich welkom en begrepen voelt. De 
overheid dient mede daarom begrip te bevorderen over wat 'mag' en 'moet', en het 'hoe' en 'waarom' daarvan, in de 
verschillende culturele groeperingen. 
Dan kan iedere burger zich 'thuis' voelen in ons land en in zijn buurt. 

9.2: Asielzoekers 

Voor asielzoekers gelden de regels van het vluchtelingenverdrag van de UNHCR [11]. Asielprocedures, humane opvang 
en uitzetting van afgewezen asielzoekers dienen te geschieden volgens de artikelen van het Europees Verdrag van de 
Rechten van de Mens [12]. Asielzoekers dienen binnen afzienbare tijd te weten wat hun status is. De voorkeur wordt 
gegeven aan opvang van vluchtelingen in eigen regio, of in een naburig land met een vergelijkbare cultuur. De vestiging 
van een of meer Stiltegroepen ter plekke zal hun veilige terugkeer bespoedigen. 

10: Basisinkomen 

De Natuurwetpartij is voor een sterke vereenvoudiging van wetten en regels. Het invoeren van een minimaal 
basisinkomen [13] voor alle legale inwoners doorbreekt de impasse rondom het Nederlandse sociale zekerheidstelsel. 
Door het huidige minima- en subsidiebeleid in het basisinkomen te integreren, wordt een einde gemaakt aan de wirwar 
van vaak privacy-onvriendelijke regels. Uitbetaling gebeurt in de vorm van een heffmgskorting. Iedereen die kan 
werken, verdient de rest bij in een korte of langere werkweek naar keuze. Met een basisinkomen blijft men economisch 
zelfstandig, ook als men kiest voor een deeltijdbaan, freelancewerk of vrijwilligerswerk. 

11: Een economie ten dienste van de mensheid als geheel 

Het gaat Nederland economisch goed. Dat komt omdat daaraan decennia lang prioriteit is gegeven. Daardoor kwamen 
andere aspecten minder tot hun recht. Zoals een rechtvaardiger verdeling van de inkomsten. Nu telt alleen betaald werk. 
Mensen die vrijwilligerswerk doen, of die zorgen voor de opvoeding van kinderen, krijgen daarvoor geen geld terwijl zij 
een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij. 

Steeds meer werk wordt door steeds minder mensen verricht. De WAO-regeling zit overvol met mensen die best nog 
kunnen en willen werken, maar niet in het tempo dat het bedrijfsleven eist. Dit probleem kan worden opgelost door de 
menselijke maat terug te brengen in de economie. 

Er wordt veel geld uitgegeven aan rente op de staatsschuld, prestigeprojecten als de Betuwelijn en aan het verbeteren van 
onze eigen economische positie, terwijl we het al goed hebben. Het contrast met 'Derde Wereld' landen en bepaalde 
groepen kansarmen in onze eigen samenleving is groot. Het is, wat ons betreft, tijd voor een emancipatie van de diepere 
waarden van het leven. En voor een economie die zich daar dienstbaar aan maakt. 

Ons beleid gaat uit van bezinning op het effect van wetgeving, en op de daadwerkelijke uitvoering van dat beleid, om tot 
een juiste inzet van de financiële middelen te komen. Economie en welvaart dienen te worden bevorderd zonder verlies 
aan welzijn van de bevolking. 

Naast een basisinkomen (zie punt 10) en verdere aflossing van de staatsschuld, streven wij naar: 
* Een sociaal ondernemersklimaat, waarbij het belang van de werknemers en consumenten zwaarder weegt dan dat van 
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de aandeelhouders; 
* Meer verband tussen de prijs en de werkelijke waarde van producten en diensten. De ware kosten van een product 
dienen niet alleen aan de hand van louter economische factoren te worden vastgesteld, ook ecologische en sociale 
factoren dienen doorberekend te worden; 
* Stimulering van particulier initiatief en startende ondernemers; 
* Minimumloon voor volwassenen vanaf 18 jaar; 
* Minder vervoer door meer lokale en regionale zelfvoorziening; productie en consumptie zo dicht mogelijk bij elkaar; 
* Mens- en milieuvriendelijke productiemethoden; 
* 'Max Havelaar-prijzen' voor producten uit de Derde Wereld; 
* Openheid over productiewijzen en handelsmarges; 
* Een weloverwogen keuze tussen vrije software en commerciële software [14] door overheid en in het onderwijs, ook in 
geval van zelfbouw en maatwerk; handhaving van het verbod op softwarepatenten [15] 
* Het oprichten van een instituut zonder winstoogmerk dat zich richt op de bestrijding en voorkoming van ziekten die 
voor de farmaceutische industrie commercieel niet interessant zijn. Wij staan in dit verband achter de campagne 'No  Pay,  
No  Cure,  goedkope medicijnen van levensbelang' van Artsen zonder Grenzen [16]. 

Referenties en verwijzingen: 

(1): Natuur en natuurwetten 
De natuur is datgene wat wij meestal met werkelijkheid aanduiden en omvat alles in het universum. Een meer formele 
definitie van het begrip natuur is: 'het complex van alle objecten van ervaring' [Immanuel Kant, Prolegomena 161. Die 
natuur is niet chaotisch, maar werkt volgens vaste wetten en principes. Veel van deze natuurwetten zijn objectief 
beschreven met formules, en subjectief met spreekwoorden en gezegden. In tegenstelling tot de wetten van een 
maatschappij, zijn natuurwetten niet van bovenaf opgelegd, maar vormen ze juist de basis van ons bestaan. De gehele 
evolutie heeft zich voltrokken volgens deze wetmatigheden. Het menselijk lichaam en de menselijke geest functioneren 
volgens deze wetmatigheden. Ze ontkennen, betekent de basis van ons bestaan negeren, de realiteit ontkennen. Wanneer 
we op politiek vlak een duurzaam stelsel van wetten en regels willen opstellen, dienen deze dus zo te worden opgesteld 
dat ze aansluiten bij de natuurwetten. 
Als de mens tegen de natuurwetten ingaat, wordt hij een spookrijder op het pad van evolutie en zijn de gevolgen 
onvoorspelbaar. 

[2] Collectief bewustzijn 
Het begrip 'collectief bewustzijn' omvat hier meer dan 'gemeenschappelijke denkbeelden' of 'de sfeer die ergens hangt'. 
Oosterse en westerse religies kennen het al vele eeuwen onder allerlei namen, maar ook in de sociologie en psychologie 
is het niet onbekend. De psycholoog David Onne-Johnson, iemand die decennia lang onderzoek heeft verricht naar het 
fenomeen van bewustzijn, zegt in dit verband: 

"Alhoewel de huidige sociologie uitgaat van de 'klassieke' opvatting dat mensen ontologisch afzonderlijke individuen 
zijn, heeft de langste filosofische traditie in het westen - die van het idealisme - ten minste indirect, steeds vastgehouden 
aan de verbondenheid van menselijke wezens op het niveau van het bewustzijn. 
Ook geldt dat diverse grondleggers van de theorie van de moderne psychologie het concept van bewustzijn zagen als een 
veld, waardoor individuen fundamenteel met elkaar verbonden zouden zijn. Een van hen, Gustav Fechner, beschreef een 
onderliggende eenheid van continuiteit van 'algemeen bewustzijn' naast de discontinuïteiten van het bewustzijn van elk 
individu afzonderlijk, dat in principe eenvoudig toegankelijk zou zijn door de drempel van de bewuste beleving te 
verlagen (in James 1898/1977). 
William James, de grondlegger van de psychologie als een erkende wetenschap in Amerika, stelde dat de hersenen eerder 
zouden dienen om bewustzijn te reflecteren of door te geven dan het voort te brengen, terwijl bewustzijn op zijn beurt 
opgevat zou kunnen worden als een transcendent, oneindig continuüm dat de wereld der verschijnselen onderligt (idem). 
Volgens Emile Durkheim, een van de grondleggers van de moderne sociologie, was een collectief geweten de essentie 
van het onderliggende sociale weefsel dat individuen in de maatschappij verenigt. Dit 'collectief geweten' of 'collectief 
bewustzijn' beschreef Durkheim als de geest van de maatschappij, die tot stand kwam wanneer "het bewustzijn van de 
individuen niet meer gescheiden blijft, maar zich groepeert en verbindt" (1951, pp  310, 312, 313)." 

Zie:  David Orme-Johnson, Ph.D., "Theory and Research on Conflict Resolution through the Maharishi Effect", 
httpL/murn.edu/meffect/th_and_res_doj  html 

[3] Zie  http:I/ww.pmb.nu  

[4] Stiltegroepen.  Zie:  
1. Robert M. Oates, Jr., "Creating Heaven on Earth, the Mechanics of the Impossible", Heaven on Earth publications, 
1990. 
2. David Orme-Johnson, Ph.D., "Theory and Research on Conflict Resolution through the Maharishi Effect", 
htpJ/inurn.edu/mffect/th_andjes_dojiitrni.  
3. Social Indicators Research, An International and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement, Volume 
47, Issue 2, June 1999. 
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Effects of Group Practice of the Transcendental Meditation Program on Preventing Violent Crime in Washington, D.C.: 
Results of the National Demonstration Project, June-July 1993, pp. 153-201 
4. Peter Koornstra,  "Bewustzijn  en  Politiek",  appendix 3,  (te verkrijgen  via  onze  website).  

Een voorbeeld  van  onderzoek naar  de  werking  van Stiltegroepen is het  volgende aangaande  de  oorlog  in  Libanon. 
Bron:  Davies, J. L., & Alexander, C. N. (1989). Alleviating political violence through enhancing coherence in collective 
consciousness: Impact assessment analysis of the Lebanon war. Paper presented at the 85th Annual Meeting of the 
American Political Science Association., Atlanta, GA.  
Experimentele Opzet:  
The Lebanon war was the most extreme and violent of the more than 60 conflicts world-wide in years 1983-1985. For 
11% of this period, TM-Sidhi groups [= Stiltegroep] of size sufficient to impact the war were assembled on 7 separate 
occasions at varying distances from the country. The combined significance of all indicators together is p<9x 10-20.  
Resultaten:  
War intensity fell 48%, fatalities fell 71%, injuries fell 68%, cooperation rose 66%. 
Effects of temperature, holidays, the possibility that courses were initiated upon hearing some good news, existing trends 
in Lebanon, media coverage, selected pruning of data or period, measurement artifact, bias, coincidence, seasonal cycles, 
and behavioral interaction between course and nation are all controlled for in the study. 

[5] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

[61 Zie http://www.unesco.org/generallenglabout/constitutionl  

[7] Zie htp://www.mum.edu/rehabilitation/page_07.httnl  voor een verslag van het positieve effect van de invoering van 
programma's voor bewustzijnsontwikkeling in penitentiaire inrichtingen in Senegal. 

[8]: Genetische manipulatie 
Genetische manipulatie  (GM)  vinden wij onveilig, onethisch en overbodig voor de voedselproductie. Bij de introductie 
van genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen in 1996 nam de Natuurwetpartij het voortouw in het wakkerschudden 
van de Nederlandse bevolking en in het activeren van de milieu-organisaties. Er werden tal van eigen publicaties 
verstuurd aan belangstellenden en belanghebbenden. Er werd bij de Reclamecodecommissie protest aangetekend tegen 
misleidende reclameboodschappen. Honderden vrijwilligers hebben toen 15.000 handtekeningen verzameld om de 
regering duidelijk te maken dat dit een ongewenste ontwikkeling is. 
Het maatschappelijk debat over gentech in 2001, onder de naam 'Eten en Genen', wekte nauwelijks belangstelling en 
werd door verschillende organisaties zelfs gekenmerkt als een promotiecampagne van de industrie. Het naïeve beleid van 
de overheid heeft een situatie geschapen waarin een gentechvrje keten van voedselvoorziening in ons land niet meer te 
garanderen is. Wij willen geen genetische manipulatie in landbouw en veeteelt en geen import van gentechvoedsel. Wij 
willen ons inzetten voor echte keuzevrijheid voor de consument en alles in het werk stellen om een volledig gentechvrje 
voedselketen voor mens en dier te bewerkstelligen. 

[9] De Lokale Agenda 21 is het VN-actieplan voor de redding van de aarde, opgesteld in Rio de Janeiro in 1992. De VN 
besloot dat ze zelf niet kon zorgen voor de omslag richting duurzame ontwikkeling en delegeerde deze 
verantwoordelijkheid naar de gemeenten. Tien jaar later zijn nog steeds maar weinig gemeenten voortvarend aan de slag 
met hun Lokale Agenda 21. 

[10]: Zie http://www.denieuweomroep.nl  

[11]: 1IJNHCR  [United Nations  High  Commissioner for Refugees],  de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, 
heeft van de Verenigde Naties het mandaat gekregen om internationale acties voor de wereldwijde bescherming van 
vluchtelingen en de oplossing van het vluchtelingenprobleem te leiden en te co(rdineren. 

[12]: In Europa beschermt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) de mensenrechten. Alle staten 
van Europa hebben dit verdrag ondertekend. 

[13]: Zie httpiLwww,basisiniçon2en.nl  

[14]: Zie http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.nl.html  

[15]: Zie http://www.freepatents.orgL  

[16]: Zie http://www.artsenzondgrenzemiil  

Bij het verkiezingsprogramma op onze website vindt u verdere uitleg en verwijzingen. 
Ook kunt u bij het secretariaat diverse publicaties bestellen. 
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Landelijk secretariaat van deNatuurwetpartij 
Rivierenlaan 164 
8226 LH Lelystad 
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E-mail:  info@natuurwetpartij.nl  
website: http://www.natuurwetpartij.nl  
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