
Wie meer wenst te weten over de staatkundige federatie kan lid worden maar,. .als u eerst de kat 
uit de boom wilt kijken begrijpen we dat best. Voor f 10 zenden we u onze statuten en verslag vara 
de oprichtingsvergadering.0 krijgt wat drukwerk en u kunt persoonlijk bezoek aanvragen. 
Onze uitgangspunten zijn als volgt: 

Hoewel we geen specifieke Christelijke partij zijn weten we toch onze cultuur gedragen door het 
inspirerende woord en gedachte die beschreven is in de bijbel. We weten van de strijd onzer voor-
ouders.De sociale rechten zijn verkregen door insparining,moed en beleid. We willen dat behouden. 
Elk mens die lid is mag zijn mening uitdragen mits het niet te doen is om anderen te beledigen. 
We staan open voor ieders eerlijke mening zolang die mening niet botst met onze zeden en gewoontes. 
De redactie behoudt zich dan het recht om ingezonden stukken te weigeren of te kuisen. We kunnen 
een heel eind mee gaan met andere meningen doch er zijn grenzen. De Nederlanders mogen niet tot 
een minderheid gaan behoren. Ons land is bezet door buitenlanders die een andere cultuur en geloof 
met zich meegebracht hebben. We wensen dat in elk geval niet te stimuleren en daar waar dat kan 
hopen we die voor ons vreemde smetten af te remmen.Voor ons geldt nog steeds.Wien Neerlands 
bloed door daderen vloed.(Tollens) 
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Daarmee zitten we nog ver beneden het lidmaatschapsgeld der grote partijen. We willen een partij 
zijn van Nederlandse Arbeiders. 
We kennen twee soorten mensen in de maatschappelijke klasse: ARBEIDERS en RENTENIERS. Wie dus geen 
rentenier is is een ARBEIDER hoe akelig dat voor sommigen ook klinkt. 

We werken graag samen met andere groepen die een echte Nederlandse doelstelling hebben. 

I ik'A'A 

* We beroepen ons steeds op de grondwet..verdragen en regelgeving. 

* We wijzen elke vorm van beledigende discriminatie af want  alien  in 
Nederland zijn voor de wet gelijk. 

* De Nederlandse beschavingsethiek is gefundeerd op een eeuwenlange 
Chistelijke geloofsbelevingsoverdracht onzer voorouders. Daarom staan we meer 

open voor ondersteuning van het Christelijk geloof als voor de ons vreemde- en vaak 
opgedrongen levensbeschouwingen. 

* De vrije meningsuiting is een groot goed. Daarnaast dient een ieder 
zich te kunnen beroepen op het recht van wederwoord. 

* Invoering van een referendum. (Een halsstarrige minister valt bij ongelijk) 

* Meer bescherming van politie en overheid 

* Meer bescherming van de burgers tegen criminaliteit.Geen afkoop van 
-vrijheidsstraffen. Veel kortere gevangenisstraffen. in de straf zit een 
stukje vergelding en daarom dient een gevangenisstraf te worden onder- 
gaan. DWZ. Geen vijfsterrencellen. Water en brood en het hoogstnood-
zakelijke aan mineralen. 

* Er is arbeid genoeg te doen. Ieder zal werken uit maatschappelijke plicht. 
Vrijwilligerswerk is uit de boze.Wie werkt wordt beloond. 

* Als de overheid een premie ontvangt voor een sociale verzekering mag 
ze naderhand niet meer zeggen:sorry..0 hebt wel premie betaald doch 
we geven nu maar 10% minder uitkering want dat komt ons beter uit. 

* We willen een volksverzekering tegen ziektegevallen waaraan men als 
patient geen debet heeft. (Alle soorten prothesen moeten in het pakket) 

' Miljeu en energie moeten veel schoner.Een krachtige aanpak dulj 

Woningverbetering behoeft meer aandacht. 
Wegenverbetering is belangrijker als de vraag:Hoe krijgen we meer  autos  
op de wegen. Openbaar vervoer moet goedkoper en beperkt gratis. 

Kinderbijslag is een uitvinding- van de Duitsers om de productie van 
kanonnenvlees te verhogen. Een arbeider moet voldoende verdienen orr 
verantwoord een gezin te vormen. Dat moet het uitgangspunt zijn. 
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