
Respect.Nu

Punten voor de Europese verkiezingen:

RESPECT.NU is een nieuwe politieke partij die zich grote zorgen maakt over het toenemende gebrek aan
respect in de samenleving. Met deelname aan de Europese verkiezingen heeft RESPECT.NU zich ten
doel gesteld op te komen voor de rechten van Nederlanders in Europa en het vertrouwen van de burger in
de overheid te herstellen. Dit willen wij bereiken door middel van de volgende punten:

1. Veiligheid

De overheid moet respect afdwingen door problemen te benoemen en ook daadwerkelijk -desnoods met
harde hand- aan te pakken. Het kan niet zo zijn dat criminelen de dans ontspringen door ambtelijke
willekeur (belastingen) of stammenstrijd (politie en OM!) en de eerzame burger voor het minste of
geringste fors wordt aangepakt. Veiligheid op straat, op school maar ook in huis (huiselijk geweld) moet
serieus worden aangepakt. Als burgers niet in een veilige, respectvolle omgeving opgroeien wordt respect
nooit een kernwaarde. Harde bestrijding van intolerant gedrag: elke legale mening mag uiteraard maar
niets kan worden opgedrongen laat staan afgedwongen

2. Minder betutteling

De overheid moet respect afdwingen door betuttelend gedrag te vermijden. De overheid bemoeit zich
steeds meer met de persoonlijke levenssfeer van de burger. Buitensporige maatregelen op het gebied van
alcohol, tabak en voeding leiden tot een toenemend gevoel van onmondigheid bij de burger.

3. Minder macht naar Brussel

Veel van wat in Europa wordt bepaald heeft direct invloed op de Nederlandse burger. Bovendien draagt
Nederland financieel fors bij aan Europa. Nu er per 1 mei ook nog eens 10 nieuwe lidstaten bijkomen is
het nog meer van belang dat Nederland niet op alle punten door Europa dingen wordt opgedragen.
Daarom pleiten wij o.a. voor een jaarlijkse evaluatie van het EU en EMU lidmaatschap.

4. Rechtvaardig asielbeleid

Een rechtvaardig asielbeleid op basis van een redelijk internationaal quotum en van duidelijke, strenge
maar humane criteria. Bovendien zijn we voorstander van een economisch immigratiebeleid. Dat wil
zeggen evenwicht tussen aanbod en behoefte Nederlandse samenleving maar ook koppeling werk- aan
verblijfsvergunning gedurende eerste vijf jaar.

5. Respect

Respect moet in het onderwijs, bijscholing en via campagnes als kernwaarde in de samenleving worden
verankerd.
Respect voor de medemens moet iedereen, in het bijzonder de jeugd worden bijgebracht. Speciale
programma's voor ontspoorde jeugd, maar ook voor hun opvoeders. Respect voor ouderen, de
onderwijzer, de agent maar ook de scheidsrechter moet terug in de samenleving.


