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10 invoering van het B1'JREND.U11, waardoor 

een ware democratie behoort .. het Volk z1? in9±ats 
van do parlementarirs over zijn levensbelangen kan 
beslissen; 

2. een VOLKSUITSPRAAK over de vraag, of er grote aantallen 
buitenlanders blijvend in Nederland gevestigd kunnen 
zijn; 

3. totstandkoming van een VOLKSVERZKERING VOOR BEJAARDEN-
ZORG, zodat diegenen die redelijke voorzieningen voor 
hun oude dag hebben getroffen de vernederende gang 
naar de bijstand wordt bespaard; 

4. een sluitende RIJKS]3EGIWTING, waardoor het begrotings.- 
tekort als 49n der belangrijkste Inflatiehaarden 
wordt uitgeschakeld; 

5 vereenvoudiging van ons B1fLASTINOSTELSEL, waarbij voor 
loon- en inkomstenbelasting de belastingvrije voet 
wordt verhoogd en de progressie afgeschaft; 

• 6. behoud van de thans bestaande PROVINCIES, waarbij 
uiteraard geringe grenswijzigingen mogelijk blijven; 

7. het gezonde GEZIN als kern van de samenleving; 

8. een krachtige LANDSVERDEDIGING, waaraan ieder Neder-
lander, die daartoe in staat is, zijn medewerking 
heeft te geven. 

TEGEN 

1. WERKLOOSHEID, in het bijzonder van jongeren, welke 
bestreden kan worden door grootscheepse repatriring 
van buitenlanders, door arbeidsdienstplicht en door 
algemene militaire dienstplicht; 

20 WONINGNOOD, welke niet alleen van de aanbodzijde 
moet worden aangepakt (hetgeen immers leidt tot een 
"volgebouwd" Nederland), maar ook van de vraagzijcie, 
onder andere door een sterke vermindering van het 
aantal hier te lande wonende buitenlanders; 

3 INVOER UIT LANDEN MET LAGE LONEN, waardoor de werk-
gelegenheid in Nederland geschaad wordt; 

4 het gebruik van zowel JLRu DRUGS als SOFT DRUGS, dat 
vooral bestreden moet worden door meedogenloze 
bestraffing van de handelaren; 
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50 CRIMINALITEIT en ONVEILIGHEID, waar paal en perk aan 
gesteld moet worden door verbetering van het 
politietoezicht, met uitbreiding van de personeels-
sterkte en door verscherping van de strafwet en van 
haar toepassing; 

6. de MIDDENSCHOOL, die de vrijheid van onderwijs ex het 
keuzerecht van de ouders bedreigt en begaafde leer-
lingen opoffert aan het nivelleringsstreven; 

7. gedwongen VERHUIZING van AMBTENAREN, waarbij de 
overheid haar positie als werkgever misbruikt om 
politieke doelstellingen te. verwezenlijken; 

8. geldschenkingen aan TERRORISTEN en ANTI-WESTERSE 
regeringen, waardoor de belangen van het Nederlandse 
Volk, zijn stamverwanten en zijn bondgenoten worden 
verraden ter wille van vreemde ideologîen. 

Telefonische inlichtingen: 

070- 6 4 5 2 3 2 
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