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NATIONALE 1 CHRISTELIJKE

UNIE

Christelijke
Unie?
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De Nationale Christelijke Unie
is opgericht met het doel:

Een hecht politiek tehuis te bieden aan
allen, die zoeken naar een rechtse
politieke partij, met een principieel
christelijk karakter en met een duidelijk program, waaraan zij zich bij het
te voeren beleid ook metterdaad wil
houden;
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In georganiseerd verband uitdrukking
te geven aan de bij vele Nederlandse
Christenen levende bezwaren tegen
hedendaagse ontwikkelingen opstaatkundig, maatschappelijk en cultureel
gebied, die in strijd zijn met evangelische normen en beginselen;
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Een alternatief te bieden tegenover de
bestaande grotere protestants-christelijke partijen, die geen eigen gezicht'
meer kunnen tonen sedert zij, eerst
schuchter en daarna hoe langer hoe
vrijmoediger, de synthese met het socialisme hebben gezocht en gevonden.

De Nationale Christelijke Unie is ervan overtuigd, dat de naoorlogse
ontwikkelingen op staatkundig, maatschappelijk en cultureel gebied
dodelijke gevaren met zich meebrengen voor land en volk. Wij
noemen vooral:

a de stelselmatige ondermijning van het normbesef in het algemeen en van de christelijke grondslagen van onze samenleving
in het bijzonder;
het steeds verder om zich heen grijpend dirigisme (staatssocialisme) op alle gebied, maar wel het duidelijkst aan de dag
tredend op economisch gebied.

De stelselmatige ondermijning van het normbesef en van de
christelijke grondslagen onzer samenleving schept een revolutionaire toestand, die de weg vrijmaakt eerst voor staatkundige en
morele anarchie, corruptie en decadentie, daarna voor willekeur
en tyrannie.

Het dirigisme, dat als enig doel stelt de materiële welvaartsstaat
en daarom de staatkunde doet opgaan in een economisch opportunisme, werkt deze ontwikkeling nog in de hand. Het brengt
ons steeds dichter bij de totalitaire staat, waarin tenslotte geen
enkele ruimte overblijft voor persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid.

De Nationale Christelijke Unie is geboren uit de overtuiging, dat
er een nieuw begin moet worden gemaakt met een duidelijke,
daadwerkelijk christelijke politiek. Er is wat dit betreft geen tijd
meer te verliezen.

Zij wil opnieuw de strijd aanbinden voor de handhaving en het
herstel van de christelijke grondslagen onzer samenleving; voor
het herstel van de rechtsstaat en van gezonde economische verhoudingen; voor handhaving van de van binnenuit zozeer belaagde nationale souvereiniteit.
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Als uitvloeisel hiervan wil de N.C.U.
haar politieke aktiviteiten
onder meer richten op:

versteviging van de constitutionele monarchie, bescherming van
de rechten en de hoogheid van het Koninklijk Huis;
krachtige handhaving van het gezag ter beveiliging van de Openbare orde en de goede zeden;
bescherming van het ambt der politie tegen de ondermijnende
aktiviteiten van subversieve elementen op Straat, in de pers, voor
de radio en de televisie;
doeltreffende bestrijding en bestraffing van de misdaad;
bestrijding van het staatsdirigisme en de daarmee verbonden
overmatige, geldverslindende bureaucratie;
opheffing of hervorming van dwangorganisaties als de P.B.O.;
stabilisatie van de gulden, zodat er een eind komt aan de permanente anonieme diefstal, genaamd 'inflatie';
drastische herziening van het huidige belastingstelsel, waarvan
juist de kleine bezitters het slachtoffer worden;
strenge normen inzake het subsidiebeleid, met name ten aanzien
van de moderne 'cultuur', waardoor paal en perk kan worden gesteld aan de onsmakelijkheid, grofheid en liederlijkheid op dat
gebied;
bescherming en handhaving van een vrije, krachtige middenstand
en boerenstand;
bevordering van goede betrekkingen met de Republiek van
Zuid-Afrika;
rechtvaardige oplossing van het vraagstuk van de Ambonnezen
en Zuidmolukkers, op basis van de bepalingen van de R.T.C.overeenkomsten van 1949;
loyale uitvoering van het zelfbestemmingsrecht der Papoea's,
overeenkomstig het akkoord van New-York van 1962.
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