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In Vertrouwen

INLEIDING
In vertrouwen

Je moet maar durven! Een tijd
die gestempeld wordt door de
pandemie van een rondwarend
dodelijk virus, oplopende
spanningen tussen de VS, China
en Rusland, heftige onlusten,
aanslagen door terroristen
en gigantische schulden, en
dan kiezen voor het motto
‘In vertrouwen’. Wie om zich
heen kijkt, ziet wankelende
zekerheden. Mensen voelen zich
steeds onzekerder. Dat uit zich
in bange vragen over hoe het
nu verder moet. Het uit zich in
wantrouwen.

“Juist nu is er behoefte
aan houvast, aan
mensen die je wél kunt
vertrouwen.”
Tóch vertrouwen

Tóch spreekt de SGP de
kiezers aan met het motto: ‘In
vertrouwen’. Dat is een bewuste
keuze. Juist nu! Juist nu heel veel
mensen door alles wat er in hun
eigen leven en in de levens van
anderen gebeurt vol wezenlijke
vragen zitten, is er behoefte
aan houvast, aan mensen die
je wél kunt vertrouwen. Om
samen te leven is een basis van
vertrouwen nodig.
Het vertrouwen waar een
christen uit leeft, is niet zomaar
vertrouwen in mensen of
organisaties en instituties.
Daarmee kom je bedrogen
uit, iedere keer weer. Waar
het op aankomt, is het
geloofsvertrouwen in een
alwetende trouwe, rechtvaardige
en genadige God, bij Wie mensen
die het ook niet meer weten
kunnen ‘schuilen’. We geloven
en belijden dat die levende God
regeert, dwars door alles wat er
in de wereld gebeurt heen.

Voor ons vaak zo onbegrijpelijk,
maar tóch. De geschiedenis
is geen toevallige samenloop
van omstandigheden en
gebeurtenissen die elkaar in
rap tempo opvolgen, maar ligt
in Gods hand. Dat ‘zeker weten’
geeft rust, en vertrouwen in de
toekomst, ook vandaag, ook in
deze tijd.

In afhankelijkheid

Dat geloof in de levende God Die
regeert, moet niet in mindering
worden gebracht op de
verantwoordelijkheid die ieder
mens heeft om onze handen uit
de mouwen te steken en ‘te doen
wat zijn of haar hand vindt om te
doen’. Dat is, kort samengevat:
de aarde bouwen en bewaren,
en dat vanuit de hartelijke
belijdenis dat we God dienen
lief te hebben boven alles en de
naaste als onszelf.
Het is niet niks, wat hier
gevraagd wordt. Maar het
mooie van de erkenning dat
God regeert, is nu juist dat dit
voorkomt dat we denken dat
wij, zondige en gebrekkige
mensen, het allemaal zelf
moeten doen. Juist die zware
verantwoordelijkheid laat ons
des te meer onze afhankelijkheid
van onze Schepper voelen. Dan
weten we dat de uitkomst van al
ons doen en laten in Zijn handen
ligt. Dát geeft vertrouwen, en in
dat vertrouwen mogen we ons
werk doen.

Bescheiden

Daarbij past ons bescheidenheid.
Op dit moment in de
wereldgeschiedenis wordt
dat wel héél duidelijk. Al onze
precieze berekeningen en
grootse plannen kunnen in de
prullenbak als gevolg van een
minuscuul klein virus dat zich
razendsnel over heel de wereld
heeft verspreid. Waaruit maar
weer eens pijnlijk blijkt: de mens
en de maatschappij zijn niet
maakbaar.

Verre van dat zelfs. Deze
belangrijke notie keert terug in
het SGP-verkiezingsprogramma.
We dachten en denken de
samenleving zélf te kunnen
kneden naar onze voorkeuren.
Maar niets is minder waar. Dat
dwingt ons de ogen open te
doen voor de realiteit en dat wat
er écht toe doet.

“We weten dat de
uitkomst van al ons
doen en laten in Zijn
handen ligt. Dát geeft
vertrouwen.”
Vertrouwen, laat staan
geloofsvertrouwen, is niet iets
wat je als overheid of als partij
kunt dicteren. Vertrouwen is
wél iets wat je stukje bij beetje
kunt winnen. Daarvoor moet je
geloofwaardig zijn. Dat kan door
een vaste koers te varen. Dat kan
óók door geen dingen te beloven
die niet waargemaakt kunnen
worden. Vertrouwen ontstaat
verder door open en integer te
zijn. Daar zijn daden voor nodig
die de gesproken woorden
onderstrepen in plaats van
doorkrassen. In de Bijbel staat
niet voor niets: een goede naam
is meer waard dan kostbare olie.

Rust

Zoals gezegd: ons ankerpunt is
dat God regeert en Hem niets
uit de hand loopt. Daar staan
we extra bij stil op zondag.
Dé dag om tot bezinning te
komen bij een open Bijbel
en de verkondiging van Gods
Woord, wet en evangelie.
Laten we die dag koesteren als
‘vluchtheuvel’ in een tijd die
voortjakkert. De zondag is een
weldadig geschenk: iedere week
beginnen vanuit de door God
gegeven rust. We mogen dan
met een gerust hart, samen of
alleen, even stilstaan, al ons
werk loslaten en in Zijn handen
leggen. In het vertrouwen dat Hij
weet wat goed is en regeert!
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Christen en Waarden
Voor een goed functionerende samenleving is
een gemeenschappelijk ‘fundament’ eigenlijk
onontbeerlijk, dat er in een volk gedeelde
waarden en normen zijn waar men het over
eens is. Dit maakt dat de wetten en regels
die gelden, op een breed draagvlak kunnen
rekenen en verreweg de meeste mensen doen
en laten wat ze moeten doen en laten. Niet
dat dat betekent dat iedereen in zo’n situatie
braaf en gehoorzaam is, maar er is een gevoel
van verbondenheid, waarop je elkaar kan
aanspreken.
De SGP is een christelijke partij. Het zal
dan ook niemand verbazen dat de SGP
het liefst zou zien dat Nederland (net als in
het verleden) een natie zou zijn waarin het
christelijk geloof breed gedragen werd in alle
lagen van de bevolking en dat de regering
in haar beleid zou uitgaan van de Bijbelse
waarden en normen. Dat is waar de SGP van
uitgaat en toe oproept. Geen beter fundament
dan Christus, de vaste Rots waarop je in alle
omstandigheden kunt bouwen.

Maar Anno Domini 2021 is Nederland meer
dan ooit multireligieus en – cultureel. En dat
schuurt. Deze verdrietige werkelijkheid wreekt
zich iedere dag en maant ons om bescheiden
te zijn. We beseffen maar al te goed dat
een ideale samenleving op deze aarde niet
mogelijk is, ook niet als ons programma
helemaal zou worden uitgevoerd. Daarvoor zit
de zonde te diep in ons allemaal.

“Geen beter fundament
dan Christus.”
Dat doet echter niets af aan het appèl dat de
SGP al meer dan honderd jaren doet op het
Nederlandse volk. Dat appèl is niets meer
of minder dan de aansporing om God lief te
hebben boven alles en de naaste als onszelf.
De SGP ziet het als haar roeping om dat geluid
in de Tweede Kamer te blijven laten horen,
vanuit de overtuiging dat dat waar God ons
toe oproept, goed is voor iedereen.

Gezin en Eenverdiener
Gezin

Het klassieke gezin van man en vrouw, vaak
verrijkt met kinderen, is vanouds en overal
op de wereld dé pijler en belangrijkste
levenskring van de hele maatschappij. Als
in zo’n gezin liefde woont, is dat een zegen
van onschatbare waarde voor iedereen.
Waar gezinnen floreren, bloeien mannen en
vrouwen en kinderen op. Wat dat betreft zou
het een prachtig signaal zijn als de Grondwet
die waardering voor het klassieke gezin zou
uitdrukken in een speciale passage.

Huwelijk

Aan de basis van een gezin ligt een huwelijk
waarin man en vrouw elkaar liefde en trouw
beloven voor het leven. De werkelijkheid
is helaas vaak anders. Als ergens de
gebrokenheid van na de zondeval bitter
en pijnlijk gevoeld wordt, is het wel in
huwelijken en families. De gevolgen zijn
enorm, en al helemaal voor kinderen die erin
meegetrokken worden. Ook hier geldt dat
maakbaarheid een illusie is. Maar het minste
wat gedaan kan worden is het aanbieden
van (gratis) hulp aan partners als er dingen
mis (dreigen te) gaan. Als daarmee weer
vertrouwen ontstaat, kan veel misère en
armoe voorkomen worden. En wat we zo snel
mogelijk moeten verbieden: reclame voor
overspel. Hoe is het mogelijk dat in een land
als Nederland het ‘normaal’ wordt gevonden
om reclame te maken voor het bedriegen van
je man of vrouw?

Gender

Het klassieke gezin van vader, moeder
en kinderen, ligt behoorlijk onder vuur
van fanatieke genderactivisten die
gendergelijkheid willen afdwingen als het
nieuwe normaal. Natuurlijk moeten we
interseksepersonen en transgenders bijstaan
waar we kunnen. Hun problemen nemen
we serieus, maar het is dwaas om daarvoor
wc-bordjes en kinderkleertjes of speelgoed
genderneutraal te maken. Iets soortgelijks
is aan de hand als mannen en vrouwen
niet meer mogen worden aangesproken
met ‘dames en heren’. Kom op jongens! En
meisjes. Verschil is er en mag er zijn, en het is
onzinnig dat te ontkennen.
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De SGP staat voor gezinsvriendelijk
(fiscaal) beleid en vindt dat onbetaald
werk meer waardering verdient.
Daarom wordt de belastingkloof
tussen een- en tweeverdieners gedicht.
Bijvoorbeeld door de invoering een
splitsingsstelsel: de inkomens van
partners in een huishouden worden bij
elkaar opgeteld en gedeeld door twee.
De kinderbijslag en het kindgebonden
budget gaan omhoog en bij de geboorte
van een vierde kind krijgt een gezin
€1000 extra. Een tegemoetkoming in de
kosten.
Zolang gemeenten te weinig
programma’s aanbieden voor
tijdige hulp en begeleiding bij
huwelijksproblemen, wil de
SGP relatieondersteuning in de
basisverzekering.

Werk en inkomen

In hun eigen gezin moeten mannen en vrouwen de taken onderling kunnen verdelen zoals
ze dat zelf willen en niet gestuurd worden door de staat. Dat behoort tot essentiële vrijheden
die burgers hebben. De staat moet zich daar niet mee bemoeien.
Des te onverkwikkelijker is het dat eenverdieners heel veel meer belasting moeten betalen
dan tweeverdieners. Dat is extra wrang als je bedenkt dat in veel gezinnen een van de
partners eenvoudigweg niet kán werken, of dag in dag uit klaarstaat voor kinderen of
hulpbehoevende familieleden. Het gaat om forse bedragen. Een eenverdiener betaalt,
zonder dat te weten, tot wel 7 x méér belasting dan z’n buren waar de beide partners samen
hetzelfde inkomen hebben. Dat is puur onrecht. En ondanks een aangenomen motie van de
SGP wil de regering de handschoen niet oppakken. De SGP zal dan ook blijven doen wat ze al
jaren doet: erop hameren dat de nog steeds groter wordende kloof tussen eenverdieners en
tweeverdieners, écht kleiner wordt.
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Onderwijs en Identiteit

Rijk verleden

Nederland is rijk aan musea, monumenten en
tradities. Die maken voor een belangrijk deel
de christelijke wortels van onze natie zichten tastbaar. Onze schilderkunst is wereldwijd
bekend en wordt hoog geroemd, of het nu
de oude meesters betreft als Rembrandt
en Vermeer, of de schilders van de Haagse
School, waar mensen als Vincent van Gogh of
Piet Mondriaan weer schatplichtig aan waren.
Ook de Amsterdamse grachten, Kinderdijk
of steden als Delft en Gouda trekken jaarlijks
bezoekers uit de hele wereld.
De SGP wil dat onze ‘schone kunsten’ voor
iedereen toegankelijk zijn. Dat betreft
niet alleen musea, maar bijvoorbeeld ook
bibliotheken waarin iedereen die dat wil,
kennis kan maken met de Nederlandse
literatuur of andere boeken die de horizon
kunnen verbreden. Cultuur en tradities
kunnen, net als de natuur, mensen even
optillen boven het alledaagse. In deze
verwarrende tijd is dat geen overbodige luxe.

Geschiedenis

Opvoeding

Kinderen krijgen is een zegen. Niet dat dat
in de praktijk van alledag altijd even sterk
wordt ervaren, maar ouders hebben als het
erop aankomt hart voor de kinderen die aan
hun zorg zijn toevertrouwd. Daarom zullen
ze het beste voor hen zoeken. En wie kunnen
beter bepalen wat het beste is, dan de ouders
zelf. Daarom is het goed als kinderen zo lang
mogelijk bij hun ouders (kunnen) blijven en
door hen worden opgevoed totdat ze naar
school gaan.

Onderwijsvrijheid

Nederland heeft al ruim een eeuw een uniek
en goed werkend onderwijssysteem dat is
gebaseerd op de lang bevochten vrijheid van
onderwijs.

Uitgangspunt daarvan is dat kinderen
onderwijs kunnen krijgen dat aansluit bij wat ze
van huis uit hebben meegekregen. Leerlingen
voelen zich veilig in een vertrouwde omgeving.
Dat geldt trouwens ook voor leraren. De SGP
staat pal voor die vrijheid van onderwijs.
Bij de onderwijsvrijheid hoort zeker óók de
ruimte om op een school uit te gaan van
opvattingen die op de Bijbel zijn gebaseerd
maar niet in overeenstemming zijn met wat
de meerderheid vindt. Zogenaamd tolerante
politici moeten dan ook ophouden om
hun eigen door-en-door seculiere moraal
en wereldbeeld op te leggen aan anderen.
Tolerantie houdt juist in dat je niet alles
accepteert, maar wel dat je ruimte laat voor
opvattingen van anderen, ook als die totaal niet
stroken met dat wat je zelf vindt.

Gezonde vaderlandsliefde is een goede zaak,
en daarvoor is kennis van en een gezonde
verhouding tot ons verleden onmisbaar.
Helaas is het met de kennis van ons verleden
droevig gesteld, iets wat zich nu ook uit
in het verdacht maken van personen en
gebeurtenissen omdat die niet passen in
het denkraam van nu. Deze kortzichtigheid
komt voort uit zelfoverschatting en onkunde.
Het is ahistorisch om de waarden van nu
met terugwerkende kracht op te leggen aan
mensen die in de gouden eeuw leefden.
Zoals het ook ridicuul is om de geschiedenis
te verdraaien, standbeelden weg te halen of
eeuwenoude tradities zomaar overboord te
zetten.
De publieke ruimte is niet neutraal.
Met gezond verstand moeten we
daar onze cultuur en tradities
koesteren.
Vrijheid van onderwijs blijft
beschermd, want een vertrouwde
omgeving is noodzakelijk voor goed
onderwijs.
De SGP vindt de aandacht van
de regering voor Nederlandse
taal, geschiedenis en cultuur
niet meer dan logisch. Gezonde
vaderlandsliefde is iets moois om te
laten zien.
De SGP wil een basisbeurs
voor studenten, met name uit
middeninkomens.

r
e
e
m
r
o
o
Klik v

05

Leven en Zorg
Het leven van ieder mens is een uniek en
een kostbaar geschenk van onze Schepper.
Elk mensenleven is alleen al om díe reden
beschermwaardig. De coronapandemie
zet ons daar heel nadrukkelijk bij stil. De
tomeloze inzet van zorgwerkers in de
afgelopen maanden om het coronavirus
tegen te gaan en mensenlevens te redden,
is niet minder dan indrukwekkend. Tegelijk
moet de coronacrisis ons nederig maken;
ons leven is niet zo maakbaar als we altijd
dachten.

Zorg

Het Nederlandse zorgstelsel behoort tot
de beste in de wereld. Dat is iets om heel
dankbaar voor te zijn. Daarbij moet direct
aangetekend worden dat de coronacrisis
ook heeft aangetoond hoe snel we,
dankzij bezuinigingen in het verleden,
tegen de grenzen van onze capaciteit
aanlopen: tekort aan personeel, IC-bedden
en medische hulpmiddelen, inclusief
medicijnen.

Natuurlijk is dit een pandemie van
ongekende omvang, maar van de opgedane
ervaringen kunnen we ook veel leren.
In ieder geval staat één ding vast: de
beloning van de mensen die dag en nacht
klaarstaan in de zorg, moet omhoog.
De erkenning en waardering voor hun
werk hoort ook zichtbaar te zijn op het
loonstrookje.

Identiteit

Wie zelf op zorg aangewezen was of is, weet
hoe weldadig het is dat er goede verpleegof ziekenhuizen zijn waar bekwame,
toegewijde artsen en verpleegkundigen
werken. Heel belangrijk is dat zorg aan
zieken en patiënten plaatsvindt in een min
of meer vertrouwde omgeving. Zeker als het
niet goed gaat en iemand zwak en broos
is, blijkt dat mensen sterk hechten aan het
eigene van ‘thuis’.
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Zorgmedewerkers zien dat
ze ertoe doen door een goed
inkomen. Daarom kiest de SGP
voor een salarisverhoging voor
zorg- en hulpverleners.
De SGP wil dat de huidige
‘Abortuswet’ wordt afgeschaft.
Het leven is onze bescherming
waard en dan moet worden
vastgelegd in de Grondwet.
De SGP is tegen
vaccinatiedwang,
in welke vorm dan ook.
Acute zorg moet altijd voor
iedereen toegankelijk zijn en
blijven.
Mensen moeten kunnen
kiezen voor zorgverlening die
past bij hun levensovertuiging
en wensen.
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Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Omzien naar elkaar, is een voluit Bijbelse gedachte.
Kerken hebben niet voor niets altijd een diaconie
die klaar staat om gezinnen of personen bij te
springen die niet meer rond kunnen komen. Maar
dat barmhartigheid een christelijke deugd is, uit
zich eveneens in meer of minder hechte gezinnen
en familieverbanden waarbinnen men klaar staat
voor elkaar en helpt als de nood aan de man of
vrouw komt.
Een heel groot en belangrijk deel van het ‘weefsel’
van de samenleving bestaat uit mantelzorg en
vrijwilligerswerk. Dat zie je ook nu weer bij de
coronacrisis. Zónder deze belangeloze inzet zouden
veel ouderen, zieken en mensen met een beperking
geen kant op kunnen.
Dat klemt temeer nu de samenleving snel vergrijst
en er dus meer mensen hulp nodig gaan krijgen.
Er moet daarom onmiddellijk worden gestopt met
het financieel afstraffen van mantelzorgers en
vrijwilligers. Ontmoedigen van dat heilzame werk
is niet alleen buitengewoon dom, maar ook hoogst
onrechtvaardig. Omzien naar elkaar moet juist
worden gestimuleerd!
Ieder leven is waardevol, ook met
gebreken en beperkingen. Daarom
wil de SGP een ethische bezinning op
‘wensgeneeskunde’.
Het lijden van ongeneeslijk zieke
kinderen is hartverscheurend. De SGP wil
daarom dat er meer geïnvesteerd wordt
in palliatieve zorg voor kinderen.
De SGP wil de Euthanasiewet intrekken
en zolang dit niet is gebeurd mag deze
wet niet nog breder gemaakt worden. De
SGP pleit liever voor verbetering van zorg
voor mensen met een doodswens.

De druk om voor abortus te kiezen
is soms groot. De SGP wil dat dwang
duidelijk strafbaar word gesteld.

Abortus
Een mens is niet pas mens na de geboorte
en een embryo geen klompje cellen, zoals
wel wordt beweerd. De echo van een ongeboren kindje in de moederschoot is iedere
keer weer ontroerend om te zien. Des te
vreemder is het dat het doden van een
ongeboren kindje in de moederschoot, als
‘normaal’ wordt beschouwd. Het wordt zelfs
als een recht gezien, en wie daar anders
over denkt of tegen protesteert, wordt amper nog getolereerd.
De SGP is niet van plan zich daarbij neer te
leggen. Integendeel. In ons pleidooi voor bescherming van het ongeboren leven worden
we gesterkt door de wetenschap dat een
toenemend aantal jongeren zich afvraagt of
abortus wel zo ‘normaal’ is. Ook zij stellen
vragen bij het feit dat Nederland maar liefst
1 op de 7 zwangerschappen wordt afgebroken en dat er elk jaar ongeveer 30.000 keer
abortus wordt gepleegd.

Het hellende vlak bestaat. De goede weg bij
deze prangende vragen van leven en dood
is: liefdevolle zorg, goede pijnbestrijding,
hulp en geborgenheid. Het beschermen van
mensenlevens is overigens niet alleen iets
wat speelt rondom geboorte en sterven.
Ook op andere terreinen zet de SGP zich
al sinds jaar en dag in voor bijvoorbeeld
goede crisisopvang voor mensen die in
hun wanhoop geen uitweg meer zien.
Nog veel meer moet worden gedaan
om te voorkomen dat mensen zichzelf
wat aandoen. En wat te denken van de
verkeersveiligheid. Het aantal dodelijke
ongevallen loopt helaas weer op. Meer inzet
is ook hiervoor nodig, want we zijn er nog
lang niet.

Euthanasie

Het leven van een mens is niet alleen
kostbaar, het is ook broos, en enorm
kwetsbaar. Dat zien we als we aan een
sterfbed staan en mensen zien lijden. Dat
merken we zélf als onze krachten afnemen
en verstandelijke vermogens verminderen.
Daar lopen we keihard tegenaan als we
iemand kennen die ten einde raad is en ‘het’
niet meer ziet zitten.
Het antwoord op de wezenlijke
levensvragen die in dit soort situaties
opdoemen is níet de zelfgekozen dood. Dan
slaan we de verkeerde weg in. Wie weet hoe
het is gegaan met de Euthanasiewet, ziet
dat die wet in de praktijk steeds verder is en
wordt opgerekt, Wie weet hoe het is gegaan
met de Euthanasiewet, ziet dat die wet in de
praktijk steeds verder is en wordt opgerekt.
Bijvoorbeeld bij mensen die dementeren of
‘er gewoon mee willen stoppen’.
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Israël en
Antisemitisme
De SGP wil meer bewustwording
dat de grens tussen antizionisme
en antisemitisme vervaagt.
Nederland streeft naar een
sterkere relatie met en een
eerlijkere behandeling van Israël
in internationale (VN-)organisaties.

De Nederlandse ambassade
verhuist naar Jeruzalem.
Hulp aan Palestijnen (waaronder
christenen) blijft nodig, maar
verloopt niet langer via UNRWA.
Nederland gaat pleiten voor een
speciaal fonds voor het tegengaan
van antisemitisme en steun aan
Holocaust-overlevenden en hun
families.
Nederland moedigt aan dat
de ‘Boycot, Desinvesteringen
en Sancties’ (BDS)-beweging
internationaal illegaal verklaard
wordt.

De oprichting van de staat Israël in 1948 is en blijft een groot Godswonder. Zoals het óók een
wonder mag heten dat het land überhaupt nog bestaat. Vier keer moest het op leven en dood
vechten om niet van de kaart te worden geveegd. En het land van de Belofte wordt nog steeds
belaagd door machtige vijanden, zoals nu bijvoorbeeld door de fanatieke islamitische republiek
Iran. Dat is des te ernstiger omdat dit land op slechts 1700 kilometer afstand van Israël ligt en al
heel lang bezig is met het ontwikkelen van een atoombom. Geen wonder dat de Israëli’s alles doen
om hun land te verdedigen tegen mogelijke aanvallen.

VN en EU

Antisemitisme

De SGP is in Den Haag een van de weinige
partijen die, zonder alles wat er in dat land
gebeurt klakkeloos goed te keuren, het
consequent en vasthoudend opneemt voor het
Beloofde Land. Een paar landen, waaronder de
VS, hebben hun ambassade verplaatst van Tel
Aviv naar de historische hoofdstad, Jeruzalem.
Nederland zou dat ook moeten doen.

Vaak komt dit antisemitisme uit islamitische
hoek, maar ook uiterst rechtse neonazi’s en al
even extremistische, linkse ‘antifascisten’ maken
zich er schuldig aan. Gelukkig wordt daartegen
opgetreden, maar jammer genoeg te weinig.
Het kwaad zit diep. Zolang veel media en politici
Israël afschilderen als hét grote kwaad in het
Midden-Oosten en dé aanjager van conflicten,
zal dit gif zich helaas verder invreten en
slachtoffers eisen.

In de Verenigde Naties, maar ook in de EU, staat
Israël voortdurend in de beklaagdenbank. De
Joodse staat wordt al tijden behandeld als een
paria, terwijl het een van de weinige landen in
het Midden-Oosten is met een democratische
rechtsstaat en waar sprake is van een vrije pers
en vrijheid van meningsuiting. Dat uitgerekend
dát land voortdurend en onevenredig vaak
onder vuur ligt, van onder andere landen als
Saoedi-Arabië en China, is een schandaal. Ook
letterlijk ligt het onder vuur, door voortdurende
provocerende raketaanvallen.

De grens tussen antizionisme en antisemitisme
vervaagt. In dat licht bezien moet ook het
toenemend aantal antisemitische incidenten
worden gezien. Het is toch te gek voor woorden
dat er nog geregeld hakenkruizen worden
gekalkt op Joodse graven. Of dat in sommige
steden in Europa, ook hier in Nederland,
Joden niet meer met een keppeltje de straat
op durven of maar liever een omweg nemen
omdat ze worden uitgejouwd en lastig gevallen.
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Migratie en Integratie
Asiel
Nederland was in de geschiedenis een
vluchthaven voor mensen die hun eigen land
ontvluchtten omdat hun leven daar niet veilig
was. denk aan de Portugese Joden en de
Hugenoten in Frankrijk, die hier in de tijd van
de Republiek bescherming zochten en kregen.
Dat is niet minder dan een eis van christelijke
herbergzaamheid, al in het Oude Testament
beschreven. Mensen die ‘gevaar lopen voor
lijf en leden’ zijn hier welkom. En dat geldt wel
heel in het bijzonder voor hen die vanwege
hun geloof worden vervolgd en onderdrukt.
Daar hoort uitdrukkelijk bij dat als de situatie
in het land van herkomst verbetert, de
asielzoekers ook weer terug moeten keren.
Vluchtelingen die voor hun leven
moeten vrezen, moeten op hulp van
Nederland kunnen rekenen. De SGP
pleit voor bijzondere aandacht voor
vervolgde christenen.
De SGP wil de grondoorzaken van
migratie bestrijden, zoals honger,
armoede of gewapende conflicten.
Ongecontroleerde migratiestromen
en mensensmokkel moet stoppen,
zodat mensonwaardige toestanden
worden tegengegaan. Opvang en
toetsing van asielzoekers is zoveel
mogelijk in de herkomstregio.
Asielverzoeken worden sneller
en efficiënter beoordeeld en
Nederland moet werken aan een
goed functionerende terugkeer- en
vertrekregeling. Zo kunnen we ruimte
bieden aan hen die bescherming
nodig hebben.
Algemene pardonregelingen zijn op
korte termijn onrechtvaardig en op
lange termijn onbarmhartig. Daarom
zijn ze niet wenselijk.

Anders is het wanneer hier massaal mensen,
vaak jonge mannen, aandienen uit landen
waar de levensstandaard niet zo hoog ligt als
in Nederland. Niet zelden volgen er daarna in
hun kielzog anderen, met name familieleden.
Dat kunnen we niet aan. Wie z’n hart laat
spreken, moet óók z’n verstand gebruiken.
Anders gaat het mis. Nederland behoort tot
de dichtstbevolkte landen ter wereld, wat nu
eenmaal beperkingen oplevert wat betreft de
mogelijkheden om mensen op te vangen. De
asielprocedures zitten overvol, met als gevolg
dat de wachttijden onaanvaardbaar lang zijn.
Dat moet echt anders.

Integratie

Daar komt bij dat de integratie van mensen
uit andere culturen ondanks alle maatregelen
die zijn genomen, verre van soepel verloopt.
Wat onder andere blijkt uit de soms vreselijke
overlast die veroorzaakt wordt door groepen
die niet eens willen integreren en lak hebben
aan Nederland en de Nederlandse wetten. In
sommige wijken is de aanwezigheid van deze
vaak allochtone jongeren intimiderend en
ronduit gewelddadig.

Bestuur en Democratie
Regering en parlement

Nederland is een constitutionele monarchie
met een parlementair stelsel en hoort tot de
meest stabiele democratieën die er zijn. Het is
goed om ons de waarde daarvan te realiseren,
75 jaar na de bevrijding en kijkend naar hoe
het er in heel veel minder vrije landen aan toe
gaat.
Hoewel sommige dingen best wel anders
en beter kunnen, hecht de SGP aan een
kiesstelsel dat ook minderheden de kans
geeft om hun stem te laten horen in de
volksvertegenwoordiging. Zo bind je mensen
aan en in een democratie. Dat de Nederlandse
geschiedenis in de loop der eeuwen vergroeid
is met de leden van het Huis van OranjeNassau, is bijzonder. Er is geen enkele reden
om koning Willem-Alexander in te ruilen voor
een president.

Daar past maar één antwoord op: oppakken
en in de cel. Of als het een asielzoeker is die
zich ernstig misdraagt: terug naar land van
herkomst.
Integratie is niet vrijblijvend. Wie het recht
krijgt om zich in Nederland te vestigen, krijgt
daarmee tegelijkertijd de plicht om zich te
houden aan de Nederlandse wetten en eraan
te werken om zich zelfstandig te kunnen
redden door onder andere het zoeken van een
baan en het spreken van de Nederlandse taal.
De andere kant van die medaille is dat wie zijn
of haar best doet om te integreren, en veel
statushouders doen dat ook, niet te maken
moet krijgen met discriminatie en gevrijwaard
blijft van racisme. Mensen behandelen “zonder
aanzien des persoons,” heet dat in de Bijbel.

Islam

In de top-tien van landen waar christenen
geterroriseerd en gedood worden vanwege
hun geloof, staan na communistisch NoordKorea, negen landen waar de islam heersend
is. Daarmee is niet gezegd dat iedere islamiet
zich schuldig maakt aan vervolging, maar dat
feit geeft wel te denken over deze godsdienst
als zodanig.
In Nederland is de islam helaas de snelst
groeiende godsdienst, en ook hier hebben
we te maken met radicalisering en zijn er
aanslagen gepleegd die geïnspireerd waren
door de islam. Het gevaar ligt dus ook in
Nederland op de loer. Dat mag benoemd
worden en voor de dreiging die daarvan
uitgaat mogen we de ogen niet sluiten.
Integendeel. Mede tegen die achtergrond zijn
megamoskeeën en luide gebedsoproepen om
voor Allah op de knieën te gaan ongewenst.

Meer dan de Randstad

Het is goed dat niet ‘Den Haag’ alles dicteert,
maar dat ook provincies en gemeenten veel te
zeggen hebben. Bestuurders die dichter bij de
burgers staan kunnen beter rekening houden
met gerechtvaardigde wensen en terechte
klachten. Bovendien, niet onbelangrijk:
Nederland is veel en veel meer dan de
Randstad. Stedelijke gebieden zouden nergens
zijn zonder het platteland.

Kerken

Kerk en staat zijn gescheiden. De vrijheid
van kerken om zich naar eigen overtuiging te
organiseren is een groot goed en dat moet
vooral zo blijven. Daar moet de overheid zich
direct noch indirect mee bemoeien, ook als er
meningen en opvattingen worden verkondigd
die niet stroken met de seculiere tijdgeest.
Dat ligt uiteraard anders als er financieel
of anderszins banden zijn met régimes of
groepen die geweld verheerlijken, haat zaaien
of de rechtsorde willen ondermijnen.
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Duurzaamheid
en Natuur
Bouwen en bewaren

Nadat God Zijn scheppingswerk had voltooid, gaf
Hij de mens de taak om de aarde te ‘bouwen’ en te
‘bewaren’. Díe tweeslag maakt enerzijds ruimte om
de aarde ‘in cultuur te brengen’ en te ontwikkelen,
maar roept tevens op om de schepping te beheren
zoals een rentmeester dat doet met het landgoed
dat hem is toevertrouwd. Die kijkt bij wat hij doet ook
verder, om zo de aan hem toevertrouwde landerijen
over te kunnen dragen aan de kinderen, of aan de
eigenaar als die terugkomt. Dat is beheren, niet
exploiteren.

Verduurzaming van de energievoorziening
begint bij besparen. Richting 2050 streeft
de SGP daarom naar een derde minder
energiegebruik dan nu.
De energie die daarnaast nog nodig
is moet zo veel mogelijk duurzaam
geproduceerd worden.
De omschakeling naar betere
energiebronnen moet wel haalbaar,
betaalbaar en betrouwbaar. De SGP pleit
daarom voor energierechtvaardigheid.
Innovatie is daarvoor nodig.

Op Gods schepping willen we zuinig zijn.
Het is ook onze leefomgeving. Daarom zet
de SGP zich in voor goed natuurbeheer,
zuiver water, gezonde lucht en schone
bodem. Met natuurlijk zo min mogelijk
(zwerf)afval!

Klimaat

Na de zondeval kwam alles in een totaal
ander licht te staan. Beheren ontaardde
in exploiteren. Er was en is sprake van
roofbouw en uitbuiting, met negatieve
gevolgen voor mens en natuur en
aantasting van grond, water en lucht. Dit
vraagstuk is slechts één onderdeel van
een veel bredere discussie over onze
economische ordening, de toekomst van
de landbouw, het koesteren van natuur
en landschap, hoe en waar we wonen,
technologische innovatie, inkomenspolitiek,
energiegebruik en de afhankelijkheid van
andere landen.
Uiterst complex dus, waarbij ook
deskundigen van mening verschillen over
de oorzaken van de problemen, hoe erg
het is, wat we moeten doen en de tijd die
we hebben om oplossingen dichterbij te
brengen. Alleen al daarom leent dit thema
zich er niet voor om ons er makkelijk van af
te doen met goedkope kreten, noch om met
gevaarlijke eenzijdigheid en betwistbare
alarmverhalen mensen bang te maken.
Onze kennis is beperkt en de toekomst is
niet te overzien. Als we ons laten leiden
door de gedachte dat wij ‘de aarde moeten
redden’ met klimaatwetten, overschatten
we onszelf.
Feit is dat onze huidige manier van leven
veel vergt van onze leefomgeving en een
enorm beroep doet op grondstoffen en
natuurlijke hulpbronnen. Het negeren
daarvan is niet alleen onverstandig, maar
ook onverantwoord. Of alle analyses en
voorspellingen nu kloppen of niet, het is
gewoon goed om geen energie te verspillen,
komende generaties niet op te schepen
met allerlei troep en het is verstandig om
energie en producten te gebruiken die
minder belastend zijn voor mensen,natuur
en landschap. Er is niks mis mee om
gewoon je verstand te gebruiken en uit
voorzorg voorzichtig te zijn.

Als het gaat om het milieu- en klimaatbeleid
hanteert de SGP drie criteria: maatregelen
moeten haalbaar, betaalbaar en
betrouwbaar zijn.

Haalbaar

Tot nu toe zijn veel plannen om de uitstoot
van CO2, stikstof en schadelijke stoffen
te verminderen niet haalbaar. Of het
nu gaat om de ‘Green Deal’ van Brussel
of de Nederlandse Klimaatwet, al deze
hyperambitieuze plannen en doelen
hebben een hoog tekentafelgehalte, omdat
ze alleen al technisch en praktisch niet
kunnen worden waargemaakt binnen
de afgesproken termijnen. Realisme is
nodig. Dát motiveert. Onhaalbare plannen
demotiveren.
Betaalbaar
Het lijkt vanzelfsprekend dat maatregelen
betaalbaar moeten zijn, maar dat
besef is kennelijk nog niet tot iedereen
doorgedrongen. Allereerst betaalbaar voor
de mensen die kosten moeten maken. Niet
iedereen heeft het geld om allerlei dure
voorzieningen aan te brengen in zijn of
haar woning of om een elektrische auto te
kopen. Maar ook macro: de lasten en lusten
moeten in verhouding zijn. De energiebaten
van windmolens en zonneparken moeten
opwegen tegen de miljarden euro’s die ze
kosten en de verstoring van het landschap
die ze veroorzaken.

Betrouwbaar

Het opwekken, opslaan en distribueren
van energie luistert nauw. Bij veel nieuwe
brandstoffen is nog niet bekend hoe dat
gaat. Het is dan ook zaak te voorkomen dat
we te maken krijgen met energie-uitval als
het windstil of bewolkt is. Nu elektriciteit
zó essentieel is geworden, kunnen we ons
niet permitteren om ons zo sterk afhankelijk
te maken van brandstoffen die niet stabiel
zijn. De SGP pleit daarom voor investeren in
innovatie en verbreding van de ‘energiemix’,
waarbij bijvoorbeeld ook kernenergie een
optie kan zijn.
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Landbouw
en Visserij
Rood en Groen

De SGP gaat voor een gezonde toekomst
van agrarische (familie)bedrijven en de visserij: voldoende en veilig voedsel, - voor een
eerlijke prijs, - met zorg voor dier en omgeving. Door de opeenstapeling en voortdurende wijziging van Europese en Nederlandse regels, weten boeren, tuinders en vissers
niet meer waar ze aan toe zijn.
En het is al vaker gezegd: wie rood staat kan
niet groen zijn. Het houdt een keer op. Wat
is er terechtgekomen van de mooie woorden van politici tijdens de massale protesten van de boeren in 2019? We maken ons
druk over eerlijke handel wereldwijd. Prima,
maar de SGP wil eveneens faire trade in
eigen land. Boeren, tuinders en vissers moeten niet weggepest worden, maar ondersteund als ze verder willen verduurzamen.
Laten we niet vergeten dat onze landbouw
en visserij belangrijke motoren blijven voor
onze economie, zeker ook regionaal.

Vakmanschap

Er zijn politici en milieuclubs die de
landbouw en visserij het liefst zo snel
mogelijk opdoeken, en dat op basis
van onterechte verwijten en eenzijdige
berichten in de media. Maar, onze
agrarische sector heeft haar milieubelasting
al enorm verlaagd. De SGP draagt de
boeren en vissers een warm hart toe, in
woord en metterdaad. Niet door af en toe
wat te roeptoeteren, maar op basis van
degelijke voorbereiding en met kennis van
zaken, daarbij geholpen door de mensen uit
het veld zelf. De SGP wil vakmanschap van
boeren waarderen en benutten. Zij kennen
de praktijk en weten wat er speelt.

Stikstof

De SGP wil een nuchter en eerlijk Natura
2000- en stikstofbeleid. Een uitweg uit de
impasse van nu is alleen mogelijk als er
een veel realistischer beschermingsregime
komt in combinatie met investeringen
in (innovatieve) emissiereductie en goed
natuurbeheer. Dus geen onhaalbare
en eenzijdige nationale emissie-eisen
en Natura-2000 doelen. De SGP wil
juist ruimte voor emissiereductie
via managementmaatregelen en
doelvoorschriften. De SGP wil
gewoon toekomstperspectief voor
landbouwbedrijven, geen uitverkoop. En:
meten is weten!

De SGP streeft naar een goede prijs
voor een eerlijk product.
Agrarische ondernemers hebben
daarbij handelingsperspectief en
verdienen een eerlijke boterham
met familiebedrijven die goed
ingebed zijn in de regio en
(financieel) gewaardeerd worden
voor hun bijdrage aan landschap en
leefomgeving.

De SGP wil kringlopen in de
landbouw. Hiervoor is regionale
samenwerking nodig.
De overheid moet niet op de stoel
van de boer gaan zitten, maar
het vakmanschap van de boer
benutten en waarderen. Dat kan
door doelvoorschriften in plaats van
middelvoorschriften.
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Economie
en Financiën
Schulden

De economische en financiële situatie is door
de coronacrisis op scherp komen te staan.
Bedrijven zijn –terecht!- tijdelijk gesteund om
te voorkomen dat ze omvallen en mensen op
straat komen te staan. Gevolg is wel dat de
staatsschuld volgend jaar gigantisch is: 500
miljard (500.000.000.000) euro! Mede daardoor
zitten we met z’n allen ongekend diep in de
schulden, en de crisis is nog (lang) niet voorbij.
Om aan geld te komen, drukt de Europese
Centrale Bank nu dagelijks miljoenen euro’s
bij. Daarnaast heeft de EU massaal leningen
afgesloten, in totaal nu al voor 750 miljard
euro. Iedereen begrijpt dat dit een ontzaglijk
zware hypotheek legt op de toekomst, en dan
met name op de generaties die deze leningen
moeten gaan aflossen. Ook Nederlanders
moeten voor die Europese leningen opdraaien!
De SGP staat bekend als een financieel solide
partij. Daarom is ook in magere jaren, zoals
nu, begrotingsdiscipline nodig. Dat betekent
heel concreet: de staatsschuld niet nog verder
onnodig laten oplopen en er hard aan werken
dat de enorme staatsschuld weer gaat dalen.
De rekening, ook die van de coronacrisis, moet
betaald worden.

MKB

De SGP maakt zich vooral sterk voor
familiebedrijven en het midden- en kleinbedrijf:
bouwers, binnenvaartschippers, ICT’ers,
winkeliers, en ga zo maar door. De ‘grote
jongens’ met lobbyisten in Den Haag en Brussel
redden meestal zich wel. Daar komt bij dat er
juist heel veel ondernemerschap en banen
zitten bij het mkb. En juist zij hebben relatief
veel last van papieren rompslomp en regeldruk.
Dat was en is nog steeds een grote ergernis,
omdat het kostbare tijd slurpt en ontmoedigt.
Het weerhoudt kleine ondernemers er
bijvoorbeeld van om personeel aan te nemen.
Dat is het paard achter de wagen spannen.

Innoveren

De staat is er niet om ‘bedrijfje te spelen’.
Ondernemende mannen en vrouwen die willen
werken en durf hebben, kunnen dat een stuk
beter. Wél kan de staat ondernemers als het
nodig is helpen.
Stilstand is achteruitgang, ook als het gaat om
de economie. Innovatie is daarom hard nodig.
De overheid doet op dit punt al aardig wat,
maar het kan meer en beter. In het bijzonder
is dat het geval bij de digitalisering. Daar is
nog een wereld te winnen, zowel als het gaat
om het ontdekken en toepassen van nieuwe
toepassingen als op het steeds belangrijker
wordend onderwerp als de cyberveiligheid.

Zondag rustdag

Gelukkig is er meer dan geld verdienen. De
zondag is een geschenk van God waar we
zorgvuldig mee om dienen te gaan. Op die dag
wordt de Boodschap van Wet en Evangelie
verkondigd en belijden we dat God regeert. Dan
beseffen we nog eens extra dat al ons zweten
en zwoegen maar betrekkelijk is en de uitkomst
van ons doen en laten afhankelijk van Gods
zegen. Daarom is zo’n gezamenlijke rustdag
voor iedereen, oud en jong, werkgevers en
werknemers, hoogopgeleid en vakmensen, het
dubbel en dwars waard om in ere te houden.
Ook de overheid zou er veel aan gelegen
moeten zijn om ruimte te maken voor zo’n
gezamenlijk en heilzaam moment van rust
voor iedereen. Nederland en de Nederlanders
zouden er wel bij varen. De mens leeft niet bij
brood alleen!

De SGP wil degelijke
overheidsfinanciën, want de
rekening moet een keer betaald
worden.
Werknemers krijgen het recht
om iedere week, bijvoorbeeld
op zondag, ten minste 24 uur
aaneengesloten onbereikbaar te
zijn voor hun werk.
Er komt een recht op meer betaald
rouwverlof bij overlijden van
geliefden en bloedverwanten.

De SGP wil geen quota voor
bepaalde doelgroepen. Ook in het
bedrijfsleven wordt gewoon de
beste kandidaat gekozen.
De SGP wil toe naar zoveel mogelijk
‘individueel eigenaarschap’
van data.
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Veiligheid
en Defensie
Het handhaven van orde en gezag en
de verdediging van het land zijn echte
kerntaken voor een regering. Het spreekt
vanzelf dat daarvoor voldoende geld
beschikbaar moet zijn. Maar het tegendeel
is –helaas- het geval. Door jarenlange
bezuinigingen door vrijwel alle kabinetten, is
de krijgsmacht zo’n beetje uitgekleed. En bij
politie en justitie, die tot taak hebben ervoor
te zorgen dat we veilig over straat kunnen
en criminelen moeten opsporen, berechten
en opsluiten, is het al niet veel beter gesteld.

Defensie

Onze krijgsmacht moet op orde zijn, materieel en personeel. Als er één partij is die zich
daar consequent voor heeft ingezet, is het
de SGP wel. Dat blijven we doen. Zo moet
de NAVO-norm die bepaalt dat 2% van het
Bruto Binnenlands Product naar Defensie
dient te gaan, vastgelegd worden in de wet.
Dat voorkomt dat Defensie speelbal is van
wispelturige politici.
We moeten, zeker in ongewisse tijden als de
onze, goed voorbereid zijn op alle mogelijke
bedreigingen, of dat nu een vijandige staat
is, binnenlands geweld, terrorisme of een
‘cyberoorlog’ - een mogelijkheid die met de
dag reëler wordt.

Handhaving

De criminaliteit, neem alleen al die te maken
heeft met drugs, is en blijft onrustbarend.
Dat kan natuurlijk niet los worden gezien
van het feit dat het nog altijd niet lukt
om voldoende agenten op de been te
brengen, of dat nou in de steden is of op
het platteland. De SGP pleit met name voor
meer wijkagenten. Als zij hun werk goed
kunnen doen, weten ze als geen ander waar
gevaar zit of dreigt. Zo pak je het kwaad bij
de bron aan. Gaat het over ons strafrecht,
dan heeft de SGP ook nog wel een paar
wensen: geen pardon voor degenen die
hulpverleners hinderen of aanvallen,
hogere straffen voor moord en doodslag,
minder kale taakstraffen, en: levenslang is
levenslang.
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De NAVO is en blijft de hoeksteen
van ons veiligheidsbeleid.

De SGP wil dat drugs en
ondermijnende criminaliteit niet
meer worden getolereerd.
Meer agenten in de wijk en mensen
die hulpverleners aanvallen worden
zwaarder gestraft.
Een geloofwaardig steentje
bijdragen aan de NAVO vraagt
om meer geld, de beste mensen
en het modernste materieel.
Om opgewassen te zijn tegen
de supersnelle en vaak digitale
oorlogvoering van de toekomst,
investeert Nederland onder
ander in goede IT, (meer) F-35’s,
gewapende drones, gevechts- en
transporthelikopters, tanks en
raketverdediging.
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EU en
Buitenland
Dienen

Omzien naar kwetsbare naasten is bijbels.
Dat geldt wel heel in het bijzonder voor de
honderdduizenden vervolgde christenen in NoordKorea en veel landen in het Midden-Oosten, Afrika
en Azië waar de islam de dominante godsdienst
is. Alleen al daarom is een speciale gezant voor de
godsdienstvrijheid zo nodig.
In veel ontwikkelingslanden zitten mensen klem
in bittere armoede. Aan vrijwel alles is gebrek. Dat
we daarom een deel van onze welvaart afstaan om
deze nood te lenigen, zou vanzelfsprekend moeten
zijn. De SGP pleit er al jaren voor om minstens
0,75% van onze welvaart te reserveren voor deze
noodhulp voor de allerarmsten in de wereld. Op
het Europese continent dient de zorg vooral uit
te gaan naar de slachtoffers van uitbuiting, zoals
mensenhandel en (gedwongen)prostitutie.

De bescherming van het leven wordt een
doel van het buitenlandbeleid.
De SGP komt op voor de kwetsbare
naasten, zoals de honderdduizenden
geloofsgenoten. Meer aandacht,
geld en mensen zijn nodig om hen te
ondersteunen.

Het tegengaan van mensenhandel,
moderne slavernij en (seksuele) uitbuiting –
zeker van kinderen – verdient topprioriteit.
Er komt binnen de EU meer ruimte voor
flexibele samenwerkingsverbanden, zodat
landen niet deel hoeven te nemen aan iets
waar ze niet achter staan.

Nederland is op zijn plek binnen een EU
die ‘zijn plek kent’ en terughoudend is met
regelgeving

Samenwerken

Samenwerking tussen landen is nodig
voor hulp en handel. Handeldrijvende
Nederlanders weten dat, al eeuwen. De
vraag is: hoe ver wil je daarin gaan? Wie
kijkt naar hoe de EU zich ontwikkelt, kan
niet anders dan concluderen dat de EU
steeds meer macht naar zich toetrekt.
Alle plechtige beloften om de EU niet nog
verder op te tuigen, worden gevolgd door
daden waarbij de EU nóg meer macht naar
zich toetrekt. Een voorbeeld daarvan is dat
de grote lidstaten willen tornen aan het
vetorecht van individuele landen. Op die
manier dreigt Nederland immers steeds
meer de aanhangwagen van Duitsland en/of
Frankrijk te worden

Soevereiniteit

Een typisch voorbeeld van sluipend verlies
van Nederlandse invloed, is de ‘Green Deal’
waarbij de EU steeds meer bevoegdheden
van de lidstaten overneemt. Onder het
mom dat ‘je mee moet doen omdat we
er anders niet uitkomen’. Zó gaat het in
Brussel altijd, met als gevolg dat we stap
voor stap meer Nederlandse soevereiniteit
inleveren en de macht van Brussel spekken.

Euro

Van meet af aan was de SGP tegen de
invoering van de euro. De belangrijkste
reden was dat één munt niet werkt
in zo’n groot gebied met zo ontzaglijk
veel en grote economische, sociale en
culturele verschillen. Hoe terecht die
bezwaren waren, zien we nu. De zogeheten
‘transferunie’, waarbij permanent miljarden
euro’s uit de solide en spaarzame landen
worden overgemaakt aan lidstaten die zich
weinig tot niets van de regels aantrokken,
staat nu in de steigers. Nederlands geld
vloeit zo via Brussel naar landen als Italië en
Griekenland.

Dat loopt vroeg of laat mis.
Voor wie de feiten nuchter onder ogen ziet,
is er geen andere conclusie mogelijk dan
dat de euro zo op den duur economisch
en financieel niet te houden is. Daarom
vindt de SGP dat er nu echt goed en serieus
moet worden gekeken naar alternatieven
voor deze eenheidsmunt. Samenwerking ja,
superstaat nee.

Buren

Nederland moet een speciale band
houden met de naaste ‘buren’, België,
Luxemburg en Duitsland. Maar gelet op
onze geschiedenis én de Brexit moet ons
er veel aan gelegen zijn om ook de band
met het Verenigd Koninkrijk aan te houden,
zo niet aan te halen. De SGP vindt dat
Nederland de contacten met de Britten
juist nu moet intensiveren omdat we veel
gemeenschappelijks hebben en onze
belangen als zeevarende naties, voor een
groot deel parallel lopen. Na de Brexit zullen
we ongetwijfeld op enig moment weer
langszij komen, in een ander verband, maar
toch.

Bondgenoot

Amerika is voor Nederland een van onze
belangrijkste bondgenoten. Dat betreft
allereerst onze veiligheid. Terecht heeft
Amerika de Europese NAVO-lidstaten erop
gewezen dat hun lidmaatschap betekent
dat ook wij ook een evenredig deel van de
kosten moeten dragen. Daarnaast hebben
we de VS nodig om tegenwicht te bieden
aan Rusland en, minstens zo noodzakelijk,
China. Dat land vormt of het nu gaat over
het inmengen in andere landen, handel of
cybercrime, een toenemende bedreiging.
Zonder de Amerikanen zouden we niks
tegen deze reus beginnen.

Klik voor meer
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Week van het Leven
D.V. 13 november 2020

Economie en Werk

D.V. 20 november 2020

Boeren en Vissers

D.V. 27 november 2020

Gezin en Eenverdiener
D.V. 4 december 2020

Kijk voor meer info op:
www.sgp.nl/studio
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