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Geef uw stem aan Nederland
Stem 15 juni·: Lijst Janmaat

Centrumdemocraten
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Invoeren referendum
Stop Anti-nederlanderbeleid
Grensbewaking óók na 1992
Verdubbelen AOW
Dierenbeschermingswet nù
Schoner milieu, maar zonder belastingverhoging
Remigratie minderheden uit ontwikkelingshulp
Moedwillige aids-besmetting onder strafrecht
Vergroten Openbare Veiligheid, zwaardere strafmaat
Stop Vreemdelingenstroom

Telefoon 070 - 46.92.64

VRAAG INLICHTINGEN AAN HET PARTIJSEKRETARIAAT: POSTBUS 84 - 2501 CB DEN HAAG

Als U tevreden bent over
het politieke beleid
moet U deze folder
niet lezen.

Blijf bij de verkiezingen
maar thuis, als U weer
op de grote partijen gaat
stemmen. Zij hebben
genoeg verknoeid en Uw
stem misbruikt.

Maar: Als U ook vindt dat er een ANTI-NEDERLANDERPOLITIEK wordt bedreven door V.V.D., CD.A .
en P.v.dA., lees dan verder.
Als ook U vindt dat onze samenleving door de haagsepolitici stelselmatig wordt afgebroken,
Als ook U vindt dat het onderwijs, de sociale voorzieningen de huisvesting en de werkgelegenheid in
rampzalige toestanden komen te verkeren,
Als ook U vindt dat het inkomen van alle Nederlanders voortdurend achteruit gaat en onze welvaart wordt
verkwanseld;
Dan wordt het tijd de handen uit de mouwen te gaan steken!
De CD is de enige politieke partij, die opkomt voor de belangen van de eigen Nederlandse bevolking.
Wij vinden dat het afgelopen moet zijn dat van waar ook ter wereld mensen ons land als asielzoekers
binnen blijven stromen. De CD is er tegen dat aan de nederlandse bevolking vreemde culturen ongevraagd worden opgedrongen. Dat de grenzen in 1992 zonder meer verdwijnen .
We voelen ons in het eigen land niet meer thuis. Wij vinden dat het afgelopen moet zijn met het onderwijs in vreemde talen en culturen op kosten van de nederlandse belastingbetaler.
De regering zegt dat de criminaliteit afneemt. Daar geloven wij niets van. We denken dat er zoveel gestolen,
geroofd en misdreven wordt, dat het de pan uitrijst. Méér kan gewoonweg niet. Maar Nederland een
veilig land? Kom nou!
De volkgsgezondheid wordt onbetaalbaar. Zijn wij zo ongezond geworden? De politie wil niet verder,
de studenten kunnen niet verder! De welvaart brokkelt steeds verder af, de werkloosheid neemt toe,
ondanks geschreeuw en gebluf van PvdA en FNV. Het bedrijfsleven wordt ondergraven . Het onderwijs
verliest steeds meer kwaliteit. Na 1992 komt de grote klap, als de regering de grenzen open wil stellen,
zonder dat ze de gevolgen daarvan kan overzien .
De grote politieke partijen maken van ons land een grote puinhoop. Zij schijnen er plezier in te scheppen hun eigen kiezers zoveel mogelijk bij de neus te nemen en in de ellende te storten.
Als ook U vindt dat het ANDERS moet en BETER kan, steun dan de Centrumdemocraten.
Ons motto is: NEDERLAND VOOR DE NEDERLANDERS en daar brengt niemand ons van af. Wij zetten door tot het regeringsbeleid weer op dat motto is afgestemd.

STOP discriminatie
van
Nederlanders

