Wij zijn Nederland
VOORWOORD:
“Wij zijn Nederland” ( WZNL) is als politieke partij de vertolker en vertegenwoordiger van de
buitenparlementaire nationale beweging en die van de kritische burger. De partij heeft zich ten doel
heeft gesteld de democratie van ons land te hervormen waarbij onze Nationale Identiteit en vrijheid
als kernwaarde wordt onderstreept, wordt erkent en wordt bevestigd.
De term ‘Nationale Identiteit’ is een dynamisch begrip dat gevormd is door ons gemeenschappelijk
verleden, de taal, culturele aspecten en afkomst. Vrijheid voor ons land en voor het individu is
onlosmakelijk met onze Nederlandse cultuur en identiteit verbonden en vormt daarmee een
ondeelbare eenheid.
Wij willen ruimte bieden voor initiatiefkracht en innovatie vanuit de samenleving en echt werk
maken van nieuwe democratische vormen als burgerraadpleging, burgerjury, burgerbegroting,
anders formeren, burgerbesluiten, (meervoudige) referenda, e-democratie, direct gekozen
burgemeesters en zelfs een gekozen president, wanneer deze een bijdrage kunnen leveren aan het
herstel van- en in het belang zijn van onze Nederlandse waarden en normen, de staat der
Nederlanden en onze unieke identiteit.
Te lang zijn de belangen van ons volk en de Nederlandse staat genegeerd, verkwanseld en
ondergeschikt gemaakt aan derden, aan internationale belangen en belanghebbenden. Wij willen
daarom bewerkstelligen dat de belangen van het Nederlandse volk en van de staat der Nederlanden
bij iedere politieke besluitvorming weer centraal komen te staan en boven de belangen van
internationale corporaties, internationale instellingen, het grootkapitaal en internationale verdragen
komen te staan. Alle andere belangen zijn dus secondair en ondergeschikt aan het Nederlandse
algemeen belang. Tevens dient het ondernemerschap een veel grotere politieke ondersteuning te
krijgen en dient dit optimaal bevorderd te worden. Zelfredzaamheid, zelfvoorzienendheid, een goede
binnenlandse markt en de gezonde Hollandse koopman- en handelsgeest zijn de economische pijlers
van onze natie en de toekomst van ons volk. De rol en taak van de overheid zijn afgelopen decennia
gaandeweg veranderd en recent geaccelereerd door de ´Corona crisis´. De rol en de taak van de
overheid, in dienst van het Nederlandse volk, zijn er in de eerste plaatst om de belangen en het
voortbestaan van Nederland en het Nederlandse volk te beschermen, te koesteren, om deze te
dienen en boven alle andere belangen te plaatsen. De overheid (ambtenarij/ bureaucratie ) behoort
een continuïteit te zijn die het financiële en administratieve huishoudboekje van de staat der
Nederland namens het Nederlandse volk behartigt. Innovatie, creativiteit en dynamiek ontstaan in
een vrije samenleving en vanuit actief ondernemerschap, deze dienen door de overheid bevordert te
worden, en niet andersom. De overheid beperkt zich dus tot een faciliterende rol.
De Nederlandse burgers zijn het vertrouwen in de eigen overheid aan het verliezen. Zij voelen zich
genegeerd en niet gehoord. Politieke partijen zijn veelal verworden tot lobbyclubs die de belangen
van NGO’s of andere internationale instellingen of multinationals behartigen en de
volksvertegenwoordigers zijn meer bezig hun eigen inkomsten en baantjes veilig te stellen dan
datgene te doen waarvoor zij feitelijk gekozen zijn.
Ons verkiezingsprogramma leeft en is dynamisch, zij probeert de actualiteit van vandaag de dag vorm
te geven en op de vragen en problemen die er spelen antwoorden te geven, geïnspireerd door onze
grondbeginselen.
WIJ ZIJN NEDERLAND (WZNL) hoopt op dat u zich kunt vinden in onze uitgangspunten en hopen van
u de steun te krijgen om deze te verwezenlijken en deze namens u na de verkiezingen van 17 maart
2021 in de Tweede Kamer te mogen vertegenwoordigen.

“VOOR VRIJHEID TEGEN CENSUUR , NEXIT IS NOODZAAK, NEDERLAND VRIJ EN ONAFHANKELJK, BAAS
IN EIGEN LAND, VOOR BEHOUD VAN CULTUUR EN TRADITIES, MACHT AAN HET VOLK EN PRONEDERLAND”
“TEGEN CULTUUR MARXISME, TEGEN PEDOFILIE, STOP EN RETOUR MASSA- IMMIGRATIE, STOP
VIRUS WAANZIN, STOP UITVERKOOP, STOP GROEI MACHT ELITE, ANTI- GLOBALISME”

Immigratie:
Wij hebben het voorrecht te mogen leven op een geweldig en exclusief, maar klein stukje land op de
grote Aarde. Ons land, Nederland heeft de afgelopen decennia te maken gehad met een enorme
stortvloed van immigranten en asielzoekers waardoor onze manier van leven, onze welvaart en
algemeen welzijn onder druk is komen te staan.
Er zijn veel, heel veel Nederlanders die zich daardoor inmiddels een vreemde voelen in hun straat,
buurt, dorp, stad en land. Het straatbeeld en de Nederlandse gemeenschap is veranderd. Mensen
uiten zich er niet eens meer over uit angst om publiekelijk aan de schandpaal genageld te worden. In
1980 bedroeg het inwonersaantal c.a. 14 miljoen mensen, de economie draaide goed, de welvaart en
gezondheidzorg waren van een hoog niveau en de mens en natuur deelden ons land in harmonie.
WZNL wil uiteindelijk terug naar het aantal inwoners dat de 14 miljoen benadert, dit door de grenzen
te sluiten, (massa-)remigratie te bevorderen, gastarbeid bij letter weer uit te voeren, dubbele
paspoorten voor vreemdelingen in te voeren en een herwaardering Nederlanderschap met daaraan
verbonden consequenties.
“ Nederland het land van 14 miljoen mensen..”
Democratie:
De parlementaire democratie in Nederland lijkt een farce te zijn geworden, een instituut ontdaan van
iedere vorm van zelfreinigend vermogen en gecontroleerd door (internationale-) lobbygroepen en
ontwortelde globalisten.
Een speelbal van het internationale groot kapitaal en van een gecorrumpeerde en gecontroleerde
overheid. De parlementaire democratie heeft zich door uitsluiting van corrigerende mogelijkheden
en elementen systematisch ontdaan van iedere vorm van zelfreinigend vermogen.
¨ Het is de slager die zijn eigen vlees keurt !¨
Vrijheid:
Vrijheid is niet vanzelfsprekend, om vrijheid te krijgen en te behouden dien je bereid te zijn te
vechten. “ Wij zijn Nederland” herbergt vrijheidsstrijd en vrijheidsstrijders meer dan alle andere
politieke partijen in Nederland te samen.
Het socialisme en het cultuur marxisme, met haar verderfelijke ideologische wortels heeft onze
vrijheid, tradities, cultuur en wijze van leven de oorlog verklaard.
Langzaam maar zeker leveren wij als Nederlanders en Westerlingen steeds meer vrijheid in, daar
waar mensen die ‘goed burgerschap’ (Deugmensen/ Social Justice Warriors), vanuit links/ liberaal
oogpunt, vertonen meer en steeds meer privileges krijgen.
“We leven in een tijd waarin goed, slecht is en slecht goed . Een tijd waarin het abnormale normaal
wordt!” (1984 George Orwell)
RECHT VAN VRIJHEID VAN MENINGSUITING:

De Grondwet garandeert de burger het recht om in Vrijheid zijn of haar mening te uiten, hoe
kwetsend of hoe controversieel deze ook is of mag zijn. Dit grondrecht biedt de enkeling de
bescherming van de overheid ( de staat) om zijn of haar afwijkende, kwetsende of controversiële
mening te kunnen uiten tegenover een niet welgevallige menigte, de heersende opinie , algemene
standaard of juist tegen het overheidsapparaat, de staat zelf. Steeds meer en vaker zien we dat de
overheid zelf het grondrecht en de Grondwet anders interpreteert, aan de laars lapt, inzet en feitelijk
misbruikt juist om de mondige burger de mond te kunnen snoeren, of te bedreigen, of monddood te
maken en zelfs te vervolgen omdat de burger de ontwikkelingen, gang van zaken en maatregelen
van- of binnen de staat en overheid bekritiseert of de juistheid ervan in twijfel trekt.
“ Vrees een overheid die haar mondige burgers vreest! ”

DE NEXIT:
Feitelijk is een NEXIT het enige serieuze, noodzakelijke en toekomstige alternatief voor Nederland.
We willen Nederland dan ook zo snel als mogelijk los maken van- en bevrijden uit de EU en de Euro
om het Britse (BREXIT) voorbeeld te volgen. De EU is een bureaucratisch moloch, een
geldverslindend, megalomaan, links -/- liberaal project, dat erop is gericht de identiteit, de
zelfstandigheid en de diversiteit van de deelnemende Europese landen te vernietigen. Vervolgens
worden de ‘onderworpen’ landen de mogelijkheid ontnomen om een eigen koers en lotsbestemming
te bepalen en gedwongen een maakbaarheidsideaal te volgen dat refereert aan het oude Sovjet
tijdperk. Ook voor het economische belang is het voor netto betalend Nederland beter weer een
eigen munt (de gulden) te herintroduceren en ons te richten op een Noord-Atlantische
samenwerking en een verdrag met het Verenigd koninkrijk ( GB), Zweden, Duitsland, Noorwegen,

Denemarken, Finland en België zonder grenzen en zonder soevereiniteitsoverdracht.
“De NEXIT is dan ook geen luxe keuze maar een bittere noodzaak!”

Voor Nederland, tegen communisme, cultuur Marxisme en radicale islam
Solidariteit, gelijkwaardigheid, gedeeld eigendom en de maakbare samenleving klinken als mooie
woorden als liefde en rechtvaardigheid maar worden gebruikt om ‘dadergroepen en
slachtoffergroepen’ te creëren, deze tegenover elkaar te plaatsen, te polariseren en de dynamiek
vervolgens politiek in macht om te zetten.
De aanval op “ Zwarte Piet”, de aanvallen op onze tradities, historische standbeelden, geschiedenis,
de rol van het traditionele gezin, de blanke hetero man, de vrouw, onze voorouders en noem maar
op, zijn geen toevalligheden maar zijn een strijdmethode van radicaal Links om een culturele
revolutie in ons land uit te rollen, zich in de bestuurslagen in te vreten om vervolgens de politieke
agenda nog verder te domineren, dit alles ten kosten van de gewone en eerzame Nederlandse man
en vouw.
Het is reeds nu zover, dat we door middel van indoctrinatie via bestuur, onderwijs, multinationals en
media gebrainwasht, tegen elkaar opgezet en uitgespeeld worden.
Ook zien we een opmars van de radicale islam. Na decennia proberen om deel uit te maken van onze
westerse samenleving bewijst dat de islam zich niet of nauwelijks aan onze vrije Westerse manier
van leven, onze cultuur en onze tradities aan te kunnen passen en juist op het tegenovergestelde te
zinspelen.
” Voor totalitarisme is er in ons Nederland geen plaats!”
Voor ondernemerschap, tegen bureaucratie en uitbuiting:
Van bouwers tot transporteurs, van vissers tot boeren, van vaklieden en ambachtslui tot zzp’ ers en
mkb’ ers: allemaal verdienen ze lof, allemaal houden ze ons mooie land en economie draaiende met
hun inzet, arbeid, hun opbrengst en vlijt.
Maar het ondernemerschap staat in ons land zwaar onder druk en wordt door de huidige links/
liberale politici meer gebruikt om de door hun gecreëerde problemen op te lossen en op de
ondernemers af te wentelen en tevens om hun uitdijende bureaucratie te financieren. Een groeiend
overheidsapparaat en een groeiende bureaucratie zijn de tekenen van een teruglopende en
welvarende economie. Ondernemers worden als sinaasappels uitgeknepen, sociale voorzieningen
voor werknemers (WW en ZW) worden een moeilijk te bevechten privilege, werknemers worden
tegen werkgevers opgezet…., proletariaat versus bourgeoisie (1917)
“ Goed ondernemerschap en fatsoenlijke beloning zijn de thermometers van een gezonde
economie”

