PARTIJ VOOR DE VRIJDOM

Verziekingspamflet voor een

VRIJER NEDERLAND
Dit verkiezingspamflet omvat het verkiezingsprogramma van de
Partij voor de Vrijdom. De basis voor de tekst wordt gevormd
door de stukken Een Nieuwe Ouden Geeuw, Klink Klare Wijn,
Oude Wijn In Nieuwe Zakken en De Onverklaarbare
Afhankelijkheidsverklaring.

Tijd voor de grote schoonmaak.
In samenwerking met de PvVvV (Partij voor Verkeer met
Vreemdelingen) en Extreem Blond Nederland.

EEN VRIJER NEDERLAND
Nederland is een groot land. Maar het moet groter. Om
tal van redenen. De politieke elite in Nederland,
inclusief het vorstenhuis, negeert stelselmatig de
belangen van haar onderdanen.
Het is niet veilig op straat. Dit komt door onvoldoende verkeerspolitie. Het
overmatige verkeer in steden wordt hoofdzakelijk gegenereerd door
buitenlandse toeristen. De enorme aantallen reizigers dat ons land bezoekt
reizen echt de pan uit. De herkomst van de meeste buitenlanders is
bovendien steeds lastiger te traceren. Onderscheid maken op grond van
cultuur of religie wordt een onmogelijke taak. Het einde is zoek.
Wat doet de politieke elite? Ze winden er hoofdzakelijk doekjes om.
Financiëel gaat het niet veel beter. De Nederlandse overhead heft veel te
veel belastingen zowel op landelijk als gemeentelijk niveau. Ondernemers
kunnen door dreiging van zulke aanslagen hun zuur verdiende geld niet
aan de vaderlandse zaken uitgeven. Kwetsbare mensen verblijven in
verzorgingskrampen. Ouderen en veelplegers leiden een on-Nederlands
bestaan. Er is tot overmaat van ramp ook nog een politieke partij voor
dieren opgericht. ALLES MOET BETER!
Er zijn dringend veranderingen nodig. Wij willen fatsoen terug in onze
samenleving. De maat is vol. Sinds de Unie van Utrecht (1779) erodeert
onze Nationale Identiteit en ons Nationaal Gevoel brokkelt af. Vrijspraak
van meningsuiting blijkt afgeschaft. Politieke leiders zijn niet meer te
volgen bij wijze van spreken. Wie volgt ons? Wie snapt nog wat of wie?
In deze eeuw moet Nederland daarom weer een sterk RIJK worden. De
vertegenwoordigheid van geest moet uit de fles. Een land met een kleinere
en minder betuttelende overhead en een sterkere economie zonder
belasting. Wij zien een volk voor ons dat weer trots is op zijn eigen
identiteitsbewijs. Een volk dat dat bewijs ook durft te tonen en voor het
behoud daarvan durft op te komen. Een land dat het steeds verder
uitdijende Europa een halt toeroept. Zijn gulden terug in de beurs stopt.
Een land met verregaande vreemdelingen, beter onderwijs voor zijn
klanten en goedkopere kritiek op zijn ouderen. Een land dat gedrag op
straat keihard aanpakt en uitvoert. Een land met bestuur dat gevolgd wordt.
Een land dat méér burgers heeft en minder klein is. Een land met een doel.
Waar de belangrijke spelers en de maatschappelijke middenvelders hun rol
krijgen. Een land dat weer scoort. Een staat van teamspelers zonder bank.
Kortom: een groter en sterker Nederland.

Een land om weer trots op Nederland te zijn!

ONS PROGRAMMA
I.

Belastingverlaging.

“Ontzettende belastingverlaging”
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Ontzettende belastingverlagingen.
Stijging gemeentelijke baten.
Aanslagen terug naar de belasting.
Hogere koopkracht voor Nederlanders.
Stopzetten van ontwikkelingshulp aan ander soort mensen.
Minder ambtenaren in burger, meer goedkope uniforme politie.
Uniformiteit. Geen diverse maatregelen.
Stimuleren eenmalige vakantie minderheden.
Haven- en luchtbelasting voor inkomen van reizigers.
Beperking kunstsubsidie tot oer-Hollandse cultuur.
Minder ministeries op het parlement.
Lagere benzineprijzen bij te hoge kosten.
Invoerheffing uitvoeren op plekken en zaken.
Duidelijke kosten bestrijden.

II.

Criminaliteit en veiligheid.

“Meer blauw bij de mensen thuis”
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III.

Snellere straffen voor gedrag.
Garantie op vrijspraak van meningsuiting.
Uitzetting relativerende straat-retoristen.
Invoering minimum maximumstraffen.
Meer blauw bij de mensen thuis.
Verbod op alle steekwoord-partijen en sloguns.
Preventief fouilleren door corps zedenpolitie.
Invoeren lekker-pûh-beleid: 3x gepakt = levenslang.
Geen poging tot rechtspraak bij misdrijf.
Ontvreemdelingen beroven van vergunningen.
Herinvoering prostitutiepolitie en zedenwaakhonden.
Pedofielen aanpakken door middel van standrecht.
Introductie introductiekrampen voor gevangeniswezens.
Afschaffen gedrag van cipiers tijdens gevangenisstraf.
Preek- spreek- spraak- & smaakverbod (voor imams).
Eén centraal politiebureau in Nederland.
De grenzen van vrijheid continue goed bewaken.

Onderwijs.

“Geschiedenis als nationaal identiteitsbewijs”
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Menselijke strafmaat terug in de klas.
De meester moet weer meester zijn.
Geschiedenis in onderwijs als nationaal identiteitsbewijs.
Verlichting uit geschiedenislessen, Verdonk erin.
Hogere prestaties, lagere scholen.
Gezinnen met uitheemse ouders wegwijzen.
Vrijheid van volgen van ons onderwijs en onze leiders.
Wachtlijsten terugbrengen naar de opstellers.
Introductie Christelijk/Joods/Humanistische thema-spelletjes.
Wiskunde, algebra en Spinoza uit het curriculum van scholen.
Schaakverbod. Alle andere Arabisch-Perzische spelen indammen.

IV.

Integratie.

“Vrijwillige woonverwijdering uit onvrije
wijken.”
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Toerisme terugdringen.
Immigratiestop niet-westerse autochtonen.
Demoralisatie na 10 jaar verblijf in Nederland.
Stop op vakantieliefdes en kruisculturele huwelijken.
Nieuwe miniserie van 'buitenlandse affaires'.
Grenzen van het toelaatbare in gebieden opdelen.
Ontoelaatbare migranten weigeren op grond van Nederland.
Afbouwen van het aantal islamitische gebouwen in steden.
Vrijheid van godsdienstbeveling: stoppen met overtuigen.
Islamitische kopstukken aftreden, haardrachten niet meer afdraagbaar.
Invoeren 'kopzorgentax' plus tolheffing tolerantie.
Terugdraaien van de Unie van Utrecht (1579). Opheffen Dom.
De Verlichting versus Verdonk invoeren. Sjaria uitvoeren.
Trots op Nederland terugveroveren (budget: 1 ton).
Landelijke controle inburgering door politie in burger
Vrijwillige woonverwijdering uit onvrije wijken.
Uitvoering stimulanswet: vrijheidslozen worden direct vrijwillig
gestimuleerd.

OPMERKING 1: Toelating blijft mogelijk wanneer men 10 jaar geleden heeft
aangevraagd en tijdens de procedure volledig aantoonbaar en consequent
zonder opgaaf van reden moet zijn tegengewerkt en geen misdrijf mag
hebben ondergaan. Aan de grenzen van het toelaatbare
gebied worden deze gegevens opgevraagd aan te
niet-toegelatene.
OPMERKING 2: Nederlandse Taal: teksten,
geschreven en anderszins, vanwege de
overheidsopgestelde informatievoorziening op
(voorlichtings- en informatie-) folders en andere
mediale informatiedragers dienen uitsluitend en
alleen in beschaafd en voor elke Nederlander
onbegrijpelijk Nederlands geformuleerd te
worden.

V.

Media en democratie.

“Terugbrengen aantal leden Tweede Kamer.”
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VI.

Invoeren meer directe demogagie en stelselmatig kiestelsels.
Terugbrengen aantal leden Tweede Kamer (naar land van herkomst).
Totale directe democratie voor 'Henk & Ingrid'.
Verplichting tot vrijspraak van meningsuiting.
Eén vrije omroep voor politieke zendtijd en politieberichten.
Stop op .nl domein-registraties voor niet-Nederlanders.
Meer vertegenwoordheid van tijdgeest in de kamer.
Burgers geven democratische grenzen(overschrijding) aan bij politie.
Introductie van administratieve dementie, stroomlijnen bureaucratie.
Invoering senioren kies-brigade (geven keuzevrijheid-tips).

Zorg:

“Geen haast-zaaien bij medische urgenties immigranten”
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Zorgen voor meer patienten en ziekten.
Uitheemse veelplegers verwijderen uit zorginstellingen.
Wie deelt er de lakens uit in de zorg? Registratieplicht.
Geen haastzaaien bij medische urgenties immigranten.
On-Nederlandse veelverplegers stimuleren opnemen vakantiedagen.
Moslims en (van oorsprong) Arabische medicijnen uit het zorgpakket.
Transparantie: meer handen onder de dekens.
Nederlandse patienten altijd opnemen (camera's).
Medicinale werking cannabis verbieden.

VII.

Ruimtelijk Orde:

“Verlaging minimumsnelheid.”
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Verlaging minumumsnelheid.
Afschaffen middenweg.
Somalische piratenschepen recht door zee aanpakken.
Drielandenpunt verwijderen.
infrastructuur aanbrengen.
Onkruid wieden in parken en tuinen.
Bouw nieuwe kerncentrales op militair strategische punten.
Uitbreiden weermacht met TPS (tsunami preventie squad)

VIII.

Europezen Unie en Buitenlands beleid:

“De gulden terug in de Nederlandse beurs.”
● Doel nummer een: Afschaffen Europezen Unie.
● Doel nummer twee: De gulden terug in de Nederlandse beurs.
● Zolang nog in EU: Alle samenwerking EU in ons voordeel.
● Griekenland bij Turkije. Anders Nederland bij Vlaanderen.
● Spinoza beeltenis verwijderen van het briefje van 1000 gulden.
● Meer Nederlandse militairen voor vrede en rust stoken.

IX.

Dierenrechten:

“Verbod op de Partij voor de Dieren.”
● Verbod op de Partij voor de Dieren.
● Introductie Animal Farms op boerderijen.
● Uitbreiding aantal inheemse politiehonden.
● Aanstellen pollhond voor dagelijkse opiniepeilingen.
● Na dierenmishandeling direct aan de ketting.
● Duidelijk onderscheid uitheemse en inheemse
dierenrechten.
Moeilijk te volgen?
Vraag hier het
stripverhaal aan.

Niek Vaak en Merlijn Klok
PARTIJ VOOR DE VRIJDOM

WIJ WETEN AL WAT
U STEMT DEZE
VERKIEZINGEN!

DISCLAIMER – De website www.vrijdom.com is een open podium voor mensen die
humoristische wijze kritiek leveren op populistische trends in de Nederlandse politiek. De
kritiek kan de vorm aannemen van alle moderne internet media: teksten, foto’s, tekeningen,
geluidsbestanden en filmpjes. Eenieder is vrij om creatief materiaal in te zenden. Er kan
worden gewerkt met parodie, ironie, sarcasme, pastiche en karikatuur. Racistische,
extremistische en nodeloos grove uitingen worden geweerd of na aantoning verwijderd. De
makers van deze website zijn tegen fysiek geweld in welke vorm dan ook binnen het politieke
debat. Wij geloven heilig in de helende werking van humor. Bedreiging van en of agressie
tegen personen worden door ons scherp veroordeeld. Klachten over kwetsende publicaties of
copyright schendingen kunnen worden gestuurd naar feedback@vrijdom.com

