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Introductie  
  

Wij zijn Samen voor Nederland. Een nieuwe landelijke politieke partij, opgericht op 11 

november 2022 vanwege een sterke onvrede met de huidige koers van Nederland.  

  

Met onze politieke partij verdiepen wij het politieke spectrum en geven wij de kiezer een 

nieuwe optie. Wij staan buiten het achterhaalde kader van links en rechts. Samen voor 

Nederland is daarom een echte middenpartij. Wij zijn liberaal in de zin van vrijheidslievend, 

maar ook sociaal en voor menselijkheid.  

  

Wij zijn een democratische ledenpartij en iedereen kan in principe lid worden. Iedereen die 

zich geroepen voelt om op te staan en deel uit te maken van onze nieuwe beweging, kan bij 

ons aankloppen. Samen gaan wij puinruimen in Den Haag.  

  

Op onze website hebben wij in november ons Manifest gepubliceerd met onze 

uitgangspunten. Hierbij presenteren wij ons verkiezingsprogramma voor de Tweede 

Kamerverkiezingen van 2025 (of eerder), met een uitwerking van onze visie en plannen en 

met als ondertitel onze kernwaarden: Liefde, Vrijheid en Waarheid.  

 

https://samen-voor-nederland.nl/    

Email: contact@samen-voor-nederland.nl  
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Onze roeping  
  

Het is goed mis in Nederland en daarom hebben wij onze vlag omgedraaid. Nederland is 

helaas in nood door vele jaren van afbraakbeleid. Onze missie is Nederland weer Nederland 

te maken. Een sterk, en welvarend en vooral soeverein land dat de belangen en rechten van 

zijn burgers respecteert en vooropstelt. Dit is geen plan, maar een toekomst waar wij naartoe 

werken.  

  

In deze toekomst is er een beter Nederland voor iedereen. De menselijkheid moet terug naar 

samenleving en politiek. Het uitganspunt van onze missie is liefde voor de menselijke natuur 

en waardigheid, de verschillende culturen en menselijke bezieling.  

  

Wij gaan bouwen aan een Nederland met minder overheidsbemoeienis, meer welvaart, 

minder corruptie en een samenleving gebaseerd op vertrouwen en onderling respect. Dit 

gaan wij doen door een kleinere overheid, minder internationale invloed en meer 

democratische inspraak van de burgers. Wij gaan terug naar de basis. Dit hebben wij in dit 

partijprogramma uitgeschreven.  

  

Onze toekomstvisie gaat uit van de Waarheid, hoe ongemakkelijk en confronterend deze 

ook mag zijn. Om daar te komen is vrijheid van meningsuiting essentieel, zodat er een open 

debat kan plaatsvinden, zonder censuur en opgelegde woke normen. Wij zijn de leugens zat.  

  

Nederland gaat stoppen met het volgen van de valse en anti-menselijke agenda van de 

globalistische organisaties als de EU, de VN en het WEF. Deze zogenaamde “vooruitgang” is 

zeer schadelijk en moet worden gestopt. Wij willen geen oorlog, geen coronawet, geen 

mega-inflatie, geen LGBTIQ-seksualiteit opgedrongen aan kinderen, geen great reset, geen 

open grenzen, geen insecten eten, geen schending van onze grondrechten, geen totale 

digitale controle, geen digitale munt (CBDC), geen verlammende belastingdruk en ga zo 

maar door. Een verzet en een vrij breken tegen alle wijzen waarop deze agenda wordt 

opgelegd is noodzakelijk geworden. Een verzet vanuit Liefde, Menselijkheid en Waarheid.  

  

Wij denken ook buiten de kaders en niet in problemen maar in oplossingen. Hoe ver de 

huidige realiteit ook is verwijderd van onze doelen, als wij dat willen, kunnen wij deze kaders 

doorbreken en daadwerkelijk iets nieuws opbouwen.  

 

Met de toenemende totalitaire neigingen van het huidige regime, gepaard met de steeds 

verdergaande technologische mogelijkheden om de bevolking te controleren, manipuleren 
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en vrijheid te beperken, hebben wij Nederlanders steeds minder ruimte om democratisch 

een ommekeer te maken. Hoe gaan dat wij toch doen? Samen!   

 

Beste lezer, het is nu of nooit!  

  

Samen voor Nederland, voorjaar 2023  
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1. Soevereiniteit en Vrijheid  
  

Nederland moet zich vrijmaken van de internationale organisaties zoals de EU en het WEF 

en zijn vrijheid herwinnen.  

  

Ontmanteling EU  

  

De EU heeft niet het beste voor met de inwoners van Europa, maar is een corrumperende 

organisatie die de globalistische anti-menselijke agenda nastreeft. De EU blijft maar steeds 

meer macht en bevoegdheden naar zich toe trekken, zonder democratische legitimatie.  

  

Dit is daarmee niet alleen een probleem voor Nederland, maar ook voor de inwoners van de 

andere landen. Alleen gekeken naar Nederland zou kunnen worden volstaan met een 

uittreden uit de EU. Echter heeft Nederland als handelsland veel te maken met andere 

Europese landen. Een algehele ontmanteling van de EU heeft daarom de voorkeur, zodat 

Nederland niet als enige buiten de EU valt en de Europese landen met een schone lei nieuwe 

verdragen met elkaar kunnen aangaan, uitgaande van vrijheid en gelijkheid. De fouten die 

met de EU zijn gemaakt, kunnen dan worden uitgewist en daaruit lering getrokken. Er wordt 

geen nieuw bureaucratisch monster gecreëerd. Europese samenwerking zal worden 

vormgegeven met behoud van eigen soevereiniteit en identiteit, minder kosten en meer 

vrijheid om beleid in het belang van Nederland te krijgen.  

  

De ontmanteling van de EU kan Nederland niet alleen doen, maar zullen wij samen met 

gelijkgestemden in de andere (kern)landen moeten realiseren. De Europese volken hebben 

met elkaar de EU opgericht en kunnen deze samen ook weer ontbinden.  

  

Nexit  

  

Nederland verliest steeds meer soevereiniteit aan de EU. Veelal is een argument voor beleid 

dat dit uit Brussel wordt opgelegd. Nederlanders hebben geen of nauwelijks invloed op dit 

beleid. Dat is onwenselijk en ondemocratisch. Daarnaast kost de EU Nederland te veel geld, 

dat wij beter kunnen besteden aan de Nederlandse bevolking.  

  

Indien een ontmanteling van de EU niet mogelijk is, omdat de andere landen nog niet zover 

zijn, zal Nederland ten minste moeten uittreden uit de EU. Ofwel, dan gaan wij voor de Nexit. 

De belangrijkste redenen hiervoor is terugkrijgen van de soevereiniteit over het eigen land 
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om optimaal de belangen van Nederland en de Nederlanders ten dienste te kunnen zijn. Tot 

die tijd kan Nederland ten minste uit de euro en kan aan veel zaken gewerkt worden aan 

een speciale status zoals bijvoorbeeld Denemarken en de EU bijdrage sterk worden verlaagd.  

  

  

Lidmaatschap WEF  

  

Het lidmaatschap van het WEF wordt niet toegestaan voor regeringsfunctionarissen. De 

loyaliteit van de personen die een functie hebben binnen de regering moet onomstotelijk 

liggen bij Nederland en de Nederlandse bevolking en niet bij een internationale groepering.  

  

Overige internationale instellingen  

  

Samen voor Nederland wil verplichte transparantie over rol van iedereen in functie van de 

Nederlands overheid bij alle internationale instellingen, zoals EU, WEF, VN, WHO en NGO’s.  

  

Nederland gaat stoppen met het volgen van de SDG’s / VN agenda 2030. Deze doelen zijn 

te algemeen en veelomvattend, waardoor te veel vrijheid en soevereiniteit wordt afgestaan 

door zich hieraan te verbinden. Uitsluitend indien dat in het belang is van de Nederlandse 

bevolking, kan aan bepaalde concrete projecten worden meegedaan.  

  

Tristate City  

  

Nederland met delen van Duitsland en België als één grote wereldstad met 30 miljoen 

inwoners is het idee van Tristate City. Hierbij worden de boeren van hun land gedreven om 

Nederland om te vormen tot nieuwe metropool in Europa. Wij zijn hierop tegen. 

Nederland moet Nederland blijven.  

Dit plan past precies in de andere globalistische plannen zoals het destructieve 

stikstofbeleid, massa-immigratie, waar wij ook tegen zijn. Ook sluit het volledig aan bij wat 

het WEF voor ogen heeft als ‘slimme, weerbare stad van de toekomst’. Samen voor 

Nederland zet de Nederlandse bevolking op de eerste plaats we wij willen van Nederland 

geen openluchtgevangenis maken.  
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2. Meer Democratie  
  

Bindend referendum  

  

Nederland gaat een bindend referendum invoeren, zodat over de belangrijke en 

koersbepalende onderwerpen dit ultieme democratisch middel kan worden ingezet. Dit is 

een echt referendum en geen schijnreferendum zoals het correctief referendum dat in de 

maak is.  

  

Onder meer zal een referendum kunnen worden uitgeschreven over het uittreden uit de EU. 

Hoewel wij van mening zijn dat de EU slecht is voor Nederland, zijn wij wél democratisch 

ingesteld. De uittreding kan het best democratisch gelegitimeerd worden met een bindend 

referendum, zoals ook in het Verenigd Koninkrijk is gedaan.  

  

Gekozen burgermeester  

  

Een zeer groot democratisch tekort op gemeentelijk niveau is momenteel de situatie dat de 

burgermeesters niet democratisch worden gekozen. Deze hebben hierdoor veel minder 

binding met de bevolking en meer loyaliteit naar degenen die hun hebben aangesteld. Ook 

heeft de ongekozen burgermeester ook geen noodzaak om verantwoording te hoeven 

afleggen aan de bewoners van de gemeente en ook na gemeentelijke verkiezingen blijven 

de ongekozen burgermeesters in hun functie. Samen voor Nederland wil meer democratie 

en wil daarom ook een gekozen burgermeester.  

Een gekozen burgermeester is veel meer verbonden met de bevolking en is genoodzaakt 

om in het belang van de bevolking te handelen om kunnen worden herkozen. Een man of 

vrouw van het volk, voor het volk.  

  

Vrijheid van meningsuiting  

  

De vrijheid van meningsuiting moet weer in ere worden hersteld. Voor een functionerende 

democratie is de vrijheid van meningsuiting een essentieel (grond)recht. Iemand moet 

immers kunnen kiezen uit verschillende visies over de werkelijkheid. Het eenzijdig weergeven 

van deze werkelijkheid (zoals bijvoorbeeld thans ten aanzien van covid, Oekraïne of het 

klimaat) en het uitsluiten of censureren van andere geluiden, of zelfs het verbieden en 

criminaliseren van andere meningen, staat het democratisch debat in de weg.  

  

Censuur is een bedreiging voor de democratie. De woke anticultuur verlegt constant zijn 

grenzen en beperkt steeds meer vrijheid. Niet een kleine minderheid, maar de meerderheid 
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van het volk heeft het laatste woord. Ook afwijkende meningen mogen worden geuit. In ons 

Nederland is er geen ruimte voor censuur. Ook Big Tech heeft zich te houden aan het 

belangrijke uitgangspunt van vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van meningsuiting 

wordt juridisch sterker (arbeidsrechtelijk en strafrechtelijk) beschermd. Ook financiële 

instellingen mogen niet discrimineren op basis van iemands mening en geen verlengstuk 

worden van het heersende politieke regime of ideologie. Er mogen geen politieke 

vervolgingen plaatsvinden wegens iemands afwijkende mening.  
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3. Minder overheid  
  

Overheid inkrimpen  

  

De overheid is veel te groot geworden. Deze kan en moet veel kleiner en zich alleen 

bezighouden met kerntaken, waardoor de welvaart van alle burgers zal toenemen. De 

belastingen kunnen omlaag en ook de lagere inkomens en uitkeringen worden (netto) veel 

hoger.  

  

De overheid kan niet alle problemen oplossen en het is ook niet wenselijk is dat de overheid 

meer en meer bevoegdheden naar zich toetrekt en een steeds groter aandeel van de 

economie en bestaansmiddelen beheerst. Daartoe is ook een decentralisering nodig.  

  

De overheid door zijn omvang ook een middel geworden waarmee globalistische top-down 

projecten worden uitgerold. Dit was nooit de bedoeling. De overheid moet zich inzetten voor 

de belangen van de burgers.  

  

De inkrimping van de overheid zelf is een belangrijk uitgangspunt van Samen voor 

Nederland. Wij willen radicaal vele overheidsinstellingen beëindigen of saneren, waaronder 

de vele uitvoeringsinstanties. Dit gaat samen met minder regeldruk en bureaucratie, ofwel 

het sterk beperken en vereenvoudigen van de regelingen en zal leiden tot meer vrijheid en 

minder kosten.  

  

Samen voor Nederland gaat ook een einde maken aan de (legale) corruptie die voortkomt 

uit de nauwe verbondenheid tussen politiek en bedrijfsleven, ook wel de baantjescarrousel 

genoemd. Dit is een van belangrijke oorzaken waarom zaken zo hebben kunnen ontsporen 

in Nederland. Daarmee wordt een einde gemaakt aan de macht van de topambtenaren met 

politieke agenda’s en belangen. De top van de ambtenarij, die hun positie te danken hebben 

aan hun loyaliteit aan de politieke elite (en daar nauw mee verbonden is) en niet aan 

Nederland, zal moeten worden vervangen door bekwame personen uit het werkveld. Ofwel, 

tijd voor een grote schoonmaak binnen de overheid.  

  

Minder overheidsuitgaven  

  

De overheidsuitgaven lopen steeds verder uit de hand. Een beperking hiervan is noodzakelijk 

geworden. Dit is onder meer mogelijk op de volgende punten.  
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Besparingen door inkrimpen overheid:  

- Op alle niveaus overheidsinstellingen verkleinen door opheffen, afbouwen en 

samenvoegen waar mogelijk, waardoor veel minder ambtenaren in dienst  

- Veel minder managementslagen in alle overheidsinstellingen  

- Opheffen of samenvoegen ministeries  

- De zelfstandige overheidslagen van de provincies opheffen  

- De overheid op alle niveaus ontdoen van de takken, afdelingen, 

samenwerkingsverbanden, stichtingen, enz. die zich niet bezighouden met de 

primaire taak van de betreffende overheidsinstelling  

  

Overige besparingen overheidsuitgaven:  

- Vereenvoudiging belastingstelsel en sociale zekerheidstelsel, waardoor veel minder 

ambtenaren nodig  

- Eén publieke zender en geen subsidie voor omroepen  

- Geen subsidies voor niet primaire zaken, stichtingen, “goede” doelen, enz.  

- Ontwikkelingshulp beperken tot hulp in natura – geen geld sturen, alleen noodhulp, 

voedsel en onderdak ter plaatse bij noodsituaties  

- 100% transparantie in de overheidsuitgaven. Geen miljarden meer die “verdwijnen”  

- Ambtenaren worden verantwoordelijk gehouden bij financieel wanbeleid  

- Bijdrage Koningshuis afbouwen  

- Versobering wachtgeldregeling  

  

Minder belasting  

  

Door te minderen op uitgaven, is ook minder behoefde aan inkomsten. Hierdoor kunnen de 

belastingen omlaag. De belastingdruk voor de bevolking neemt af, waardoor mensen meer 

geld en koopkracht overhouden dat zij naar eigen inzicht kunnen uitgeven aan de eigen 

ontwikkeling. Dit is een belangrijk uitgangspunt op zichzelf voor Samen voor Nederland.  

  

Belasting en toeslagensysteem herzien  

  

Samen voor Nederland wil het belastingen- en toeslagensysteem grondig herzien. Het is 

onzinnig om enerzijds veel lasten op te leggen en iedereen te verarmen en vervolgens weer 

geld uit te delen door toeslagen. Dit is veel te grote inmenging in het leven van mensen. De 

overheid tracht hiermee mensen te sturen en afhankelijk te maken. Daarnaast worden door 

dit geld rondpompen onnodig veel (dure) ambtenaren bezig gehouden. Door een sterke 

vereenvoudiging van het belastingstelsel en verlaging van de belasting, zijn toeslagen niet 
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meer nodig. Zaken waar thans een toeslag voor bestaat, zoals bijvoorbeeld zorgtoeslag of 

kinderopvangtoeslag en waarbij een bijdrage van de overheid wel nodig kan zijn, worden op 

andere (eveneens eenvoudigere) wijze ingevuld.  
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4. Sociale verbeteringen  
  

Samen voor Nederland is een partij die opkomt voor iedereen. Werken moet lonen, maar zij 

die dat niet kunnen, zoals ouderen, arbeidsongeschikten of mensen die hun baan kwijtraken, 

laten wij niet in de kou staan. Iedereen moet kunnen rondkomen met een baan die goed 

genoeg betaalt, dan wel een uitkering. Voedselbanken moeten niet meer nodig zijn.  

  

Pensioenleeftijd naar 65  

  

De pensioenleeftijd gaat terug naar 65. Het verhogen van de pensioenleeftijd in 2012 was 

een directe maatregel om te bezuinigen op AOW uitgaven. Dit had nooit mogen 

plaatsvinden. Naast het feit dat de leeftijd van 65 jaar een jarenlang een prima leeftijd was 

om te stoppen met werken, is het niet eerlijk dat in andere EU-landen de pensioenleeftijd 

veel lager ligt, terwijl Nederlanders wel de hoogste bijdrage moeten betalen, waar deze 

landen van profiteren. Ook is het huidige systeem met een flexibele pensioenleeftijd onnodig 

ingewikkeld en niet transparant. Dat mensen wat langer leven, betekent niet dat zij ook 

langer moeten werken. Het staat mensen natuurlijk wel vrij om langer door te werken als zij 

dat graag willen.  

  

Uitkeringsstelsel herzien  

  

Nederland kent te veel soorten uitkeringen met ieder weer verschillende regels, 

uitzonderingen, uitvoerende instellingen en bedragen. Samen voor Nederland wil dit 

terugbrengen naar nog twee soorten. Een hogere en een lagere uitkering. De hogere 

uitkering is ter vervanging van de uitkeringen voor personen die niet kunnen voorzien in 

hun inkomen, zoals AOW, WW, WAO en Wajong, e.d. De lagere uitkering is een vangnet ter 

vervanging van de bijstand zal ook aan studenten worden verstrekt als studiebeurs. De 

regelingen wordt zwaar vereenvoudigd.  

  

De mogelijke hogere kosten hiervan worden opgevangen door de verminderde 

uitvoeringskosten, doordat er vele overheidsinstellingen kunnen worden afgebouwd en 

opgeheven. Daarvoor komt er voor de hogere uitkering één nieuwe instantie en de lagere 

uitkering zal door de gemeentes worden uitgevoerd.  

  

Werken moet lonen 
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Voor de werkenden moet goed worden gezorgd en deze mogen niet bezwijken onder te 

veel lasten. Dit kan door de verlaging van de inkomstenbelastingen, in het bijzonder door 

verhoging van de heffingskorting en arbeidskorting.  

  

Goedkoop openbaar vervoer  

  

Openbaar vervoer is heel belangrijk voor veel mensen en verrijkt het leven. Het is een 

belangrijke taak van de overheid om dit aspect van de publieke ruimte goed te organiseren, 

zodat het OV een ruim bereik heeft en betaalbaar is.  

  

Voedselbanken steunen  

  

Samen voor Nederland wil voedselbanken voorlopig steunen zolang dat nodig is. Er zijn nu 

al tekorten bij de voedselbanken, waardoor zij hun eisen ook moeten aanscherpen. 

Anderzijds wordt er zeer veel voedsel weggegooid door supermarkten. Wij gaan dit anders 

organiseren, zodat deze verspilling ophoudt en voedselbanken meer mensen kunnen 

helpen.  
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5. Economie en financieel beleid  
  

Financiën op orde  

  

De overheid moet zijn financiën op orde hebben. Dit betekent niet meer kosten dan 

inkomsten voor de Staat, zodat de staatsschuld niet verder toeneemt. Het financieel beleid 

wordt grondig herzien. Daar waar in het Nederland van onze toekomst sprake is van hogere 

kosten (zoals verlaging AOW-leeftijd of verhoging studiebeurs), moet dat ook te betalen zijn. 

Dit is mogelijk door het inkrimpen van de overheid zelf, zoals hiervoor besproken en overige 

zaken waar wij mee gaan stoppen, zoals EU-bijdrage en ontwikkelingshulp, enz. Daarnaast 

door bijvoorbeeld een wel (hogere) belasting te heffen van multinationals.  

  

Positie en belang MKB erkennen en bevorderen  

  

Vanwege een sterke lobby en algehele tendens tot globalisering, is het huidige politieke 

klimaat vooral gericht op de grote internationale bedrijven met hun globalistische agenda’s 

en dat gaat altijd ten koste van het eigen MKB.  

  

Samen voor Nederland heeft het zelfstandige ondernemerschap hoog in het vaandel en zal 

via de politiek de belangen van het MKB steeds in het oog houden en beschermen. Wij zien 

dit als onderdeel van onze missie tegen het globalisme. Een goed voorbeeld is de aanslag 

die de lockdowns hebben gehad op de kleinere ondernemingen. Vele kleine bedrijven zijn 

hierdoor failliet gegaan en deze zijn niet meer teruggekomen.  

  

Een te grote druk op kleinere ondernemingen is de loondoorbetalingverplichting van twee 

jaar bij ziekte van een werknemer. Voor kleine ondernemers is het een te grote last om een 

zieke werknemer zo lang door te moeten betalen. Dit zorgt ervoor dat MKB-bedrijven 

terughoudender zijn om personeel aan te nemen. Dit zorgt ervoor dat grote bedrijven, die 

deze risico beter kunnen opvangen, bevoordeeld worden. Wij willen de verplichting tot 

loondoorbetaling in eerste instantie terugbrengen tot één jaar. Daarna neemt de overheid 

het over.  

  

Wij zijn voor de ruimte om te ondernemen als zzp’er, maar dit mag niet leiden tot 

schijnzelfstandigheid en loonwerk. Dit kan worden opgevangen door enkele eenvoudige 

voorwaarden te stellen.  
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Uit de euro  

  

Het feit dat Nederland de euro heeft, betekent ook dat Nederland het financiële en 

monetaire beleid uit handen heeft gegeven aan de ECB en de EU. Dit hebben wij gemerkt in 

de zogenaamde eurocrisis, met vele bezuinigingen tot gevolg. Daarnaast heeft dit tot gevolg 

dat landen zoals Nederland garant moeten staan voor schulden van zuidelijke eurolanden.  

  

Ook is er sprake van een buitensporige inflatie als gevolg van het beleid van de ECB, alsook 

de extreme coronahulppakketten die de EU heeft geleend en vervolgens verdeeld (onder 

haar voorwaarden). Dit betekent een zeer grote toename van de geldhoeveelheid en 

onvermijdelijk inflatie tot gevolg, zoals wij nu voelen. Wij willen geen mega-inflatie, omdat 

dit de Nederlanders verarmd.  

  

Door uit de euro te gaan kan Nederland weer het eigen monetaire en financiële beleid 

bepalen. De Nederlandsche Bank krijgt het toezicht terug. Dit toezicht wordt los van 

ideologie uitgevoerd, alleen op economische stabiliteit.  

  

Wij zijn primair voor de ontbinding van de EU of een Nexit, maar zolang dat niet haalbaar is, 

kan Nederland tenminste uit euro. Veel EU-landen hebben geen euro en deze doen het niet 

minder goed.  

  

Geen digitale munt  

  

Samen voor Nederland is voor het behoud van een fysieke munt en contant geld. Volledig 

digitaal geld betekent totale controle voor de overheid, waarmee het gedrag van mensen 

volledig kan worden gestuurd. De overheid kan (en dus zal) hiermee bepalen waaraan, 

wanneer en waar de Nederlanders dit uitgeven. Wij zijn sterk tegen een CBDC. Dit is zeer 

onwenselijk omdat dit ten koste gaat van vrijheid en democratie en mogelijk voor deze 

waarden het einde kan betekenen als de totalitaire neigingen van de overheid niet worden 

bedwongen. Ook is dit (wederom) een EU-project waarmee zij meer macht naar zich toetrekt.  

  

Schiphol  

  

Schiphol is heel belangrijk voor de Nederlandse economie en met name voor Amsterdam en 

omstreken. De economie wordt nu geschaad doordat er veel capaciteit van Schiphol verloren 

gaat doordat onnodig beperkingen worden opgelegd voor “het klimaat” en voor 

privévliegtuigjes. Samen voor Nederland gelooft niet in de klimaathoax wil deze 

klimaatbeperkingen opheffen.  
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6.Immigratie  
  

De velen jaren van massa-immigratie hebben een grote tol op de Nederlandse samenleving. 

Ondanks de grote druk die de instroom van nieuwe mensen heeft, blijven de grenzen open 

staan en blijven er maar meer mensen via asiel naar Nederland komen. Dit moet stoppen.  

  

Stoppen asielinstroom  

  

Samen voor Nederland ziet de massa-immigratie als een gecreëerd probleem. De vele 

asielzoekers worden blijkbaar naar Nederland gehaald omdat de huidige politieke partijen 

dat willen, ondanks de grote nadelen voor de Nederlandse bevolking. Daaruit blijkt ook dat 

de regeringspartijen niet het belang van Nederlanders als doel hebben, maar zij alleen de 

globalistische agenda dienen.  

  

Mensen in een noodsituatie willen wij ook helpen, maar dat is heel iets anders dan deze 

mensen massaal naar Nederland laten komen en in de watten te leggen met voorrang op 

huurwoningen en toegang tot socialezekerheidsstelsel, enz.  

  

De aantallen asielzoekers zijn zo groot, dat het nog meer binnenlaten niet houdbaar is en 

zorgt voor steeds meer problemen op verschillende vlakken. Niet in de laatste plaats ten 

aanzien van het reeds grote probleem van de huisvesting. Dit probleem oplossen is niet 

ingewikkeld, maar vereist wel politieke wil om te kiezen voor het belang van Nederland en 

zijn bevolking.  

  

Samen voor Nederland ziet voor de beperking van massa-immigratie de volgende opties:  

  

- Veel strenger asielbeleid. Uitsluitend een sobere opvang, korte procedure en snelle 

uitzetting.  

- Uitgangspunt van het beleid wordt dat geen asiel wordt geboden, tenzij aan 

bepaalde strenge vereisten is voldaan, zoals aantoonbare politieke vervolging.  

- Asiel buiten Nederland organiseren. Zolang de asielprocedure wordt gevoerd, 

kunnen asielzoekers deze afwachten in andere landen, waarmee hiertoe afspraken 

worden gemaakt.  

- Asielbeleid is erop gericht om Nederland als bestemming onaantrekkelijk maken, ter 

voorkoming van een aantrekkende werking.  

- Bij humanitaire noodsituaties - opvang in de regio steunen of organiseren  

- Geen voorrang statushouders woningen  

- Asielindustrie ontmantelen  
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- Asielzoekers die strafbare feiten begaan direct uitzetten  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.Huisvesting  
  

In Nederland is er een groot en steeds maar toenemend probleem met de huisvesting. De 

oorzaak is duidelijk, de sterke bevolkingsgroei door immigratie. Wat Samen voor Nederland 

daartegen wil doen, is hiervoor omschreven. Wat betreft de huisvesting zorgt dit vooral voor 
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problemen door de voorrang voor statushouders. Dit is oneerlijk en moet direct worden 

beëindigd.  

  

Bijbouwen  

  

Voor het probleem van het woningentekort zijn op korte termijn ook andere oplossingen, te 

weten zo snel mogelijk meer betaalbare woningen bouwen, eenvoudiger panden 

ombouwen en omzetten naar woningen en eenvoudiger grond ter beschikking stellen voor 

woningbouw.  

  

Bij het bijbouwen van nieuwe woonwijken is Samen voor Nederland voorstander om daarbij 

ook oog te houden voor natuur, lokale identiteit en menselijkheid. Ofwel, niet het ophokken 

van mensen (zoals het WEF graag zou zien), maar mooie en ruime wijken met veel bomen, 

singels en parken. Ook wil Samen voor Nederland voldoende parkeergelegenheid bij nieuwe 

woningen en zien wij in zaken zoals deelauto’s geen oplossing. Dit kan op vrijwillige basis, 

maar mag niet worden opgedrongen door opzettelijk te weinig parkeergelegenheid te 

creëren.  

  

Verder is voor ons bij huisvesting van belang:  

  

- Geen megastad, smartcity, of 15 minuten steden. Dit soort globalistisch ingegeven 

projecten zijn onmenselijk, onnatuurlijk en volledig vrijheid ontnemend  

- Voldoende sociale huurwoningen bij nieuwbouw  

- Ruimte voor alternatieve woonvormen zoals generatiewoningen en tiny houses, 

ofwel geen beklemmende regelgeving  

- Landelijk karakter van landelijke gebieden behouden  
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8. Lessen uit de coronacrisis  
  

Tijdens de zogenoemde coronacrisis is er heel veel misgegaan en heeft de overheid zich van 

haar totalitaire kant laten zien. Grondrechten zijn met voeten getreden en het politiegeweld 

was ongekend. De media en overheid hebben zich verlaten op het verspreiden van angst en 

lieten geen tegengeluiden toe. De Staat is veel te ver gegaan in de vaccinpromotie en 

vaccinatiedwang met de invoering van het coronatoegangsbewijs. Dit alles mag nooit meer 

gebeuren.  

  

Samen voor Nederland staat daarom voor de volgende punten:  

- Nooit meer lockdowns of coronatoegangsbewijs, in welke vorm dan ook. 

Fundamentele mensenrechten worden gerespecteerd  

- Nooit meer enige vorm van vaccinatieplicht of vaccinatiedruk. Vaccinatie blijft altijd 

een persoonlijke keuze  

- Nooit meer een verplichting voor mondkapjes  

- Geen coronawet (pandemiewet), met vergaande bevoegdheden in kader van 

gezondheid. Gezondheid als individuele kwestie beschouwen. Alleen bij een echte 

levensbedreigende noodsituatie (dus geen gemodelleerde of dreigende) kunnen 

noodmaatregelen worden genomen – met inachtneming van artikel 15 EVRM  

- Onderzoek naar de misstanden tijdens de coronacrisis en de verantwoordelijken ter 

verantwoording roepen  

- Onderzoek naar oversterfte en het verband met de vaccinaties  

- Wanneer er voldoende bewijs is verzameld, de contracten met de 

vaccinatieproducten vernietigen / ontbinden. De betaalde kosten terughalen met 

schadevergoeding. Deze zullen worden uitbetaald aan slachtoffers van vaccinatie en 

nabestaanden. De criteria zullen alsdan worden uitgewerkt  

- Covid van de A-lijst Wet publieke gezondheid -  Alle coronaboetes seponeren en 

terugbetalen  
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9.Onderwijs  
  

Op alle niveaus staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk. Wij gaan het onderwijs 

verbeteren door de leraren en docenten veel meer zeggenschap te geven over de inrichting 

en inhoud van het onderwijs. Daarnaast krijgen zij de vrijheid om hun competenties te 

ontwikkelen.  

De autonomie en kennis van de leerkracht is sturend.  

  

Stoppen met woke onderwijs  

  

Anderzijds worden via het onderwijs te veel de globalistische (woke) ideeën uitgedragen en 

opgedrongen, hetgeen vooral schadelijk is voor (jonge) kinderen. Het onderwijs moet zich 

alleen bezighouden met vakinhoudelijke vorming aan leerlingen en studenten en niet 

trachten politieke ideeën op te dringen. De taak van de opvoeding ligt bij de ouders. Als hier 

hulp bij nodig is, kan dat worden geboden buiten het onderwijs om.  

  

Onderwijs heeft tot doel de kinderen te faciliteren om te worden wie ze zijn. Ze mogen er 

hun talenten leren herkennen en ontwikkelen.  

  

Samen voor Nederland staat voor de volgende verbeteringen in het onderwijs:  

  

- Politiek neutraal blijven en bij de kerntaak blijven van het geven van vakinhoudelijk 

onderwijs. De overheid heeft geen of minimaal invloed op de inhoud van het 

onderwijs  

- Geen woke gedachtengoed opdringen aan kinderen door op scholen te stoppen met 

LGBTIQ-onderwijs, paarse vrijdagen, regenbogenvlaggen, pride-maand, insecten en 

wormen proeven, klimaatangst, enz.  

- Studiebeurs terug. Mensen die investeren in hun toekomst en opleiding worden 

gesteund  

- Praktisch onderwijs verbeteren  

- Universiteiten weer vrijplaats maken voor de uitwisseling van verschillende 

meningen. Geen ruimte voor censuur of cancelcultuur. Het vermogen om kritisch te 

denken en zaken ter discussie te stellen krijgen in het hogere onderwijs alle ruimte 

om zich te ontwikkelen  

- Minder managementslagen in het onderwijs en wettelijk beperkt in de structuur. 

Management wordt ingevuld door mensen met onderwijservaring of leraren en 

docenten zelf  

- Meer onderwijsuren  
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- Hulpverlenende organisaties als jeugdzorg opereren onafhankelijk van het onderwijs 

en respecteren de eigen regie van het onderwijs.  

- Beloning door de lagen heen wordt aangepast naar een redelijk niveau die recht doet 

aan de leerkracht die het essentiële werk verricht  

- Geen digitaal onderwijs, maar in persoon en met andere kinderen  
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10. Kinderen en gezinnen  
  

De families en de familieband zijn de hoeksteen van de samenleving. Een gezonde 

samenleving zorgt goed voor haar kinderen en ouders die kinderen opvoeden. Kinderen zijn 

de toekomst en verdienen een toekomst. Dit essentiële aspect van het menselijke leven 

alsook de mensheid in zijn geheel wordt door Samen voor Nederland onderkend. Hiervan 

uitgaande zijn wij voor de volgende zaken, maar behouden wij ook in onze overige visie 

steeds rekening met het belang van kinderen en gezinnen.  

  

Wat betreft kinderen staat Samen voor Nederland verder voor de volgende punten:  

  

- Behoud kinderbijslag  

- Kinderopvang beter organiseren/ goedkoper waardoor ook meer arbeidsparticipatie  

- Geen geslachtsverandering of hiertoe bedoelde hormonen voor minderjarigen 

toestaan  

- Goed onderwijs voor ieder kind toegankelijk  

- Schoolzwemmen overal terug  

- Korting voor gezinnen voor culturele instellingen, zoals musea -  Meer sport 

aanbieden op alle niveaus en faciliteren  

  

Jeugdzorg herorganiseren  

  

Jeugdzorg is bedoeld als hulp en bescherming, maar veroorzaakt veel leed. Samen voor 

Nederland wil hier direct een einde aan maken. Tevens willen wij per direct een einde maken 

aan dat de gecertifieerde instellingen geld verdienen aan uithuisgeplaatste kinderen.  

Er is heel veel misgegaan bij de kinderbeschermingsmaatregelen sinds 2015. Wij eisen het 

direct terugbrengen van de paar duizend onterecht uithuisgeplaatste kinderen bij hun 

ouders van de toeslagenaffaire. Er moet een onafhankelijk onderzoek naar alle 

uithuisplaatsingen.  

Ons uitgangpunt is dat kinderen nooit uit huis worden geplaatst indien er alleen sprake is 

van geldgebrek. Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat dit is zeer traumatisch voor 

zowel kind als ouder. Onderzoek laat zien dat omgangssabotage ook leidt tot ziekte en 

depressie en/of verslaving die een leven lang kunnen duren, wat uiteindelijk ook meer kosten 

met zich meebrengt.  

Het jeugdzorgstelsel moet grondig worden herzien. In de eerste plaats door een 

vereenvoudiging, maar ook door beter toezicht. Jeugdzorg heeft te veel macht en er is te 
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weinig onafhankelijk toezicht en evenwicht. Door structurele herziening zijn er ook geen 

onwenselijke verschillen per gemeente meer.  
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11. Defensie en de oorlog in Oekraïne  
  

Oorlog Oekraïne  

  

Nederland is niet in oorlog en dat willen wij zo houden. Samen voor Nederland wil dat 

Nederland in dit conflict neutraal blijft. Dit betekent niet dat wij niet meeleven met de 

Oekraïense bevolking. Wij zijn voor vrede en moeten realistisch naar de situatie kijken. 

Escalatie moet worden tegengegaan, ook om te voorkomen dat Nederland rechtstreeks in 

oorlog geraakt met Rusland.  

  

Neutraliteit in deze kwestie betekent geen militaire steun of vele miljarden naar Oekraïne. 

Ook omdat wij dat geld beter kunnen besteden tegen armoede in Nederland (en bovendien 

ook moet worden geleend c.q. gecreëerd, waardoor nog meer inflatie) en geen sancties 

tegen Rusland omdat dit vooral ten koste gaat van Nederlandse bevolking en deze het 

Russisch regime niet zullen raken, ofwel ook geen zin hebben. Dit raakt echter wel de 

Europese bevolking en industrie. De inflatie heeft al records gebroken en vele bedrijven gaan 

failliet door de energieprijzen. Wij moeten ons niet in de eigen voet schieten. Wij kijken ook 

hierbij primair naar de belangen van Nederland en de Nederlandse bevolking, waarbij de 

positie zoals nu wordt ingenomen, leidt tot een sterke verarming.  

  

Defensie  

  

Nederland moet een goed functionerend en krachtig leger behouden om Nederland te 

verdedigen. Samen voor Nederland wil dat daar ook voldoende budget voor wordt 

uitgetrokken.  

  

Een samenwerking met andere Europese landen is verstandig, maar te allen tijde moet 

worden voorkomen dat er een EU-leger wordt opgericht. Dit hangt nauw samen met onze 

focus op soevereiniteit en vrijheid van internationalistische instellingen. Het Nederlandse 

leger moet van Nederland blijven.  

  

Samen voor Nederland is tegen het herinvoeren van de dienstplicht. Nederlanders moeten 

niet gedwongen worden, mensen moeten een vak kiezen omdat zij iets willen vanuit het 

hart. Het kost ook miljarden om zo veel extra materieel aan te schaffen. Daarbij kunnen 

jongeren ook geen studie volgen tijdens hun dienstplicht. Een dienstplicht past niet in de 

samenleving van onze toekomst.  
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12. Klimaat en landbouw  
  

Klimaatmaatregelen  

  

Het “klimaat” wordt nu gebruikt als excuus voor overheden en grote bedrijven voor het 

toeeigenen meer macht over de productiemiddelen, land en consumptie. Het abstracte 

belang van het klimaat mag niet als alomvattend argument worden gebruikt om vergaande 

maatregelen te nemen, vrijheden in te perken en lasten te verzwaren.  

  

Daarbij is er vanuit overheid en media maar ruimte voor één verhaal. Dit is niet goed om 

weloverwogen tot beleid te komen. Met Waarheid als uitgangspunt moeten ook 

tegengeluiden gehoord en afgewogen moeten worden. Samen voor Nederland kijkt zeer 

kritisch naar alle doomscenario’s die er steeds toe leiden dat er steeds meer geld, macht en 

vrijheid wordt afgenomen. Samen voor Nederland is niet overtuigd van de problemen door 

CO2 en stikstof en doet niet aan mee aan de klimaathysterie. De kosten van de 

klimaatplannen zijn zeer hoog (in alle opzichten) en komen ten laste van de burgers, terwijl 

de effecten verwaarloosbaar zijn. Dit moet stoppen.  

  

Samen voor Nederland wil de verdragen opzeggen met te ver gaande verplichtingen 

vanwege klimaat. Alleen wanneer ook grote landen meedoen, zoals China, India, en de VS, 

heeft het zin om over concrete maatregelen te praten over concrete problemen, zoals plastic 

in oceanen. Anders betekenen de maatregelen alleen een verarming van Nederland zonder 

werkelijk effect.  

  

Concreet is Samen voor Nederland voor:  

- Stoppen klimaatmaatregelen, gericht op stikstof2 en CO2reductie  

- Intrekken klimaatwet en klimaatakkoord  

- Stoppen energietransitie  

- Benzine in auto’s  

- Hertenkampen  

  

Landbouw  

  

Omdat Samen voor Nederland niet meeloopt in de klimaathysterie en de grondslag van de 

klimaatmaatregelen niet onderkent, zijn wij ook niet voor de klimaatmaatregelen gericht op 

de boeren.  
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Wij erkennen daarentegen wel het belang van de boeren voor de voedselvoorziening en 

economie. Dit betekent dat wij de boeren met rust willen laten. Boeren mogen NIET worden 

onteigend voor klimaatdoeleinden.  

  

Daar waar zaken mogelijk niet goed gaan, bijvoorbeeld op het gebied van 

bestrijdingsmiddelen of dierenwelzijn, zal dat moeten worden erkend en verbeterd. 

Nederland hoeft op dit punt niet internationaal uit de pas te lopen met buurlanden.  
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13. Energie  
  

Het energieprobleem in Nederland is kunstmatig gecreëerd. Natuurlijk is het een blijvend 

vraagstuk waar de energie vandaan komt, maar dit wordt nu overheerst door de wil om 

“klimaatverandering” te bestrijden. Zoals ook in het vorige hoofdstuk aangegeven, loopt 

Samen voor Nederland niet mee in deze klimaathysterie en speelt dit daarom ook geen rol 

in het energievraagstuk. Wij willen geen beperkingen op basis van CO2- of 

stikstofreductiedoelen.  

  

Dit betekent niet dat wij noodzakelijk tegen vormen van alternatieve energiebronnen zijn. 

Dit moet wel verantwoord plaatsvinden en een eventuele overgang geleidelijk en met het 

oog voor de belangen van de Nederlandse bevolking en niet voor “het klimaat”.  

  

Aardgas  

  

Aardgas is niet schaars en niet milieuonvriendelijk. Er is geen noodzaak om van het gas af te 

gaan. Hoe dan ook mag niemand hiertoe worden gedwongen. Nederland heeft een goed 

en zeer uitgebreid aardgasnetwerk. Als het gebruik van aardgas niet onnodig wordt beperkt, 

kunnen nog vele generaties Nederlanders daarvan nog profijt hebben om hun huizen te 

verwarmen.  

  

Nederland heeft nog voldoende gasvoorraad (vooral in de Noordzee) hetgeen voor eigen 

gebruik benut kan worden. Dit moet dan niet worden geëxporteerd. Wanneer gaswinning 

leidt of heeft geleid tot schade, moet daar genereus voor gecompenseerd worden.  

  

Wanneer de verhoudingen met Rusland zijn genormaliseerd, waar Samen voor Nederland 

ook voorstander van is, kan er ook weer aardgas uit Rusland worden geïmporteerd. Dit 

aardgas zal hoe dan ook wel worden gewonnen en zal anders door andere landen worden 

gebruikt, waardoor deze hun welvaart wel kunnen uitbouwen en Nederland zichzelf onnodig 

beperkt.  

  

Overige energie  

  

Samen voor Nederland is kritisch over wind- en zonenergie. Mogelijk kunnen deze bronnen 

enige bijdrage leveren in de energiebehoefte, maar is zeer beperkt. Dit moet ook niet te snel 

worden uitgebouwd, omdat er ook lange termijn factoren spelen, alsmede neveneffecten op 

het milieu, zoals het gevolg voor vogels, en het gebruik van grondstoffen voor de bouw en 

afbraak van zonnevelden en windmolens. Dit is echter de laatste tijd wel veel te snel gegaan. 

Samen voor Nederland wil daarom niet nog meer windturbines of zonneweides in Nederland 
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en geen verplichting voor zonnepanelen, warmtepompen of gasvrij wonen bij 

nieuwbouwwoningen.  

  

Hoe dan willen wij geen windturbines of zonneweides in de bebouwde kom. Bestaande 

windturbines binnen te kleine afstand van woningen worden afgebroken. Deze zijn 

(mogelijk) schadelijk voor omwonenden door het laagfrequent geluid.  

  

Biomassa als energiebron is zeer milieuonvriendelijk nu dit feitelijk betekent dat hele bossen 

moeten worden gekapt voor energie.  

  

Dit maakt dat er andere primaire energiebronnen noodzakelijk blijven. Daarbij is kernenergie 

voorlopig een schoon alternatief. Daarbij kan ook worden gekeken naar innovatie zoals 

thoriumcentrales.  

  

  

  

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

32  

  

14. Gezondheidszorg  
  

De zorg moet weer menselijker worden. Een goede gezondheid is het allerbelangrijkst en 

daar willen wij dan ook naar handelen. Het beter maken van de zorg staat voor ons in een 

hoog vaandel en wij willen dan ook een herziening in het zorgstelsel. Mensen die in de zorg 

werkzaam zijn moeten een hoger salaris krijgen en de capaciteit moet worden opgeschaald. 

Ook de ic’s en specialistische zorg moeten worden uitgebreid zodat we daar voldoende 

capaciteit hebben indien nodig.  

  

Zorg collectief organiseren  

Wij zijn voor het herzien van zorgstelsel omdat de privatisering leidt tot financiële prikkels 

om ziekenzorg te bieden in plaats van preventie en daadwerkelijke gezondheidszorg. De 

basis van de gezondheidszorg willen wij weer collectief regelen en dus de privatisering op 

dit punt ongedaan maken. De zorg moet betaalbaar blijven, zodat hier vooral veel 

management zal moeten worden verwijderd en kleinere eenheden/ teams worden gecreëerd 

met vaste bedragen. Hierdoor zijn deze goed te vergelijken in kosten en prestaties en wordt 

voorkomen dat deze door hun omvang politieke macht kunnen krijgen.  

Door de zorg publiekelijk te organiseren, kan dit ook volledig transparant zijn. 

Gezondheidszorg mag geen verdienmodel zijn, maar als enige doel de gezondheid van 

mensen nastreven. Extra gezondheidszorg mag wel privaat worden geregeld en dat kan de 

markt verder optimaal regelen.  

Samen voor Nederland staat verder voor de volgende punten in de zorg:  

  

- Sterke verlaging van het eigen risico  

- Meer focus op preventie, opleidingen als emotie coaching aanbieden en het 

stimuleren van zelfontwikkeling  

- Wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerde jeugdzorg oplossen 

en meer alternatieve vormen van geneeswijzen aanbieden  

- Menselijker leven voor de ouderen in verpleeghuizen  

- Medicatiekeuze. Bij een duurder alternatief slechts het verschil betalen met de 

medicijnen die wel vergoed worden  

- Mindfulness programma’s aanbieden voor werknemers van zorgorganisaties in de 

thuiszorg, kraamzorg, verpleging, verzorging en verloskundigen, enz.  

- Echtparen niet scheiden bij langdurige zorg  

- Opleiding huisartsen aanvullen met voedingsleer  

- Verbod op het kweken van embryo’s  
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15. Strafrecht en justitie  
  

Samen voor Nederland is voor een streng maar rechtvaardig strafrecht. Zeker wanneer het 

om gewelddelicten gaan, zijn de straffen in Nederland te laag. Ook vinden wij het 

gevangenissysteem te luxe en het tbs-stelsel te duur en te laagdrempelig. Dit is niet 

rechtvaardig en creëert een onveilige samenleving voor degenen die wel eerlijk en liefdevol 

hun leven willen leiden. Deze systemen moeten op de schop.  

  

Aan de andere kant moet ook de politie een beter zelfreinigend vermogen hebben. 

Politiegeweld moet altijd zeer kritisch worden benaderd en ook daar moet strenger op 

worden toegezien en gehandhaafd.  

  

Samen voor Nederland komt ook op voor de dieren. Wij moeten respectvol omgaan met de 

natuur en ook de dieren. Mensen die zich misdragen tegenover dieren gaan wij strenger 

strafrechtelijk aanpakken en ook op andere terreinen willen wij strengere normen om dieren 

te beschermen, zoals stoppen met dierproeven en genetische modificatie.  

  

Samen voor Nederland staat voor de volgende punten:  

- Zwaarder straffen gewelddelicten 

- Zwaarder straffen witteboordencriminaliteit  

- Minimumstraffen ernstige misdaden  

- Versobering gevangenisleven  

- Geen vervroegde invrijheidsstelling  

- Strenger toezicht op de politie  

- Herzien tbs-stelsel  

- Geen proefverlof tbs’ers  

- Bedreiging op internet strenger aanpakken  
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16. Digitalisering en Identiteit  
  

Digitalisering  

  

Technologie is op zichzelf neutraal, maar door digitalisering kan dit nu worden gebruikt als 

middel voor indoctrinatie, censuur en massasurveillance. Big Tech is niet neutraal gebleken, 

maar onderdeel van het probleem. Het opzetten van nieuwe onafhankelijke systemen en 

netwerken is een oplossing om Nederlanders (die dat willen) een alternatief te bieden om 

hier onderuit te komen.  

  

Daarnaast leiden de nieuwe technologieën, waaronder digitalisering tot vrijwel onbeperkte 

mogelijkheden voor de overheid om toezicht te houden en in te grijpen in het leven van de 

bevolking. De overheid moet hierin worden beperkt om een menselijk bestaan te kunnen 

blijven leiden. Er zullen principiële grenzen moeten worden gesteld en vastgelegd om de 

burgers te beschermen tegen de controle en inmenging van de overheid en Big Tech.  

  

Samen voor Nederland is tegen de verdere uitrol van een digitale munt, smart city’s, 15 

minuten steden en dichte 5g netwerken waar alles en iedereen op aangesloten moet zijn.  

  

Identiteit  

  

De Nederlandse aard en cultuur is altijd uitgegaan van veel vrijheid. Leven en laten leven. 

Deze vrijheidlievende cultuur hangt ook Samen voor Nederland aan.  

  

Samen voor Nederland – de naam zegt het al – is tegen iedere vorm van discriminatie of 

racisme. De overheid moet neutraal zijn in alle zaken rondom godsdienst, levensovertuiging, 

politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap of seksuele geaardheid. Iedereen mag zichzelf 

zijn en meedoen. Wij zijn tegen de polarisatie. Samen voor Nederland kijkt naar de 

overeenkomsten en gemeenschappelijk belangen en niet naar de verschillen tussen mensen.  

  

Mensen hebben de vrijheid wel of niet om hun eigen religie aan te hangen, (sub) cultuur uit 

te dragen, of seksuele voorkeur te hebben, m.u.v. misbruik of pedofilie. De overheid moet 

zich hier zo min mogelijk in mengen en alleen de (strafrechtelijke) randvoorwaarden 

bewaken. Deze aspecten van de menselijke identiteit hebben hun eigen dynamiek die 

mensen in vrijheid moeten kunnen beleven. Samen voor Nederland streeft naar een kleine 

en neutrale overheid, die zich niet bezighoudt met het privéleven van zijn burgers in alle 

opzichten.  
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Dit betekent concreet een breken met het huidige beleid van het “opvoeden” van de 

bevolking en de jeugd in het bijzonder, in het zogenaamde progressieve (woke) 

gedachtengoed. Uit het woke gedachtengoed volgt de cancelcultuur, waarbij alles kan 

worden verboden of afgelast als dit niet voldoet aan de steeds verder gaande en willekeurige 

normen van politieke correctheid. Dit gaat voorbij de vrijheid om zichzelf te zijn, maar is veel 

te opdringerig en absoluut geworden en is daarmee onvrij geworden. De Nederlandse 

overheid dient dit ingeslagen pad zo snel mogelijk te verlaten en de Nederlandse bevolking 

ook op dit vlak met rust te laten.  

  

  

Samen voor Nederland  

Van het volk, voor het volk 


