
RESPECT.NU wil respect terug in samenleving. En wel nu!  

RESPECT.NU is een nieuwe politieke partij die zich grote zorgen maakt over het toenemende gebrek 
aan respect in de samenleving. 

De partij is in het leven geroepen omdat de initiatiefnemers van mening zijn dat de gevestigde 
politieke partijen er niet in slagen om respect tussen overheid en burger; politiek en kiezer maar ook 
tussen burgers onderling te bevorderen. Alle discussies over normen en waarden ten spijt, zien wij tot 
ons leedwezen een samenleving ontstaan waarin verharding, gebrek aan respect voor andermans 
meningen, gezag en spullen maar ook betutteling de overhand krijgen. Zo'n samenleving willen we nu 
niet; zo'n samenleving willen we zeker niet aan onze kinderen nalaten. 

Wij staan voor een samenleving waarin:  

·  De overheid respect moet afdwingen door problemen te benoemen en ook daadwerkelijk -
desnoods met harde hand-  aan te pakken.  

Het kan niet zo zijn dat criminelen de dans ontspringen door ambtelijke willekeur (belastingen) of 
stammenstrijd (politie en OM!) en de eerzame burger voor het minste of geringste fors wordt 
aangepakt.  
Veilig op straat, op school maar ook in huis (huiselijk geweld) moet serieus worden aangepakt. Als 
burgers niet in een veilige, respectvolle omgeving opgroeien wordt respect nooit een kernwaarde. 

·  De overheid respect moet afdwingen door betuttelend gedrag te vermijden  

De overheid  bemoeit zich steeds meer met de persoonlijke levenssfeer van de burger. Buitensporige 
maatregelen op het gebied van alcohol, tabak en voeding leidt tot toenemend gevoel van 
onmondigheid bij de burger.  

·  Respect moet in het onderwijs, bijscholing en via campagnes als kernwaarde in de 
samenleving worden verankerd  

Respect voor de medemens moet iedereen, in het bijzonder de jeugd worden bijgebracht. Speciale 
programma's voor ontspoorde jeugd, maar ook voor hun opvoeders. Respect voor ouderen, de 
onderwijzer, de agent maar ook de scheidsrechter moet terug in de samenleving.  
Respect voor 'nieuwe Nederlanders' vinden wij essentieel, maar die moet altijd wederzijds zijn.  
Aantal additionele concrete voorstellen:  

·  Invoering 'sociaal paspoort': koppeling bestanden. Puntensysteem voor a-sociaal gedrag, 
bijpassende maatregelen  

·  Verplicht deelname aan landelijke DNA data bank  
·  Harde bestrijding van intolerant gedrag: elke legale mening mag uiteraard maar niets kan 

worden opgedrongen laat staan afgedwongen  
·  Bescherming en facilitering 'klokkeluiders' in overheid, bedrijfsleven en overige organisaties  
·  Rechtvaardig asielbeleid: op basis van redelijk internationaal quotum en van duidelijke, 

strenge maar humane criteria  
·  Economisch immigratiebeleid:evenwicht tussen aanbod en behoefte Nederlandse 

samenleving maar ook koppeling werk- aan verblijfsvergunning gedurende eerste vijf jaar  
·  Jaarlijkse evaluatie EU en EMU lidmaatschap  

RESPECT.NU respecteert uw stem op ons!  
Bezoek onze website: www.respect.nu  
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