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De Partij van de Rede staat voor een volledig seculiere samenleving die religieus neutraal is
ingevuld. In ons denken en handelen laten we ons leiden door de rede, wetenschap en logica en
niet door (autoriteits)geloof, traditie en bijbehorende dogma's. De Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens vormt mede de basis voor onze standpunten. De Partij van de Rede
(PvdR) staat een samenleving voor waarin de individuele vrijheid, het zelfbeschikkingsrecht,
expressie, ontwikkeling en inkomen is gewaarborgd. De privacy van het individu dient voorop te
staan.
Scheiding van staat en kerk is voor de PvdR scheiding van staat en religie. Deze scheiding is
gericht op de invloedssferen; de overheid bemoeit zich niet met de liturgie en de preken die
vanaf de kansel worden verspreid voor zover die geen oproepen inhouden die tegen de
wetgeving ingaan; de kerk bemoeit zich niet met de wetgeving en de normstelling door de
overheid. Ieder heeft daar zijn eigen gebied. De privileges die gebedshuizen en geloofsinstituten
verkrijgen door de vrijstelling op BTW en de Onroerend zaakbelasting (OZB) vertroebelt de
scheiding van staat en religie. Kijken we verder dan zien we dat op Nederlands grondgebied
meer dan 100 imams zijn aangesteld en worden bekostigd door het Turkse geloofsministerie
Diyanet; waar is daar de scheiding van de invloedsferen tussen staat en religie? Ook de
buitenlandse financiering van gebedshuizen, kerken, moskeeën en tempels zijn ongewenst en
doen inbreuk op de scheiding van staat en religie, laat staan de bekostiging van het salafistische
scholingsinstituut te Rotterdam door Saoedi-Arabië. Ook buitenlandse financiering van andere
geloofsgemeenschappen is ongewenst, zoals daar zijn Scientology Kerk, Rooms Katholieke Kerk,
Pinkstergemeentes en andere geloofsgemeenschappen. Het zal duidelijk zijn dat de PvdR elke
financiële afhankelijkheid afkeurt op basis van de scheiding tussen staat en religie, laat staan de
externe buitenlandse financiering van gebedshuizen.
Om de samenleving - waar verschillende culturen deel van uitmaken - te versterken en om onze
positie als belangrijke speler in de steeds verder globaliserende wereld te behouden, dienen
staat en religie in Nederland volledig gescheiden te zijn. Een seculiere samenleving is vrij van
religieuze sturing en invulling. Om de openbare ruimte neutraal te houden, van belang om geen
maatschappelijke wrijvingen te laten ontstaan, zal deze gevrijwaard dienen te zijn van religieuze
uitingen. Die omstandigheid kan alleen worden gerealiseerd door niet toe te staan (bij wet te
regelen) dat in de openbare ruimte middels kleding, oproep of anderszins ostentatief een religie
wordt uitgedragen. Om het beeld van een ‘open’ samenleving te behouden - ook uit oogpunt
van veiligheid - moet ieder persoon te herkennen zijn; gezichtsherkenning is daarbij een vereiste.
Uit onderzoek is gebleken dat er minimaal 60 wetten zijn die religieus ingegeven zijn, samen met
de vele financieringen die religieuze groepen maatschappelijk bevoorrechten ten opzichte van
niet-gelovigen. Deze wetten dienen te worden afgeschaft. Om een hechtere samenleving te
vormen, is het beter om al het funderend onderwijs volledig openbaar en gratis te laten zijn. De
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individuele ontplooiing en ontwikkeling van het kind staan voorop en zijn gericht op participatie
in de samenleving.
De Nederlandse wetten moeten voor iedereen gelijk worden toegepast. De wet maakt geen
onderscheid tussen mensen die een bepaald(e) geloof of levensovertuiging aanhangen. Elk
individu, ongeacht tot welke groep of groepering hij/zij behoort, doet ertoe en zal op zijn/haar
individuele onafhankelijkheid en zelfstandigheid worden aangesproken. De PvdR gaat uit van het
gelijkheidsprincipe.
Onze problemen zijn inmiddels globaal: Vluchtelingen, opwarming van de aarde, systeembanken,
belastingontduiking, armoede, terrorisme, milieubescherming, bevolkingsgroei, multinationals,
arbeidsmigratie enzovoort. De bevolkingsgroei zal mede vanuit milieu-oogmerk en uitputting
van de natuurlijke hulpbronnen meegenomen moeten worden bij het invullen van oplossingen.
Het pappen en nathouden door het establishment is vooral nodig voor zelfbehoud en het
beschermen van Nederlandse Multinationals. Bestuurders worden vorstelijk betaald,
mislukkingen worden vrijwel nooit afgestraft en altijd gefinancierd uit hogere belastingdruk
voor de burgers, of door hun opgebouwde spaarpotten (pensioenen) leeg te trekken. Er is meer
dan genoeg kennis en geld in de wereld om alle belangrijke problemen op te lossen. Met het
afromen van de winst die multinationals maken kan armoede in de wereld worden opgelost en
iedereen van schone energie worden voorzien.
De tijd van het nietsontziende destructieve kapitalistische systeem is voorbij. Er moet een einde
komen aan het neo-liberalistisch denken en handelen bij de politieke besluitvorming in
Nederland en Europa. Hiermee sluit de PvdR zich aan bij de brede internationale beweging die
maatschappelijke hervormingen van onderop voorstaan.
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Onze standpunten gaan over zaken die voor jou van belang zijn als je voor een seculiere
samenleving bent. Hierbij is de zuiver wetenschappelijke benadering van problemen en
transparantie van deze besluitvorming noodzakelijk om democratie weer normaal te laten
functioneren. Het steeds maar groter wordende verschil tussen arm en rijk bewijst dat er
fundamentele problemen in onze democratie bestaan. Zeker als beslissingen steeds vaker
afwijken van de 'mening' van de massa of aantoonbaar verkeerd zijn. Wij denken dat door
besluitvorming volledig transparant te laten plaatsvinden en argumentatie daarbij zoveel mogelijk
te baseren op goede, wetenschappelijk onderbouwde, argumenten dit het welzijn van iedereen
zal bevorderen en waarborgen. Het is duidelijk dat duurzaamheid en vreedzaamheid hierbij een
belangrijke rol spelen.
Nederland heeft al eerder - als kompasland - taboes doorbroken op het gebied van homoemancipatie, abortus-, euthanasie-, en drugsbeleid. Nederland zal vanuit de seculiere gedachte
volwaardig meespelen en richtingbepalend op het mondiale speelveld de religieus neutrale
invulling aandragen. Maar ook op het gebied van het sociale stelsel heeft Nederland altijd
behoorlijk vooropgelopen. De neoliberale privatisering heeft de zorgvuldige uitvoering van
zaken die het algemeen nut moeten dienen echter uitgehold ten gunste van bestuurders en
aandeelhouders. De belangrijkste belanghebbende en financier -de burger- is gereduceerd tot
klant die zoveel mogelijk uitgemolken dient te worden, gewoonweg omdat de aandeelhouders
dit vragen. De Partij van de Rede wil er werk van maken dat deze situatie wordt bijgesteld om
de positie van de burger te versterken.
Om een goede wetenschappelijke en transparante basis te creëren zijn wij een voorstander van
de noodzakelijke strikte scheiding tussen staat en religie. Wij zien deze scheiding als enige juiste
weg om tot een verdraagzame, veilige, efficiënte en internationaal concurrerende maatschappij
te komen. Het samenleven in een seculiere samenleving gaat uit van de individuele vrijheid en
diversiteit. Dit zal de PvdR uitdragen binnen Nederland en de internationale gemeenschap.
Om die situatie te kunnen bereiken moet snel iedere vorm van discriminatie in de samenleving
bestreden worden. Omdat iedereen die in Nederland woont op een gelijke, humanitaire wijze
behandeld dient te worden door de overheid, kan het niet anders dat organisaties die
discrimineren, geen onderdeel kunnen vormen van het publieke domein en dan ook geen
subsidies kunnen ontvangen.
Het is ongewenst dat minderjarigen bestempeld worden als een kind behorende tot een bepaald
geloof en vaak lichamelijke verminkingen moeten ondergaan op grond van traditionele
geloofsrituelen, dan wel door het volgen van geloofsrituelen in hun geestelijke en lichamelijke
ontwikkeling worden beperkt. Thema’s als ‘bijzondere scholen’ en ‘religieuze uitingen in
publieke en openbare ruimtes’ zullen daarbij ter discussie worden gesteld.
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In een seculiere samenleving gaan we uit van de moraal van de redelijkheid met respect voor het
individu en elk levend wezen. Een religieus neutrale invulling van moraal en respect begint bij het
gelijkheidsprincipe en de erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van elke vrije mens die
onafhankelijk denkt en zelfstandig handelt.
Godsdiensten beschuldigen elkaar onderling van het hanteren van verwerpelijke moraal. Erger
nog, er wordt zelfs gesteld dat als je niet godvrezend bent, je er al helemaal geen fatsoenlijke
moraal op na kunt houden. De geloofsstellingen over de verwerpelijke moraal van anderen zijn
niet alleen aantoonbaar onjuist, maar zijn ook nog eens discriminerend, polariserend,
denigrerend, betuttelend en zelfs beledigend. Mensen zijn goed in staat om een zeer
prijzenswaardige moraal voor zichzelf te definiëren en te hanteren, iets wat diverse gelovigen
blijkbaar moeilijk kunnen bevatten. Om dergelijke redeneringen de kop in te drukken, toont de
Partij van de Rede aan dat er - zonder een specifiek geloof als uitgangspunt te nemen - zelfs een
betere moraal kan worden gevonden. Een moraal die uitgaat van de mens zelf verenigt alle
verschillende levensovertuigingen.
Deze goede, vrije moraal wordt gevonden in het wellicht belangrijkste document van onze tijd:
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarnaast is transparantie en het zoeken
van de waarheid door de wetenschap en de ratio bij het logisch onderbouwen van standpunten
een morele plicht. Vooroordelen tegen groepen mensen mogen nooit als argumenten gebruikt
worden om groepen mensen te marginaliseren, uit te sluiten of weg te zetten en tegelijk de
aandacht af te leiden van de werkelijke problemen die we - moreel gezien - moeten gaan
oplossen. Problemen zoals het beter achterlaten van de wereld voor onze kinderen: schoner,
veiliger, leuker, met minder armoede, met meer respect in de samenleving, met meer zorg voor
de medemensen die dat het meeste nodig hebben zoals ouderen en zieken, betere opleidingen,
met meer inspraak en met minder betutteling.
De PvdR ziet het dan ook als haar morele plicht om voortdurend de best denkbare moraal op
basis van de ratio te bepalen, te toetsen aan de realiteit en toe te passen.
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Onze standpunten gaan over zaken die voor jou van belang zijn als je voor een seculiere
samenleving bent. Het creëren van een 'religieus neutrale maatschappij' is de rode draad in het
bepalen van onze beleidsstandpunten. Dit beleid is erop gericht het welzijn van alle ingezetenen
van Nederland te bevorderen, dit op een duurzame en vreedzame wijze te realiseren en daarna
ook te waarborgen.
De seculiere samenleving biedt iedereen de individuele vrijheid om als vrijdenkend en zelfstandig
handelend mens zonder overheids- en geloofsbetutteling zijn eigen keuzes te kunnen maken
zonder daarbij anderen te schaden en zo bij te dragen aan de samenleving. De seculiere
samenleving gaat uit van de gelijkwaardigheid van ieder mens. De persoonlijke vrijheid en
verantwoordelijkheid van elke persoon gaat uit van de menselijke waarde zoals solidariteit met
de medemens, de natuur en het milieu.
Mondiaal heeft Nederland op vele gebieden al eerder taboes doorbroken. Als land zullen we dit
ook voor diverse andere globale thema's oppakken. De Partij van de Rede wil deze lijn
doortrekken door nationaal en internationaal volledige scheiding van staat en religie na te
streven. Onze ambitie is dat de internationale gemeenschap - ook in de toekomst - een
voorbeeld kan nemen aan de wijze waarop de ingezetenen van Nederland met elkaar
samenleven in een seculiere samenleving waarin individuele vrijheid en diversiteit tot hun recht
komen.
Onderwijs moet als fundament dienen om de nationale en internationale divers gevormde
samenlevingen te integreren en te socialiseren. Om goed voorbereid te zijn op de uitdagingen
waar de wereld nu voor staat, moeten de traditionele vakken (rekenen en talen) veel eerder
worden aangevuld met vakken die focussen op globale problematiek met betrekking tot milieu,
armoede, politiek en mensenrechten. Hiermee levert het onderwijs een bijdrage aan de
burgerschapsvorming van de ingezetenen.
Het is ook een taak van de overheid om het kritisch en zelfstandig denken van de bevolking te
bevorderen door middel van TV, internet en andere (sociale) media. Hiermee kunnen
ingezetenen beter leren begrijpen wat polariserende retoriek inhoudt en kunnen duiden en
uitleggen wat er allemaal speelt in de wereld en hoe je vergiftigende propaganda beter kunt
herkennen en relativeren.
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Transparantie is de belangrijkste voorwaarde voor het goed functioneren van een democratie.
De Partij van de Rede is voor een democratisch Europa van onderop en daarvoor eisen wij - zo
veel mogelijk - transparantie. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van video-streaming al of niet met
openbare transcripties van alle publieke besprekingen (van formatiebesprekingen,
gemeenteraden en collegevergaderingen) zodat iedere volksvertegenwoordiger en ambtelijke
publieke vertegenwoordigers kan/kunnen worden aangesproken op handelingen die buiten het
mandaat gaan. Referenda zijn in een actieve transparante democratie als het goed is overbodig.
De Partij van de Rede is voor het invullen van een actieve democratie waarbij de burgers
directer betrokken worden. Het inzetten van digitale burgerfora die een raadgevende bijdrage
kunnen leveren aan transparante politieke besluitvorming is een vorm van actieve democratie
die wij voorstaan.

De volledig seculiere samenleving gaat uit van een religieus neutrale overheidsinvulling. De
overheid richt zich louter op de primaire zaken van basisvoorzieningen zoals de infrastructurele
nutsvoorzieningen, het onderwijs, de zorg, het sociaal welzijn, de veiligheid, de culturele
ontwikkeling en borgt de economische voorzieningen. De veiligheid in de publieke omgeving
wordt verzorgd door de inzet van politie die uitgaat van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid en houdt rekening met de individuele vrijheid van ieder persoon. Hierbij is
de overheid op geen enkele wijze verbonden met een religie. Privileges van kerkelijke, religieuze
en spirituele instellingen worden in regelgeving en wetgeving opgeheven. De overheid heeft de
taak om de participatie en de deelname aan de samenleving van alle ingezetenen mogelijk te
maken. De samenleving biedt iedereen de gelegenheid om zich persoonlijk te ontplooien, vrij
van religieuze sturing en invulling, vrij van dogma’s en pseudowetenschappen. Daarnaast is het
een taak van de overheid om haar beleid goed toe te lichten aan jong en oud, onder andere via
TV, internet en andere (sociale) media.

Het uitkeringen- en pensioenstelsel is dermate complex geworden, en het beschermen
(beleggen) met de opgebouwde zekerheidsfondsen is dusdanig ingewikkeld, kostbaar en risicovol
geworden dat het tijd wordt dit te stroomlijnen vanuit het oogpunt van de burger.
Pensioenfondsen horen toe aan de (oud)werknemers en deze hebben daar zeggenschap over.
Het recht op algemene ouderdomsvoorzieningen is een solidariteitgebonden volksverzekering
die geldt voor iedere rechthebbende. De houdbaarheid en de dekkingsgraad moeten worden
gehandhaafd door een overheid die er verantwoordelijk voor is deze taken efficiënt en direct
uitvoerbaar te houden. Als mensen zichzelf aanvullend willen verzekeren is dat uiteraard
mogelijk, maar is dat geen taak van de overheid. De Partij van de Rede ondersteunt de
initiatieven om over te gaan naar een systeem op basis van een onvoorwaardelijk basisinkomen
(OBI). De verwachting is dat dit op den duur effectiever is en beter aansluit op een toekomst
met hogere werkloosheid door de robotisering. Het blijft voor iedereen aantrekkelijk om te
werken om daarmee stapsgewijs een eigen inkomenszekerheid op te bouwen.
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De neoliberaal ingegeven privatisering van verschillende overheidstaken is uitgelopen op een
fiasco. Openbaar vervoer, gezondheidszorg en water-, afval- en energievoorziening zijn publieke
nutsfuncties die niet gemonopoliseerd kunnen worden en dienen weer in handen te worden
gebracht van de overheid. De vennootschapsbelasting op multinationals dient naar verhouding
omhoog gebracht te worden. De inkomstenbelasting voor de allerrijksten dient eveneens
verhoogd te worden. Deze extra inkomsten worden ingezet om de sociale cohesie in de
samenleving te bevorderen. Banen bij financiële semi-overheden worden vervangen door
overheidsbanen in duurzame ontwikkelingshulp, milieubescherming en armoedebestrijding.
Nederland kan hiermee een gidsland zijn om deze nichemarkt in te vullen. De
jeugdwerkloosheid in Nederland is 10% maar wordt verhuld doordat veel jongeren blijven
hangen in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs en vele werkende jongeren in
kruimelbanen parttime werken. 50% van de ouderen die nog prima kunnen werken zijn
werkeloos. Ouderen en jongeren op de arbeidsmarkt hebben extra aandacht en stimulans nodig
om naast hun basisinkomen (OBI) vorm te geven aan hun eigen inkomenspositie.

Al het onderwijs wordt openbaar en is voor iedereen vrij toegankelijk. Voorwaarde is dat dit
onderwijs wetenschappelijk geborgd is. Het uitsluitend openbaar onderwijs is religieus neutraal
en biedt ieder kind, iedere tiener, adolescent, jongvolwassene en volwassene een kwalitatief
fundament om als burger deel te kunnen nemen aan de samenleving. Wij kiezen voor een
nieuwe funderende openbaar onderwijs systematiek tot 16 jaar. Dit onderwijs van 4 tot 16 jaar
gaat uit van het gelijkheidsprincipe en de ontplooiing van ieders talenten die aansluiten op de
ontwikkelingskwaliteiten en draagt bij aan brede oriëntatie op opleidings- en
beroepsperspectieven. Het funderend onderwijs legt de basis voor taal-, reken- en sociale
vaardigheden, geografie, biologie en wetenschap in een onderwijsleeromgeving die aansluit bij de
wensen van de ouders en de behoeften van de leerlingen/studenten. De burgerschapsvorming
gaat uit van het maatschappelijke erfgoed van historie, cultuur, wetenschap en techniek.
Het vervolgonderwijs biedt openbare onderwijsleeromgevingen aan van algemeen vormend,
beroeps kwalificerend, middelbaar, hoger en universitair onderwijs, dat wordt ingevuld vanuit de
ratio, logica, wetenschappelijke toetsing, bewijsvoering en borging. Dit kan het beste
plaatsvinden binnen een op diversiteit ingerichte onderwijsomgeving, gericht op sociale
integratie en maatschappelijke socialisatie en tevens gericht op internationale samenwerking, die
ingaat op de globalisering en inzicht geeft in alle culturen en deze plaatst in het cultuurhistorisch
perspectief van Nederland.
Op geloof ingericht onderwijs wordt niet toegestaan. Dit geldt evenzo voor op geloof ingerichte
internaten en opvang- en begeleidingsinstituten. Lessen vanuit specifieke religies dienen buiten
schooltijd plaats te vinden en worden niet door de overheid georganiseerd, gefaciliteerd of
gefinancierd. Uitgevoerd eigen geloofsonderwijs is transparant naar tijd, plaats en financiering.
Ons standpunt is dat je onderwijs geeft over alle religies, levensbeschouwingen en filosofische
bespiegelingen in plaats van dat je dit uitsluitend doet vanuit één religie of geloof. De handhaving
van de religieuze neutraliteit van het openbaar onderwijs ligt bij de inspectie van het onderwijs.
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Gezondheidszorg is een overheidstaak. Een breed basispakket gezondheidszorg wordt
vastgesteld door de overheid. De kosten van de gezondheidszorg rijzen de pan uit en dreigen
onhoudbaar te worden. Dit betekent dat er kritische keuzes gemaakt moeten worden, denk
hierbij onder andere aan het patentrecht op medicijnen. De overheid neemt zelf de
verantwoordelijkheid voor het goedkoop beschikbaar stellen van (patentvrije) basismedicijnen
en schaft de eigen bijdrage af. Commerciële monopolistische levering van noodzakelijke
medicijnen is immoreel. De collectieve financiering van esthetische cosmetische chirurgie wordt
afgeschaft. Dat wil zeggen dat onnodige, niet medische en niet wenselijke plastische chirurgie
(liposuctie, facelifts, borstvergrotingen, etc.) volledig voor rekening komen van de patiënt. Dit
geldt uiteraard niet voor correctieve ingrepen, bijvoorbeeld het herstellen van verminkingen of
aangeboren afwijkingen. Kwakzalverij en onbewezen geneeswijzen worden getoetst en zolang
niet duidelijk bewezen is dat het werkt, niet gesubsidieerd. Het individuele zelfbeschikkingsrecht
geldt voor abortus, euthanasie en voltooid leven en dient door de gezondheidszorginstellingen
te worden gehonoreerd.

Evenzo als we voor een volledige Nederlandse seculiere maatschappij zijn, staat de Partij van de
Rede ook voor een religieus neutrale invulling van Europa. Het nieuwe Europa streeft een
volledige scheiding van staat en religie na. De Partij van de Rede streeft naar een volledig
transparant democratisch Europa na dat uitgaat van de burgers. Wat globaal kan moet globaal,
wat niet globaal kan moet Europees, wat niet Europees kan moet nationaal, enzovoort.
Uiteindelijk moeten regels mondiaal en universeel gelden. De voorwaarde is dat dan ook alle
‘overheden’ transparant en democratisch zijn. Alleen dan mogen verantwoordelijkheden worden
verlegd. De verhoging van de belastingdruk op multinationals en de allerrijksten dient
internationaal te worden gecoördineerd zodat armoede en opwarming van de aarde
internationaal bestreden kunnen worden. Belastingparadijzen en profijtelijke wetgeving moeten
worden ontmanteld. Verdragen als CETA, TTiP en TiSA, die op niet transparante wijze tot
stand zijn gekomen, dienen te worden afgewezen.

Het westelijke deel van Europa kent vanaf 1945 al zeventig jaar geen landsoorlogen. Is het dan
vreemd dat mensen uit geweldshaarden en onderdrukking naar Europa vluchten? Nee. Sterker
nog: Europa kan dit als een compliment beschouwen. Europa moet actief stappen nemen om te
komen tot een regulering van de onomkeerbare volksverhuizing. Een mogelijke invulling kan zijn
de vluchtelingen op te vangen in landen nabij de landen van herkomst zodat dit goedkoper kan
worden gerealiseerd. De Verenigde Naties wordt gevraagd mogelijkheden te onderzoeken door
vluchtelingenorganisatie UNHCR, om ‘safe havens’ te realiseren om de concentraties
vluchtelingen ter plekke een tijdelijke toekomst te bieden die meer is dan alleen opvang. Door
een veel sterker en proactief ontwikkelingssamenwerkingsbeleid kunnen dergelijke oplossingen
in voldoende mate gerealiseerd worden. Het opnemen van vluchtelingen in Nederland kan niet
worden vermeden. We zullen vluchtelingen in contact brengen met onze seculiere samenleving
die uit gaat van de mensenrechten en geen privileges geeft aan welke religie dan ook. Uitgaande
van het sociale humaniteitsprincipe wordt de vluchteling als individu vanuit de eigen identiteit
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benaderd zonder groepsdruk en/of geloofsdogma. Iedere vluchteling krijgt de mogelijkheid bij te
dragen aan de samenleving waarin deze wordt ondergebracht.

Een van de meest universele rechten van de mens is het recht op vrije meningsuiting, expressie
en satire. Deze vrijheid wordt gestalte gegeven door de onvoorwaardelijke onafhankelijke
persvrijheid en het recht op vereniging en vergadering. De ratio, rede, logica en argumentatie
zijn de enige strijdmiddelen die in een seculiere maatschappij gelden. In een religieus neutrale
samenleving kan geen enkel (geloofs)dogma boven een rationeel argument worden gesteld. Elke
mening, opvatting of geloofsopvatting mag worden uitgedragen in woord en geschrift maar mag
niet leiden tot voorrechten, uitsluiting, onderdrukking of onderdanigheid van het individu of
groepen. De enige begrenzing is het aanzetten tot geweld en/of haat en/of een ander letsel
toedienen. Discriminatie, homofobie, vrouwenhaat, racisme, xenofobie, haatzaaierij, polarisatie
en het uitspelen van groepen tegen elkaar, moeten worden bestreden. De Partij van de Rede
gaat uit van het respect voor de mens als een onafhankelijk denkend en zelfstandig handelend
individu. Dit respect geldt voor ieder mens. Respect voor de ander die anders is of vrijdenkt of
gelooft is wederkerig, waarbij respect tweerichtingsverkeer is. De overheid dient daarin niet
weg te kijken maar daarin stelling te nemen door daarvoor de media als verzamel- en
communicatiekanaal in te zetten. Discriminerende, xenofobische en polariserende uitlatingen
dienen geanalyseerd en geduid te worden, zodat mensen deze giftige retoriek doorzien en
daarover hun eigen oordeel te kunnen vellen.

De veiligheid mag nooit ten koste gaan van de privacy van het individu. Als burger/ingezetene
van Nederland moet je je vrij kunnen bewegen ongeacht je etniciteit, geaardheid en/of handicap,
zonder gecontroleerd of bespied te worden. Camerabewaking mag hoogstens onder kader
stellende regels worden toegestaan en dient getoetst te worden. De opgenomen beelden
dienen op basis van privacyregels voor een zo kort mogelijke vastgestelde termijn te worden
opgeslagen en daarna definitief te worden verwijderd.
Terrorisme is nooit volledig te bestrijden. Iemand kan altijd met een mes willekeurige mensen
belagen. De overheid kan ervoor zorgen dat het duidelijk wordt gemaakt dat terroristen geen
vertegenwoordigers zijn van een gehele bevolkingsgroep of geloofsgroep. De overheid moet
laten zien hoe deze afsplitsingen geduid en bestreden moeten worden ter voorkoming van chaos
en angstzaaiing. Waakzaamheid blijft geboden, maar eenlingen die met hun xenofobisch gedrag
ontsporen om angst te zaaien door hun identificatie met dergelijke groepen, kunnen helaas niet
worden voorkomen. Door voorlichting en informatie kunnen mogelijke kiemen worden
bestreden. Angst onder de bevolking mag niet misbruikt worden om een stap te zetten in de
richting van een politiestaat die dan mogelijk kan uitmonden in een stap in de richting van een
fascistische maatschappij. Hier mogen de overheid en politiek niet van wegkijken. Een parallelle
samenleving van tribale en geloofsgroepen moet te allen tijde worden voorkomen en bestreden.

In Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat dat: ‘Alle mensen
worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’. Doordat de Grondwet nazaten van
één bepaalde familie wettelijk structureel bevoorrecht, worden alle andere Nederlanders
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impliciet structureel benadeeld op basis van geboorte. Deze structurele benadeling is niet meer
van deze tijd. De belangrijkste overweging van de Partij van de Rede om de bevoorrechte
positie van het koningshuis uit de grondwet te verwijderen en voor een zuivere republiek te
kiezen is het verhogen van het democratisch gehalte van de maatschappij. De huidige
monarchistische situatie kan niet anders gezien worden dan een structurele schending van
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en dient daarom te worden afgeschaft.

Het op een gelijkwaardige wijze deelnemen aan de samenleving moet voor iedere ingezetene
mogelijk zijn. Ieder individu moet de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan de samenleving
door te sporten, te musiceren en de eigen creativiteit tot ontplooiing te brengen en in het
bijzonder geldt dit voor de zwakkeren in de samenleving. Culturele en sportvoorzieningen
kunnen hieraan een bijdrage leveren. De ontwikkeling en de zelfexpressie van het individu
kunnen door sport en cultuur worden bevorderd en in het bijzonder geldt dit voor opgroeiende
kinderen. Het instellen van een basisinkomen (OBI) kan hieraan een bijdrage leveren en een
stimulans bieden. Daardoor is er geen noodzaak meer om elitaire kunst specifiek te financieren.
Het onderhouden van musea, concertzalen en voorzieningen zoals muziekscholen en
bibliotheken behoren wel tot de overheidstaken. De Openbare Bibliotheek in het bijzonder is
een basisvoorziening om informatie te kunnen delen en te verspreiden in de samenleving. Juist
een bibliotheek als mediacentrum kan een brug vormen tussen het beschikbaar stellen en het
verspreiden van betrouwbare en gevalideerde informatiebronnen. Het integreren van
verschillende informatiebronnen en mediavoorzieningen zullen van een bibliotheek een
voorportaal van de kennis en informatievoorziening kunnen maken. Bewegen is goed voor de
ontwikkeling van het lichaam, de ontmoeting en de integratie. Sportvoorzieningen zijn
beschikbaar voor iedere inwoner en dragen bij aan de integratie.

Goede infrastructuur verhoogt de efficiëntie van de bedrijvigheid. Althans, zo lijkt het. Toch
raken de wegen en spoorvoorzieningen telkens weer overvol. Hoe komt dat? Niet alleen
bevolkingsgroei en economische groei zijn de oorzaak. Het komt omdat het werkterrein -van
bijvoorbeeld een lokale aannemer- groter wordt. Je ziet dus busjes met werknemers in
verschillende richtingen elkaar kruisen op autosnelwegen. In een tijd van robotisering,
productieminiaturisatie en digitale diensten wordt het tijd om opnieuw te kijken naar de
mobiliteitsbehoeften. Bedrijven hebben genoeg kennis is huis om hun werknemers te laten
werken in plaats van te laten reizen. Nieuwe openbare mobiliteitsvormen die minder belastend
zijn voor natuur en milieu dienen geïmplementeerd te worden.
De Partij van de Rede pleit voor een goed onderhoud en efficiënt gebruik van de huidige
infrastructuur inclusief de nutsvoorzieningen als gas, elektra en water die moeten aansluiten op
de energie-neutrale doelstellingen. De openbare vervoersvoorzieningen dienen in stand te
worden gehouden en daar waar dit de mobiliteit van ouderen en zwakkeren bevordert, te
worden geoptimaliseerd. Het zal duidelijk zijn dat ook de natuur op deze wijze profiteert.
Uitgangspunt daarbij is dat nergens tol op openbare infrastructuur wordt geheven. Omdat
onderhoud van openbare wegen en alle andere infrastructuur een overheidstaak is zal de
overheid hiertoe passend milieuvriendelijk beleid op moeten voeren.
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De overheid moet ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn, dusdanig dat alle
mensen die afhankelijk zijn van hun basisinkomen (zoals een deel van de gepensioneerden) altijd
een plek kunnen vinden om te wonen. Een nieuwe efficiënte wijze om dat te doen is om
woningen, als overheid dan wel als wooncorporaties, in te kopen en deze aan iedereen voor
eigen gebruik aan te bieden in ruil voor een landelijk vastgestelde korting op het basisinkomen.
Op deze wijze kan door middel van het basisinkomen de complexiteit omtrent het huren van
een woning (huurtoelagen en toewijzingsregels) drastisch worden vereenvoudigd. Omdat ook
eigenaren van woningen een basisinkomen ontvangen, zal dit onder andere gecompenseerd
worden door de hypotheekrenteaftrek af te schaffen. Het onderscheid tussen huurwoning en
een koopwoning is een inkomenskwestie. Een huis met een hypotheek/geleend geld kan
financieel om de nek van het individu hangen. De gelijkheid zal dan op basis van de
inkomstenbelasting moeten worden vastgesteld. Een vrij eigen huis zonder hypotheek moet wel
meegerekend worden in de inkomensbelasting. Wel zal er een ondergrens moeten zijn die
overeenkomt met de uitwerking van het basisinkomen bij het duiden van een dure woning als
luxe goed; met een ondergrens van mogelijk 300.000 Euro.
De Partij van de Rede vindt dat de verkoop van sociale woningen moet worden gestopt en de
privatisering van woningcorporaties moet worden teruggedraaid. Het verwerven en realiseren
van nieuwe sociale woningen moet zorgen voor een spreiding over alle wijken van elke
gemeente om te zorgen voor een geïntegreerde woonsituatie van verschillende
bevolkingsgroepen om gettovorming te voorkomen. De woningcorporaties zijn instellingen die
binnen de kaders van de samenleving werken en een rol op de sociale woningmarkt vervullen bij
de uitvoering van het woningbeleid dat voor iedereen een dak boven zijn/haar hoofd wilt
realiseren. Op het terrein van de woningbouw moet de overheid zich niet meer terugtrekken
maar haar verantwoordelijkheid hernemen.

We verwelkomen gaarne giften en donaties op ons aparte rekening
om het mogelijk te maken dat we meekunnen
aan de landelijke Tweede Kamerverkiezingen.
Bankrekening NL29 ASNB 8810 975 464
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