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Inleiding 
 

Forum voor Democratie is pro-Europa, dus tegen de EU. We zijn voor samenwerking 
met andere landen, maar tegen een “ever closer union” en tegen steeds 
verdergaande integratie van lidstaten. FVD is voor een Europa van natiestaten, die 
het beste met elkaar voor hebben en elkaar versterken waar mogelijk; maar te allen 
tijde hun eigen soevereiniteit behouden. We willen dat Nederland weer zelf kan 
beslissen over het eigen immigratiebeleid, niet langer via uitzichtloze transferunies 
betaalt voor Zuid-Europa en zich bevrijdt van Europees micromanagement en 
overbodige regelgeving. 
 
Al decennia laat de EU zien slechts één oplossing te hebben voor elk denkbaar 
probleem, namelijk: meer EU. Zelfs als de Nederlandse bevolking met 
overweldigende meerderheid tegen verdere machtsuitbreiding stemt - zoals 
gebeurde toen we in 2005 tegen de Europese Grondwet stemden (die er vervolgens 
tóch gewoon kwam). Of toen we in 2016 tegen het EU-Associatieverdrag met 
Oekraïne stemden (maar dit niettemin werd geratificeerd). 
 
Nu spreken de Europese functionarissen zelfs al van een Europees leger, een 
centraal Europees immigratiebeleid en het samenvoegen van pensioengelden in een 
grote Europese pot. De euro heeft ons honderden miljarden gekost en de rekening 
blijft maar oplopen. 
 
FVD wil hiermee stoppen. Wij zijn voor nationale soevereiniteit en voor 
democratische zelfbeschikking en we willen dat we weer zélf kunnen beslissen over 
de inrichting van ons eigen land. We willen referenda over de euro, de open grenzen 
en het lidmaatschap van de EU. En we willen samenwerken op basis van 
gelijkwaardigheid - zonder Brusselse boven-ons-gestelden die bepalen hoe ons 
dagelijks leven er uit moet zien. 
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De EURO is onhoudbaar 
 
De EU noemt de euro een ‘zegening’, een munt die ‘vrede’ en ‘welvaart’ garandeert. 
Dat is zelfbedrog; het tegenovergestelde is het geval. De euro blijkt een ‘one size fits 
none’ die geen vrede, maar juist permanente ruzie en conflicten veroorzaakt. Te 
duur voor het Zuiden remt de euro daar de economische groei (daarom stagneert de 
Italiaanse economie ook al sinds de invoering van de eenheidsmunt). Ondertussen 
moet het Noorden tot in lengte van dagen geld overmaken naar het Zuiden omdat de 
‘strenge voorwaarden’ die voor de monetaire unie zouden gelden, in de praktijk niets 
waard bleken te zijn. 
  
De Italiaanse voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, heeft 
een kunstmatig lage rente gecreëerd om de lasten van de Italiaanse schuldenberg 
beheersbaar te houden. Nederlandse spaarders en gepensioneerden betalen de 
rekening. De pensioenpotten slinken en de opbrengsten van spaargeld worden 
minder. Allemaal om de Zuid-Europese spilzucht te financieren. Daar wil FVD een 
einde aan maken. 
 
Wij willen: 

● een referendum over de euro; 
● stoppen met de eenheidsmunt, mogelijk samen met een aantal andere 

landen; 
● geen Europees Monetair Fonds (EMF) waarin Nederland garant staat voor 

Zuid-Europa; 
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Grenscontroles terug 
 
Volgens demografische prognoses zal de bevolking van Afrika de komende 
decennia zeer sterk groeien. Onvermijdelijk veroorzaakt dit een extreme 
migratiedruk op Europa, vooral op welvarende landen met riante sociale 
voorzieningen. Een migratiedruk die we alleen kunnen tegenhouden als we zelf onze 
eigen grenzen weer gaan bewaken en verdedigen. 
 
Want een Europees asiel- en immigratiebeleid zal nooit kunnen functioneren. 
Daarvoor zijn de verschillen te groot. Daarbij is het al jaren officieel EU-beleid om 
massale immigratie uit Afrika toe te juichen; men ziet het als ‘oplossing’ voor 
vergrijzing, voor de krapte op de arbeidsmarkt en voor de houdbaarheid van de 
sociale stelsels in Europa. Een absurde opstelling. Want precies het 
tegenovergestelde blijkt het geval. Doordat immigranten nauwelijks toetreden tot de 
arbeidsmarkt, zorgt massale immigratie juist voor méér mensen die een beroep doen 
op sociale voorzieningen, terwijl hun leerachterstanden het onderwijs onevenredig 
belasten en hun oververtegenwoordiging in de criminaliteit ons maatschappelijk 
bestel onder grote druk zetten. 
 
Door de open grenzen hoeft maar één land voor de pro-immigratieagenda van de 
EU te zwichten en alle andere landen moeten de consequenties dragen. Kortom, 
door de EU zijn we volkomen weerloos geworden tegen massale immigratie. Alleen 
in geval van een noodsituatie mogen we - ‘bij hoge uitzondering’ - de eigen grenzen 
nog controleren. Op dit moment onderhandelt de Europese Commissie zelfs met 
Turkije over een visumvrije toegang van Turken tot Schengen. 
 
Wij willen: 

● het Schengen-verdrag opzeggen, om weer grenscontroles te kunnen 
invoeren; 

● vasthouden aan het Dublin-systeem, waarbij asielzoekers een aanvraag 
moeten indienen in het eerste veilige land dat ze aandoen; 

● aansluiting zoeken bij Hongarije, Oostenrijk, Polen en andere 
immigratie-kritische EU-landen om (naar Australisch model) staten zélf de 
eisen te kunnen laten formuleren voor legale immigratie; 

● illegaliteit strafbaar stellen en illegalen onmiddellijk uitzetten; 
● Italië en andere landen aan de Middellandse Zee steunen wanneer die 

weigeren migrantenboten aan land te brengen; 
● onder geen enkele omstandigheid akkoord gaan met visumvrije toegang 

voor inwoners van Turkije naar de EU. 
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Handel 
 

Vaak wordt gezegd dat de EU goed is voor onze handel. Maar de EU levert 
Nederland ook veel beperkingen op. Zo wordt het Nederland onmogelijk gemaakt 
om handelsafspraken te maken met landen buiten de EU. Dit terwijl juist dáár onze 
grootste kansen liggen, nu de economieën van landen in Azië en Zuid-Amerika veel 
sneller groeien dan die van EU-landen. 
 
Voor zover de EU handelsverdragen sluit met landen buiten de EU, moet daarbij 
rekening worden gehouden met de belangen van alle lidstaten, waardoor zulke 
processen enorm stroperig zijn en de Nederlandse belangen al snel naar de 
achtergrond verdwijnen. Zie de verhitte discussies over CETA, TTIP en het 
associatieverdrag met Oekraïne. 
 
Als één van de 27 lidstaten kan Nederland binnen de EU nauwelijks invloed 
uitoefenen waardoor onze belangen voortdurend ondergesneeuwd dreigen te raken. 
Mede daarom is het zo van belang dat wij de vrijheid hebben om zelfstandig 
handelsakkoorden te sluiten met de rest van de wereld. Zoals bijvoorbeeld 
Zwitserland en Noorwegen, twee welvarende staten die in veel opzichten lijken op 
Nederland. Ook wil FVD af van de verstikkende EU-regelgeving die onze innovatieve 
kracht ondermijnt en bijvoorbeeld ook onze vissers enorm dwarszit. 
  
Wij willen: 

● dat Nederland weer een echte handelsnatie kan worden; 
● niet langer vastzitten in een economisch keurslijf; 
● los uit de verstikkende EU douane-unie; 
● handelsverdragen kunnen sluiten met de hele wereld; 
● pulsvisserij weer toestaan; 
● de aanlandplicht afschaffen. 
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Stoppen met het klimaatakkoord 
 

De Europese Unie heeft zich opgeworpen als wereldwijde ‘trendsetter’ op het gebied 
van ‘duurzaamheid’. Dit heeft zich toegespitst op het radicaal terugbrengen van onze 
CO2-uitstoot omdat verondersteld wordt dat CO2 een grote, en negatieve, impact op 
‘het klimaat’ zou hebben. 
 
De EU ziet zichzelf daarmee als ‘gids’ in de wereld. Dat landen als de Verenigde 
Staten, China, Rusland en India, net als nog vele andere landen, niet of nauwelijks 
meedoen aan deze ontwikkeling en rustig voortgaan met het stoken van fossiele 
brandstoffen, deert de EU niet. Via het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 verplicht 
zij de lidstaten om aan de ‘energietransitie’ mee te doen. Zo ook Nederland. Deze 
transitie kan Nederland in de komende decennia gemakkelijk zo’n 1.000 miljard gaan 
kosten, met een maximale beoogde impact op de klimaatverandering van … 
0,00007 graden. Absurd. En als alle landen in de wereld zich zouden houden aan de 
doelstellingen waaraan zij zich in het Parijs-akkoord hebben gecommitteerd (wat op 
zichzelf al zeer twijfelachtig is), zou dit een wereldwijd effect van slechts 0,05 graden 
hebben. Volgens de klimaatmodellen van de voorstanders zélf. 
 
FVD vindt dat de kosten in geen enkele verhouding staan tot de - nog altijd zeer 
speculatieve - baten. Zelfs áls het waar zou zijn dat de mens een grote invloed zou 
hebben op het klimaat, dan nóg zijn deze extreme uitgaven veel te hoog. Zeker 
omdat talloze industriële reuzen ook nog eens gewoon doorgaan met fossiel - en het 
effect dat wij mogelijkerwijs bereiken met onze windmolens en zonnepanelen dus 
sowieso alweer teniet wordt gedaan. 
  
Wij willen: 

● dat Nederland zich terugtrekt uit het Klimaatakkoord; 
● investeren in innovatie, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar thorium; 
● en ondertussen gewoon doorgaan met fossiel, net als de rest van de wereld. 
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Geen Europees buitenlands beleid 
 

De EU wil zich manifesteren als grootmacht in de wereld maar slaagt er niet eens in 
om een gemeenschappelijke opvatting te formuleren over de meest fundamentele, 
basale onderwerpen. Zelf daarvoor blijken de verschillen eenvoudigweg te groot. Of 
het nu gaat om de relatie met Rusland, om stellingname in conflicten in het 
Midden-Oosten, om immigratiebeleid, monetair beleid of de relatie met het Amerika 
van Trump; de meningen lopen telkens weer zo enorm uiteen dat totale verlamming 
optreedt. 
 
Om het Europese project toch maar door te duwen en de eigen macht verder te 
vergroten, bepleiten Europese functionarissen nu de vorming van een ‘EU-leger’. In 
de hoop dat dit de eenheid dan wel zal afdwingen. En ons zal verenigen. Zo’n leger 
zal echter in eenzelfde fiasco uitmonden als de euro en de open grenzen. Waar 
onvoldoende culturele en maatschappelijke cohesie is, werkt politieke centralisatie 
immers averechts. 
  
Wij willen: 

● geen Europees ‘buitenlands’ beleid; 
● nooit instemmen met de vorming van een Europees leger. 
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Intelligente allianties vormen 
 

Via de vage, eindeloos oprekbare categorie van zogeheten ‘Europese waarden’ 
heeft de EU een stok gecreëerd om iedere denkbare hond te slaan en zich op elk 
gewenst moment met alle mogelijke nationale kwesties te bemoeien. Dat hierin 
volkomen selectief en willekeurig wordt opgetreden - al naar gelang de 
machtspolitieke opportuniteit - hoeft niet te verbazen. Hongarije en Polen worden 
gekapitteld wegens schending van ‘Europese waarden’ wanneer zij de massale en 
onbegrensde immigratie die Merkel heeft veroorzaakt en toegejuicht; maar het 
optreden van de Spaanse politie in Catalonië wordt vergoelijkt met de term: 
‘proportioneel geweld’.  
 
Forum voor Democratie wil deze Brusselse bemoeizucht stoppen door het smeden 
van intelligente allianties die tezamen ‘blokkerende minderheden’ kunnen vormen. 
Eurosceptische partijen zijn wellicht nog niet groot genoeg om een meerderheid te 
vormen, maar zijn wel een dermate grote minderheid, dat we uitbreidingsvoorstellen 
kunnen blokkeren, regelgeving kunnen terugdringen en bedilzucht kunnen stoppen. 
 
Wij willen: 

● het oppositie-geluid veel beter hoorbaar maken; 
● effectieve coalities en allianties sluiten tegen EU-beleid dat ‘Meer EU’ bepleit; 
● blokkerende minderheden organiseren tegen begrotingen en wetgeving;  
● geen verdere EU-uitbreiding. 
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Conclusie: een Europa van natiestaten 
 
De EU stelt het voor alsof er in Europa geen leven is buiten de EU. Dat is niet waar. 
Sterker: juist wie pro-Europa is, moet tegen de EU zijn. Want de EU is een 
immigratiemachine die zorgt voor een ongecontroleerde toestroom aan migranten; 
een bodemloze put van kosten die voortkomen uit de uitzichtloze euro; en een 
verstikkende continentale bureaucratie die onze democratieën kortwiekt.  
 
Forum voor Democratie staat voor nationale soevereiniteit en nationale democratie. 
 
De komende jaren zullen de conflicten die de EU veroorzaakt alleen maar 
toenemen. Het is daarom noodzakelijk dat Europa terugkeert naar zijn basis: de 
volkeren en soevereine staten. Dat is de grondslag van het echte Europa; niet de 
bureaucratie in Brussel. De vele landen, talen en culturen; dat is de rijkdom van ons 
Europese continent. Verscheidenheid in plaats van politiek centralisme. Culturen die 
elkaar de ruimte laten en landen die vrijwillig samenwerken, in welk verband dan 
ook. Zonder dwang van bovenaf, zonder anonieme bureaucratie die uiteindelijk 
uitmondt in dwingelandij. Een Europa met vrije landen die de vrijheid hebben hun 
eigen koers te varen, en zelf kiezen op welke wijze ze willen samenwerken.  
 
Dat is het Europa van Forum voor Democratie! 
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