24. Mijn partij progamma.
Ik heb al eerder geprobeerd een politieke partij op te richten maar het is nog steeds niet gelukt
Er zaten te veel fouten in mijn partij progamma. Ik heb daarom besloten mijn partij
progamma te herformuleren. Misschien lukt het nu wel. Ik noem de belangrijkste punten van
mijn gewijzigd progamma:
-Eerder had ik in mijn progamma geschreven dat “Draaideur criminaliteit tegen gegaan moet
worden door de in en uitgang van draaideuren te blokkeren waardoor criminelen continu in
de draaideur rond blijven draaien”. De gedachte hier achter was dat als draaideur criminelen
eenmaal gevangen zouden zitten in een draaideur, deze criminelen niet meer in staat zouden
zijn op het criminele pad te gaan. Een attente lezer heeft mij er echter terecht op gewezen dat,
als ik zowel de ingang als de uitgang van de draaideur blokkeer, de criminelen helemaal niet
meer in de draaideur kunnen komen. Dan zijn het ook geen ‘draaideur’ criminelen meer. Het
gevolg daarvan is dat ze dan hun criminele activiteiten op een andere wijze gewoon
voortzetten. En dat was niet de bedoeling. Ik heb daarom na intern beraad het volgende
compromis gevonden: De bestaande draaideuren mogen blijven bestaan en behoeven niet te
worden verwijderd. Er mogen in toekomstige nieuwbouw echter geen nieuwe draaideuren
meer aangebracht worden. Hiermede hopen we te bereiken dat er in ieder geval geen nieuwe
draaideur criminelen meer bij komen. Het huidige aantal draaideur criminelen zal door de
vergrijzing in de komende jaren dan vanzelf gaan afnemen.
- De vergrijzing in ons land moet voorkomen worden door kleurspoeling vanaf het veertigste
levensjaar verplicht te stellen. Dit geldt uiteraard niet voor criminelen. Criminelen mogen
wel vergrijzen. De volgende haarkleuren zijn echter niet toegestaan: grijs om een
klaarblijkelijke reden, rood omdat de maatschappij daardoor een te grote ruk naar links maakt,
bruin vanwege ongewenste rechtse sympathieën, geel vanwege een mogelijk gevaar uit het
Oosten. Oranje is alleen toegestaan indien het Nederlands elftal wereld kampioen wordt.
- Witwas praktijken moeten worden tegen gegaan door de productie van bepaalde merken
waspoeder, die zich richten op een zo wit mogelijke was, aan banden te leggen. Een gunstig
neven effect hiervan is dat er daardoor ook automatisch minder “witte” boorden criminaliteit
zal voorkomen. Immers er komt dan minder waspoeder ter beschikking om boorden ‘wit’ te
wassen. Tevens zal er door de verminderde productie van waspoeder minder schadelijke
stoffen in het milieu terecht komen.
- De problemen in de zorg sector moeten worden opgelost door ons in ieder geval over de
‘zorg’ geen ‘zorgen’ meer te maken. Want dan hebben we in ieder geval een belangrijke zorg
minder in de zorg. Dit neemt niet weg dat er wel meer ‘handen’ aan bed moeten komen in
ziekenhuizen en zorginstellingen. Dit kan gerealiseerd worden door de bezoektijden in
ziekenhuizen en zorginstellingen te verruimen. Als U iemand gaat bezoeken in een ziekenhuis
of zorginstelling, nodig dan heel de buurt uit. Hoe meer handen aan bed, hoe meer vreugd.
Overigens, voorlopig ‘handen’ af van de salarissen van de medisch specialisten. De
specialisten gaan we op een ‘speciale’ manier aanpakken.

