Sociaal beleid en
immigratiebeleid
INLEIDING
De volgende Europese verkiezingen zullen gehouden worden
van 22 tot 25 mei 2014 in alle 28 lidstaten. Dit handvest bevat
de politieke standpunten die de leden van de Europese
Alliantie voor de Vrijheid (EAV) willen verdedigen tijdens deze
campagne.

1

Massa-immigratie is geen oplossing
voor de demograﬁsche en
economische uitdagingen
waarmee Europa wordt
geconfronteerd. We moeten de
positie van het gezin in Europa
versterken en het traditionele gezin
behouden. Dit kan bijvoorbeeld door
de invoering van een rechtvaardiger
belastingstelsel.

2
De Europese Alliantie voor
de Vrijheid verdedigt de
volgende belangrijke
veranderingen:

2

Elke lidstaat moet het recht hebben om
zijn eigen asiel-en immigratiebeleid te
bepalen, en ook alle wetten inzake arbeidsrecht en
arbeidsmigratie zelf kunnen vastleggen. Ook immigranten uit de
lidstaten van de Europese Unie moet opnieuw onder deze nationale
wetgeving vallen.

3

Het seculiere karakter van Europa moet behouden blijven,
waarbij zijn christelijke en humanistische wortels moeten
verdedigd worden tegen de opkomst van de radicale islam. De
eigen identiteit van de volkeren en naties van Europa moet
beschermd en bewaard worden.

7

Economische aspecten

Institutionele aspecten

1

1

Solidariteit binnen de EU mag geen eenrichtingsverkeer zijn.
De Europese Unie wordt geconfronteerd met de diepste crisis
sinds haar oprichting en enorme economische problemen.
Herverdeling van de rijkere lidstaten naar de armere is geen haalbare
oplossing en dient enkel om op korte termijn ineenstorting van het
systeem te voorkomen. Bovendien roept de EAV op om geen steun of
ﬁnanciële hulp meer te geven aan lidstaten in ﬁnanciële
moeilijkheden, omdat die situatie logisch voortvloeit uit de vandaag
gevolgde economische logica en uit het dogmatisme waarmee deze
EU de gemeenschappelijke munt en blinde besparingen heeft
doorgevoerd.

2

Lidstaten geconfronteerd met een ernstige ﬁnanciële en
economische crisis moeten in staat gesteld worden de
eurozone te verlaten en een ordelijke ontbinding van de
eurozone moet bekeken worden. Een lidstaat zal zo in staat zijn terug
te keren naar zijn eigen nationale munt en die eventueel kunnen
devalueren, om zo zijn concurrentievermogen te
stimuleren.

3

Kleine, middelgrote en grote
bedrijven en industrieën in
Europa, en de landbouw in het
bijzonder, moeten beschermd worden
tegen de oneerlijke concurrentie die
voortvloeit uit de massale import uit
landen zowel in als buiten de EU.

6

Een nieuw minimum van wetgevende
bevoegdheden vastleggen voor de Europese
instellingen, waarbij de verdediging van
de beginselen van de nationale soevereiniteit
en van de subsidiariteit voorop staan.

2

Meer inspraak voor de Europese
burgers via nationale referenda
over onderwerpen van gemeenschappelijk Europees belang.

3

Herziening van de uitbreidingsmethode van de EU door referenda in de lidstaten over de vraag of een nieuwe
lidstaat al dan niet kan toetreden.

4

Toepassing van eﬀectieve oplossingen voor de werkloosheid
onder jongeren; die moeten ontworpen zijn op maat van elke
lidstaat en niet op een gemeenschappelijk beleid van de Europese Unie. De individuele benadering per lidstaat is meer eﬀectief
dan een algemene EU-benadering.

3

DE DEMOCRATIE
VERDEDIGEN IN
EUROPA
De Europese Alliantie voor de Vrijheid werd opgericht om de
democratische rechten van de volkeren en van de lidstaten van
Europa te verdedigen tegen de excessen van de EU in Brussel. Tot
nog toe voerden vrijheidslievende partijen in verschillende lidstaten
campagne zonder een echte alliantie en zonder een gecoördineerde
actie. Bij de Europese verkiezingen van 2014 willen zij echter samen
vechten voor de rechten van de burgers van elke lidstaat van de
Europese Unie. Deze nieuwe impuls voor de vrijheid wil een ver
doorgedreven federalisme, opgelegd door Brussel, tegengaan. Hij is
gericht op het herstel van de soevereiniteit van het volk, de
subsidiariteit, een nieuwe responsabilisering en ﬁnanciële sanering
van de nationale lidstaten - op een manier die ver staat van de
huidige logica van blinde besparingen en globalisering met 'open
grenzen'.

4

De slechte staat van de Europese Unie waarin we ons vandaag
bevinden is het resultaat van een gebrek aan visie en een te grote
centralisatie van de wetgevende macht door de EU in Brussel. Voor
ons zijn nationale en soevereine staten de bron van innovatie en
economische dynamiek. Zij moeten samenwerken en zo een
meerwaarde creëren in de domeinen waar zij vrijwillig voor
samenwerking kiezen. Zij moeten de motor zijn van groei en
welvaart, en niet de EU vanuit Brussel.
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