In de Regenboog partij vertegenwoordigt iedereen zichzelf.
De Regenboog partij is een “Open Source” partij, gebaseerd op waarden,
waar iedereen opbouwende ideeën kan delen en uitwisselen
(want zodra een idee je aanspreekt, wordt het ook jouw idee!)
De Regenboog partij heeft geen programma, het is een verzamelpunt van ideeën en oplossingen
die praktisch uitvoerbaar zijn en tegelijkertijd onze samenleving drastisch en essentieel veranderen.
De Regenboog partij kent geen lidmaatschap. Ieder individu kan een eigen bijdrage geven
in de vorm van ideeën, voorstellen, initiatieven, projecten ……..
De Regenboog partij kent geen leider(s), de Regenboog partij wordt vertegenwoordigd door de individuen
die zich verwant voelen met één of meer van de ideeën, voorstellen of initiatieven
die verwoord zijn door een Regenboog individu.
De Regenboog partij kent echter wel moderatoren,
die er op toezien dat alleen positieve en opbouwende bijdragen op de website worden toegelaten.
Voorbeelden van Regenboog ideeën zijn:
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Het democratisch gekozen partijenstelsel kan vervangen worden door een Eenheidsvertegenwoordiging, waarin elke groep en elk belang vertegenwoordigd wordt
en die gebaseerd is op waarden.
de huidige politiek komt niet verder dan compromissen waar niemand blij mee is, leidt niet tot grote en gedurfde ideeën die de toekomst van Nederland veilig
kunnen stellen, is geen motor voor vooruitgang, is geketend in korte-termijn denken en geeft geen vertrouwen in de politiek
een Eenheidsvertegenwoordiging vertegenwoordigt Nederland als geheel en is gebaseerd op samenwerking tussen alle groepen en daarmee alle belangen in
Nederland om tot het beste resultaat te komen in termen van economie, onderwijs, milieu, veiligheid etc.
waarden zijn universeel en kunnen moeilijk gemanipuleerd worden (eerlijkheid heeft onder alle omstandigheden dezelfde betekenis).
Het inruilen van het principe van concurrentie voor het principe van samenwerking op en tussen alle niveaus in de samenleving.
samenwerking kan tot enorme kostenbesparingen leiden, waarbij standaardisering een voorbeeld is. Internet, Open Source internetontwikkelingen,
Marktplaats, Fair Trade, coöperaties, ZZP-ers zijn praktische voorbeelden uit het heden. Garantie op werk, gratis openbaar vervoer en patentvrije nieuwe
producten zijn voorbeelden uit de toekomst.
Het inruilen van het principe van oplegging van regels voor het principe van eigen verantwoordelijkheid van het individu en groepen individuen (het einde van de
betutteling door niet-individuen).
het verwijderen van alle verkeersborden in Drachten is een recent voorbeeld evenals het afschaffen van regels met betrekking tot bouwen in eigen tuin.
Het omzetten van alle systemen van bestraffing naar systemen van beloning.
biologische producten vrijstellen van BTW
automobiel belastingen ontlasten op basis van duurzaamheid, milieuvriendelijkheid
huidige onderwijssysteem vervangen door de Glenn Doman methode (“ieder kind kan een genie worden”) waar geen concurrentie tussen kinderen bestaat en
dus ook niet gepest wordt.
Het verlaten van alle methoden van bewuste misrepresentatie voor methoden van volledige transparantie en eerlijkheid.
op financieel gebied zijn voorbeelden van misrepresentatie woekerpolissen, probleemhypotheken, euro-crisis, graaien-aan-de-top en bonussencultuur.
Er is een objectief en openbaar systeem nodig dat de politiek (plaatselijk en nationaal) kan volgen en beoordelen op resultaten en zo een waardering kan geven
voor de competentie van politieke partijen en politieke personen. In die zin is de grootste politieke zonde oneerlijkheid. En is de op een na grootste politieke zonde
vooruitgang tegenhouden.
een openbaar systeem dat politici en partijen waardeert op aspecten van eerlijkheid, transparantie, continuïteit, integriteit en in negatieve zin tegenhouden
van vooruitgang, gezwalk, bevorderen van angst etc.
Er is een objectief en openbaar systeem nodig dat bedrijven waardeert op aspecten als transparantie, eerlijkheid, sociale betrokkenheid, duurzaamheid, financiële
verantwoordelijkheid en interne-externe integriteit.
een openbaar systeem dat bedrijven punten geeft op een scala van aspecten die belangrijk zijn voor de samenleving. Bijvoorbeeld: hoe proactief is een bedrijf
– de regels van morgen nu al volgen of minimaal binnen de regels blijven, hoe vaak gebruikt een bedrijf kleine lettertjes, hoe open en eerlijk is een bedrijf over
zijn fouten, etc.
Gidsland Nederland heeft idealen nodig om een betekenisvolle toekomst te creëren.
Kampioen Duurzaamheid/Cradle-to-Cradle
Kampioen Natuur- en Milieuherstel m.b.v. EM Effectieve Micro-organismen
Kampioen Watermanagement en Waterzuivering (met oplossingen voor de waterproblemen in de wereld)
Kampioen Eenheidsdenken (eerlijkheid,transparantie en samenwerking zijn de kernwaarden in de Nederlandse samenleving).
Nederland kan voorstellen doen om nationale legers op te laten gaan in een Internationaal Vredesleger.
als voldoende landen lid worden van het Internationaal Vredesleger zullen oorlogen tegen deze landen onmogelijk worden
het Internationaal Vredesleger is een garantie voor kleine landen, waardoor zij geen eigen legers in stand hoeven te houden
de besparingen op defensie worden groter naarmate meer landen meedoen.
Dit zijn ideeën van de volgende Regenboog individuen: Henriette, Hyacintha, Vivienne, Dennis, Nebi, Sattwa en Robert.
Wat zijn jouw Regenboog ideeën ☺

Maak ze kenbaar via ikdoemee@nieuwepolitiek.nu

Kijk op www.nieuwepolitiek.nu en www.regenboogpartij.nl

