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Internationale verhoudingen
Nexit
Nederland moet als het aan WilNu ligt vele ingeleverde bevoegdheden terughalen.
De EU is voor de burgers het meest knellend en beperkend, waar ze financieel ook nog eens zware
offers voor moeten brengen. Daarom moet een Nexit serieus worden overwogen. Dan kunnen we
weer zelf zaken regelen die nu worden afgehandeld door carrièrepolitici uit diverse landen en hoge
ambtenaren in Brussel.
Eigen munt
Eén van de gevolgen van een Nexit is dat we weer overgaan naar een eigen munt. In tijden van crisis
zouden we zelfstandig, of samen met enkele landen die voor dezelfde problemen staan, moeten
kunnen re- dan wel devalueren. Nu houden de Zuidelijke landen de Noordelingen in een wurggreep
in andere tijden kan het andersom zijn. Oosterse landen zorgen weer voor andere problemen.
Asielbeleid
Tevens kunnen we een eigen asielbeleid voeren, waardoor bepaalde bevolkingsgroepen of
individuele gelukzoekers kunnen worden geweigerd. Mensen uit brandhaarden die gevaar lopen
(door politieke dreiging of ten gevolge van rampen) moeten tijdelijk hier zeer humaan opgevangen
kunnen worden, nadat ze een contract hebben getekend om zonder pardon terug te keren naar het
land van herkomst op het moment dat het in dat land weer veilig is.
Samenwerken I
Samenwerken vindt WilNu een noodzaak, maar wel met respect voor elkaars belangen. Alles dient
door en voor elk betreffend land transparant te controleren zijn. Met landen als België, Luxemburg,
Denemarken en/of eventuele andere Scandinavische landen kunnen afspraken gemaakt worden op
het gebied van internationale betrekkingen. Ambassadeurs kunnen samen in één gebouw
functioneren, ieder apart, maar met gebruikmaking van een gezamenlijke logistiek en uitwisselbare
expertise en medewerkers.
Samenwerken II
Gedacht kan worden aan samen optrekken tegen woekerprijzen, opgelegd door multinationals,
monopolisten en met name de farmaceuten. Ook op defensie kan samengewerkt worden.
(Denemarken met Luxemburg verzorgen de luchtmacht-, België de landmacht- en Nederland de
marinetaken)
Internationale verdragen
We moeten weer veel autonomer worden en kritisch kijken naar diverse internationale verdragen.
Overeenkomsten als de TTIP, CETA en het Marrakesh-verdrag moeten worden heroverwogen. NAVO,
WHO, IMF en VN moeten kritisch benaderd en beoordeeld worden.

