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We zien dat christenen teleurgesteld zijn in de bestaande partijen, meer bepaald in CD&V, omdat ze geen
christelijke waarden meer verdedigen. Ze hebben net nog het meemoederschap van lesbiennes gefaciliteerd
en het Lunacek-rapport goedgekeurd op Europees niveau, dat ervoor zorgt dat de nieuwe gendertheorie
ingang vindt in alle Staten. VCP wil de holebi’s en lesbiennes niet veroordelen maar vindt het ‘maken’ van
eigen kinderen door middel van kunstmatige inseminatie en draagmoederschap een brug te ver. We zijn ook
teleurgesteld in N-VA en Groen, die hebben de uitbreiding van de euthanasiewet naar kinderen toe actief
gesteund. De blauw-rode coalitie heeft alle ethisch liberale wetten opgesteld en in het politieke debat
gebracht (homohuwelijk, holebi-adoptie, het normaliseren van homoseksualiteit binnen het onderwijs…).
VB verzet zich niet actief tegen deze trend, want het is geen prioriteit voor hen. LDD verdedigt zonder
schroom de holebi-lobby. VCP wil opkomen voor christelijke waarden die universeel zijn en tot welzijn
leiden voor iedereen. Wanneer men die volgt, wordt iedereen in zijn waarde gelaten en weet men waar de
grenzen zijn.
De zogenaamde vrijheid tot zelfbeschikking leidt tot een ethisch liberalisme waarbij de Staat eigen normen
creëert. Softdrugs, softporno en gokken worden gedoogd. Het vroeg seksualiseren van kinderen staat op het
programma. Naar wens uit het leven stappen bij ondraaglijk lijden moet kunnen, ook voor kinderen. Het
natuurlijke gezin wordt ontkracht. Zo wordt de zelfbeschikking over leven en dood, genotsmiddelen en
seksualiteit reëel. De vruchten van het liberalisme zijn wrang. Veel echtscheidingen en zelfmoorden zijn het
gevolg van het loslaten van de universele normen. Ook de complementariteit van man en vrouw wordt
afgedaan als cultuurgebonden. De nieuwe gendertheorie is volop in opmars, waarbij de verschillen tussen
mannen en vrouwen moeten verdwijnen. De Rechten van de Mens zijn nog maar een flauw aftreksel van de

oorspronkelijke universele waarden. De gelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt rechtlijnig
doorgetrokken, in plaats van de gelijkwaardigheid te benadrukken.
VCP kiest voor een eigen partij omdat de macht van de particratie groot is. Het is de partijtop en het bestuur
die het programma - het DNA van de partij - bepalen en de krijtlijnen uitstippellen. Als je daar niet mee
instemt, gaat men je misschien tolereren maar geen goede verkiesbare plaatsen en belangrijke functies
geven. Kijk wat CD&V met Kris Vleugels gedaan heeft. Hij had meer dan 40.000 stemmen en was de eerste
in de rij om gecoöpteerd te worden. Het bestuur heeft echter de volgende kandidaat met minder stemmen en
iemand die niet meegedaan heeft met de Senaatsverkiezingen gecoöpteerd. Dat is de macht van de
particratie.
Men kan proberen de opinie van dat bestuur te beïnvloeden, maar daar stopt het ook. Men zal je bij de partij
houden omdat je stemmen binnenhaalt voor de partij, maar je opinie zal verdwijnen in het niets als ze niet
conform het partijstandpunt is. Daarom gaat VCP voor een eigen partij met eigen specifiek DNA, die de
christelijke waarden centraal stelt in het programma. CD&V mandatarissen zeggen ons dat ze bepaalde
zaken niet meer kunnen aankaarten binnen de partij. Ze zijn blij dat VCP die stem vertolkt. Dat zegt veel!
Zij zijn ‘gemuilkorfd’ en moeten de partijtop volgen.
Voordat we begonnen zijn met VCP, hebben we herhaaldelijk gesproken met Vrouw en Maatschappij en
met de partijtop, maar het was duidelijk dat men daar voor het modernistische en machtsconcept koos. Wat
humane waarden op de achtergrond moesten dit verdoezelen. CD&V vertolkt de christelijke waarden niet. In
gans Europa staan kleine christelijke partijen op om de christelijke stem te laten horen. Een alternatief is ook
hier broodnodig om onze stem te laten klinken en om onze invloed te kunnen laten gelden.
Een gezamenlijke stem voor VCP is dan ook essentieel om daarin te slagen. Kijk hoe eendrachtig de
moslimspartijen als paddenstoelen uit de grond rijzen in Brussel en Antwerpen. Kunnen wij hen evenaren?
Hoe meer stemmen, hoe meer invloed we krijgen. Stem daarom VCP! En steun ons met uw lidmaatschap.

