
Vrolijkheid: een ernstige zaak!

Stemmen voor ULP is niet zo maar een weggegooide stem, het is kiezen voor 
een volwaardig én vrolijk alternatief. We overlopen onze belangrijkste punten. 

Nationale huppelplicht
Voetgangers die zich op de openbare weg begeven zouden 
volgens ULP veel beter af zijn wanneer ze zouden huppelen. 
Dat is niet alleen beter voor het straatbeeld en het subjectieve 
onveiligheidsgevoel, maar ook voor de volksgezondheid. 
Derhalve wenst ULP dan ook een nationale huppelplicht in te 
voeren. 

De kwestie Brussel
Brussel en de diverse gemeenten in de rand dienen te worden 
ingericht als één reusachtig pretpark met gratis inkom. Het 
toerisme in België zou daarmee meteen een flinke sprong 
vooruit maken. In het koninklijk paleis komt er een verblijf 
voor slingerapen.

Meer Vrolijkheid
België is al grijs genoeg. Om de maatschappelijke verzuring 
tegen te gaan dient de premier dagelijks een goede mop te 
vertellen voor nationale radio en televisie. Het op te richten 
Nationaal Centrum voor Humoristiek (NCH), zal waken over de 
kwaliteit van de moppen en zo nodig de premier met one-liners 
ondersteunen.

Een ander defensiebeleid
Het is algemeen geweten dat niets zo ontwapenend werkt als 
een glimlach. ULP ijvert dan ook voor een militair apparaat dat 
vrolijk is uitgedost in zachte pasteltinten zoals lila of fucsia. De 
semi-automatische wapenuitrusting van militairen moet 
worden vervangen door reusachtige televisieschermen waarop 
kijkcijferkanonnen te zien zijn zoals "Gaston en Leo",  derhalve 
lachsalvo's te ontlokken aan den vijand.
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