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EMBARGOtot v dag 13 oktober 1900 uur .  

CONCEPT-Urgentieprogramma 1972 van de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie. 
----------------------------------------------------------------- 
N,E. De onderverdeling der punten in a, b, c en d is slechts be-

stemd voor de behandeling in de partij, In het definitieve 
stuk zullen deze letters weggelaten worden. 

10 a De V.V.D. wenst verantwoordelijkheid te dragen voor het 
regeren van ons land. 

b Wij  willen dat doen samen met anderen die net als wij ruime 
armslag willen geven aan het particuliere initiatief en 
niet wensen mee te werken aan de totstandkoming van een 
socialistische maatschappij. 

o Wij  wensen na de verkiezingen herstel van de samenwerking 
tussen die partijen, die in 1971 samen een kabinet vormden, 
en wijzen deelneming van de huidige Partij van de Arbeid aan 
een kabinet af. 

d De VOVODO zegt dat nti -. v66r de verkiezingen - omdat wij 
dat het meest duidelijk en eerlijk vinden. 

2 a De V.V.D. hecht aan vrijheid en verdraagzaamheid bijzonder 
veel waarde. 

b Wij achten het noodzakelijk dat de wetgeving ruimte laat 
voor de eigen verantwoordelijkheid van elke burger. 

c Wij wensen de rechtsstaat en de democratie krachtig te 
handhaven; geweld en intimidatie van welke zijde dan ook 
zullen wij bestrijden. 

d De V.V.D. wijst invoering van een districtenstelsel van de 
hand, omdat alle in ons volk bestaande politieke stromingen 
zich in het parlement moeten kunnen laten horen. 

30 a De V.V.D. is van mening dat de mens niet werkelijk vrij is 
als hij geen kans op ontplooiing heeft. 

b Het scheppen van gelijke kansen voor iedereen achten wij 
daarom één van de belangrijkste taken waar wij in ons land 
voor staan. 

c Goed onderwijs is naar Ons inzicht  ht  breekijzer bij uitstek 
om maatschappelijke verhoudingen te verbeteren. 

d De V.V.D. vindt dat alles moet worden gedaan om juist de 
kinderen uit minder bevoorrechte gezinnen een goede start-
kans in onze samenleving te geven, en staat achter het 
streven van de vrouw mede-verantwoordelijkheid buiten het 
gezin te aanvaarden- 

4. a De V.V.D. acht voor de toekomst van ons land het bevorderen 
van de zelfstandige krachten in onze maatschappij van 
groot belang. 
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b Wij verwachten veel van de lust tot ondernemen, van de 
individuele moed om risico's te aanvaarden; de Overheid 
moet daarbij helpen, niet hinderen. 

O Wij vinden, dat ieder die veel presteert, die zuinig is, 
die zich inzet voor de toekomst, zoveel mogelijk zelf over 
zijn eerlijk verdiende inkomen moet kunnen beschikken. 

d De V.V.D. stelt vast dat de totale belasting- en premie- 
druk en vooral de directe belastingen vergeleken met de 
ons omringende landen te hoog zijn. 

5 a De V.V.D. vindt dat de geldontwaarding uit alle macht te 
lijf moet worden gegaan. 

b Wij zijn van mening, dat loon- en prijsstijgingen moeten wor- 
den ingeperkt en dat, indien dit niet vrijwillig gebeurt, 
de regering dient in te grijpen. 

O Wij eisen een zo zuinig mogelijk beleid, grote voorzichtig- 
heid bij het doen van nieuwe uitgaven, en afkappen van 
overbodige overheidstaken. 

d De VOVODO is van oordeel dat economische groei - ver- 
groting van onze gezamenlijke  welvaart - ook terwille van 
de werkgelegenheid dringend nodig blijft. 

6 a De V.V.D. acht het noodzakelijk dat een belangrijk deel van 
de groei van onze welvaart voor de verbetering van het 
leefklimaat moet worden aangewend0 

b Wij vinden dat de overheid speciale zorg aan de woonsituatie 
in de grote steden en aan de ontwikkeling van zwakke 
regio's in het algemeen dient te geven. 

O De milieuvervuiling dient krachtig bestreden te worden, 
waarbij zowel naar een schoon milieu als naar een gezonde 
nationale economie gestreefd wordt. 

d De V.V.D. is van oordeel dat deze problemen slechts grondig 
kunnen worden aangepakt, wanneer Nederland het bevolkings-
vraagstuk centraal stelt. 

7. a De V.V.D. acht een behoorlijk onderdak voor iedereen 
noodzakelijk. 

b Het verlenen van ruime steun door de overheid aan de huis- 
vesting en met name aan de kwaliteitsverbetering vinden 
wij daarom van groot belang. 

o Daarnaast mag worden verwacht, dat ieder een redelijk deel 
van zijn inkomen aan huisvesting besteedt. 

d De V.V.D. pleit voor krachtige bevordering van het eigen 
woningbezit. 

8 a De V.V.D. is van mening dat die risico's diee mens niet 
zelf kan dragen, door goede sociale verzekeringen moeten 
worden opgevangen . 
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b Optrekking van de A.O.W. en rechtvaardige behandeling van 
de zelfstandigen zijn naar onze opvatting van groot belang. 

o Ook op dit terrein dient de eigen verantwoordelijkheid 
voorop te staan: zowel invoering van een verantwoorde 
eigen bijdrage bij de ziekenfondsverzekering  ale  verdere in- 
krimping van de kinderbijslagvoorzieningen achten wij gewenst. 

d De V.V.D. is voorstander van scherpe bestrijding van ieder 
misbruik van sociale voorzieningen. 

9 a De V.V.D. acht een eensgezind en democratisch geregeerd 
Europa, dat nauw samenwerkt met de V.S., de beste garantie 
voor de toekomstige vrijheid en welvaart van Nederland. 

b De welvaart in de ontwikkelingslanden dient te worden ver- 
groot via het aanwakkeren van de eigen ontplooiing van 
deze landen. 

c Wij achten een krachtige Atlantische samenwerking van groot 
belang voor verdere ontspanning in de wereld. 

d De V.V.D. is van mening dat onze bijdrage aan de westelijke 
verdediging op peil dient te blijven en in kwaliteit moet 
worden opgevoerd. 
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