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6 - vrijdag 25 november 1966 VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

,.,Stemverheffing" van de JOVD 
HET jaal"lijl>se èong-res van de Jongeren Org-anisatie Vrijheid en Democratie 

(JOVD), dat op 29 en 30 oktober te Leeuwarden werd gehouden en waarvan een 
uitvoerig verslag- werd gepubliceerd in ons weekblad van 4 november, vond vorige 
week zaterdag 19 november in 't Jagershuis te Zeist een levendige voortzetting. 
Deze nieuwe bijeenkomst was nodig omdat men in Leeuwarden niet was gereed
gekomen met de formulering van een aantal wensen, die betrekking hebben op de 
komende alg-emene verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. 

9 De gevolgen van de noodzakelijke 
• onontkoombare verschuiving van de 

directe naar de indirecte belastingen 
dienen voor de sociaal-zwakken zoveel 
mogelijk te worden opgevangen. 

10 In de sociale voorzieningen dien~t 

"een redelijk eigen risico te worden 
ingebouwd, hetgeen in de desbetreffende 
premies tot uitdrukking dient te ko
men; tevens dient de sociale wetgeving 
gecoördineerd te worden tot één wet en 
één uitvoeringsorgaan. 

De vraag of het op de weg van de JOVD ligt als jongerenorganisatie, die de 
politieli bestudeert en er zich in verdiept, uitspraken te doen, welli:e het vlak van 
de praldijk onmiddellijk ralmn, was reeds eerder in de Friese hoofdstad opgeworpen 
door de motie-Evenhuis. 

Deze motie gaf uitdrukking aan de overtuiging dat een dergelijke stellingname 
niet past bij het karakter van de JOVD. Zij werd evenwel met grote meerderheid 
verworpen en ofschoon zij in Zeist nog even bij de ingekomen stuklren aan dt> orde 
k'vam, bleef het congres van mening dat het de JOVD zeker past zich te uiten 
over praktische politieke vraagstukken, die ten nauwste met de komende electorale 
gebeurtenissen in ons land verband houden. Wel was men de mening toegedaan 
dat de uitdrukldng "verkiezingsmanifest" niet op zijn plaats is, zodat men er de 
voorkeur aan gaf om in dit verban(l te spreken van een "stemverheffing". 

11 Het landbouwbeleid moet meer op 
• ontwikkeling dan op sanering ge

richt zijn; gelijke concurrentiepositie 
van onze landbouw met die in andere 
EEG-landen moet verwezenlijkt worden. 

12 Het militaire beleid dient te wor-

Naar aanleiding van het concept van 
het hoofdbestuur was door diverse af
delingen een stroom van amendemen
ten ingediend, die door het congres als 
een ware rijstebrijberg werd ervaren, 
doch die ten slotte op een enthousiaste 
wijze werd verorberd. 

Alvorens zich over deze "Stemverhef
fing" een uitvoerige discussie ontspon 
wees de heer A. J. B. Hubert, vice
voorzitter-politiek, op het zijns inziens 
misleidende artikel in Het Vrije Volk, 
dat onder de titel "Elf over roze" 
trachtte te suggereren dat de politieke 
verkiezingswensen van de JOVD in gro
te mate zouden overeenkomen met die 
van de samenstellers van "Tien over 
rood". Wij zitten bepaald niet in de roze 
hoek, aldus de. heer Hubert. Als er een 
bepaalde overeenstemming zou z.ijn dan 
slaat dat slechts op enige algem.ene 
punten, waarover men in de politiek nu 
eenmaal gelijk denkt en ook gelijk ni.oet 
denken . 

. Na langdurige discussies, waarbij het 
hoofdbestuur af en toe een veer moest 
laten, werd de volgende "Stemverhef
fing" aangenomen, zijnde een aantal po
litieke wensen van de JOVD voor de 
komende algemt)ne verkieZingen en de 
daaropvolgende kabinetsformatie. 

Deze wensen luiden als volgt: 

1. ?~ . p~litieke leiders moeten nu het 
m1hahef nemen om tot nieuwe par

tijformatie te komen, moeten nu aan
geven hoe zij zich dat voorstellen, en 
moeten nu hun partij bewegen daaraan 
mede te werken. 

2. Het financiële beleid van de over-
heid dient juist nu gericht te zijn 

op het evenwichtsherstel in onze econo
mie; de jaarlijkse stijging van de over
heidsuitgaven dient daarbij binnen de 
toename van het nationaal inkomen te 
blijven. 

3 Om de inspanningen in de wereld 
• te verminderen moet Nederland stre

ven naar: 
a. het sluiten van een vredesverdrag 

ter beëindiging van de tweede we•reld
oorlog; 

b. de erkenning van de Oder-Neisse
grens en de DDR door de Navo-part
ners, met garanties voor de toegang 
naar Berlijn en nonnalisering van de 
betrekkingen met de Oosteuropese lan
den; 

c. het oplossen van het Vietnamese 
vraagstuk op basis van het "Vredesplan 
Vi~tnam" van de Nederlandse politieke 
jongerenorganisaties; 

d. toelating tot het lidmaatschap der 
Verenigde Naties van de Volksrepubliek 
China, de Bondsrepubliek West-Duits
land en de DDR. 
4 De ontwikkelingshulp moet effec
. • tief uitgebreid worden o.a. door het 
'Verlenen van hulp bij g-eboortenrege
lingsprojecten. 
5 De geestelijke vrijheid en de vrij-

• heid van meningsuiting dienen volle
dig gegarandeerd te worden en bete·r 
omschreven; cremeren dlient volledig ge
lijkgesteld te worden aan begraven; de 
filmkeuring moet worden afgeschaft, 
maar wel dient een leeftijdsgrens te 
worden gesteld; demonstraties behoren 
in principe toegestaan te zijn zonder 
voorafgaande toestemming van de over
heid; het instituut van een "ombuds
man" dient m het leven te worden ge
roepen. 

6 De doorstroming van leerlingen 
• van het lager onderwijs naar voort

gezette- en vhmo-opleidingen moet ge
stimuleerd worden; het wetenschappe
lijk onderwijs moet gereorgani
seerd worden ten einde de studietijd te 

De nieuwe voorzitter van de • den herzien in die zin, dat: 
verkorten; het Rijksstudietoelagenbeleid 
moet zodanig worden omgebogen, dat 
meerderjarige studenten integrale stu
diekostenvergoeding kunnen verkrijgen. 

JOVD, de heer v. d. Meer. 

den van de ondernemingsraad en het 
invoeren van een winstdelingsregeling 
voor de werknemers, terwijl de gelijk
stelling van dE) beloning van man en 
vrouw sneller verwezenlijkt dient te 
worden. 

a. de diensttijd zoveel mogelijk moet 
worden verkort door te streven naar een 
efficiënt vrijwilligers- en beroepsleger; 

7 De individuele vrijheidsbeleving en 
• mede-verantwoordelijkheid moet 

worden bevorderd o.a. door verbete
ring van de openbare verslaggeving, 
door verscherping van de vereisten; door 
instelling van he<t recht van enquête en 
het verlenen van medezeggenschap aan 
de werknemers via verkiezing door de 
werknemers van een werknemerscom
missaris; uitbreiding van de bevoegdhe-

8 Het stakingsrecht van alle werk-

b. de soldij van de dienstplichtigen 
dient te worden opgetroliken tot het gel
dend loonpeil en dat de niet-opgeroepe
nen door middel van speciale belasting
maatregelen hieraan bijdragen; 

• nemers moet erkend worden en bij 
de wet geregeld; representatieve cate
gorale bonden moeten worden erkend 
als onderhandelingspartners in het so
ciaal-economisch overleg. 

c. de huidige vrijstellingsregeling 
wordt vervangen door een systeem dat 
niet gebaseerd is op rangorde van ge
boorten. 

NIEUW 
GROOT 

DOE-HET -ZELF 
WINTERBOEK 
Het nieuwe Grote-Doe-Het-Zelf-Winterboek met 41 hoofdstukken die honderden adviezen bevatten 
voor de doe-het-zelver. 

Het nieuwe Doe-He·t-Zelf-Winterboek beschrijft héél gedetailleerd - en aan de hand van duide
lijke illustraties - hoe U Uw gereedschap moet verzorgen en wat U met de vele nieuwe materialen 
die op het ogenblik aan de markt zijn, kunt doen. Het boek is in de eerste plaats geschreven voor de 
man en de vrouw die zich soms wat onwennig afvragen: "Kan ik dat nu echt wel zelf?" 
Het antwoord is: .,Natuurlijk kunt U het zelf; U kunt namelijk veel meer dan U - nu nog _ zelf 
weet!" 

Daarom mag het grote Doe-Het-Zelf-Winterboek in' geen enkel gezin ontbreken. Tussen haakjes: ook 
de geroutineerde doe-het-zelver zal veel nieuws in dit grote en praktische Winterboek vinden. 

~--- -----------
Een greep uit de inhoud: I 

I De werkplaats thuis (keuze van gereed- I 
J schap). Handige hulpmiddelen zoals: con- I 
I neetors voor houtverbindingen, karweiset, 1 
1 nylon keilpluggen, rolbandmaten, elektri- I 
I sche gazonmaaier, enz. Wat zijn .,complete" 

machines? (een artikel over elektrisch ge- 1 
reedschap). Uitgebreide informatie over 

I .,Houtbewerkingsmachines". Plakplastic ver- I 
I werken. Spaanplaten. Hang-, sluit- en I 
I ander ijzerwerk. Vloeimiddelen bij solderen. 1 
J Kruipolie en roest. Zelfbouwkeukens. Poly- I 

L este~ars. ____________ _j 

KOOP DAT BOEK 
bij Uw boek- of tijdschriftenhandelaar, Uw Doe
Het-Zelfwinkel. U kunt het ook besteflen door 
storting van 

2.50 
op girorekening nr. 4530 van Doe-Het-Zelf, 
Rotterdam. Vermeld U dan s.v.p. op het bij
strookje DHZ-Winterboek. 

WAT U ZELF DOET IS HET EERSTE VERDIEND 

G. S. 


