
ei volkomen is voorbij ge 
r en werkgever op te bren 
efenen Op Onze economjsc} 

BEGINSELPROGRAMMA 

Le arbeiders en de midden 
terke progressie in de loon. Het beginselprogramma van Progressief Rechts bevat de navol- 

ige aard dat aan  dc  bereid 
gende punten: 

eerlijk voor een verdere op- i. Bevordering van de individuele vrijheid en van het per- 
nstig afbreuk wordt gedaan. soonlijk verantwoordelijkheidsgevoel van elke staatsburger 

h thans manifesteert in haar jegens de samenleving. Bestrijding van het collectivisme dat 

ke voorstelling van zaken de menselijke waardigheid in zijn diepste wezen aantast. 

iting komt in sommige aan- 2. Bevordering van de waardigheid en de eerlijkheid in het 
rstenhuis, vertoont bedenke- politieke leven en in de publieke voorlichting daarover via 
ondermijnt een normale de- pers en Omroep. 

3. Volledige steun aan die economische maatregelen, welke 
e waarden, die van oudsher  nodig zijn om een verdere productiviteitsverhoging en daar- 
idse cultuur hebben gevormd mee een verdere welvaartsstijging voor  alien  in de toe- 
'elstand, het ievensgehk van komst te bevorderen. 
n normale ontwikkeling  ern- 

e  van kleine, doch luidruch- 4. Volledige steun aan die sociale maatregelen, welke tot een 
ring wordt versterkt door de rechtvaardige, verantwoorde en gezonde sociale verzorging 
de publiciteitsmedia aan de van  alien  leiden. 
a deze minderheden. 

5. Handhaving van een staatsvorm, waarin een functionele 
Demde ontwikkelingen wordt monarchie onder het boven de partijen staande Huis van 
vikkeling van ons land in ge- Oranje de continuiteit van de Nederlandse Staat waarborgt. 
ederland, ondanks alle van 6. Grotere economische vrijheid voor het bedrijfsleven, en 

atscheepse materiële gemeen- 
vooral voor de kleinere en middelgrote bedrijven, die de 

)or ons en onze kinderen tot ruggegraat van onze Nederlandse economie vormen en mo- 
m. menteel in de verdrukking geraken door de dirigistische en 

burokratische overheidspolitiek. 
Afschaffing van belemmerende overheidsinmenging zoals die 
o.m. tot uitdrukking komt in nutteloze en kostbare p.b.o.- 
organen. 

7. Herziening van de fiscale politiek teneinde met name voor 
alle inkomens, welke uit lichamelijke en geestelijke arbeid 
worden verkregen, een redelijk verband te herstellen tussen 
extra inspanning en beloning. 

Afschaffing van de uit de bezettingstijd overgebleven fis- 
cale straf-tarieven voor ongehuwden. 
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Vermindering van de successierechten in rechte lijn tot een 
nader te bepalen maximum vermogensoverdracht. 

8. Afstemming van de overheidsuitgaven op de redelijk te URGENTIEPROGRA 
verwerven fiscale- en andere staatsinkomsten met inachtne- 
ming van een te voeren conjunctuurpolitiek. 
Bestrijding van de inflatie die een direct gevolg is van over- Het urgentieprogramrr 
heidsuitgaven die niet door reële inkomsten worden gedekt. punten betreffen: 

9. Rechtsherstel voor de zgn. ,,vergeten groepen" in onze 
1. Voorlopige tempo maatschappij die het slachtoffer dreigen te worden van de 

voortschrijdende geldontwaarding, waardoor hun vaste irs- gemeenschapsvoor 

komsten steeds sterker devalueren,  noses  berusten ex 
door de technisch 

10. Bevordering van een constructieve instelling onder de jeugd tot stand kunnen 
door het openen van grotere mogelijkheden tot geestelijke 

en lichamelijke ontplooiing. 2. Beperking van dei 

11. Bestrijding van overheidsburocratie door inschakeling van 
de militaire oefent 

een commissie uit de volksvertegenwoordiging, die een con- 
maanden, welke d 

trolerende functie op de uitvoerende macht uitoefent en be- 
bruikt. 

roepsmogelijkheid biedt voor alle burgers die zich getroffen 
Zodra een ontspx 

voelen door willekeur van overheidsdienaren. 
mogelijk maakt, 
dienstplicht en de 
roepsleger te won 

3. Beperking van de 
uitsluitend die k 
zwakkeren een be'  
fen.  
Herstel van de vn 
risicodragende bot 
dering van het ei 
ciering in het kad 

4. Prioriteit aan het 
wijs, teneinde te v 
pelijk opgeleiden 
in Nederland zal 
loze voorschotten 
die-aanleg beschil 
taten, doch onafh 
Reorganisatie van 
door de studies a 
doel. 
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