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URGENTIEPROGRAMMA 

Het urgentieprogramma van Progressief Rechts zal de volgende 
punten betreffen: 

1. Voorlopige temporisering van uitermate kostbare materiële 
gemeenschapsvoorzieningen die op dikwijls gebrekkige prog-
noses berusten en eventueel over enkele tientallen jaren 
door de technische vooruitgang ten koste van geringe offers 
tot stand kunnen worden gebracht. 

2. Beperking van defensie-uitgaven door het terugbrengen van 

door inschakeling van 
de militaire oefentijd voor dienstplichtigen tot maximaal 12 

woordiging, die een con- maanden, welke dan ook efficiënt voor dit doel worden ge-
bruikt. 

e macht uitoefent en be- 
Zodra een ontspanning in de internationale toestand dit  urgers  die zich getroffen 
mogelijk maakt, dient een afschaffing van de militaire [sdienaren. 
dienstplicht en de vorming van een klein specialistisch be- 
roepsleger te worden bevorderd. 

3. Beperking van de subsidiëring van de woningwetbouw tot 
uitsluitend die kwantiteit, die nodig is om de economisch,  
zwakkeren een betaalbare en goede huisvesting te verschaf,  
fen.  
Herstel van de vrijheid van het particulier initiatief van de 
risicodragende bouwondernemer op de bouwmarkt en bevor-
dering van het eigen-woningbezit door gemakkelijke finan-
ciering in het kader van de bezitsvorming. 

4. Prioriteit aan het onderwijs en vooral aan het hoger onder-
wijs, teneinde te voorkomen dat een gebrek aan wetenschap-
pelijk opgeleiden de technische en economische ontwikkeling 
in Nederland zal vertragen. Beschikbaar stellen van rente-
loze voorschotten aan alle jongeren die over voldoende stu-
die-aanleg beschikken, onder contrôle van de studieresul-
taten, doch onafhankelijk van enige inkomensgrens. 
Reorganisatie van het middelbaar en hoger onderwijs, waar-
door de studies meer worden gericht op het uiteindelijke 
doel. 
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I.  Progressief:  ee 

II.  De ege1ste11in 

III.  D'66 en de on 

IV.  De  onmacht  v 

V.  De  Vervalsers  

VI.  Een  vooruitstr  

Nawoord 

Meer eenvoud en rationalisatie in de bouw van scholen en 
universiteitsgebouwen. 
Bevordering van internationale uitwisseling van studenten. 

5. Stimulering van de voor de opvoering van de productivi-
teit noodzakelijke rationalisatie en automatisering van de 
industrie door instelling van een speciale investeringsaftrek, 
waarmee verbonden een fiscale regeling, welke daardoor 
verkregen overmatige winsten extra belast tot een maximum 
van de toegestane speciale investeringsaftrek. 

6. Opheffing of inkrimping van overheidsdiensten, welke geen 
werkelijke functie meer hebben, of waarvan het werkterrein 
kleiner is geworden. 
Betrachting van soberheid bij met belastinggelden gefinan-
cierde projecten. 

7. Directe bestrijding van overmatige inflatie door een verbod 
van de creatie van geld door de overheid, middels plaatsing 
van schatkistpapier bij de Nederlandsche Bank. 

8. Bevordering van het koppelen van alle pensioenen en sociale 
uitkeringen aan de loon- en prijsindex. Aanpassing van In-
dische pensioenen aan de Nederlandse pensioen voorschrif-
ten. 
Bevordering van de mogelijkheden van integratie of repa-
triëring van de in ons land verblijvende Ambonezen. 

9. Bevordering van openheid, samenwerking en coördinatie 
in het huidige omroepbestel, met invoering van uitingsmo-
gelijkheden voor minderheidsgroepen. Afwijzing van een 
gelijkgeschakelde staatsomroep. 

10. Het voeren van een actieve buitenlandse politiek, die er 
naar streeft een bemiddelende rol te spelen tussen de inter-
nationale machtsgroeperingen en het met kracht bevorderen 
van de internationale handel. 
Het verlenen van ontwikkelingshulp in een zodanige vorm, 
dat een bijdrage wordt geleverd aan het  self-supporting  
maken van de onderontwikkelde landen waarbij aan Indo-
nesië prioriteit wordt verleend. 

Amsterdam, 1 november 1966. 
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