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ONS VERKIEZINGSPROGRAM 
tegen reactie! voor een gezonde geest 

Geen reactionair kabinet. 
Eenheid in optreden van alle socialisten. 
Voor samenwerking van alle vredelievende krach- 
ten. 
Geen aantasting van het stakingsrecht der wer- 
kers. 
Voor handhaving van de democratische rechten, 

voor vrede! 
Voor een zelfstandige, op dit doel gerichte Ne- 
derlandse politiek! 
Tegen fascisme! 
Voor verbod van kernwapens en stopzetting der 
proefnemingen. 
Geen raketbases in Nederland. 
Voor drastische verlaging der militaire uitga- 
ven in ons land. 
Verkorting van de militaire diensttijd tot 12 
maanden. 
Geen verplichte inlijving bij de B.B. 

voor vriendschap tussen oost en west! 
Verbetering van de betrekkingen van ons land 
met de socialistische landen. 
Verbetering van de betrekkingen met de re-
publiek Indonesië. 
Onderhandelen met de Republiek Indonesië om 
te komen tot overdracht van Nieuw-Guinea. 
Geen uitzending van militairen naar Nieuw-
Guinea. 
Terugtrekken van de daar aanwezige militairen. 

voor sociale vooruitgang 
Beëindiging van de bestedingsbeperking. 
Verhoging van de koopkracht van het werkende 
volk. 
Een nieuwe loonronde en verhoging van de so-
ciale uitkering. 
Prijsverlaging ten laste van de winsten der grote 
ondernemers. 
Gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid voor man 
en vrouw. 
Tegen werkclassificatie en jaagsystemen. 
Voor afschaffing van de gemeente-classificatie. 
Verkorting van de arbeidsweek met behoud van 
loon. 

voor volledige werkgelegenheid 
Uitbreiding van handel en export met alle landen. 
Opheffing van de belemmeringen voor de handel 
met de Oosteuropese landen en China. 
Uitvoering van grote Openbare werken: op het 
gebied van water- en wegenbouw, landaanwin-
ning, tunnelbouw en verbetering van de havens. 

voor een gezond leven 
Snellere oplossing van de woningnood door op- 
voering van de woningbouw. 
Jaarlijks in uitvoering brengen van de bouw van 
meer goede arbeiderswoningen tegen betaalbare 
huren. 
Beschikbaar stellen van kapitaal voor de wo- 
ningbouw tegen lage rente, zo nodig een gedwon- 
gen lening. 
Voor snellere opruiming van krotten. 
Geen nieuwe huurverhoging. 
Een beter C.A.O. voor de bouwvakarbeiders. 

Uitbreiding op ieder gebied van het openbaar 
onderwijs. 
Verlaging van de klasse-bezetting. 
Vrijstelling van militaire dienst voor onderwijs- 
krachten. 
Doeltreffende maatregelen ter bestrijding van het 
tekort aan bevoegde leerkrachten. 
Inwilliging van de salariseisen van leraren- en 
onderwijzersorganisaties. 
Verhoging van de bouwactiviteit op liet terrein 
van Gezondheidszoi g, Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. Uitbreiding van sport- en va-
cantie terreinen, buurt- en clubhuizen. 
Grotere zorg voor de recreatie. 
Voor een nationale toto ten bate van de sport. 
Ruimere steun en méér subsidie aan kunstenaars 
en kunstinstellingen. Uitbreiding van het beur-
zenstelsel, zodat ieder naar bekwaamheid bet 
onderwijs zijner keuze kan volgen. 

voor verbetering sociale wetgeving 
Spoedige invoering van wettelijke pensioenrege-
ling voor weduwen en wezen. 
Opheffing van aftrek eigen pensioen bij uitke-
ring krachtens de A.O.W. 
Spoedige verbetering van de invaliditeitswet. 
Geen tenachterstellen van zelfstandigen bij kin-
derbijslag. 
Opheffing van het verhaalsrecht. 

voor bestaanszekerheid ook voor de 
middengroepen! 

Maatregelen, zo nodig ook op fiscaal gebied ei 
door subsidie, om zelfstandige werkers een 
menswaardig bestaan te waarborgen. 
Lonende prijzen voor boer en tuinder. 
Geen wegsaneren van kleine bedrijven, doch hulp 
aan boeren en middenstand door crediet, land 
en bedrijfsruimte, om voortzetting van hun be-
drijven mogelijk te maken. 

voor belastingherziening! 
Verhoging van de belasting op grote vermogens 
en hoge winsten. 
Verlaging van de belasting voor ongehuwden. 
Geen navordering op inkomsten van gehuwde 
werkende vrouwen. 
Terugbetaling van teveel betaalde loonbelasting. 
Verlaging van de indirecte belastingen (omzetbe-
lasting enz.). 

voor vrijheid van meningsuiting 
Vrijheid voor vooruitstrevende bevolkingsgroepen 
om voor radio en televisie hun denkbeelden uit 
te dragen. 
Geen discriminatie bij aanstelling of benoeming 
op grond van vooruitstrevende gezindheid. 

voor zuiverheid in politieke strijd 
Samenwerking van vooruitstrevende groeperin-
gen ter verwezenlijking van gemeenschappelijke 
doelstellingen met eerbiediging van ieders over-
tuiging. 
Geen laster- en haatzaai-campagne, die de socia-
listische krachten kunstmatig verdeelt en de be-
langen van het werkende volk en alle vooruit-
strevende en vredelievende mensen ernstig 
schaadt. Verdraagzaamheid ten aanzien van 
allen, die vrede en socialisme nastreven. 


	Page 1

