
,oUDAIR 
%? 

 

TEGEN DE STROOM IN 

VOOR EEN GOED INKOMEN, 

WERK EN VEILIGHEID. 



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8 

9 

10 

11 

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

1 

INHOUD PROGRAMMA SOLIDAIR'93 

VOORWOORD...........................2 

UITGANGSPUNTEN..........................4 

INKOMEN EN SOCIALE ZEKERHEID ..................7 

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID ..................8 

FINANCIEN............................9 

VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID ...................10 

OUDEREN............................11 

ARBEIDSONGESCHIKTEN......................12 

ALLEENSTAANDEN EN EENOUDERGEZ INNEN ...............12 

VROUWENEN MEISJES ....................... 12 

JONGEREN............................  13 

DEMOCRATIE EN GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID ..........13 

HUISVESTING........................ .14 

GEZONDHEIDSZORG EN HULPVERLENING .............. .15 

ONDERWIJSEN VORMING .................... .16 

MILIEU........................... .17 

EUROPESEGEMEENSCHAP .................... .27 

WERELDSOLIDARITEIT..................... .18 

BIJLAGE............................18 



• VOORWOORD 

Meer dan een rode draad loopt door de beleidsuitgangspunten in het 
programma. 
De eerste draad is het grommend protest tegen heksenjacht die  WD,  
CDA en de PVDA gehouden hebben tegen onze doelgroepen: 
- De uitkeringsgerechtigden, 
- Ouderen boven de 65 jaar, 
- Jongeren, die weinig toekomstmogelijkheden hebben en krijgen, 
- Vrouwen en meisjes die door dominante mannelijke opvattingen het 

slachtoffer worden van mishandeling en uitbuiting, 
Langdurig werklozen, die zowel in lichamelijk als geestelijk 
opzicht kunnen werken, 

- Alleenstaanden en eenoudergezinnen. 

De tweede rode draad is dat er gevochten zal moeten worden tegen de 
tweedeling in de maatschappij. 
Een tweedeling, die als rottend vergif doorwoekert, en uiteindelijk 
leidt tot een aanval op/aantasting van de waardigheid van vele 
mensen. 

De derde draad is het gevecht tegen de huichelarij en de 'sport' van 
velen uit alle partijen om te wijzen naar anderen, als het gaat om 
fraude op het gebied van de bijstand. 
Fraude, die vaak het gevolg is van het niet hebben van werk en 
daarmee wel gedoemd zijn tot jarenlange armoede, afhankelijkheid en 
verdriet. 
Maar die velen hebben het nooit over de enorme fraude bij het 
ontduiken van de belastingen. Juist deze fraude is vele malen groter 
dan de bijstandfraude. En zo zijn er vele huichelaars. 

Als belangrijkste rode draad loopt door dit programma, het recht op 
een goed inkomen, op goed werk, op een goed en betaalbaar huis, op 
een goede leefomgeving en op veiligheid. 
Mensen die zonder werk zijn, een uitkering hebben of alleenstaande 
zijn in deze maatschappij zijn voor de grote politieke partijen niet 
meer interessant. 

In de afgelopen tien jaar is de koopkracht van de laagste inkomens 
ingezakt met ongeveer 1. Daar tegenover staat dat de koopkracht 
van de hoogste inkomens juist met 20% is gestegen. 
Dit wordt door de huidige politici niet alleen geslikt maar zelfs 
verdedigd en bevorderd. 

Wij zeggen tegen de economisch zwakkeren "NEEM UW LOT IN EIGEN 
HANDEN". 
De beslissingen worden genomen in Den Haag door de 2e Kamerleden en 
dichterbij in de gemeenteraden. 
Onze oproep is "VEROVER DEZE INSTELLINGEN". 
Doe het nu want anders gaat de afbraak vanaf maart en mei 1994 
verder en is het te laat. 
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Solidair'93 zal streven naar een maatschappij die doordrongen ir 
van respect voor de medemens. Honderdduizenden Nederlanders staan 
langs de kant. 

Ook in Nederland groeit een klasse van mensen, die de hoop op eer 
redelijk inkomen hebben verloren en niet meer mee willen doen, of 
hun proteststem zullen uitbrengen op dubieuze partijen zoals de CD. 

Wij willen streven naar een maatschappij, die verantwoordelijk iE.  
voor een rechtvaardige verdeling van de welvaart. 
Wordt de huidige afbraak van de sociale zekerheid niet stopgezet, 
dan verliezen steeds grotere groepen mensen hun zelfrespect er 
grijpen armoede, ellende en criminaliteit steeds verder om ons heen. 

Solldair'93 betekent delen, delen van inkomen, delen van werk er 
delen in rechtvaardigheid. 

Ouderen, gerechtigden op een uitkering, alleenstaanden en iedereer 
die solidair wil zijn. Denk aan uw zaak. 

Op naar een beschaafde en solidaire maatschappij. 

.Jaap van de Scheur. 



2. UITGANGSPUNTEN 

2.1 Solidair zijn betekent eerlijk delen: Verdelen van betaald werk, on-
betaald werk, Vrije tijd, inkomen, onderwijskansen, macht en ver-
antwoordelijkheid. 

2.2 Eerlijk delen is ook: eerlijk delen in harmonie met de natuur. 
De natuur mag niet om het leven gebracht of uitgebuit worden, maar 
dient beschermd en gerespecteerd te worden. 

2.3 Ook lusten en lasten moeten rechtvaardig worden verdeeld, zodat de 
zwakkeren in de samenleving voldoende aan bod komen, en de sterkeren 
niet kunnen ontkomen aan hun verantwoordelijkheid. 

2.4 Iedereen moet volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, 
rekening houdend met ieders mogelijkheden en belangstelling. Van 
doorslaggevend belang daarbij zijn leefbaarheid, opvoeding, onder-
wijs, gedeelde verantwoordelijkheid, democratie, het economisch fun-
dament dat de middelen verschaft, inkomens- en vrijetijds-
besteding. 

2.5 Opkomen voor leefbaarheid betekent opkomen voor het milieu en voor 
een behoorlijke huisvesting, veiligheid en gezondheidszorg voor 
iedereen. 

2.6 Een schoon milieu is een vorm van welvaart. Instandhouding van het 
milieu legt beperkingen op aan de bevolkingsgroei, de economie en 
het beslag op de ruimte door de mens. 

2.7 Door bestrijding van de werkloosheid kan een solide economisch 
fundament onder de samenleving worden gelegd. 
Er is een veel lagere werkloosheid mogelijk dan thans bestaat. be 
financiele basis voor het uitkeringsstelsel kan dus aanmerkelijk 
worden verbreed. Daarom moet en kan iedere verdere aanval op de 
koopkracht van de economisch zwakkeren worden bestreden. 
Dit alles sluit een beter en rechtvaardiger uitkeringsstelsel 
bepaald niet uit. 

2.8 Iedereen heeft recht op een volwaardig inkomen uit betaalde arbeid 
of in de vorm van een volwaardige uitkering. 

2.9 Het is van groot belang dat betaalde en onbetaalde arbeid worden 
herverdeeld. Mensen die niet zijn vrijgesteld van arbeid op grond 
van leeftijd, leerplicht, arbeidsongeschiktheid of zorgplicht, 
hebben in beginsel de plicht om volgens redelijke normen passend 
werk te aanvaarden. 



2.10 Het is een schande dat politici in onze rijke samenlev,n ii:rven 
beweren dat de sociale zekerheid onbetaalbaar dreigt te weiden. De 
overheid neemt te weinig maatregelen die in een eerlijker verdeling 
van het werk hadden kunnen en moeten resulteren. 
Verdringing van mensen door machines wordt extra in de hand gewerkt 
door te eenzijdig op arbeid -ook op laagbetaalde arbeid- drukkende 
belastingen, die voor de werkgevers de arbeid kunstmatig duur maken 
ten opzichte van de met machines gemoeide kosten. 
De overheid en dus de politici zijn dus in belangrijke mate schuldig 
aan het grote aantal mensen zonder baan. 
Door een eerlijker verdeling van het werk en door het bedrijfslever 
zijn rechtvaardig en minder eenzijdig op arbeid drukkend aandeel t€ 
laten bijdragen in de sociale zekerheid, kunnen meer mensen aan het: 
werk en kunnen de overblijvende uitkeringsgerechtigden blijven deler 
in onze gezamenlijke welvaart. 

2.11 Iedere volwassene heeft recht op een behoorlijk bestaan. Dit kar 
worden gewaarborgd door een rechtvaardig en doelmatig uitkerings-
stelsel. Zonodig moet hierbij het door economische activiteit ver-
diende inkomen worden herverdeeld. 

2.12 Doel van het sociaal verzekeringsstelsel is: 
het verzekeren van werknemers en zelfstandigen tegen de geldelijke 
gevolgen van ziekte, invaliditeit, overlijden, ouderdom en werk-
loosheid. 

2.13 Ouderenbeleid begint bij de erkenning, dat ouderen waardevolle leder 
zijn van de samenleving. Aan degenen die, vaak ten koste van zeer 
veel offers, de na-oorlogse herstelperiode tot een economisch succes 
hebben helpen maken, moet recht worden gedaan. Ouderen verdienen het 
niet, wegens vermeende verminderde produktiviteit vroegtijdig t 
worden uitgestoten uit het arbeidsproces, of te worden gedis-
crimineerd op de arbeidsmarkt. Leeftijddiscriminatie en discri-
minatie van mensen die arbeidsongeschikt of langdurig werkloo 
geweest zijn, moeten de wereld uit. 

2.14 Het is onzin dat de WAO niet betaalbaar meer zou zijn. Door vee-
mensen in de WAO te laten gaan, heeft het bedrijfsleven nameliji 
kans gezien de arbeidsproduktiviteit sterk op te voeren. tilt th 
opbrengsten daarvan kan de WAO worden betaald. Hoge arbeids-
produktiviteit en grote aantallen mensen in de WAO vormen twee kan-
ten van dezelfde medaille. Erkend moet worden dat de ruime toe-
kenning van WAO-uitkeringen, waar men nu zo over valti bij uitstel 
humaan was (uiteraard alleen voor zover de betrokkenen er zelf mei 
akkoord gingen). 

2.15 Emancipatie en gelijkberechtiging zijn vandaag-de-dag volkomen van-

zelfsprekend. Waar nog achterstanden voor vrouwen bestaan, dienei 
die zo snel mogelijk te worden opgeheven. 

2.16 Een goed functionerende democratie, waarin zo min mogelij) 
kiezersbedrog voorkomt, is van levensbelang voor een beschaafd 
maatschappij waarin de mensen vertrouwen kunnen hebben in hu: 
volksvertegenwoordigers. 



2.17 Willen mensen meer respect voor zichzelf en anderen kunnen opbren-
gen, meer met elkaar kunnen samenwerken en invloed kunnen uitoefenen 
op hun leven en situatie, de samenleving en de politiek, dan zullen 
zij serieus moeten worden uitgenodigd om mee te doen in allerlei 
vormen van activiteiten in maatschappelijke ontwikkelingen en het 
oplossen van sociale problemen. 

2.18 Veiligheid is een van de meest elementaire rechten van de burger. De 
politie moet in staat zijn, algemene beveiliging te bieden van 
ieders persoon en goederen, ongeacht machtspositie of vermogen. 

2.19 Onderwijs is van groot belang. 
De kansen om aan onderwijs deel te nemen en de mogelijkheden om 
opleidingen af te maken, zijn thans, ten onrechte, ongelijk verdeeld 
over arm en rijk. Het volgen van Onderwijs moet voor iedereen 
financieel mogelijk zijn. 

2.20 Ons cultureel erfgoed, zoals dat o.a. door onze taal en literatuur, 
monumentenzorg, musea en omroep levend in stand gehouden wordt, moet 
worden beschermd en voor iedereen toegankelijk zijn. 

2.21 Solidariteit is ongeloofwaardig zonder internationale solidariteit, 
gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en 
het Handvest van de Verenigde Naties. Tegenover de z.g. universele 
mensenrechten staan ook plichten, in het bijzonder de plicht om het 
wereldmilieu in stand te houden en -mede in verband daarmee- de 
wereld voor overbevolking te behoeden. 

2.22 Het zou niet realistisch zijn niet naar het bedrijfsleven te 
luisteren. 
Het bedrijfsleven en haar werknemers leveren uiteindelijk het geld, 
waarmee de regering kan betalen. Mensen die reeds aan de zijlijn 
staan dienen ook bij de samenleving betrokken te worden. 

2.23 Het kapitalistisch systeem is een feit. Gelukkig ook een tamelijk 
goed democratisch systeem. Bij dit gegeven is een zekere economische 
groei noodzakelijk om onze idealen te verwezenlijken om mensen die 
aan de zijlijn staan weer te betrekken bij de samenleving. 



3. INKOMEN EN SOCIALE ZEKERHEID 

3.1 Er moet een eind komen aan de bezuinigingen op de sociale zekerheid. 
Uiteraard moet de uitvoering van de sociale zekerheid zo doelmatig 
mogelijk plaatsvinden, maar geld dat daarmee wordt uitgespaard moet 
worden gebruikt om de achterstanden die uitkeringsgerechtigden 
hebben opgelopen in te halen en om uitkeringsrechten te verbeteren. 

3.2 In de jaren 1 80 hebben de laagstbetaalden en uitkeringsgerechtigden 
een aanzienlijke inkomensachterstand opgelopen ten opzichte van  dc  
gestegen welvaart. 
Om die achterstand in te lopen, moeten het netto-minimumloon en de 
netto-uitkeringen verhoogd worden en weer welvaartsvast worder-
gemaakt door herstel van de koppeling aan de CAO-lonen. 

3.3 De minimumuitkering moet zo hoog zijn, dat ook een alleenstaande 
ervan kan rondkomen. Toch is het ook niet nodig om twee samen-
wonenden elk een minimumuitkering te geven, aangezien zij samen maar 
eenmaal woonlasten hebben. Denkbaar is een stelsel, waarbij eerst d 
minimumuitkering wordt vastgesteld zonder rekening te houden met  dc  
woonlasten. Deze minimumuitkering is voor alleenstaanden en samen-
wonenden gelijk. Daar bovenop komt per woning een woonkosten-
toeslag. Daarnaast is dan geen huursubsidie meer nodig. 
Of iemand alleen woont, of samen met anderen, mag geen verschil 
maken voor de hoogte van de uitkering. Uitkeringsgerechtigden die 
gaan samenwonen, mogen niet onevenredig worden benadeeld. 
Bijetandafraude wordt net zo bestreden als alle andere type fraudes. 
Vanwege de doorslaande rechtse mentaliteit die grote druk op th 
bijstandsgerechtigden zet, vindt Solidair'93 het niet nodig om d 
bijstandafraudebestrijding te accentueren. Voor de hoogte van  dc  
uitkering blijft het Rijk verantwoordelijk. 

3.4 De rechtspositie van uitkeringsgerechtigden in beroepeprocedurer 
moet verbeterd worden. 

3.5 De mogelijkheden om naast een bijstandsuitkering inkomsten te ont-
vangen zonder dat die meteen weer van de uitkering worder 
afgetrokken, moeten worden verruimd. 

3.6 Indien men als uitkeringsgerechtigde vrijwilligerswerk verricht, dar 
moet het recht op uitkering van kracht blijven. 
De in verband met sollicitatieplicht geldende normen voor bij-
voorbeeld passende arbeid en maximaal toelaatbare reistijd naar he 
werk zijn zodanig opgerekt, dat zij in feite verworden zijn tot eer 
vrijbrief voor willekeur jegens sollicitatieplichtige uitkerings-
gerechtigden, o.a. in de vorm van strafkortingen op uitkeringer 
zonder voorafgaande waarschuwing. 

3.7 De z.g. bijzondere bijstand moet meer aangepast worden aan de per-
soonlijke omstandigheden waarin men verkeert; nu worden uitsluiten 
extra medische kosten vergoed. 



4. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID 

4.1 Langdurige werkloosheid kan tal van nadelige gevolgen hebben, zowel 
voor het individu als voor de maatschappij: 
- voor vele individuen: gebrek aan zelfrespect, een gevoel van af-

hankelijkheid van anderen, te veel vrije tijd die niet zinvol 
beleefd kan worden, te weinig stimulans om zich verder te ont-
wikkelen; 

- voor de maatschappij: toename van criminaliteit en drugsversla- 
ving, meer zwervende mensen en meer druk op de gezondheidszorg. 

Daarom hebben overheid en bedrijfsleven de plicht de werkgelegenheid 
te stimuleren en eerlijk te verdelen. 

4.2 Om de werkloosheid te kunnen bestrijden, moet het aantal volwaardige 
banen groeien. Maatregelen om dit te bevorderen zijn: 
a. Arbeidstijdverkorting (ATV). Voorgestelde werkweek: 32 uur, in 

eerste instantie voor schoolverlaters en waar het op vrijwillige 
basis kan. 
ATV kan eventueel in combinatie met bedrijfstijdverlenging (TV), 
met als gevolg: extra banen, economische voordelen (verdeelbaar 
tussen werkgever en werknemers) en beter gespreide Vrije tijd. 
BTV maakt ATV bespreekbaar. 

b. Verlaging van de bruto lonen in het lage-lonen-gebied. De netto 
lonen kunnen daarbij gelijk blijven door de belastingen en pre-
mies te verlagen. De werkgevers hoeven dan dus Minder belastingen 
en premies af te dragen, waardoor hun loonkosten lager zijn. 
Daardoor kan het aantal banen sterk toenemen. 
Daling van loonkosten komt juist in het lage-lonen-gebied ten 
goede aan meer perspectief op werk voor zo veel mogelijk 
werklozen. 
Bij toenemend inkomen boven het fiscaal minimumloon veroorzaakt 
de maatregel een steeds kleiner wordende afname van de werk-
loosheid en levert zij dus steeds minder op in verhouding tot de 
kosten. 
De aanpassing dient over verscheidene jaren te worden uitgesmeerd 
om te voorkomen, dat de kosten hiervan te zeer aan de baten 
vooraf gaan. 
De aanpassing kan fiscaal mogelijk worden gemaakt door een dras-
tische verhoging van de heffingsvrije voet in de richting van het 
netto-minimumloon, een verkorting van de le schijf en tarief-
aanpassing beneden het inkomensniveau waar de huidige 2e schijf 
voor alleenstaanden begint. 

c. Een solidariteitsheffing. Van iedere, door een algemene loon-
maatregel verkregen loonsverhoging wordt een redelijk deel, bij-
voorbeeld 1% van de loonsom of inkomenssom, niet uitgekeerd, maar 
gestort in een fonds, dat wordt beheerd door de centrale werk-
nemersorganisaties. 
Dit geld wordt besteed ten behoeve van het scheppen van werk in 
de zorgsector en de collectieve sector. 

4.3 Voor groepen met een onderwijsachterstand, behoefte aan aanpassing 
van de arbeidsplaats of een kinderopvangprobleem, moeten banen toe-
gankelijker worden gemaakt. 



4.4 Recht op deeltijdarbeid moet worden erkend. 

4.5 Mensen die korter willen gaan werken, kunnen dit vaak niet, omdat 
dit een te grote aanslag op hun pensioen betekent, vooral als zi 
ook nog (vrijwillig) bij een andere werkgever gaan werken. Om deze 
belemmeringen weg te nemen moeten de pensioenregelingen worden aan-
gepast. Dit vereist: 
- maatregelen ter voorkoming van pensioenbreuk, 
- maatregelen ter voorkoming van onevenredig zware aantasting var 

pensioenaanspraken over jaren, waarin nog geen sprake was vat 
arbeidstijdverkorting. 

4.6 Het vroegtijdig uitstoten van goedbetaalde banen van ouderen uit he 
arbeidsproces en inruil daarvan tegen evenzovele slechter betaald 
banen van jongeren, moet sterk worden afgekeurd. Immers: 
- het totaal van de belasting- en premieplichtige inkomens waarui 

de uitkeringen moeten worden gefinancierd, neemt af, 
- het aantal mensen met een uitkering neemt niet af, 
- de noodzakelijk geworden uitkeringen van de ouderen zijn hoge 

dan de overbodig geworden uitkeringen van de voor hen in d 
plaats gekomen jongeren. 

Mensen mogen natuurlijk wel vrijwillig vervroegd uittreden 
bijvoorbeeld omdat zij daarna gezonder kunnen leven. 

4.7 Het berekenen van prijzen moet nauwkeurig onder de loep worde 
genomen, wat thans door het Ministerie van Economische Zaken niet o 
nauwelijks meer geschiedt. 

5. FINANCIEN 

5.1 Ontvangen rente moet tot een bepaald bedrag vrijgesteld blijven va 
inkomstenbelasting. Rente op spaargelden kan beter aan de bro 
worden belast dan via de inkomstenbelasting. Dat wil zeggen dat d 
banken bij uitbetaling van de rente meteen de verschuldigde belas 
ting aftrekken. 
Rente die men moet betalen op hypotheekschulden (en andere schulden 
moet niet volledig aftrekbaar zijn voor de belasting, maar slecht 
tot een bepaald maximum. 

5.2 De rol van subsidies moet worden teruggedrongen en afgebouwd 
Men mag niet extreem afhankelijk worden gemaakt van subsidies 
Ten aanzien van het beleid zouden bepaalde subsidies in d 
uitkering dienen te worden opgenomen, zoals huursubsidie, van ander 
subsidies dient afgewogen te worden of ze echt noodzakelijk zijn. 

5.3 De kwijtscheldingsnorm voor bepaalde belastingen van Rijk e 
Gemeenten, dienen zo te zijn dat mensen die een minimaal inkome 
hebben altijd in principe in aanmerking komen voor kwijtschelding. 

5.4 De invoering van -eventueel maandelijks te verrekenen- negatiev 
inkomstenbelasting verdient overweging. 
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6. VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID 

6.1 politie en justitie moeten worden uitgebreid, meer armslag krijgen 
en beter worden toegerust. 

6.2 De inrichting van binnen- en buitenruimten moet veiliger worden. 
Goed zicht (verlichting, geen "verborgen' plaatsen) is daarbij 
belangrijk. 

6.3 Bij maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid moet o.a. 
gedacht worden aan: 
a. consequente bestrijding van de kleine criminaliteit i.s.m. poli-

tie en jeugdhulpverlening. 
Degenen die deze criminaliteit plegen, verantwoordelijk stellen 
voor hun gedrag en daarnaast toereikende hulp bieden; 

b. een samenhangend jeugd- en jongerenbeleid, waarvan elementen 
moeten zijn: 
- schoolmaatschappelijk werk 
- vorming en training (o.a. het aanleren van sociale vaardig-

heden) 
- het bieden van werkmogelijkheden 
- het oplossen van conflicten tussen generaties; 

C. het streng optreden tegen o.a. verslaafden, al dan niet crimi-
neel, die buurten verzieken en onveilig maken. 
Toereikende hulp zou hier kunnen bestaan uit behandeling, vor-
ming, scholing en het bieden van mogelijkheden tot het opbouwen 
van werkervaring; 

d. doelgericht wijkwerk in samenwerking met de bevolking zelf. 
Uitgangspunten daarbij zijn de noden en behoeften van de bevol-
king m.b.t. sociale veiligheid, wijkverbetering, woningverbete-
ring, gezondheidscentra, wijkopbouworgaan, onderwijs- en vor-
mingsmogelijkheden voor volwassenen. 
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7. OUDEREN 

7.1 Tegen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt -en elders- dienen 
de volgende maatregelen te worden genomen: 
a. er wordt een nationale campagne opgezet tegen leeftijdsdiscrimi-

natie; 
b. Voor een beperkt aantal beroepen is het hanteren van een maximum 

leeftijd niet zonder meer discriminatie. Van deze beroepen wordt 
een lijst bijgehouden. 

c. er komt een -eveneens beperkt gehouden- lijst van beroepen, 
waarvoor het Arbeidsbureau in uitzonderingsgevallen medewerking 
mag geven aan arbeidsbemiddeling, ondanks een leeftijdsindicatie; 

d. in alle andere gevallen is het hanteren van een maximumleeftijd 
verboden. Dat geldt voor allerlei terreinen van het leven, bijv. 
arbeid, vrijwilligerswerk, besturen van verenigingen. Er moet een 
landelijk meldpunt komen, bijvoorbeeld in de vorm van een lande-
lijk ombudsbureau. 

7.2 Met de huisvestingsbehoeften van ouderen wordt te weinig rekening 
gehouden. Voor ouderen moeten meer kleinere wooneenheden beschik-
baar komen, waardoor grotere huizen vrij kunnen komen. 

7.3 Zorgvoorzieningen (zoals thuiszorg) en hulpverleningsmogelijkheden 
voor ouderen moeten uitgebreid worden. 

7.4 De koppeling van de AOW aan de lonen moet worden hersteld en de 
achterstand van de AOW ten opzichte van de gestegen welvaart, die 
sinds de jaren 1 80 is ontstaan, moet verdwijnen. 

7.5 Geleidelijk aan moet men zowel eerder als later met pensioen kunnen 
gaan. 

7.6 Hij vaststelling van het overheidsbeleid moet meer rekening worden 
gehouden met opvattingen van ouderenorganisaties. 

8 ARBEIDSONGESCHIKTEN 

81 Het gecombineerde effect van de bezuinigingen op de WAO en de 
reparatie ervan in het bedrijfsleven is, dat degenen die de WAO het 
hardste nodig hebben, de chronisch zieken en gehandicapten, uit de 
boot vallen. Zij kunnen zich alleen bijverzekeren tegen onverant-
woord hoge premies. 
Uit een oogpunt van solidariteit moet de WAO gewoon weer het 
collectieve stelsel worden dat we eerst hadden. Wel moet het 
bedrijfsleven zelf een groter deel van de financiering op zich 
nemen. De voorkeur verdient een systeem waarbij bedrijven (of 
bedrijfstakken) die veel mensen in de WAO laten gaan, ook hogere 
premies betalen, want daarvan gaat een stimulans uit om de arbeids-
omstandigheden te verbeteren. 
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9 ALLEENSTAANDEN EN EENOUDERGEZ INNEN 

9.1 De netto-uitkeringen (inclusief huursubsidie) voor alleenstaanden en 
eenoudergezinnen mogen niet verlaagd worden, omdat anders geen 
onafhankelijk bestaan meer voor hen mogelijk is. 

9.2 Buitenschoolse kinderopvang moet aanmerkelijk uitgebreid worden, en 
betaalbaar zijn. 

9.3 Bijzondere aandacht is nodig voor oudere alleenstaanden en met name 
voor oudere alleenstaande vrouwen tussen 50 en 65 jaar zonder 
arbeidsverleden. 

9.4 Perspectieven van alleenstaanden op toewijzing van een woning moeten 
aanmerkelijk worden verbeterd. 

9.5 Bij het heffen van gemeentelijke en/of regionale belastingen, 
milieubelasting  etc.  dient meer rekening gehouden te worden met 
alleenstaanden, liet is onrechtvaardig alleenstaanden even zwaar te 
belasten als gezinnen. 

10 VROUWEN EN MEISJES 

10.1 Toereikende hulpverlening (o.a. in blijf-van-mijn-lijf-huizen) is 
nodig aan vrouwen en meisjes, die getroffen worden door (al dan niet 
seksuele) mishandeling, criminaliteit, uitbuiting en andere vormen 
van onmenselijkheid, die diep ingrijpen in het psychische en sociale 
leven van de betrokkene. 

10.2 Subsidie aan  creches  en kinderdagverblijven wordt vergroot of 
opnieuw ingesteld daar waar de subsidie is opgeheven. 

11 JONGEREN 

11.1 De kortingen die jongeren te verduren hebben gekregen moeten 
ongedaan worden gemaakt. 

11.2 Er moet een goed geïntegreerd jeugdbeleid komen, waarin onderwijs-
instellingen actief worden betrokken. 

11.3 Mensen -vooral jongeren- die tot werken in staat zijn, doch werkloos 
zijn, moeten de volgende mogelijkheden aangeboden krijgen: 
a. het volgen van een opleiding of (om)scholing die tot werk leidt 

of 
b. aanbieding van werk in die sectoren van de maatschappij waarin 

grote behoefte aan meer banen is. 

11.4 Er moeten meer betaalbare woningen gebouwd worden of eenheden in 
bestaande gebouwen gerealiseerd worden voor jongeren boven 18 
jaar. Op deze leeftijd zijn zij meerderjarig, zij behoren vanaf 
deze leeftijd niet meer afhankelijk te zijn van hun ouders. 
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12. DEMOCRATIE EN GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID 

12.1 politieke partijen dienen niet uitsluitend bij verkiezingen aandacht 
te hebben voor de kiezers; zij dienen meer te luisteren naar op-
lossingen door kiezers aangedragen en de redelijkheid of onrede-
lijkheid daarvan duidelijk te maken. Mensen krijgen daardoor ook 
meer belangstelling voor de politiek, inspraak is vaak een farce. 
Besluiten worden door ambtenaren voorbereid en vaak zonder meer door 
bestuurders overgenomen. Dus minder bureaucratie terwijl dit wordt 
"verkocht" als democratie. Meer macht bij het volk derhalve. 

12.2 De invloed van de burgers op de politieke besluitvorming kan worden 
vergroot door invoering van het referendum. 
Een gewone meerderheid van de Tweede Kamer, Provinciale Staten of 
Gemeenteraad zou het besluit moeten kunnen nemen om de aldaar te 
houden eindstemming over een verdragswet of veroordelingsvoorstel, 
na alle eventuele amenderingen, te vervangen door een referendum. 

12.3 Er moet een parlementaire enquête worden gehouden naar de voor-
bereiding van het economisch beleid, in het bijzonder de rol van 
het Centraal Plan Bureau daarin, vanaf het begin van de jaren 1 60, 
gezien tegen de omstandigheid van een reeds decennia bestaande 
omvangrijke werkloosheid. 

12.4 Bij vaststelling van het overheidsbeleid moet meer rekening gehouden 
worden met opvattingen van organisaties, die uitkeringsgerechtigden, 
ouderen en/of alleenstaanden vertegenwoordigen. 

13. HUISVESTING 

13.1 Een ieder heeft recht op een behoorlijke en betaalbare huisvesting. 
Ook voor mensen met lagere inkomens dient kwalitatief goede en 
passende woonruimte beschikbaar te zijn, ongeacht samenlevingsvorm. 

13.2 In principe mogen de huren niet worden verhoogd. Wel mogen ze worden 
aangepast aan de waardevermindering van het geld (de inflatie). Ook 
hogere vaste lasten die op het onroerend goed drukken, mogen worden 
doorberekend. Aantasting van de individuele huursubsidie is eveneens 
ongewenst, tenzij deze gecompenseerd wordt door hogere (minimum)-
lonen en uitkeringen of invoering van fiscale aftrekbaarheid van een 
gedeelte van de huur. 

13.3 Vodr het onderhoud en de instandhouding van woonhuizen in de sociale 
verhuursector, met name vooroorlogse woonhuizen, moeten gelden 
worden gereserveerd. Als er een goed onderhoudsplan is, kunnen 
dergelijke reserveringen fiscaal aftrekbaar worden gemaakt. 

13.4 Kamerbewoners moeten in aanmerking kunnen komen voor individuele 
huursubsidie. 

13.5 De mogelijkheden voor woongroepen om woningen toegewezen te krijgen, 
moeten aanmerkelijk worden verruimd. 
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13.6 Maatschappelijk gebonden eigendom moet worden bevorderd. Dat houdt 
in dat men tegen een redelijke prijs een woning ken kopen van de 
gemeenschap, onder de voorwaarde dat men die bij verhuizing tegen 
dezelfde prijs terug verkoopt aan de gemeenschap. Wel kunnen bij 
terug verkoop uiteraard waardestijging door woningverbetering en 
waardedaling door achterstallig onderhoud worden verrekend. 

13.7 Jaarlijks moeten meer woningen worden gerenoveerd of vervangen. 
Daarbij moet meer dan nu gebeurt rekening worden gehouden met de 
behoefte aan woningen van een bepaalde grootte en in een bepaalde 
prijsklasse. 

13.8 De sociale woningbouw moet voortvarender worden aangepakt. 

13.9 Leegstaande panden die geschikt zijn om te worden omgebouwd tot 
bewoonbare panden, mogen niet jarenlang leeg blijven staan. 

13.10 Bij stads- en dorpsvernieuwing moet de stelregel gelden: waar 
woningen zijn, moeten woningen blijven. 

13.11 Wettelijke mogelijkheden tot erkenning en oprichting van huurders-
verenigingen met zeggenschap. 
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14. GEZONDHEIDSZORG EN HULPVERLENING 

14.1 Er moet voor iedereen een verplichte verzekering komen tegen ziek-
tekosten, met in beginsel uniforme voorwaarden die een zo volledig 
mogelijke dekking bieden, met een eigen bijdrage naar draagkracht, 
waarbij de uitvoering aan particuliere maatschappijen, zoals zie-
kenfondsen, kan worden overgelaten. 

14.2 De prioriteiten in de gezondheidszorg liggen nu teveel bij dure 
medisch-technische hoogstandjes. Die prioriteiten moeten verschuiven 
in de richting van zaken waar grote aantallen mensen een voelbare 
verbetering in de kwaliteit van het bestaan aan ontlenen, zoals 
thuiszorg en zorginstellingen voor ouderen en lichamelijk- of ver-
standelijk gehandicapten. 

14.3 Alternatieve geneeswijzen moeten worden opgenomen in het verzeke-
r ingspaket. 

14.4 Het nemen van een vakantie op medisch advies moet in het 
ziekenfondspakket worden opgenomen. 

14.5 Een goed functionerende Raad van Toezicht moet recht kunnen doen 
jegens mensen die het slachtoffer zijn geworden van fouten in de 
gezondheidszorg. 

14.6 Als de gezondheidssituatie bijzondere zorg vereist, moeten de kosten 
daarvan ten laste van de gezondheidszorg worden gebracht, zodat niet 
het hele pensioen daaraan hoeft te worden opgemaakt. 

14.7 Senioren moeten zo lang mogelijk buiten bejaardencentra kunnen 
blijven wonen. Daarvoor is de thuiszorg van doorslaggevend belang. 
Daarin moeten dan ook veel extra banen worden gecreeerd. 

14.8 Kosten die worden gemaakt in verband met ziekte en overlijden moeten 
aftrekbaar zijn voor de belasting tot een bepaald maximum. Dit zou 
ook voor oudedagsvoorzieningspremies moeten gelden. 

14.9 Ook illegalen en daklozen moeten recht hebben op geneeskundige hulp. 

14.10 Het nu door uitkerende instanties vaak afgedwongen recht op inzage 
in medische- en vooral psychotherapeutische dossiers moet aan 
kritisch onderzoek worden onderworpen. 
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15. ONDERWIJS EN VORMING 

15.1 Financiering van studiekosten, zowel vergoedingen als voorschotten, 
moet toereikend zijn, zodat het recht op onderwijs door iedereen 
gelijkelijk benut kan worden. De studenten moeten als volwassenen 
worden beschouwd, dus het inkomen van de ouders mag bij de finan-
ciering van de studiekosten geen rol Spelen. 

15.2 Voorwaarden voor toekenning van uitkeringen die het recht op be-
roepsonderwijs voor uitkeringsgerechtigden of voor kinderen belem-
meren, dienen te worden geschrapt. 

15.3 Onderwijs hoeft niet tegemoet te komen aan door de hoge werkloosheid 
onredelijke en kunstmatig hoog gehouden eisen van het bedrijfsleven. 

15.4 Wie een onderwijsachterstand moet inlopen om volgens redelijke maat-
staven perspectief te hebben op de arbeidsmarkt, moet daarvoor een 
kans krijgen. Daarbij moet gemikt worden op een zo hoog mogelijk 
niveau waarvoor redelijke perspectieven bestaan, gegeven de capaci-
teiten en de motivatie van de betrokkene, en de kosten van het te 
volgen onderwijs. 

15.5 Onderwijs is tijdrovend en kostbaar en eist dus voldoende werkelijk 
aanwezige motivatie van de betrokkene om succesvol te zijn en de 
ervoor gemaakte kosten te rechtvaardigen. Het is dan ook niet zinvol 
om iemand op straffe van korting op een uitkering te dwingen om zich 
te laten omscholen naar een beroep dat qua vereiste vakbekwaamheid 
ver beneden een door hem/haar daadwerkelijk jarenlang uitgeoefende 
betaalde functie ligt. 

15.6 Inwoners van Nederland die niet of gebrekkig de Nederlandse taal 
beheersen in de gelegenheid stellen de taal te leren waarbij in de 
eerste plaats wordt gemikt op het zich verstaanbaar maken in de 
Nederlandse taal en minder op het lezen van de taal en het zich 
schriftelijk kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal. 
Met name aan mensen die in afwachting verkeren van een ver-
blijfsvergunning, moet deze gelegenheid geboden worden. 
Dwang is hier niet op zijn plaats, er moeten eerst voldoende moge-
lijkheden zijn. 

15.7 In het belang van niet-Nederlanders zelf en van de samenleving moet 
de leerplicht serieus worden genomen. 

15.8 Er moet tegen gewaakt worden dat de perspectieven op vervolg-
onderwijs aangetast worden op lagere scholen in zogenaamd kansarme 
buurten. 

15.9 Extra onderwijs t.b.v. probleemkinderen uit minder draagkrachtige 
gezinnen gelijk trekken met extra stimulering van anderstaligen. 
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16. MILIEU 

16.1 De kosten die gemaakt moeten worden om een produkt na gebruik voor 
hergebruik geschikt te maken behoren in de prijs van het produkt te 
worden verwerkt. 

16.2 Ecotax, oftewel milieubelasting, een belasting op het gebruik van 
grondstoffen en niet-duurzame energiebronnen (dit zijn eveneens 
grondstoffen), aangevuld met andere heffingen waardoor het vervuilen 
van het milieu en het veroorzaken van afval de veroorzaker geld 
kost, verdient sterke overweging, na voorafgaand grondig onderzoek, 
om de volgende redenen: 
- voorkoming van vervuiling wordt financieel aantrekkelijk, 
- "de vervuiler betaalt" wordt: 'betaal de voorkoming van vervui-

ling", 
- de belasting kan op een efficiente manier geind worden, in ver-

houding tot de mogelijke opbrengst, 
- de opbrengst van de heffing kan voor een belangrijk deel gebruikt 

worden om allerlei heffingen op arbeid te verminderen, en zo een 
bijdrage leveren aan werkloosheidsbestrijding, 

- er vindt een verschuiving plaats van een wegwerpmaatschappij naar 
een terugwin- en reparatiemaatschappij, wat nog neer werk-
gelegenheid oplevert, 

- de opbrengst van de heffing kan voor een ander deel gebruikt 
worden om de BTW, en daarmee de prijs van weinig vervuilende pro-
dukten als voedsel, kleding en diensten, te doen dalen. 

16.3 Onderzoek naar het gebruik van milieuvriendelijke energiebronnen 
moet worden gestimuleerd. 

17. EUROPESE GEMEENSCHAP 

17.1 Internationale vrijhandel en concurrentie behoren vergezeld te gaan 
met: 
- hulp aan landen die qua loonniveau en uitkeringsstelsel slecht 

bedeeld zijn, en 
- een monetaire politiek die landen met een hoog loonniveau en een 

relatief goed sociaal stelsel in staat stelt te blijven concurre-
ren.  

Ala  vrijhandel en concurrentie echter op hun beloop worden gelaten, 
leiden zij tot een tegen elkaar uitspelen van de loonniveaus en 
uitkeringsstelsels van de bij de EG aangesloten landen. 
De EG mag niet aldus verworden tot een vrijplaats voor uitbuiting 
van zwakkeren, geholpen door Europese of nationale machthebbers die 
welbewust nalaten om dit te voorkomen. 
Evenmin  nag  de EG door overmatige protectie t.o.v. ontwikkelings-
landen een vrijplaats worden voor uitbuiting van zwakkere landen. 
De EG dient ook niet te leiden tot een ongelimiteerde economische 
groei, die tot vernietiging van het milieu leidt. 

17.2 Nederland moet, liefst met, maar desnoods zonder de rest van de EG, 
de noodzakelijke politiek kunnen voeren ter bestrijding van de 
werkloosheid en ten behoeve van een goed sociaal stelsel. 
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18. WERELDSOLIDARITEIT 

18.1 Om andere landen in staat te stellen hun eigen problemen op t 
lossen en samen te werken bij het oplossen van werkelij 
internationale vraagstukken, moet steun verleend worden aan: 
- herstel van' mensenrechten en democratie, waar deze geachonder 

zijn, 
- maatregelen tot het in stand houden van het wereldmilieu, 
- maatregelen die tot doel hebben het bevolkingsaantal te stabili 

seren, 
- verbetering van het onderwijs, 
- overdracht van know-how aan landen met een ernstig tekort aar 

kennis, 
- het slechten van handelabarrieres jegens landen en produkten, er 

wel des te meer naarmate aantoonbaar is dat de erdoor verbeterd 
omzet ten goede komt aan arme bevolkingsgroepen, 

- projecten die rechtstreeks ten goede komen aan de bevolking. 

BIJLAGE 

(behorende bij punt 4.2) 
Ten behoeve van werkgevers die de werkgelegenheid doen toenemen, ma 
gedurende het aanpassingsproces van het loongebouw, dat is verbonder 
met de verlaging van de brutoloonkosten onder gelijkblijvend netto-
inkomen voor de lagere inkomensgroepen, het toepassen var 
loonkostensubsidies mogelijk worden gemaakt: 
- ter beloning van het in dienst nemen van nieuwe werknemers tel 

voorziening in aantoonbare toegenomen werkgelegenheid, en wel 
- ter gehele of gedeeltelijke compensatie vooraf te drager 

heffingen over de minimumloorrcomponent van het loon van dez 
werknemers, voor zover deze uitstijgen boven het niveau van dez 
heffingen in de beoogde eindsituatie van het aanpassingsproces 

Aanvulling (behorende bij 15.7) 
Zo vroeg mogelijk mensen vooraf testen op hun geschiktheid voor 
opleidingen, beroepen, studies enz. Dit ter voorkoming Va: 
mislukkingen, geld- en energieverspillingen, frustraties enz., di 
betrokkenen en de gemeenschap schaden 
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