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Unie,  an  
ueride bij haar beginselverklarirg, pnli 

ttce program en daarbij beboorende toe 
lichting; 

spreekt als haar overthiging  nit,  dat de 
roeping der overheid is: Recht te doen en 
de verdrukten en zwakken te steunen 

zij keert zich derhalve tegen de anti-
sociale  politick,  700015 der.e in toenemende 
mate door het kahinetRuvs gevoerd is, 
daarin gesteund door de reactionnare 
groepen van links en rechts; een poith k, 
weike, bli keus de door die groepen aan-
genomen i'ouding, in de naaste to(kornst 
zal worden voortgezet en verscherpt tot 
gronte schade van de maatschappeliir 
zwakken; 

zij voert, krachtens haar beginsel, den 
strijd voor een radicae sociale herstel-
politick,  daarbij als rc111in aannrmende, 
dat de daarvoor vereischte kosten en de 
economische gevolgen van een naar alle 
kanten vastgeloopen iuidwidualistiscle 
maatschappij-i urichting  hi  de eerste plaats 
beiioorrn gedragen te woTden door de 
meest draa giarachtigcn; 

dienovereenkornstig eiscft zij voor de 
komende wet gevende periode: 

Werk oo  she  k 
1. Bestrijding der werkoosheïd door tilt-

voering van groote weTken en waar moge 
lijk door invoering van de 41irig werk-
week. Verbetering van den werkloozensteum 

Bedrijf  organ  atie, 
Ti. Tnvo<n ing van medezeggenschap der 

arbeiders in alle bedrijen, mede tot regeling 
der pi  orluci is. Regeling der rechtspositie 
en uitbreiding van het georganiseerd over-
leg voor hen, die in Overheidsdienst en in 
Overheidsbedrijven werkzaam zijn. 

Landlouw,  

III.  Een pachtwet, waarin den pachter 
een rechtspositie en meerdee bestaans-
zekerheid wordt gegeven door: 

a. een naar tijdsduur onbeperkt con-
tinuatierecht; 

b. vaststeilingvan de pachtsom door on-
partijdige deskundige commissies; 

C. recht op vergoeding voor aange-
brachte verbeteringen; 

d, een bindend remissiereclit, waar'n ook 
begrepen is een daling der r rijzen van 
de producten. 

Crc't' ftccTcv,  
IV.  Maatregelen, ter voorkoming  ran  

executies tengevolge van crisisni oeilh k- 
h den, 

listeiling van een Rijksbank. \'ernun-
dering van waterschapslasten. 

LrrCsr ek'ers. 
V. Instelling van commissies ter vast-

van minimuniloonen voor land-
arbeiders. 

GitrwCe vrcuw,  
Vi.  Een regelirg, waardoor loonarhid 

der gehuwde vrouw,  waarvan de maii en 
volledig inkomen geniet, zoovee) mogeli,k 
vordt vo•oikomcn, 

Staat sç er sic en. 
VIL Invoering van prernievrij staats-

pensioen en uitbouw der sociale verzeke-
ringen. 

Zcregsrusf.  
VUL Bevordering van de Zondagsrust, 

Plaatselijke Keuze,  
TX  Drankbestrijding door invoering van 

Piaatsihke £en  

Pd  c me gr ct'. 
X. Bouw :fl Overheidswe-ge van goede 

vo kswoningen, 

llelastiiigen.  
XI. Heffing van een crisisbelastuig. Ver-

laging van de gemiddelde rentevoet der 
Staats-, Provinciale- en Gemeeiiteieenirgen. 
I-ierziening van ons belastingstelsel overc'cn-
koinstig het beginsel van belasting naar 
ciraagkraclt. Opheffirg harkgel'ern, Ilij 
l'erstel van het ecoromisch leven, afrr 
fing van indirecte belastingen op eerste 
levenheh oelten, 

Cntwapenhig. 
XII. I\atonale ontwapening ats eers'e 

schrede op dcii weg naar internatie: e 
afschaffing van legers en vloten, daai zij 
den oonog als middel ter lw's!ecl  tug  van 
nterivationale geschillen principieel v r-
v;ç r] 4, 

Afschaffing dienctdwarig. 

Cr'inilatie vn ir,kcniers, 
Xli!. Maatregelen tot liet vnorJctu-'n 

van onredel ijke cumulatie van iiikoni. i.s 
tiP salarissen, wacbtgvIdeu en pcimoenen.  

On  derw ijs. 
XIV. Wegneming van de onderwijs-

verslechteringen en verbetering in de in- 
ri 1 nng van het onderwijs, aar'oor Lct 
zich  nicer  bij (ie piactijk zal aanpassen. 

Crisis-slachtof%ers. 
XV. Krachtige hulp aan hen, die in Lii 

rondere mate slachtoffer 7j11 van de crisis, 

Mobilisatie- en militaire dienst-invaliden, 
XV1. Krachtige steun aan mobiliseti& 

slachtoffers en personen, die door den 
militairen dkn,st invalide zijn geworden. 

Z.O.Z. 


	Page 1

