
LIBERALISME 

In het centrum van het liberale denken staat de mens0Uitganspunt 
van het liberalisme is het streven naar optimale ontplooiings-
mogelijkheden voor het individujDerhalve dient in een liberale 
visie ieder individu gelijke kansen te krijgen tot verwerkelijking 
en vorming van zijn persoonlijkheid0Externe faktoren,zoals milieu-
invloeden,dienen daartoe dan cok met kracht bestreden te worden 
wil het streven naar optimale ontplooiing en menselijke vrijheid 
moreel verantwoord worden geacht0Het liberalisme hecht zoveel 
waarde aan de vrijheid omdat deze voorwaarde is voo optimale 
geestelijke en materiele ontplooiingsmogelijkheden0Eerst. door de 
vrijheid krijgt de mens de gelenheid werkelijk als mens te leven. 
Een samenleving waarin iedere mens in de gelenheid is in vrijheid 
richting en inhoud te geven aan zijn bestaan. 

De menselijk vrijheid is zeker niet onbeperktDe vrijheid van 
de een vindt zijn begrenzing in de vrijheid van de ander;de mens 
is niet een op zichzelf staand wezen maar leeft in een gemeenschap. 
Dit betekent dat vrijheid onverbrekelijk verbonden is met verant- 
woordelijkheid en saamhorigheid0Gebondenheid is dus geen inb reuk 
op,maar een voorwaarde voor de vrijhei-ook een ander heeft recht 
op erkenning van en respekt voor de waarde als mens. 
Uit datzelfde respekt voorde menselijke waardigheid vloeit de 
verdraagzaamheid van de liberaal voort0keningen en gedragingen 
die afwijken van eigen standpunten en gedragspatroon zal hij-mits 
zij geen onrechtmatig karakter dragen-wa rderen als uitingen van 
het onvervreemdbare recht van een ieder op vrije ontplooiing van 
zijn persoonlijkheid. 

SOCIALE GERECHTIGHEID 
Vrijheid moet altijd gekoppeld zijn aan verantwoordelijkheid en ver 
draagzaamheid0Het recht op Vrije ontplooiing is een farce overal 
waar brstaansnood heerst of  wear  ekonoinisch sterke groeperingen 
hum macht misbruiken. 
Een liberale maatschappij is dan ook niet een maatschappij zonder 
overheid,maar een maatschappij waarin de overheid de mogelijkheden 
voor een menswaardig bestaan schept,of althans°eventuele hinderpa 
len daartoe uit de weg ruimt0Dit komt neer op het voeren van 
een aktief welzijnsbeleid in het kader waarvan aEpekten als-onder-
wijs,kultuur,vrije tjd,werkgelegenheid en materiele welvaart tegen 
elkaar afgewogen en op hun relatieve wenselijkheid getoets moeten 
worden. - 

INDIVIDU EN OVERHEID 
De toenemende komplexiteit van onze samenleving leidt ertoe dat 
aan het begrip individuele vrijheid van handelen een andere beteke-
nis dan de 19'eeuwse moet worden toegekend.I"Ieer dan in het verle-
den heb geval was heeft het individu rekening te houden met de 
gevolgen die zijn handelen voor anderen kan hebben. Daarnaast maakt 
de komplexer-en daãdoor ondoorzichtiger-wordende samenleving 
het de mens steeds moeilijker inhoud en richting te geven aan 
zijn vrjheid0Tenslotte kan de individuele vrijheid bedreigd worden 
door het optreden van ekonomische machtkoncentraties,vakbonden 
de zg0 vierde macht,pressiegroepen0 

In onze samenleving ligt voor de overheid dan ook een belang-
rijke taak:door korrigerend in te grijpen in het maatschappelijk 
leven moet zij de burgers een zo groot mogelijke vrijheid garanderen. 
Hierbij kan gedacht worden aan het op supranationaal niveau uit 
oefenen van stringente kontrole op het optreden van o.a. multi- 
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nationale oridernemingen,het bevorderen van medezeggingschap in 
het bedrij±'sleven,een strenge fusie en kartelwetgeving,en het verbe-
teren van de positie van het parlement t.o.v. het ambtenarenappa-
raat.Teneinde de ddorzichtigheid van Je maatschappelijke strukturen 
te bevorderen,is voorlichting ei informatie op grote schaal 
noodzakeltjk.De vervlechting van de belangen in onze maatschappij 
vereist voorts van de burgers in toenemende mate de bereidheid 
rekening te houden net het algetheena belang. 
Overheidsingrijpen is voorts noodzakelijk indien t.a.v. een of meer 
beleidssektoren het partikulier initiatief niet tot ontplooiing 
komt of onvoldoende effektief blijkt te zijn,zodat zwaarwegende 
belangen in het gedrang dreigen te komen. 
Overheidsdeelnemingen dienen voortdurend op  huh  noodzaak te worden 
bezien en moeten zodra dit mogelijk is worden teruggetrokken. 
De overheid dient het onmogelijk te maken bedrijven op te zetten die 
konkurerend zijn met staatsmonopolies zoals bijv. dep.t0t. 

DE HENS EN ZYN WERK 

Om de ontplooiingsmogelijkheden binnen en de betrokkenheid bij het 
bedrijf te stimuleren zal de werknemer een zo groot mogelijke invloed 
dienen te krijgen op zijn dirkte werkomstandigheden.. 
Qnderzoçht dient te worden hoe de ondernemingsraad door uitbreiding  
an  haar bevoegdheden een ,belangrijker plaats binnen de onderneming 

kan gaan innemen. 
Liberalen staan positief tegenover het streven naar volledige 
werkgelegenheid,omdat arbeid zin en zekerheid aan het meneljk 
bestaan gaaft en een garantie vormt voor de menselijke vrijheid. 
Het werkelijoos zijn wordt voorts door de omgeving van de betrokkene 
veelal niet geaksepteerd.Een situatie van gedwongen werkeloosheid 
moet dan ook als een bedreiging van de geestelijke gezondheid van 
de betrokkene worden gezien.Voor de overheid mag volledige werk-
gelegenheid overigens geen alles overheersende doelstelling zijn.Het 
streven nar volledige werkgelenheid en alle neveneffekten zullen 
in een breder kader bezien en beoordeeld moeten worden0lndien mocht 
blijken dat hierdoor het huidige werkgelegenheidspeil niet gehand-
haafd kan blijven zal een eerlijke verdeling van de te verrichten 
werkzaahheden plaats dienen te vinden- door een beperking van het 
aantal te werken uren per mensenleven.Hierbij kan gedacht worden 
een een kotteré werkweek,langere vakanties, ,verhoging van de 
leerplichtige leeftijd,meer gelegenheid voor om- her- en bijscholing, 
het aantrekkelijk maken van vrijwillig vervroegde pensionnering e0d0 
Er zal voor gewaakt moeten worden dat een dergelijke ontwikkelg 
gepaard gaat met een sterk verminderde stijging van ons materiele 
welvaartspethl,omdat er nog grOte groepen zijn die op het bestaans-
minimum leven. 

DE HENS EN HET MILIEU 

De ontplooii}igsmogelijkheden van het individu worden mede bepaald 
door de kwaliteit van het leefrnilieu.De overheid zal ten aanzien 
hiervan dan ook een aktieve rol dienen te vervullen.Via een heffin-
genstelsel en het prijsmechanisme ZaTh een gedeelte van onze welvaart 
moeten worden aangewend voor het instand honden en verbeteren van 
de kwaliteit van het leefmilieu.Waar mogelijk dienen milieuvriende-
lijke processen en produkten ontwikkeld te worden  On  moet een halt 
toegeroepen worden aan ontwikkelingen die onherstelbare schade aan 
het milieu kunnen toebrengen.Tevens zal de schaarste aan grond- 
n hulpstoffen in de prijs hiervan tot uitdrukking moeten komen. 



MATERIELE ONTPLOOIING 

In een liberale maatschappij moet het individu in de gelegenheid 
zijn eigendom te verwerven en moet het vrije bezit erven gewaarborgd 
zijn0Eigendom is immers niet alleen onverbrekelijk verbonden met vrij-
heid van besteding maar verschaft bovendien maatschappelijke zeker-
heid en vormt zo een garantie voor vrijheid. 
Het individu heeft in beginsel recht op beloning voor het ter 
beschikking stellen van zijn inkomensverwervende eigenschappen. 
Personele inkomensverschillen die niet door bekwaamheids-,inspan  
flings-  of vermogensverschillen veroorzaakt worden,zijn op geen enkele 
wijze te rec: eardicm0De overheid heeft tot taak de voorwaarden te 
scheppen  on  ieder individu de grootst mogelijke kailden te geven 
op het ontwikkelen van inkomensverwervende eigenschappen. 
Indien het gemeenschapsbelang het vereist,heeft de overheid het 
recht inbreuk te maken op het eigendomsrecht van de individuele 
burger00p grond van de verantwoordelijkheid en solidariteitt0o0v0 
zijn medemens dient het individu deze aanspraken avn de gemeenschap 
te respekteren0De gemeenschap van haar kant heeft de plicht het 
individu schade te vergoeden. 

INTERNATIONALE SAAMHORIGHEID 

Het individu is-het zij nogmaals gekondtateerd-niet een opzichzelf 
staand we:en,maar leeft in een gemeenschap0Dit feit erkennen beter -I 

kent voor de liberaal het aksepteren van de verplichtingen die 
daaruit vootvloeien0 
Omdat hij uitgaat van de fundamentele gelijkwaardigheid van alle men 
sen ,zal hij er naar streven dat voor alle mensen zo groot mogelijke 
kansen op een menswaardig bestaan aanwezig zijn ook als dit voor 
hemzelf een prijsgeven betekent van zekere voordelen die de huidige 
ekononisehe orde hem biedt. Het erkennen van de verantwoordelijkheid 
en de solidE 2iteit die hij jegen zijn medemens Tezit is voor de 
liberaal de eerste stap op weg naar de liberale samenleving zowel 
op nationaal als mondiaal niveau. 

Er dient dan ook naar gestreefd te worden dat: 

I.van het rebel nationaal inkomen minimaal 2% aan ontwikkelings-
hulp wordt besteed. 
2-ontwikkelingshulp ten goede komt aan een zo groot mogelijk deel 

van de bevolking. 
30een internationale arbeidsverdeling tot stand komt,waarbij in 

Nederland een geleidelijke afnouw plaatsvindt van die bedrijfstak-
ken die goedkoper in ontwikkelingslanden kunnen werken0 

n0de bevolking van het ontwikkelingshulpgevende land grondig ge-
informeerd wordt over de aanwending van de ontwikkelingsgelden; 
jaarlijks dient de oV:erheid  hiervoor verantwoording af te leggen. 

DEdONRAT IE 

Het is niet ten onrechte dat de demokratie wel de organisatievorm 
der vrijheid is genoemd0Voor politieke vrjheid-d0w0z0 de vrijheid van 
het individu tot bepaling van de beleidsvoering in een gemeenschap--
bestaan in een demokratie immers de grootste waarborgen0Op staat-
kundig gebied vormt de demokratie de erkenning van de fundamentele 
gelijkwaardigheid van alle mensenen is als zodanig de liberale 
staatsvorm bij uitstek. 

Het feit dat aan de staatsburger de politieke macht is opgedragen 
is op zichzelf niet voldoende0Een demokratie kan alleen goed 
fnkticnerer in een samenleving waarin geestelijke vrijheid en de 



4  

klassieke grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting,van drukpers 
van vereniging en vergadering gegarandeerd zijn,waar meer dan een 
politieke partij aktief is, waar verdraagzaamheid jegens minderheden 
heerst en waar de burgers zich nauw betrokken voelen bij het bestuur. 

Teneinde de betrokkenheid van de burgers bij het bestuur te stiinule 
ren,moet gestreefd worden naar: 

10het d0rn0v0 voorlichting en onderwijs zoveel mogelijk doorzichtig 
maken van de struktuur van de samenleving; 

20zo groot mogelijke openbaarheid van bestuur; 
.het opnemen van het recht op informatie en het recht op privacy 
in de grondwet; 

4zoveel mogelijk decentralisatie van bestuur; 
50een situatie,waarin de vertegenwoordigende lichamen voldoende 

zijn toegerust voor het kontroleren van een overheid wiens taken-
pakket voortdurend in omvang groeit; 

6 stimulering door de partijleidingen van de interne besluitsvor-
ming in de politieke partijen; 

70z0 groot mogelijke duidelijkheid in de politiek,partijpolitieke-
versplintering dient vermeden te word. Net  polarisatie-het op 
de spits drijven van partijpolitieke tegenstellinga is de demo-
kratie niet gediend. 
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