
BEGINSELVERKLARING 
van de 

VRIJE INDISCHE PARTIJ 

Datum: 22 augustus 1996 



Artikel 1 De grondslag van de Vrije Indische Partlj 

De Vrije Indische Partij, hierna te noemen VIP, Is een onafhankelijke partij 
voor leden van de Indische gemeenschap. 
Verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van 
alle mensen behoren de pijlers te zijn van elke samenleving. 
De VIP heeft deze beginselen als overtuiging voor haar politiek. De partij 
wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin deze beginselen 
centraal staan. 

Tot de Indische gemeenschap rekent de partij een ieder die op enigerlei 
wijze te maken hebben (gehad) met Nederlands Indië zoals burgers en 
militairen (veteranen), die daar gewoond en gediend hebben en zij die zich 
op andere wijze verbonden voelen. 

Artikel 2 Mens en maatschappij 

Elk mens is uniek. Daarom moet hij de mogelijkheid hebben, met 
verantwoordelijkheidsbesef voor anderen, zich te kunnen ontplooien naar 
eigen aard, aanleg en levensovertuiging. Daarnaast moet hij de bereidheid 
hebben anderen te accepteren als gelijkwaardige medeburgers en waar 
mogelijk met hen samenwerken tot opbouw van de samenleving. 
De VIP Is van mening, dat een samenleving, waarin naastenliefde en 
wederzijdse erkenning van de menselijke waardigheid zijn Ingebed, de 
beste voorwaarden biedt voor de verwezenlijking van dit mensbeeld. 
Dit houdt o.a. in dat alle vormen van racisme met kracht bestreden moeten 
worden. 
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]Artikel 3 Vrijheid  j 

Een absolute voorwaarde voor de ontplooiing van de mens is een zo groot 
mogelijke vrijheid zowel In Immaterieel- als materieel opzicht. 
Geen vorm van discriminatie mag die vrijheid beperken en de VIP Is van 
mening dat de vrijheid van elke generatie veilig moet worden gesteld. 
De mens Is geestelijk vrij als hij In woord en daad zijn gevoelens en op-
vattingen kan uiten en wanneer hij met anderen van gedachten kan 
wisselen en zich vrijelijk naar eigen keuze kan bewegen, waarbij hij de 
rechten en gevoelens van anderen eerbiedigt. 
De staatkundige vrijheid van de mens Is slechts verzekerd in een bestel 
waar het gezag van de uitvoerende krachten is gegrondvest op het ver-
trouwen van representatieve lichamen op democratische wijze gekozen op 
basis van evenredige vertegenwoordiging. 
Om de vrijheid te verwezenlijken in materiële zin is een maatschappij 
vereist, waarin ieder bereid is offers te brengen ten behoeve van hen die 
deze vrijheid nog niet hebben bereikt. 

Artikel 4 De Mensenrechtenf 

In het streven naar de vrije ontplooiing van de mens behoort de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 door de 
derde Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen, 
richtsnoer te zijn. 
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[Artikel 5 Ontplooiing door onderwijj 

Alle mensen hebben recht op gelljkwaardige mogelijkheden tot ontplooiing; 
dat betekent voor de VIP gelijke rechten op onderwijs van hoge kwaliteit in 
elke levensfase. 
Ontplooiing van de persoonlijkheid en de ontwikkeling van burgerzin dient 
mede het doel te zijn van het onderwijs. Daardoor kunnen de voorwaarden 
worden geschapen om burgers volwaardig in de samenleving te laten 
functioneren. 
De VIP pleit dan ook voor een overheid die vrijheid in elke vorm van 
onderwijs garandeert. 

Artikel 6 Sociale markteconomie en de plaats van de ari[ 

De vrijheid van de mens komt het best tot uiting in een sociale 
markteconomie. Deze economie is gebaseerd op vrije gedecentraliseerde 
ondernemingsgewijze productie en onderlinge concurrentie zowel in de 
productie als op de arbeidsmarkt. 
De mens die daartoe geestelijk en lichamelijk in staat is, zal in beginsel zijn 
vrijheid in materieel opzicht verwerven door het verrichten van arbeid tegen 
beloning, hetzij zelfstandig hetzij in loondienst. 
Verschillen In beloning zijn slechts gerechtvaardigd als zij voortvloeien uit: 
1. verschillen In inspanning en verantwoordelijkheid; 
2. de aard van de werkzaamheden; 
3. de wijze waarop deze worden verricht; 
4. uit het maatschappelijk nut van de arbeid. 

Ieder, die kan werken dient de gelegenheid te krijgen menswaardige en 
zinvolle arbeid te verrichten. Deze arbeid moet zo dicht mogelijk aansluiten 
op wensen, verworven kennis en vaardigheden. Een Ieder moet daarmee 
tevens een onaantastbaar pensioenrecht opbouwen. 
Een menswaardig bestaan dient ook te zijn gegarandeerd aan hen 
- aan wie de gelegenheid menswaardig en zinvol arbeid te verrichten niet 

kan worden aangeboden, 
- die geen betaalde arbeid (meer) kunnen verrichten, 
- die vrije maatschappelijke diensten willen verlenen, 
- die pensioengerechtigd zijn. 
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Artikel 7 De Democratische Rechtstaat 

Voor de vrijheidsbeleving van de burgers Is het een voorwaarde de recht-
staat en een democratisch staatsbestel te handhaven. Alleen in een recht-
staat immers, hebben alle burgers gelijke rechten en worden hun 
grondrechten gegarandeerd. 
Zij zijn op die manier verzekerd van een onafhankelijke rechtsbedeling, ook 
ten opzichte van de overheid. 
Iedere stemgerechtigde burger kan invloed uitoefenen op de samenstelling 
van de vertegenwoordigende lichamen; de leden van die lichamen oefenen 
hun taak evenwel uit in onafhankelijkheid van die burgers. Dit proces 
behoort tot de wezenlijke kenmerken van een democratie. 

In een ware democratie worden de besluiten bij meerderheid van stemmen 
opgenomen: daarbij wordt met de opvattingen van minderheden rekening 
gehouden. Alle burgers hebben recht op inspraak, waarbij beleids-
voorbereiding en besluitvorming worden gekenmerkt door een geest van 
openheid en eerlijkheid. De burgers dienen zo volledig mogelijk van 
informatie te worden voorzien, waardoor zij hun Inspraak op een juiste en 
zinvolle wijze kunnen inbrengen. Het bestuur dient achteraf verantwoording 
af te leggen over het genomen besluit. Het bestuur dient zo dicht mogelijk 
bij de burgers te staan; het kenmerk van een ware democratie is dan ook 
een zover mogelijk doorgevoerde decentralisatie. 
Eén en ander geldt evenzeer voor vertegenwoordigde lichamen op 
internationaal niveau. 

Artikel 8 De constitutionele monarchie in Nederland] 

De meest aangewezen staatsvorm voor Nederland is de constitutionele 
monarchie onder het Koningshuis van Oranje. 
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Artikel 9 De taak van de overheid] 

De overheid dient een ieder een zo groot mogelijke vrijheid te garanderen. 
De VIP is van mening dat de overheid bij haar regelende taak de nodige 
terghoudendheid dient te betrachten, maar daarbij belangrijke taken in de 
samenleving die niet of niet zelfstandig door individuen of groepen kunnen 
worden vervuld, op zich moet nemen dan wel moet stimuleren. 
De taken van de overheid als beschermend en dienend orgaan van de in-
dividu, gemeenschap en samenleving zijn op deze manier - aldus de VIP - 
bepaald en begrensd. 

Artikel 10 Internationale rechtsordel 

Voor vrede en vrijheid Is het streven naar een Internationale rechtsorde 
- waarin de rechten van de mens worden eerbiedigd - van doorslag-
gevende betekenis. 
De rechten van de mens moeten worden bevorderd door samenwerking 
tussen landen die als bondgenoten dezelfde doeleinden willen bereiken en 
door deelneming In het werk van Internationale organisaties. 
Ontwikkelingssamenwerking moet gericht zijn op het bevorderen van 
vrijheid In materieel opzicht met als doel op langere termijn de zelfstandige 
kracht van de inwoners van ontwikkelingslanden te verstevigen. 

-5- 



Vrije Indische Partij 
Waldeck Pyrmontkade 872-0 
2518  JS  Den Haag 
Telefoon: 070 - 346 9149 1 Fax: 070 - 363 73 49 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

