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A.1 ALGEMEEN1 

De statuten (artikel 2 leden I en 2) van de vereniging Vrije Indische Partij, 
VIP, bepalen dat wij ervan uitgaan een positieve bijdrage te leveren aan 
een goed functionerende samenleving in een democratische staat en dat 
wij in het bijzonder de belangen behartigen van de "Indische Gemeen-
schap'. 

Het genoemde artikel vindt zijn grondslag terug in art. 1. van de Grondwet: 
"Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk 
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan". 

De VIP wil op haar weg naar het verkiezingsjaar 1998 een verantwoord be-
leid uitzetten dat electoraal succesvol is en de basis legt voor een Tweede 
Kamer zetel. 

De VIP wil voor haar doelgroep dan ook een duidelijk en helder standpunt 
innemen, en als zodanig haar aktiviteiten uitdragen. 

De VIP staat een parlementaire democratie voor waarbij de meerderheid 
beslist en daarbij nadrukkelijk rekening houdt met de mening van de 
minderheid. 
Zij gaat uit van de fundamentele gelijkwaardigheid van mensen, ongeacht 
overtuiging, ras, geslacht, geaardheid, afkomst en/of economische positie. 
De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht moet blijvend worden 
gewaarborgd. 

•De VIP streeft naar een internationale rechtsorde in het kader van de 
Verenigde Naties. En een verenigd Europa dat op basis van democratische 
besluitvorming zijn verantwoordelijkheid in de wereld wil dragen. 
De VIP ziet het ook als een taak om gevolg te geven aan internationale 
solidariteit. 

Sociale zekerheid moet zich primair richten op het in omvang en duur be-
perken van de risico's van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. 
Van de samenleving mag economische offers worden gevraagd ten be-
hoeve van de publieke zorg en de sociale zekerheid. 
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B. 1 DE VIJF UITGANGSPUNTEN VOOR DE VIP ZIJN: 

1. Gelijkheid voor ieder mens. 
2. Historische erkenning, cultuur en onderwijs. 
3. Vrijheid van godsdienst. 
4. Werkgelegenheid en haar gevolgen. 
5. Financiële en Sociale onafhankelijkheid. 

I Gelijkheid voor ieder mens 

De doelgroep van de VIP is in het bijzonder de Indische Gemeenschap: de 
Indische Nederlanders, de Molukkers, de Papoea's en hun nazaten. 
o Iedereen afkomstig uit het vml. Nederlands Indië en hun nazaten heeft 

dezelfde rechten als autochtone Nederlanders. 
o De VIP erkent het recht op zelfbeschikking van volkeren. 

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. 

2. I Historische erkenning, cultuur en onderwijs 
Alle mensen hebben recht op gelijkwaardige 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. 

o De VIP staat voor bevordering van kennis m.b.t. de periode vóór, 
tijdens en na WO-11 )* in Nederlands Indië en haar consequenties. 

* 'Na WO-IT betreft de bersiap-periode. Onder consequenties wordt verstaan: 
de geschiedenis betreffende de repatriering en de overbrenging van de 
Molukse KNIL-militairen en daarmede gelijkgestelde KNIL-militairen naar 
Nederland; dit is een voorgeschiedenis die specifiek anders is dan die van de 
allochtone mede/anders. 
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o De betekenis van 14 en 15 augustus  (Victory  Japan: VJ-day). 
o Geschiedkundig onderwijs over het Nederlands Indisch verleden. 
o Geschiedkundig onderzoek naar het Nederlands Indisch verleden. 

Opmerking: Het Nederlands Indisch verleden betreft niet alleen de 
periode net voor, tijdens en net na WO-II.  Het verleden gaat tot zo'n 
300 jaar terug. Het gaat erom om te komen tot een juiste weergave 
van feiten. 

o Behoud van de Nederlands Indische Cultuur. 

3. 1 Vrijheid van godsdienst 

De VIP respecteert ieders geloofsovertuiging. 

Op geloofsovertuiging gebaseerde systemen van onderwijs worden gelijk-
gesteld. Daaruit volgt ook dat de geloofsovertuiging op een bepaalde 
manier in het onderwijs kan en mag worden verwerkt. 

4. 1 Werkgelegenheid en haar gevolgen 

Iedereen heeft recht op arbeid ongeacht leeftijd, geloof, afkomst, 
geaardheid, huidskleur en/of geslacht. 

1. Om de kans op arbeid te vergroten is opleiding van essentieel belang. 
2. Verschillen in inspanning en verantwoordelijkheid uit de aard der 

werkzaamheden rechtvaardigen verschillen in beloning. 
3. De VIP streeft ernaar dat alle functies binnen het bedrijfsleven en bij 

de overheid evenredig verdeeld worden over allochtonen en 
autochtonen. 

4. De VIP streeft naar stimulering van het zelfstandig ondernemen en 
begeleiding van starters (beginnende ondernemers). 

5. De overheid heeft de opdracht de natuur en het natuurlijk leefmilieu te 
beschermen tegen aantasting en/of roofbouw. Zo ook de zorg dat de 
natuurlijke hulpbronnen ten goede komen aan tegenwoordige en 
komende generaties. Daaruit volgt dat wetenschap en technologieën, 
economische processen, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting met 
die opdracht en zorg rekening moeten houden. 
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5. I Financiële en Sociale onafhankelijkheid 

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; 
5. de genoten opleiding. 

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 gepensioneerd zijn of op andere wijze een oudedagsvoorziening 

hebben. 

Typisch Indisch Financiële aangelegenheden: 
- structurele aanpassing van Indische pensioenen, 
- algemene problematiek bij de Indische pensioenen, 
- ondersteuning van de eisen van de Stichting Japanse Ereschulden, 
- erkenning van de nadelige (financiële) gevolgen van de Tweede 
- Wereldoorlog en de Bersiapperiode; 
- achterstallige betalingen met betrekking tot de periode 1942-1945. 

-4- 



Extra aandacht voor oudere; specifiek voor de oudere Indische mens 
Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, maar als hun 
gezondheid hen in de steek laat dan moet er adequate verzorging zijn, met 
inachtneming van persoonlijke achtergronden van betrokkenen. 

De VIP streeft naar: 
1. handhaving van de aangepaste verzorgingshuizen en/of woon-

eenheden voor de Indische gemeenschap; 
2. uitbreiding van deze bestaande verzorgingshuizen en/of woon-

eenheden, gezien de omvang van de Indische Gemeenschap en de 
toenemende vraag naar Indische verzorgingshuizen; 

3. blijvende verstrekking van overheidssubsidies ten behoeve van de 
eerdergenoemde huizen; 

4. regionale samenwerking van de bestaande huizen ten behoeve van 
de zorgvoorziening; 

5. voorzieningen in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienst-
verlening, die op elkaar dienen te worden afgestemd. 
Medisch handelen mag nimmer de waardigheid van de mens 
aantasten. 
Zorg voor de gezondheid is in de eerste plaats een zaak van per-
soonlijke verantwoordelijkheid. Verder moet gezondheidszorg voor 
iedereen toegankelijk zijn, betaalbaar en bereikbaar. 
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Vrije Indische Partij 
Waldeck Pyrmontkade 872-D 
2518  JS  Den Haag 
Telefoon: 070 - 346 91 49 1 Fax: 070 - 363 7349 


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

