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VERANTWOORDING 

Vijf jaar praktische politiek hebben niet alleen de levensvatbaarheid 
van onze Partij als nieuwe politieke partij aangetoond, maar ook de 
noodzaak van voortdurende diskussie over de socialistische beginselen 
met betrekking tot de hedendaagse problemen. 
Het spreekt vanzelf dat de Partij zich daaraan niet wilde maar ook 
niet kon onttrekken. 
De samenvatting van de belangrijkste beginselen van de Pac. Soc. Partij, 
zoals die is aangenomen op de Algemene Vergadering van 3 en 4 no-
vember 1962, moet daarom gezien worden als een aanvulling en nadere 
precisering van de beginselverklaring, die vanaf de oprichting van onze 
Partij de basis vormde van onze politiek. 

Utrecht, 4 november 1962 

P. A. Burggraaf, alg. voorz. 
H. H. Branderhorst, alg. sekr. 

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE BEGINSELEN 
Ons uitgangspunt is, dat pacifisme en socialisme een ondeelbare twee-
eenheid vormen, omdat vreedzame samenleving van mensen en volken 
een voorwaarde is voor de verwerkelijking van het socialisme en alleen 
de socialistische samenleving de vrede kan garanderen. 
De hoofdbeginselen zijn de volgende: 
Pacifisme 

Voor het bereiken van onze politieke doelstellingen wijzen wij het ge-
bruik van geweld onvoorwaardelijk af. 
Wij menen dat ,,00rlog" geen middel kan zijn voor het oplossen van 
geschillen en tevens zedelijk te veroordelen is. 
Wij zijn voorstanders van internationale, maar ook van nationale ont-
wapening, mede omdat wij menen dat de laatste een middel kan zijn 
om tot de eerste te komen. 
Wij keren ons tegen de bewapening en in het bijzonder tegen de bewa-
peningswedloop en de blokvorming, terwijl wij verder voor de minimali-
sering van het geweld in de wereld strijden. 
Mede omdat het geweld het normbesef ondermijnt, staan wij in de strijd 
tegen onrecht het gebruik van geweldloze middelen voor ter vervanging 
van het geweld, dat vele onderdrukten nu nog als de enige mogelijkheid 
zien in hun strijd tegen tirannie. 

Socialisme 
Wij stellen ons op het standpunt, dat een ekonomisch stelsel, waarbij 
enkeLngen of groepen zich ten koste van anderen verrijken en bevoor-
delen, verwerpelijk is. 
Wij streven naar een samenleving waarin de produktiemiddelen, de 
grond, hei transportwezen, het bankwezen en het verzekeringswezen 
aan de gemeenschap behoren. 
Dit houdt in: een planmatige produktie voor gebruik en niet voor winst. 
In de organisatie van de ekonomie zal de demokratische gedachte tot 
uitdrukking gebracht worden door de zeggenschap en de verantwoor-
delijkheid binnen de bedrijven toe te kennen aan alle daarbij betrokken 
werkers 



vensvatbaarheid 
1, maar ook de 
Lsche beginselen 

vilde maar ook 

De regeling van produktie en verdeling en de vaststelling van prijzen 
en investeringen zal ten deel vallen aan overkoepelende organen en wet-
gevende vertegenwoordigende lichamen, die rechtstreeks door het volk 
gekozen worden. 
Bezitsvorming dient tot die goederen en objekten beperkt te worden, 
die uit eigen gespaard geld zijn verkregen en die uitsluitend voor per-
soonlijk gebruik door het eigen gezin dienen. 

Pac. Soc. Partij, Vrijheid voor alle volken 
van 3 en 4 no- Wij verwerpen het politieke en ekonomische imperialisme en iedere  

filing  en nadere vorm van kolonialisme d.w.z. het bestuur van het ene volk over het 
chting van onze andere, als in strijd zijnde met de menselijke waardigheid, het zelf- 

beschikkingsrecht en de gerechtigheid. Menselijkheid, rechtvaardigheid 

uber 1962 en vrijheid zijn de positieve zedelijke waarden waarvoor de strijd tegen 
het kolonialisme gevoerd wordt. Tevens zien wij het kolonialisme en 

alg. voorz. het ekonomische imperialisme als de belangrijkste oorzaken van de 
orst, alg. sekr. ongelijkheid in welvaart tussen de volken die opnieuw ernstig de span- 

ningen verhoogt, waarom wij deze principieel en praktisch verwerpen. 
SELEN Wereldeenheid 
ndeelbare twee- 
nsen en volken Wij menen dat de mensheid staat voor de vraag: één wereld of geen 

alisme en alleen wereld. Daarom staan wij de krachtige bevordering voor van de uitbouw 
van de Verenigde Naties tot een wereldregering met wetgevende, recht- 
sprekende en rechthandhavende macht, gericht op een zo groot mogelijke 
vrijheid van individu en volk, voor zover dit niet in strijd is met het 
algemeen belang. 

jzen wij het ge- 
Uit deze hoofdbeginselen vloeien ten aanzien van diverse facetten 

et oplossen van van de samenleving een aantal beginselen voort. 

ti nationale ont- 1. De arbeid 
middel kan zijn De verantwoordelijkheden in het arbeidsproces dienen door  alien  die 

bij het arbeidsproces betrokken zijn, te worden gedragen. 
tegen de bewa- 
or de minimali- 2. De ekonomie 

De produktiemiddelen zullen aan de gemeenschap behoren. De produktie 
i wij in de strijd zal planmatig zijn. De distributie eveneens, voor zover nodig met het 

ter vervanging oog op een rechtvaardige verdeling van de konsumptiegoederen. 
[ge mogelijkheid Richtlijn voor het ekonomisch plan is het beginsel, dat ieder in zo gelijk 

mogelijke mate deel moet hebben aan het nationale inkomen. 

3. De huisvesting 
stelsel, waarbij Ieder mens heeft recht op een geschikte woning en op vrijheid van 

Ljken en bevoor- vestiging. 

:tiemiddelen, de 4. De medische verzorging 
rzekeringswezen Ieder mens heeft, voor zover de medische wetenschap dit kan bevorde- 

ren, recht op herstel of behoud van gezondheid. 
niet voor winst. De kosten van de gezondheidszorg moeten door de gemeenschap ge- 
he gedachte tot dragen worden. 
de verantwoor- 

iarbij betrokken 5. Kulturele voorzieningen 
Kunstuitingen, ontspanning, sport en rekreatie moeten door  alien,  hetzij 



tot volledige ontplooiing gebracht, hetzij volledig beleefd kunnen wor-
den. 

6. Onderwijs en volksontwikkeling 
Ieder mens moet in de gelegenheid gesteld worden, zich naar eigen 
aard en aanleg volledig te ontplooien, in het besef dat de eigen indivi-
dualiteit haar grenzen vindt binnen het belang van de gemeenschap. 

7. Ruimtelijke ordening 
De samenleving en de voortgaande technische ontwikkeling vereisen 
ordening in steeds groter verband. Deze ordening dient op het even-
redig gegroeide redelijk besef van de meerderheid der mensen aan te 
sluiten, opdat zij geen ondemokratisch karakter zal aannemen. 
In verband met de te verwachten voortgaande groei van de wereld-
bevolking, dient enerzijds de behoeftenvoorziening te worden aangepast 
aan de beschikbare hulpbronnen, anderzijds een weloverwogen bevol-
kingsbeleid te worden gevoerd. 

8. De opbouw van de nationale samenleving 
De demokratie moet op alle niveau's tot een zo goed mogelijke wissel-
werking tussen kiezers en gekozenen uitgebouwd worden. De gelijke 
rechten moeten niet alleen op politiek en ekonomisch gebied, maar ook 
op sociaal, kultureel en juridisch gebied gewaarborgd worden. 

9. De opbouw van de internationale samenleving 
De internationale samenleving vraagt: 
waarborgen voor blijvende vrede, vrijheid en rechtszekerheid; gelijke 
rechten en plichten en welvaartsverdeling voor allen; planmatige ver-
deling van produktie- en distributiemiddelen; toedeling naar behoefte 
en een gelijkwaardig aandeel in kultuur en ontwikkeling voor allen; 
centralisatie op wetgevend, rechterlijk, bestuurlijk en politioneel gebied, 
voor zover het algemeen belang dit vereist, met delegatie naar lagere 
organen, voor zover dit mogelijk is. 

10. De politieke strijd 
De politieke strijd is voor ons behalve het middel om politieke invloed 
te krijgen, een middel tot vorming van de publieke opinie in de richting 
van het door ons voorgestane pacifistisch socialisme. 

11. Aanvaarde middelen 
Wij menen, dat de middelen die worden aangewend om de pacifistisch 
socialistische samenleving te verwezenlijken, in overeenstemming moe-
ten zijn met het nagestreefde doel. 

12. Verworpen middelen 
Wij wijzen een politiek af, die er op gericht is tijdelijke voordelen te 
verkrijgen met methoden die in strijd zijn met het doel en die men later 
zal moeten afleren. 

13. De revolutionaire strijd 
Wij menen dat de struktuur van de huidige, kapitalistische samenleving 
grondig veranderd moet worden en staan daarom een radikaal socialis-
me voor. 
De revolutie die de Pacifistisch Socialistische Partij voorstaat, zal door 
haar niet met geweld verwezenlijkt worden. 
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