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Verschijnt tien keer per 
jaar, 

redaktieraad 

PAULA STROBAND, HANS BEUK, 
NANNO BRINK, eindredakteur, 

redaktie-adres 

HANS BEUK, 
Meeuw 8, 
1261 RT BLAPLICIJM (Bijvanck) 
Tel, 02152 55839 

kopij 

Naar het redaktie-adres, 
getypt met een redelijke 
marge, blad aan gén kant 
gebruikt, 

abonnementen 

a f.12,50 per jaar, 

donateurs 

Donateurs EPV Info a f.10. 
minimaal, bijdrage f. 25. 
of meer: gratis EPV-INFOR-
MATIE, 

contributies 

Propagandafonds 

Verkiezingsfonds 

Penningmeester EPV 

Postgiro: 3892147 

te Papendrecht, 

met vermelding van doel. 

REDATIONËEDAKTI0NEE1DAIIONEELREDAKTIONFL 

zeggen 
wie beschermt ons tegen hun atoomwapens? 
Doe lichten Heer Uw aanschijn van vrede over hun bommen". 

(uit: Psalm -J- "Luister naar mij, want ik roep tot U" -  
Ernesto  Cardenal: Protest achter prikkeldraad),  

Volgens opgave van het NOS-journaal van 24 november jl., 
demonstreerden ruim 20,000 mensen tegen de voorgenomen 
modernisering en plaatsing van de kernwapens. 
Ook wij EPV-ers waren aanwezig, o.m. met spandoek en 
bakfiets (b,g, Utrecht). 
Juist in deze maand van cruciale beslissingen verschijnt 
ons konsept-programma. 
Laten we dan nu gehoor geven aan de oproep van o.a,Prof. 
Berkhof en de CDA-kamerleden "bestoken" met brieven, 
waarvan de inhoud geënt is op ons programma van vrede 
en veiligheid. Wij zijn daartoe in staat, omdat we ons 
geïnspireerd weten door de bevrijdende boodschap van on-
ze Heer Jezus Christus; dat zijn Evangelie mag doorklin-
ken in onze brieven en ingezonden stukken. 

Ondanks het feit dat de redaktieraad gekonfronteerd 
werd met "drukkersperikeen", kon EPV-INFORMATIE Nr.9, 
dank zij de doortastende inzet van Bert Boer en Klaas 
van der Sluijs, toch op tijd verschijnen. 
Doordat we moesten overschakelen op een andere drukker 
(drie maal scheepsrecht) was het onmogelijk, de vorige 
uitgave op kringlooppapier gedrukt te krijgen. De grote 
vraag naar dit papier, m.a.w. de levertijd was tè lang, 
was de oorzaak om krantenpapier te gebruiken. 
Daarentegen zit het ons nu ook eens mee: het magazin-
formaat werd gerealiseerd en U ontvangt het konsept-
programma op tijd. 

De redaktieraad van EPV-Informatie wenst u niet alleen 
vruchtbare vergaderingen, maar vooral een vredige kerst 
in kleine en grote kring. 

We spreken de wens uit, dat de EPV volgend jaar mede ge-
stalte mag geven aan een vrediger wereld en een eerlij-
ker verdeling van werk en inkomen, opdat we dan iets ver-
wezenlijken van ons ideaal: een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 

Namens de redaktieraad, 
Nanno Brink, 

N.B. Wilt u de kopij voor EPV-INFORMATIE 
Jaargang 3 Nr. 1, inzenden v66r 10 janu- 
ari a.s, aan het redaktie-adres. 
---------------------------------------- 
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UITNODIGING 

Graag nodigen wij u allen uit voor het 

I .rograrKongres 

op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari 1980 

in het Gebouw 'Christelijke Sociale Belangen" 
Kromme Nieuwegracht 39 
T  

Agenda, 
------------ 
vrijdag 25 januari - 17.00 uur: Opening door de partijvoorzitter 

- 19.00 uur; Huishoudelijke zaken, o.a. bestuursverkiezing, 

20.00 - 22.30 uur: hfdst. 1 /m 3 konsept-program 

zaterdag 26 januari -10.00 - 12.30 uur: hfdst. 4 en 5 konsept-program 

14.00 - 16.00 uur,: hfdst. 6,7 en 8 konsept-program. 

16.00 uur: slotrede partijvoorzitter. 

Toelichting. 

De agenda bevat een voorlopig schema voor de behdhdeling van het ontwerp-program, dat u in 
dit speciale nummer van ons partijblad wordt voorgelegd. 

Het ligt in het voornemen van het Hoofdbestuur nog een aantal toevoegingen te formuleren, 
met name over enkele belangrijke thema's, die in het konsept van de werkgroepen geen of 
onvoldoende aandacht kregen. 

Ook alle leden en in het bijzonder de basisgroepen vragen wij met klem om veel energie en 
denkkracht in de vervolmaking van dit program te willen investeren. Hetkongres moet een 
eindprodukt-kunnen afleveren, waar we samen enthousiast achter staan. 
Uiterlijk 12 januari 1980 dienen voorstellen tot wijziging en aanvulling van het ontwerp-pro- 
gram schriftelijk te zijn ingediend (Postbus 704; Papendrecht). Formuleer s.v.p. helder en 
bondig. 

Het bestuur zal alles in 't werk stellen om deze amendementen nog enkele dagen vbbr het 
kongres aan de leden toe te zenden (waarschijnlijk als bijlage bij het januari-nummer van 
EPV-Info), zo mogelijk met een pre-advies van het H.B. 

Toelichting bestuursverkiezing. 

Er zijn twee tussentijdse vakatures te vervullen door het aftreden van Johan Riemens, tweede 
voorzitter, én Gert de Waard, kobrdinator begeleiding basisgroepen (voor West- en Zuid-Ne-
derland). Kandidaten voor deze funkties (s.v.p. de bedoelde post duidelijk aangeven) kunnen 
tot uiterlijk 10 dagen vbbr het kongres (art. 4Jot) schriftelijk worden ingediend, onderte-
kend door tenminste 20 leden. Omdat de partijraad in oktober nog geen kandidaten stelde, nodigen 
we met name de basisgroepen uit, zich via deze methode alsnog aktief te mengen in de samen-
stelling van het partijbestuur. Ook een kleine basisgroep kan het vereiste aantal handteke-
ningen eventueel bereiken door samenwerking met een naburige basisgroep (desnoods middels 
overleg met de intern-sekretaris; tel. 078-150371). 
De namen van kandidaten,die vbbr 12 januari zijn ingediend, zullen nog door middel van het 
januari-nummer van Info worden bekend gemaakt. 

Namens het H.B.: Elly van As-Hilgeman, int.sekr. 
Klaas van der Sluijs, voorz. 



Kongres (nadere gegevens): 

We denken een goede vergaderplaats te hebben gevonden in het Gebouw CSB Kromme Nieuwe Gracht 39 te 'Utrecht.  
Dit bevindt zich op ongeveer 10 minuten lopen van het stationTIing Centrum, via Hoog Catharijn3T' 
Voorlopig zijn de vergadertijden vastgesteld als volgt: 
vrijdag 25 januari 1980: van 17.00 - 22.30 uur. 
zaterdag 26 januari 1980: van 10.00 - ca. 16.30 uur. 

Zowel vrijdagavond als zaterdagmiddag kan gebruik gemaakt worden van een koffietafel a f. 7... per persoon per keer. 
Dit aanbod is overigens geheel vrijblijvend. 
De prijs van de gemiddelde konsumptie bedraagt f. 1.10 

Logies. 

Voor leden, die ver weg wonen, is logies nodig. 
We roepen de leden van de stad en provincie Utrecht, het Gooi enz. op, om hiervoor hun buizen open te stellen. 
Zowel aanbiedingen voor logies als verzoeken hiertoe (aarzel niet) worden graag geko'Ordineerd door Elly van As 
(tel. 078 - 150371), 
Een unieke kans om EP\T-ers uit andere regio's eens te leren kennen - 

BESPREKING VAN BET K0NSEP]-PROGRAM. 

Nu het konsept-program bij de leden is komen de basisgroepen natuurlijk zo spoedig mogelijk bijeen om met de be- 
studering en bespreking te beginnen. 
Hoewel individuele leden ook kunnen reageren, verdient het Verre de voorkeur om zoveel mogelijk met andere EFV-èrs 
van gedachten te wisselen. 
Voor een goed verloop van deze voorbereiding op het kongres graag aandacht voor de volgende punten: 

- begin de besprekingen in ieder geval v'obr de feestdagen, want vrijwel zeker zal één avond niet genoeg blijken te 
zijn. 

- overweeg de mogelijkheid een vrije zaterdag aan de bespreking te besteden; dat is een hele opoffering, maar, het 
werkt vaak efficiêriter dan de besteding van twee avonden. 

- nodig niet-aktieve basisgroepen of verspreid wonende enkelingen in je omgeving uit om voor deze keer mee te doen 
en over het bezwaar van wat extra reistijd heen te stappen. 

- geef de data van besprekingen door aan de sekretaresse Elly van As (078-150371),  zodat zij verzoeken tot deelname 
aan de dichtstbijzijnde besprêkingen kan honoreren, . 

- beperk de besprekingen tot é'en of enkele onderwerpen, als het gehele program niet haalbaar is;haak dan bij voorkeur 
in op onderwerpen, die reeds eerder in de basisgroep aan de orde zijn geweest of waaromtrent deskundigheid binnen 
de groep aanwezig is. 

- draag er zorg Voor, dat toelichtingen op amendementen kort en bondig zijn. 
probeer met amenderingen zoveel mogelijk op de bestaande tekst in te haken. 
geef exakt aan welk(e) woord(en)/zin(nen) gewijzigd dienen te worden. 

- natuurlijk is het ook denkbaar, dat geheel nieuwe artikelen worden ingediend, omdat de bestaande tekst niet voldoet 
of omdat iets nog geheel ontbreekt, 
streef dan naar duidelijke en begrijpelijke formuleringen. 

- de amendementen dienen uiterlijk 12 januari 1980 op de postbus 304 in Papendrecht binnen te zijn 
dit betekent dat de verzending uiterlijk 10 januari 1980 kan plaatsvinden (Hetgeen te laat ontvangen wordt kan 
-helaas niet meer worden meegenomen). 

- alle amendementen worden vervolgens gerangschikt per hoofdstuk/artikel-nr. en zo snel mogelijk naar' de leden ver- 
zonden. 
basisgroepen, die de amendementen gezamenlijk willen bespreken, kunnen dit in de week van het kongres plannen (21- 
t/m 24 januari). , 

(vanzelfsprekend heft op het kongres iedee lid stemrecht). 

Beste mensen, het is allemaal kort dag. 
Laten we allen ons uiterste $est doen om ondanks het korte tijdsbestek de kwaliteit van het program te bevorderen. 

Veel sterkte en wijsheid gewenst,'  

namens het H.B., 
Bert Boer, 
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GERECHTGI .1VDEVOORALLES! 

INLEIDING op het PROGRAM. 

Een politiek programma is niet de visie en het wensen- 
lijstje van enkelingen, maar is de verwoording van de 
politieke bewogenheid van de partijleden. Zo'n program- 
ma is in ieder geval herkenbaar. Zeker voor een jonge 
politieke organisatie, zoals de E.P.V., ia die politieke 
herkenbaarheid intern, maar ook naar buiten toe, van 
wezenlijk belang. Steeds heeft vooropgestaan, dat een 
programma dan pas wervend gebruikt kan worden en dan 
pas partij-eigendom is, als het gebaseerd is op een zo 
breed mogelijke inbreng vanuit de verschillende partij- 
geledingen. 
Gekozen is voor een werkwijze,waarbij programwerkgroe- 
pen geformeerd zijn, bestaande uit leden van de ver- 
schillende basisgroepen. In de periode januari/april 
van dit jaar hebben de basisgroepen uitvoerig gediskus- 
sieerd over het voorlopig verslag van de programwerk- 
groepen. De prograrnwerkgroepen hebben de verschillende 
kommentaren van de basisgroepen verwerkt in een eind- 
rapportage. Wij zijn blij, dat de werkgroep Evangelie 
en Politiek, die later dan de andere werkgroepen van 
start is gegaan, KiEtemin in staat is geweest, haar bij- 
drage aan dit programma te geven. De eindrapportage van 
de verschillende werkgroepen is door onderstaande redak- 
tie-kommissie omgevormd tot het hierbijgaande konsept 
programma. De kommissie heeft zich in hoofdzaak beperkt 
tot het aaneensmeden van de verschillende eindrapporten.. 
Verder heeft zij zich beziggehouden met herformulering 
van bepaalde onderdelen, om de onderlinge samenhang van 
het programma te bevorderen. 
Het konsept-programma gaat nu terug naar de basis, om ver- 
der kritisch te worden doorgesproken. Het resultaat daar- 
van zal op het komende programkongres (25/26 jan. a.s.) 
zichtbaar worden. Ongetwijfeld zullen via amendementen nog 
verschillende inhoudelijke wijzigingen aangebracht worden. 
Eveneens zullen er, tot aan het moment dat het program de- 
finitief wordt, nog enkele Witte plekken ingevuld moeten 
worden. Niettemin zijn wij onder de indruk van het vele 
werk, dat door velen in onze partij verricht is. 
Een programma, dat de plaats van de EPV in het Nederland- 
se politieke krachtenveld opnieuw bevestigt. 

Hans Feddema - Bart Kuiper - Jaap Tas. 

Zo is het echter onder U niet..:. 
U bent  alien  broeders. 

Markus 10:43, Matth. 23:8 
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Is het leven niet meer dan hetvgei 
en het lichaam meer dan de jçleding? 

Matth. 6:25 

De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn 
ues . >c; I, 

Gerechtigheid is een vrucht, die in vrede 
wordt gezaaid La- 

voor hen, die vrede stichten. 
Jac. :18. 

. 

Grondslag 

In een evangelische politiek behoort de be- en vrede, nl. van aktieve geweidloosheid. Deze weg zal 
scherming van het leven door het doen van gerechtig- ook in de politie1 GN i6é€en worden. 
held en het stichten van vrede de eerste plaats in te ne- 

Gerechtigheid en vrede, waarin het meer zijn van het men, 
leven gestalte krijgt, zal volgens het evangelie al- 

t Dit uitgangspunt leidt tot een omwenteling van het ge- le verhoudingen waarin de mensen o aarde leven, moe- 
bruikelijke patroon van politiek denken, waarin pres- ten beheersen. 
tatie en winst de toon aangeven. Meer produktie moet 

Als eerste moet genoemd worden de verhouding van de dan meer geld opleveren en geld meer produktie. Er ont- 
staat een spiraalwerking, die het bestaan van mens en mensen tot elkaar, die er é€n is van wederzijdse 

natuur omknelt en het leven in zijn ontplooiIng belem- dienst en afhankelijkheid. Alleen in gezamenlijke ver- 

mert. Deze noodlottige situatie tekent zich reeds dui- antwooidelijkheid zullen we de mogelijkheden van de 
delijk af in onze wereld. sc1epping kunnen beheren en uitbouwen. 

Het is erangeliso1 gea4.ea. kortzichtig om alles te ver- Dit samen mens zijn is een mogelijkheid, want ieder 
mens is met zijn bestaan geheel ook betrokken bij het

en 
wachten van ekonomische groei, alsof het welzijn van mens 

natuur bevorderd wordt door de arbeidsprestatie kwaad en de ellende in de wereld. Maar het evangelie  
steeds meer op te voren en zo de welvaart te doen toe- zegt ons, dat wij de ban van bet kwaad moeten  
nemen. Welvaart er arbeid zijn alleen zinvol, wanneer breken en ons niet mogen neerleggen bij de dingen, J 
zij dienstbaar zijn aan het leven. Hun zegen gaat  verb-  zoals ze zijn. é nN d ehigeeonder de sôhepse- 

ren, zodra zij doel in zichzelf worden. Dan gaan zij de len, die de mogelijkheid heaan de oproep van het 

mensen tiranniseren. De leefbaarheid van de aarde wordt evangelie te gehoorzamen en een halt toe te roepen 

bedreigd. n. het,-~n -der rnwnserr-wordt o er- aan de nodeloze vernietiging van al wat leeft. 

In deze verantwoordelijkheid staan alle mensen ge-, 
- 

t leyeui, als doorLG gaeven r & jkh4dr moet lijkwaardig naast elkaar. Ze hebben elkaar als'g- 

váh deze bh woenvrijdt Het is van hogere waarde ken te aanvaarden en te dienen, ongeacht ras, stand, ( 
dan ekonomische en technische voortuitgang. Daarom moet rang, begaafdheid, nationaliteit of godsdienst. Een 

het onder de normen voor het politiek beleid de voorrang evangelische politiek zal altijd en overal op de bres 

hebben, staan om de gelijkwaardigheid en de rechten van iedere 
mens, ook van de tegenstander, te verdedigen. En zij 

e,Het is in dit kader, dat de Evangelische Progressieve 
Volkspartij met demqkratische middelen zich inzet voor 

zal, zonder aanzien van personen of belangen, met 
woord en daad tegen elke aantasting van het mens-zijn 

een maatschappelijk en politiek beleid, dat zich laat protesteren. 
leiden door de evangelische beloften -die tegelijk een 
opdracht vormen- tot het doen van gerechtigheid en vre- Ieder mens heeft recht op vrijheid van meningsuiting. ?-

Ieder 

de, afgestemd op de vraagstukken en omstandigheden van mens heeft evenveel recht op deGr-bdam-moge- 
de eigen tijd. jkle den van welzijn en gezondheidszorg, ontwik- 

I 
/Gerechtigheid 

keling en onderwijs, - arbeid en beloning, .a 
en vrede vormen in politieke zin de-rel rechtspraak en sociale Toorzieningen. Wie met deel het 

draad, die door het bijbelse gtuigeniloopt. Gerech- hart God wil liefhebben, kan hierin alleen waarachtig 
tigheid niet alleen in de zin van het kritisch zijn zijn, wanneer hij tegelijk de naaste wil liefhebben 
ten aanzien van de machtigen en het opkomen voor de als zichzelf. 
zwakkeren, maar ook in de zin van het proberen gestal- 
te geven aan een samenleving van broederschap en ge - In de tweede plaats legt het evangelie de mensen ook 
meenschapszin; of anders gezegd: aan een alles omvat- speciale verplichtingen op voor hun omgang met de hele 
tende demokratie, waarin in kleine verbanden een ieder schepping. Zij mogen niet vergeten, dat het dier hun 

op gelijkwaardige wijze kan deelnemen aan de besluit- metgezel is en een eigen plaats heeft. De bescherming 

vormingsprocessen, en waarin op grote schaal gemeen- van dieren is een onmisbaar hoofdstuk van een evange- 
schappelijke aangelegenheden gemeenschappelijk worden lische progressieve politiek. 

beheerd. Hetzelfde is in wijdere zin van toepassing op de hele 
//natuur. Er is een tweeledige relatie tussen gerechtigheid en  Zij heeft een eigen recht als schepping van 

vrede. Er kan geen vrede zijn zonder gerechtigheid, ge- God. Het gebruik, dat de mens van de natuur maakt, 

heel in overeenstermaing met de gedachten van de oud- dient dat eigen recht te respekteren. Geen mens en 

testanientische profeten, zoals "recht en vrede kussen  geen menselijk systeem van eigenbelang mogen de natuur 
elkaar" of "de vrucht van  de gerechtigheid zal vrede misbruiken. Niet alleen met het oog op de schade, die 

zijn". Daarnaast geldt echter, dat de gerechtigheid de mensen van  dit misbruik zouden lijden, maar aller- 
niet wordt bereikt, indien men zich daarvoor inzet met eerst om de eigen plaats, die alles wat leeft, in 

middelen, die niet van de vrede zijn. Een samenleving Gods schepping heeft. Een politiek beleid in evangeli- 

van broederschap, d.w.z. van gedeelde macht of partici- sche zin zal dit rspekt voor de natuur bevorderen als 

perende demokratie kan moeilijk tot stand komen met een zaak van gerechtigheid. 

middelen, die daarmee volledig in strij zijn. Tegen- -Ten aanzien van de moderne ontwikkeling van de techûo-. 
over het oog om oog en tand om tand van het geweld logie is ook op dit punt de grootste waakzaamheid ge- 
wijst het evangelie een betere weg van gerechtigheid boden en mogen, waar nodig, de meest radikale maatre- 

gelen niet worden geschuwd. 
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zwakkeren wordt benut. Veeleer zal gewerkt moeten wor-
den aan vormen van demokratisch bestuur tot in de 
kleinste gemeenschappen. 

f! Het recht op een eigen leven van de natuur en van ieder 
mens behoort in het politieke denken en doen erkend te 
worden. Daartoe moet het politieke beleid zijn gericht 
op een eerlijke verdeling van macht, kennis, arbeid en 
bezit. Maar dit is niet genoeg. Een evangelische poli-
tiek zal openingen moeten maken naar een mogelijkheid 
van leven, die niet uitsluitend afhankelijk is van de 
hoeveelheid industriWle arbeid, noch van de hoeveel-
heid geld. Dit betekent, dat in de bestaande maat 
schappij, strukturen ingebouwd dienen te worden, die de 
mensen daarvan minder afhankelijk maken. Het besef moet 
groeien, dat geld en arbeid, hoe belangrijk ook voor de 
instandhouding van de samenleving, toch ondergeschikt 
zijn aan de hogere waarde van het leven zelf,waar ie-
der mens recht op heeft. V'obr alles zal de leefbaarhèid 
van de aarde, een zinvol bestaan en een in vrede samen-
leven van de mensen bevorderd moeten worden, 

Deze eis tot bescherming van het leven leidt tot he-
strijding van alle machten, die het leven bedreigen,Om-
dat een macht zo gemakkelijk doel in zichzelf wordt, 
dient elke machtsformatie kritisch te worden benaderd, 
Ook als zij zich in een religieus gewaad hult en zich 
bijvoorbeeld als christelijk aandient. Macht, die 
niet tot dienst wordt aangewend, is uit den boze en 
staat lijnrecht tegenover het offer en de verzoening 
van Christus. Zij roept afgoden op, die de mensen 
tot slaven maken. Belangen rijkdom, positie en aan-
zien verdringen de bereidheid tot offer eri.dienstbe-
toon. Met name in kollektieve vormen van groep, ras, 
partij, volk, religie en kerk ktnnen zij uitgroeien 
tot machten van geestelijke enmateriWle dwingelandij, 
die het leven van tegenstanders en andersdenkenden be-
moeilijkt of zelfs Onmogelijk maken en uit de weg rui-
men, 

1Tegen zulke verschijnselen van geweld moet een evan-
gelische progressieve politiek zich krachtig verzet-
ten. Daaronder vallen zowel ekonomisch en militair ge-
weld als ideologische en religieuze dwang en  Verde  
elke koncentratie van macht. die niet tot hulp van de 

Uitgangspunt . 
Vreedzame wereldpolitiek betekent een politiek van be-

,vordering van de vrede in de wereld via het doen van 
gerechtigheid. Het militaire evenwichts- en blokdenken 
dat het wederzijds wantrouwen blijft voeden, heeft ge-
faald. Het heeft geleid tot een wapenwedloop zonder 
weerga en tot een dreigen met kernwapens, die de wereld 
aan de rand van de afgrond heeft gebracht. Het wereld-
communisme, in welke vorm het ook gestalte heeft gekre-
gen  an  .i gen  an  niet worden bestreden met wapenen, omdat het 

ve in weEVNeen  on ld2Vk IVVNBBdfls falen met 
betrekking tot het doen van gerechtigheid. Bovendien 

tvkan een demokratie niet worden bevorderd noch verdedigd 
met militaire middelen De vreedzame wereldpolitiek van 
gerechtigheid en is dan ook het adequate antwoord 
in déze. Voor het binnenland impliceert dat tevens een 
geleideljke omschakeling van een militair apparaat op 
sociale defensie ter verdediging van demokratische pro-
cessen en reeds bereikte demokratischestrukturen, 

2.1. Buitenlands beleid' 
2.1.1. Bevoegdheden en taken van de Verenigde Naties 

moeten  worded  uitgebreid, Ter bevordering van eed 
verdere uitbouw van een internationale rechtsorde, 
waarbij deEFV een op demokratisohe.beginselen stoe-
lend wereldbestuur voor gemeenschappelijke aangele-
genheden voor ogen heeft, terwijl er voorts sprake is 
van een sterke decentralisatie, dienen (dient) 
- de besluiten, genomen door de Algemene Vergadering, 
met 2/3 meerderheid bindend te worden; 
aan de leden van de Veiligheidsraad, na een over- 
gangsperiode, het vetorecht ontnomen te worden; 

- eenpermanent onafhankelijk politieel VN-vredes- 
korps te worden opgericht, waaraan ook Nederland 
zijn bijdrage levert; - 

- het budget van de VN verhoogd te worden, d.m.v. - 
verplichte heffingen van iedere lidstaat naar rato 
van het BNP en het inkomen per hoofd van de bevol-
king; 

- aktiviteiten van internationale monetaire en finan-
cible instellingen als de Wereldbank en het  IMP  
(meer) onder kontrole gebracht te worden van de VN, 
om zo de invloed van de Derde Wereld op deze instel-
lingen te vergroten; anders dient in elk geval naast 
de I.M.F. en de Wereldbank het door de Kommissie-
Brandt bepleite wereld-ontwikkelingsfonds in het 
leven te worden geroepen. 

Met deze en andere maatregelen dient de VN omgesmeed 
te worden tot een doeltreffender instrument om on-
recht, imperialisme, armoede en oorlog in de wereld te 
bestrijden en het leefmilieu veilig te stellen,1cor-t-- 

aarr- 

het leve iseeJ 

:.. 

im- 
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21.2. De spiraal van de onrustbarend toenemende bewape-
ning tussen met name Oost en West moet worden terug-
gedraaid,  doer  af te zien van het militaire even-
wichtsdenken en door het dasnoods- eenzijdig doen van 
eerste stappen in de richting van ontwapening, zowel 
nukleair als konventioneel. 

2.1.3. In de vreedzame wereldpolitiek zal de dialoog 
een grote rol moeten spelen, zowel tussen Oost en 
West als tussen Noord en Zuid en dan in niet-vrijblij-
vende zin. 

2.1.4. Het dogma dat het lidmaatschap van de NAVO de 
hoeksteen is vnhét veiligheidsbeleid, moet worden 
verworpen. Het is een organisatie, die met het War-
sohaupakt gestalte geeft aan het blokdenken en daar-
door in tegenstelling tot haar doelstelling duurzame 
vrede en veiligheid in gevaar brengt en, doordat 

a bedoelde is om de Westerse machtspositie in stand te 
houden te versterken, tevens haaks staat op het i 

ç2t&v-ange-ldsehe beginsel van gerechtigheid. Daarom is de 
EPV geen voorstander van het lidmaatschap van de  em'  

'L €e NAVO en zal zij er naar streven, dat Nederland deze 
1organisatie verlaat. Zolang dit standpunt geen meerdep. 
g)heid verkrijgt in het parlement; 'édeeramtueel 

- j w&a 4eke,amams-fteragerieig-) 
çeer-dailidmaatschap-aeu-dragexe-- dienen de volgende ¶-
doeleinden te worden nagestreefd: 

-j,- het afzien van het in produktie nemen van de nu-
tronenbom 
het afzien van het in produktie nemen en het plaat- 

1-s sen van nieuwe midd atoomraketten in Europa 
at - het afstoten van al 

ange
Jeamwapens en bakteriologische 

en chemische strijdmiddelen, waarbij Nederland zelf 
het voorbeeld geeft, door deze wapens van eigen. 
grondgebied te verwijderen 

- het overeenkomen in samenwerking met het Warschau- 
pakt van kernwapenvrije z6nes, zolang de kernwapens 
nog niet zijn afgestoten, waarbij van NAVO-zijde te- 

4  vens en 'po first  use"-verklaring wordt afgegeven. 
'-'-w fr( - 

2.1.5. Apartheid en alle andere vormen van rassendiskri- 
minatie moeten worden bestreden. Konkreet betekent t. 

dit: p 
- een kreatief beleid ontwikkelen, met name ook op in-
ternationaal niveau, gericht op het tot stand doen t-
komen in Zuid-Afrika van een Nationale Konventie van ( 
vertegenwoordigers van alle bevolkingsgroepen en be- - 

vrijdingskrachten in dat land, inklusief de ballingen,f 
met als doel dat deze samen beslissen over de nieuwe 
politieke en sociaal-ekonomische toekomst Van hun - 
land 

- de strategie in de eerste plaats te richten op mo-
rele en financiële ondersteuning van ee/bevrijdings-. .' 
krachten in Zuid-Afrika. ., - -----. 

/ 

-. - 



een voortdurende kritische dialoog met de blanke 
machthebber aan te vullen met symbolische akties,zo-
als bet tegengaan van sportuitwisseling, het ont-
moedigen van toerisme en het tegengaan van nieuwe 
investeringen in Zuid-Afrika, om het raciale on-
recht in Zuid-Afrika aan do kaak te stellen en de 
bewustwording daarover te doen toenemen 

- initiatieven te ontplooien om te komen tot een to-
tale ekonomische boykot van Zuid-Afrika via de in-
ternationale rechtsorde, zodra er een redelijke ze-
kerheid bestaat, dat de onderdrukten in Zuid Afri-
ka in meerderheid dat wensen en als de blanke macht-
hebber volkomen niet ontvankelijk blijkt voor an-
dere drukmiddelen, die tot doel hebben om te komen 
tot raciale gerechtigheid in Zuid-Afrika. 

- bij het afkondigen van een internationale selektie-
ve of totale ekonomische boykot er op aan te drin-
gen, dat deze wordt geplaatst in een geweldloze 
strategie, d.w.z. dat ook hier de dialoog onderdeel 
is van de boykot en dat een onderscheid wordt ge-
maakt tussen persoon en rol van de onderdrukker. 

2. 1 .6. Het formele beginsel van niet-inmenging in 
binnenlandse aangelegenheden in de politiek mag niet 
gehandhaafd worden, wanneer de rechten van de mens 
in het geding zijn. D.m.v. diplomatieke akties en be-
wustmaking van de wereldopinie kan Nederland positief 
meewerken aan verbetering van vele onmenselijke toe-
standen. 

2.1.7. Kulturele uitwisselingen tussen groepen jongeren 
dienen bevorderd te worden, om de onderlinge beeld-
vorming tussen de landen in gunstige zin te verbete-
ren, zowel voor de verhouding Oost-West, als ook voor 
de verhouding Noord-Zuid. 

2.1.8.Om een goede kommunikatie tussen de volkeren in 
de wereld te bevorderen, dient men te streven naar 
een gemeenschappelijke voertaal, uiteraard met behoud 
van de moedertaal; hierbij denken wij niet in de 
laatste plaats aan het Esperanto. 

2.1 .9. Om vrede en verzoening in het Midden-Oosten te 
bewerkstelligen, ziet de EPV de volgende stappen als 
noodzakelijk: 
- erkenning, ook door IsraWl, van de rechten van het 
Palestijnse volk, inklusief het recht op een eigen 

- erkenning van het bestaansrecht van de staat Is-
ral door de Arabische Staten en de Palestijnen; 

- een gefaseerde terugtrekking van IsraWl uit de in 
1967 bezette gebieden, terwijl voor Jeruzalem een 
gemeenschappelijke regeling, die voor alle partijen 
aanvaardbaar is, ontworpen moet worden. 

2.2. Ontwikkelingsbeleid 
2, .2.1. Uitgangspunt moet zijn het besef, dat wij rijk 
zijn, mede doordat zij arm zijn. Wij zullen de nood-
zakelijke konklusies moeten trekken uit onze kollek-
tieve schuld; dat zal betekenen, dat wij achteruit 
moeten treden. Ontwikkelingssamenwerking moet ge-
richt zijn op bevrijding en dus met name op de armste 
en op ontrechte groepen. Het idee van de evangeli-
sche gerechtigheid, waarvan de vrede de vrucht is, 
moet ons als EPV aansporen om ieder mens (zichzelf) te 
(helpen) bevrijden van armoede, honger, rechteloos-
heid en uitbuiting. Gezien het genoemde evangelische 
konsept van gerechtigheid en vrede zal de E.P.V. de 
steun vooral willen richten op projekten en akties 
van geweldloze bevrijding, zonder overigens de groe-
pen, die een andere weg kiezen, te veroordelen. 

2.2.2. De vorm van hulpverlening dient mede bepaald te 
worden door: 
- de garantie, dat de aangeboden hulp ten goede komt 
aan opbouw van volk en land, waarbij met namede 
onderliggende bevolkingslaag de aandacht krijgt, 
niet in de laatste plaats door het bevorderen van 
kleinschalige projekten en ontwikkeling van onderaf, 

- de arb,iintensiviteit van de projekten en de mate 
waarin ze een rechtvaardige inkomensverdeling be-
vorderen; 

- de mate van aangepaste technologie, waardoor de af-
hankelijkheid van lmtiDrteerde Westerse know-how 

en technologie vermindert; 
- de voour voor projekthulp boven. financi'éle hulp. 

8- 
2.2.3. Nederland dient zijn bijdrage aan de ontwikke- 
lingssamenwerking voor de komende jaren op te voe- 
ren tot drie procent van het Bruto Nationaal Pro-

dukt tegen marktprijzen. 

2.2.4. Ontwikkelingssamenwerking mag niet los gezien 
worden van binnenlandse vraagstukken. Dit hqudt in, 
dat bij de besluitvorming met betrekking tot het op-
lossen van Nederlandse interne problemen rekening ge-
houden moet worden met de eventuele gevolgen voor de 
Derde Wereld. 

2.2.5. Gebonden financiWle steun, in de zin dat de 
ontvanger verplicht is deze te besteden in het ge-
vende land, moet worden afgeschaft. 

2.2.6. De Nederlandse regering dient de hulp voor 
projekten van partikuliere organisaties in ontwikke-
lingslanden minder dan tot nu toe het geval is, afhan-
kelijk te stellen van de toestemming van de regeringen 
van de betrokken landen. 

2.2.7. Nederland bevordert, dat aan de Derde Wereld 
de technologie wordt overgedragen, op zulk een wijze 
dat de ontwikkelingslanden in hun techniek onafhrike- 
lijk van het Westen kunnen porden 't4 Me-,t - 01 v' & . - 

2.2.8. Ieder land heeft het recht 
o 

 d
I-
e produktiemiddelen 

en de natuurlijke rijkdommen te onteigenen, voorzover 
in buitenlandse handen, waasbij-.dekompensatie geba- 

- 
seerd wordt .opde aknomische. gep1iiedss .van-bet be-
twokkeni.jf. 

2.2.9. Nederland dient op wereldniveau te streven naar 
een Nieuwe Internationale Ekonomische Orde. Voorts 
moeten op korte termijn meerdere buffervoorraden van 
een bredere reeks produkten worden aangelegd, teneinde 
prijsfluktuaties te voorkomen. 
De ruilvoetverslechteringen moeten, mede veroorzaakt 
door de inflatie in het rijke Westen, zo spoedig mo-
gelijk gekompenseerd worden. De grondstoffenprijzen 
zullen verhoogd moeten worden met een exploitatietoe-
slag, die aan de ontwikkelingslanden als grondstoffen-
leveranciers ten goede komt. 

2.2.10. Nederland zet zich in voor een Europese land-
bouwpolitiek, die er op gericht is dat in de ontwikke-
lingslanden de eigen voedselproduktie wordt opgevoerd 
waarbij het aantal producenten niet vermindert, maar 
veeleer toeneemt. Zolang dit nog niet is geëffektueei 
dient de voedselhulp aan de Derde Wereld hoge priori-
telt te hebben. 

2.2,11. Wat betreft de partikuliere investeringen in de 
ontwikkelingslanden zal Nederland moeten streven naar 
het tot stand doen komen van een internationaal hand-
vest bidnen het kader van de VN, waarbij aan zulke in 
vesteringen als voorwaarde wordt gesteld, dat min-
stens 75% van het bruto bedrijfsresultaat opnieuw in 
het betreffende land moet worden geThvesteerd. 

2.2.12. Bij een eventuele onafhankelijkheid van de Ne-
derlandse Antillen zal Nederland zijn hulp niet mogen 
verminderen. Overigens mag Nederland een onafhanke-
lijkheidsatreven niet in de weg staan. 

2.2.13. De Nationale Kommissie Voorlichting en Bewust-
wording Ontwikkelingssamenwerking dient via subsidie-
verlening voor projekten van derden meer armslag te 
krijgen, teneinde de bewustwording t.a.v. de ontwikke-
lingsproblematiek op brede schaal te bevorderen. 

2.2,14. Bestaande rentedragende leningen aan ontwikke-
lingslanden dienen in wederzijds overleg te worden om-
gezet in renteloze leningen of giften. 

2.3. Europees beleid 
2.3.1. Nederland zal de demokratisering van de Europese 
instellingen sterk moeten bevorderen. Daartoe moet het 
volgende gebeuren: 
- het geven van budgetaire en kontrolerende, alsmede 
wetgevende bevoegdheden aan het Europese Parlement, 
over gemeenschappelijke Europese aangelegenheden; 

- versterking van de positie van de Europese Kommissie 
t.o.v. de Raad van Ministers. 

- de Europese Kommissie dient zodanig te worden samen-
gesteld, dat zij het vertrouwen geniet van de meer-
derheid van het Europese Parlement, aan wie zij op 
den duur ook verantwoording verschuldigd dient ,te 
zijn, 
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bevordering van decentralisatie, ook in kulturele 

zin en Schaalverkleining, b.v, door ondersteuning 
van het kleinschalige bedrijf; 

- radikale bestrijding van de milieuvervuiling, o.a. 
via het treffen van internationale regelingen en 
door instellingen van een zo breed mogelijk samen- 

2.3.2. Hoofdkenmerken van een EEG-beleid dienen te zijn: gestelde kontrolekommissie, benoemd door het Euro- 
grote voorrang voor kontrole vanuit lokale, regiona pese Parlement met sanktiebevoegdheden; 
le, nationale en internationale gemeenschappen; het uitsluiten van een ontwikkeling in de richting 
interne demokratie van de ekonomische machten, met van een Europese militaire macht en afstoting van 
name van de multinationale ondernemingen; de Britse en Franse kernmacht; 
solidariteit met de Derde Wereld, i.c. met name uit.- het bevorderen van internationalisering en stre- 
breiding van het verdrag van Lom&  tot het sluiten ven naar erkenning van een mogelijke gemeenschap- 

den. 

van associatieverdragen met meer ontwikkelingsian- pelijke voertaal, zoals b.v. het Esperanto. 

de bevoegdheden van de Raad van Ministers worden 
geleidelijk overgedragen naar de Europese Kommissie 
en het Europese Parlement. Zolang deze overdracht 
nog niet voltooid is, moet de Raad van Ministers 
besluiten nemen met 2/3 meerderheid van stemmen, 

Lr -ï - ; -: :--- 

•. :.- .. H .  

Inleiding. 
Taak van de mens is om de schepping te bewaren tot eer 
van de Schepper. De schepping is een samenhangend ge-
heel: het leven van mensen, dieren- en planten is van el-
kaar en van het leefmilieu afhankelijk. In het politieke 
beleid zullen zowel het verkrijgen van bezit en welvaart 
als het streven naar arbeid en inkomen moeten bijdragen 
tot een gelijke leefmogelijkheid voor iedereen en tot de 
leefbaarheid van de aarde. Jezus wijst op de vogels in 
de lucht, die geen welvaart of bezit vergaren, maar wel 
mogen leven; ei naar- de bloemen op het veld, die niet 
hard werken, maar n schoonheid mogen leven tot Gods 
eer. 
De mens is fundamenteel afhankelijk van de natuur, en 
van een onafhankelijke beheersing van de natuur door 
de mens kan geen sprake zijn. De mens als rentmeester in 
de schepping heeft een dienende taak. Het milieubeleid 
in Nederland enandere geïndustrialiseerde landen zal 
rekening moeten houden met de ontwikkeling van de Der-
de Wereld en met komende generaties. Met uitsterving 
bedreigde dier- en plantsoorten dienen beschermd te wor-
den. Per internationale regeling behoren blijvende ver-
storingen van de evenwichten der natuur voorkomen te 
worden. 

De volgende maatregelen moeten worden genomen: 
a.Milieuvriendelijke, arbeidsintensieve ambachten die- 

nen bevorderd te worden xooskktgsee'i'endeental 
mensen,---dat-buiten-het---indus-trie arbei-ds-prncas 

b. besparing van grondstoffen is nodig ten bate van 
de Derde Wereld en komende generaties; 

C. de4ee'r-grot'e  verspilling van grondstoffendoor 
de bewapeningsindustrie moet worden stopgezet; 

d. bossen entropische regenwouden moeten in stand-ge-
houden worden; natuurgebieden en landschappen moeten 
beschermd; tegengaan van landschapsvervuiling; ri- - 

goreus bestrijden van luchtvervuiling en waterver-
ontreiniging; hetzelfde van geluidshinder (verbieden 
b.v,van supersonisch vliegen); geen dieptelozingen 
en andere bodemvervuiling tolereren, dus ook geen op-
slag van radio-aktief afval in de aardkorst; elek-
triciteitsopwekking met zo weinig mogelijk thermische 
vervuiling (geen kerncentrales); drinkwater zonder 
toevoegingen, anders dan voor goed drinkwater; 

e. minder gebruik van ge- en verbruiksartikelen; terug-
dringen ven de konsumptie; - selektieve aanschaf en 
se'lektief gebruik van auto's; onderzoek bevorderen 

naar schonere (en zuiniger) automotoren; minder 
vliegverkeer; openbaar vervoer binnen Nederland zeer 
goedkoop of gratis;' schaalverkleining: minder goe-
derentransport, de afstand tussen-  producent en kon-
sument zo klein mogelijk maken en daarom minder in-
ternationale handel; geen uitbreiding van het rijks-
wegennet; 

f. produkten moeten duurzaam en repareerbaar zijn, voor 
langdurig gebruik; daarna eventueel terugkoopmoge-
lijkheid scheppen; ontmantelen van nog bruikbare on-
derdelen; uitbreiding van het aantal reparatiewerk-
plaatsen en geen BTW op reparaties heffen; 

g. beperking van afval, bevorderen van kringloop-ekônomie 
van kringloopsystemen, van kringloop- en hergebruik; 

minder verpakking, sorteren van het afval en af-
zonderlijke verwerking ervan; sorteren en daarna in-
leveren zoveel mogelijk door de konsument; stan-
daardisatie en herhaald gebruik van de verpakking; 
glas met statiegeld; hergebruik van papier); 

h. bedrijven verplichten een milieuboekhouding erop na 
te houden en die ter inzage te geven, voor k0ntr61e; 

i. eisen dat de onschadelijkheid bewezen wordt van 
produkten t,a,v, het milieu, voordat ze op de markt 
gebracht worden; verplichte vermelding op het eti-
ket van toevoegingen aan voedsel en gebruiksgoederen; 
misleidende reklame verbieden en streng straffen; op 
Europees niveau strenge emissie (=uitstoot)- en 59iis- 

- sie (= innemen, inademen e.d.)-normen stellen, alsme-
de normen voor thermische vervuiling; bevorderen van,  
gesloten produktiesystemen; stimuleren van onderzoek 
naar bezuiniging op en hergebruik van water; 

j. bevorderen van alternatieve landbouw en veeteelt: wei-
nig, fossiele energie gebruiken, zo weinig mogelijk 
kunstmest, geen chemische bestrijdingsmiddelen, maar 
de alternatieve bestrijdingswijzen opschroeven: resis. 
tentieveredeling, natuurlijke onschadelijke middelen 

- ter bestrijding aanwenden (zoals brandnetelsap); geen 
bio-industrie; schaalverkleining met aangepaste tech-
nologie bevorderen; terugdringen van vivisektie; jacht-
verbod voor amateurs, wel: aanstelling in overheids-
dienst van jagers, om de wildstand in balans te hou-
den 

k. bevorderen van wer gemeeënseliLppenjnet een leefwijze 
en technologie, gericht op zoveel mogelijk zelfvoor-
ziening, om te komen tot een stabiele en aan het mi-
lieu aangepaste samenleving; 

1. afschaffing van milieubelasting voor huishoudens 
(immers deze belasting is even zwaar voor sterk en 
weinig vervuilende huishoudens en heeft geen invloed 
op de mate van vervuiling); belasting van luxe, ver-
vuilende artikelen, in hoogte variWrend naar vervui-
lings graad; 

M. terugdringen van fosfaathoudende was- en afwasmidde-
len; spuitbussen en andere vervuilende toepassingen 
van chloorfluorkoolwaterstoffen verbieden; 

n. intensiveren van het overleg in de Europese Gemeen-
schap over milieuzaken; reserveren van een deel van 
de fossiele organische brandstoffen, zoals aardolie, 
steenkool en aardgas, als grondstoffen voor de in-
dustrie (dit deel dan niet gebruiken als brandstof 
voor energie-opwekking; grondstoffen die uit de zee-
bodem -buiten de territoriale wateren- gehaald kunnen 
worden, stellen onder beheer van de VN; de prijzen van 
de grondstoffen uit de ontwikkelingslanden verhogen 
en daarna koppelen aan de prijzen van de eindproduk-
ten in de industrielanden (de EG-landen zijn de 
grootste grondstoffenimporteurs ter wereld); 

o. voorlichting, op allerlei niveau's over het sparen 
van milieu, grondstoffen en energie; ,  

.:. 

3.2.1. Organisatie van de energieverschaffing, 

a. Nationalisatie van de opsporing en winning van ener'- 
gi-edragende grondstoffen; beheer door de overheid 
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van energie-opwekking-en 44.ea'and±g) distribu-
-tie ervan; wanneer er partikuliere ondernemingen 
ingeschakeld blijven, krijgen die een totale kos-
tendekking, terwijl de (rest van de) winst de ge-
hele Nederlandse samenleving ten goede komt; 

b. Nederland trekt zich terug uit .gn~ internatio-
-nale kernenergieprojekten; de elektriciteits-op-
wekking m.b.v. kernreaktoren wordt stopgezet, 

c. alternatieve, niet eindigende energiebronnen die- 
nen zo krachtig mogelijk ontwikkeld te worden 
met rijkssteun, en zoveel mogelijk benut te worden. 
Denk aan: - .anengia-em-waterkracht 

- golf- en getijdenenergie 
- geothermische energie (=aardwarmte), 
stromingsbronnen 

- energie uit afval (produktie van me- 
thaan uit plantaardig en dierlijk af- 
val) 

- zonne-energie 
- wind-energie; 

d. Onderzoek naar de mechanische winning van steen-
kool.  

Gezondheidskunde als verplicht leervak op scholen, 
voorlichtingsbijeenkomsten beleggen om mensen de ei-
gen verantwoordelijkheid van hun lichaam onder de 
ogen te brengen en ze te leren om deze verantwoorde-
lijkheid te vertalen naar de dagelijkse praktijk. 

f.Steunen van bevolkingsonderzoeken. 
g. Verbod op reklame voor geneesmiddelen, tabak, alko-
holische dranken. 

h. Verbod op toevoeging van voor de gezondheid schade-
lijke stoffen aan voedingsmiddelen, (Zoals alle 
kunstmatige kleurstoffen). 

i. Ruimere aandacht voor de mens als  psycho-somatische 
eenheid; op grond daarvan afkeuring van het overmatig 
verstrekken van kalmerende middelen. 

7.7.2, Curatieve Gezondheidszorg. 

Mensen, die ziek zijn, hebben passende opvang en be-
geleiding nodig, bij voorkeur (ZO lang en goed moge-
lijk) buiten de huidige erkende en bekende verpleeg-
inrichtingen. 
Om dit te realiseren, zijn de volgende maatregelen 
nodig: 
a - Int'l nh-El no' von ml iko'oznndhoi tlsnnn-Ero (als o  basis- 

voorziening), voorzienig), waar jjg';m;;;_ 
3.2.2. Energiebesparing,  king  hulp wordt geboden door medische, maatschappe- 

moet bevorderd worden, als hieronder aangegeven. lijke en geestelijke hulpverleners. 

Voorzover mogelijk en nodig, moet zij wettelijk afge- b. Opvangcentra voor drugsverslaafde mensen. 

dwongen worden, c. Krisisinterventiecentra en dagverblijven. 

a. isolatie van alle nieuwbouw; stimulering van de Het te  Voeren beleid vraagt om een radikale demo- 

isolatie van oudbouw d.m.v. en vergaand subsidie- kratisering en socialisering van de gezondheids- 

beleid;  /SOY  zorg, waarbij: A. de arts meer dienend bezig moet 

b. stimulering van investeringgnin energiebesparende zijn, B. de rechten van de patiënt moeten worden 

technologieën; bevordering van het onderzoek er- vastgelegd bij wet, C. een serieus begin moet wor- 

naar; den gemaakt met de medezeggenschap van de patiënt en 

C. verbetefing van verwarmingsapparatuur, met het ook in de therapie de grootst mogelijke openheid 

oogmerk: een zuiniger en doelmatiger gebruik; moet worden betracht, (Stimulering en subsidiering 

d. gebruik van afvalwarmte, door opgewarmd koelwater van een landelijke patiëntenvereniging, met een arts 

van de industrie en van elektriciteits-centrales, en een jurist in het hoofdbestuur),, D. Te denken valt 

te gebruiken voor verwarming van gebouwen; aan de instelling van een informatiebank, voor ieder 

e. minder gebruik van energiebenodigende artikelenj. gemakkelijk toegankelijk, waar alle soorten van  the- 

lager afstellen van de c,v, rapie en alle praktiserende (erkende) genezers gere- 

minder transport (door kleinschalig te werken); gistreerd staan. 

stimulering van het openbaar vervoer (dt-'-zr d. De aard van de gezondheidszorg. 

goedkoop—,of gratis maken); De nadruk mag niet blijven liggen op de allopathie,,00k 
de alternatieve geneeswijzen dienen 'op hun waarde 

f. het tot stand brengen, of uitbouwen, van een pro- getest te worden en, waar reëel, volledig erkend en 

gressief gas- en elektriciteitstarief; heffingen gelijkberechtigd te worden. 

op de energieprijzen van grootverbruikers. 
3,3.3. Nazorg. 

Inleiding, 
De gezondheidszorg moet gebaseerd zijn op het besef, 
dat ons lichaam, als tempel Gods, naar beste kunnen 
onderhouden dient te worden; voorts dat de gezond-
heidszorg de mens moet dienen en niet andersom, zoals 
dat momenteel het geval lijkt te zijn. 
Ter vernieuwing van de huidige situatie is bewustwor-
ding nodig bij: 
De werkers in de gezondheidszorg en degenen die hen 
scholen; 
Degenen die hulp behoeven dan wel ontvangen: van hun 
mogelijkheden om mondig en aktief mee te bouwen aan 
een "menswaardiger' gezondheidszorg. 
De overheid, zodat deze via wetswijziging en wetgeving 
ruim baan maakt, voor positieve ontwikkelingen. 
3.3,1. Preventieve gezondheidszorg. 
Veel onderzoek is tot nu toe gewijd aan het opsporen 
van lichamelijke en psychische zwakheden bij de mens, 
die ziek is. Meer onderzoek is nodig naar ziekmakende 
faktoren in de leefomgeving, zoals slechte werksitua-
tie, woningnood en machtsongelijkheden. 
Op ziektevoorkomend beleid liggende volgende maatre-
gelen: 
a. Bevorderen c.q. herstellen van de zuiverheid van 

lucht, water en bodem; 
b. Strengere kontr6le op, waar nodig, 'betere normen 

voor de veiligheid van arbeid in bedrijven, 
o. Onderzoek naar zgn. beroepsziekten; aandacht voor 

apathie-veroorzakende werkomëtandigheden, 
d. Tegengaan van de konsumptie, waardoor welvaarts-

ziekten ontstaan (Denk aan extra belastingen 
op voeding en andere artikelen, onnodig voor de 
Instandhouding van het lichaam). 

e. Voorlichting en opvoeding m,b,t, gezondheidsbe-
vorderende leefwijzen en verantwoorde voeding. 

Enkele zaken verdienen in dit verband de aandacht, nl,: 
a, nastreven van optimale nazorg, in de ruimste zin 
des woords, van hen, die voorlopig niet, of niet 
meer, op volle toeren in het arbeidsproces kunnen 
meedraaien, 

b. Bevordering van opvang en volledige acceptatie 
door de samenleving van arbeids-ongeschikt geworden 
mensen, lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten 
en (ex)-psychiatrische patiënten, 

7,3,4. Organisatie en financiële aspekten. 

Met het oog op genoemde zaken is een ingrijpende ver-
andering noodzakelijk, in de vorm van: 
a. Nationalisering en socialisering van gezondheids-
zorg, (Het in dienst van de overheid treden van 
werkers in deze sektor), 

b. Sanering van de farmaceutische industrie en de tak-
ken van industrie, waarin men medische apparatuur en 
hulpmiddelen vervaardigt. 

c. Instelling van een algemene verzekering volksgezond-
heid, ter vergoeding ook van kosten van preventie 
(voorbehoedmiddelen b.v.), sterilisatie, psycho-
therapeutische begeleiding en, last  but  not least, op 
hun m'erites onderzochte alternatieve geneeswijzen. 

d. Beperking en uitschakeling van de invloed die de on-
dernemer via de bedrijfsgeneeskundige diensten en 
bedrijfsverenigingen kan uitoefenen op de uitvoering 
van de ziektewet; ter vervanging hiervan valt te 

denken aan een sociaal-medische dienst van de over-
heid, 

3,7.5. Rechten van de hulpverlener. 

Zoals de hulpzoekende wettig erkende rechten dient 
krijgen, zo moet niet uit bet oog worden verloren, dat 
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ook de hulpverlener op sommige punten wetsbescher- 
ming behoeft; daarom is het noodzakelijk dat: 
a, bij het maken van menselijke fouten in de uit-

oefening van het beroep, de hulpverlener niet 
strafrechtelijk vervolgd gaat worden, maar dat 
er een geperfektioniseerd kontr61e-apparaat in 
werking wordt gesteld, waardoor nadelige gevol
gen. voor de hulpzoekende zieke worden uitgeslo-
ten; 

t -- 

H 
-- 

h. een leerling ook echt "leerling" mag zijn en als 
zodanig voldoende beschermd wordt tegen het maken 
van (soms katastrofale)fouten tijdens het leerpro-
ces; 

c. hulpverleners te allen tijde gelegenheid krijgen 
en verplicht zullen worden tot regelmatige her- en 
bijscholing. - 

-Dit alles neemt natuurlijk niet weg, dat de hulpver-
lener zich altijd voor zijn' handelingen volledig 
verantwoordelijk moet blijven weten 

mom 2 - --- EEW - - - - - 

EN J - - - 

Twee uitgangspunten 
A. In Nederland en de meeste andere Westerse industrie-

landen zal afgezien moeten worden van verdere eko- 
nomische groei, vanwege: - 

- de grote welvaartskloof met de derde wereld-landen; 
- de diskrepantie tussen grote materible welvaart ener-
zijds en het afnemend welzijn anderzijds in onze sa-
menleving, waar steeds meer welvaartsziekten voorko-
men, zoals: stress, neurosen, hart- en vaatziekten; 

- de negatieve effekten die verdere ekonomisohe groei 
zal hebben op het milieu; 

- de nutteloosheid van verdere groei, die alleen maar 
leidt tot vergroting en verfijning van ons reeds 
uit de krachten gegroeide konsumptiepatroon; 

- het feit dat ekonomische groei, zoals we die tot nu 
toe kennen, geen oplossing biedt voor het werkloos-
heidsprobleem, maar deze werkloosheid alleen maar 
versterkt; 

B. Een overheid in een demokratisch bestel heeft bij deze 
ombuiging een grote taak en zal dus ook grote bevoegd-
heden moeten hebben op sociaal-ekonomisch gebied, daar 
het een illusie is te veronderstellen, dat individuele 
personen en belangengroepen, gericht als ze doorgaans 
zijn op eigen materieel voordeel, vanuit eigen verant-
woordelijkheid de nodige op solidariteit gerichte 
stappen zullen zetten. 
Zonder grote bevoegdheden van de overheid als bewaker 
van het welzijn van iedereen, zal de gang van zaken al-
tijd door een min of meer hevige machtsstrijd bepaald 
worden, waarbij desterkste partij altijd het meeste 
voordeel voor zich zal weten te behalen. 
Deze bevoegdheden van de --overheidhouden in, dat na 
overleg met de verschillende sociale partners door 
haar de grote lijnen getrokken worden van een sociaal-
ekonomisch beleid en de algemene kaders geschapen, 
waarbinnen individuen en organisaties hun eigen verant-
woordelijkheid konden beleven. 
Hoe strak deze kaders moeten zijn, hangt af van de si-
tuatie; al naar gelang de situatie moeilijker, onover-
zichtelijker en bedreigender is en handelingen van indi-
viduele burgers of groepen burgers meer het doen en la-
ten van hun medeburgers kunnen bepalen, zal de overheid 
meer kobrdinerend moeten optreden. Echter een wissel-
werking tussen gezamenlijke en individuele verantwoor-
delijkheid Is van essentieel belang voor het demokra.-
t'sch funktioneren van ons sociaal-ekonomisch bestel. 

- 4.1. Arbeid enwerkgelegenheid - - - 

4.1.1. Daar arbeid behalve bron vanink6men ook bén van 
de voornaamste mogelijkheden is voor een mens zichzelf 
te ontplooiWn, zal door de overheid grote aandacht ge-
schonken moeten worden aan de omvang van de werkgelegen- 
heid en de kwaliteit van de arbeid. - 

4.1.2. Hoewel er een tendens is waar te nemen, dat de be-
schikbare hoeveelheid arbeid, o.a. door automatisering, 
bezig is te verminderen, zal toch onverkort vastgehouden 
moeten worden, aan het recht op arbeid voor een ieder. De 
schaarse werkgelegenheid zal eerlijker verdeeld moeten 
worden over de bevolking, door o.a.: verkorting van ar-
beidstijd, vervroegde pensionering en bevordering van 
deeltijdbanen. Indien nodig, zullen financible offers ge-
vraagd moeten worden, om een eerlijke verdeling van het 
beschikbare werk mogelijk te maken. - 

11.1.3. Het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen zal selek-
tief moeten gebeuren; hierbij is het van belang te letten  

op wat de gevolgen van deze nieuwe arbeidsplaatsen zijn 
voor: energie- en grondstoffenvoorraden, werkgelegen-
heid met name in de ontwikkelingslanden en de humaniteit 
van arbeidsomstandigheden. - 

4.1.4. Indien bepaalde nuttige produkten en diensten  -
niet geleverd kunnen worden of dreigen verloren te 
gaan, zullen deze door subsidiWring of andere wette-
lijke maatregelen van de overheid gestimuleerd dienen 
te worden. Te denken valt aan renovatie en Isolatie 
van woningen en produkten, die het milieu sparen en 
weinig energie vragen enz. - 

4.1.5.-  Daar de omvang en richting van Investeringen 
grote konsekwenties heeft voor de werkgelegenheid en 
ons woon- en leefklimaat, zal de gemeenschap d,m.v, 
de overheid meer zeggenschap moeten krijgen over de 
omvang en de richting van de diverse Investeringen. 
4.1,6, Indien het partikuliere bedrijfsleven niet In 
staat is voldoende industriWle arbeidsplaatsen in 
stand te houden of eventueel te kreéren, zal de Over-
heid werkgelegenheid dienen te scheppen In de publie-
ke sektor, waarbij in de eerste plaats gedacht kan 
worden aan dienstverlening in de welzljnssektor, ver-
betering van het onderwijs door kleinere klassen en 
het opheffen van achterstandsituaties. - 

- 4.1 .7 Wanneer door bepaalde ontwikkelingen op de ar-
beidsmarkt vraag en aanbod niet meer op elkaar afge-
stemd zijn, zal door om- en herscholing zo veel moge-
lijk geprobeerd moeten worden daaraan tegemoet te ko-
men. Grote prioriteit zal verleend moeten worden aan 
het ontwikkelen van een goed- georganiseerd arbeids- 
marktbeleid, - 

4.2,8. Onplezierige restarbeid en onaangename werkzaam-
heden mogen niet gereserveerd worden voor de zwaksten 
op de arbeidsmarkt. -Om dit te voorkomen zal het kom-
bineren van ongeschoolde en routinematige werkzaam-
heden met andere, meer inzicht en verantwoordelijk-
heid vragende werkzaamheden bevorderd moeten worden. 
Een eerlijke verdeling van de minder aangename kanten 
van werken is geboden. Wanneer In bepaalde gevallen 
zo'n eerlijke verdeling niet helemaal 'te realiseren Is, 
ligt het meer voor de hand, die onaangename kanten te 

- kompenseren met een hogere beloning dan juist deze 
werkzaamheden lager te belonen, zoals nu veelal gebeurt. 

-4.1.9. Gehuwde vrouwen hebben recht op arbeid. Hoewel 
hierbij uitgegaan moet worden van het recht op gelijke 
beloning, dient men onrechtvaardige neveneffekten, als 
een onevenredig gezinsinkomen te voorkomen. 
k.i.iO. Het krebren van aangepaste werkzaamheden voor 
mensen boven de 65 jaar is aan te bevelen, 
4,1,11. Hoewel de beloning voor het besef van velen 
46n van de meest wezenlijke zaken is, verbonden aan het 
werken, o.a, door de erkenning, die er uit spreekt, zal 
ook de nodige aandacht geschonken moeten worden aan on-
betaalde arbeid als een reble mogelijkheid van dienst-
baar zijn in de samenleving en zelfontploolldg. Te veel 
nadruk op de betaalde baan, waaraan mensen hun status 
ontlenen, maakt dat helaas veel vrijwillig werk af-
neemt, hetgeen een verschraling en verkllling van de - 

samenleving betekent.  

Om mensen in staat te stellen zich in vrijwilligers-
werk te ontplooien, dient hiervoor een strukturele 
vorm van arbeidsbemiddeling in het leven geroepen te 
worden , met name voor hen, die door arbeidsongeschikt-
heid of om andere redenen geen betaalde arbeid meer 

- 
verrichten, - - 

4.1.12. Misbruik van dit vrijwilligerswerk door be-
drijven 0±7 instellingen, waardoor arbeidsplaatsen 
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I vervallen of dreigen te vervallen, moet voorkomen Een rechtvaardiger verdeling van de belastingdruk is 
worden. slechts mogelijk als: 

4,2. Inkomensbeleld 
14.2.1. Ten aanzien van alle inkomens zal gestreefd 
moeten worden naar meer gelijkheid, daar grote inxo-
mensverschillen ten onrechte suggereren, dat er 
grote waarde-verschillen zijn tussen mensen. Boven-
dien worden ontevredenheid en naijver door deze ver-
schillen bevorderd. 

4.2.2. Om een goed inzicht te krijgen in de be-
staande verschillen van inkomens, is openbaarheid 
van alle inkomens een eerste vereiste. 

4.2.3. Aan alle burgers zal een basis-inkomen gega-
randeerd moeten worden, waarbij het ieder Vrij 
staat zich daar bovenop door het verrichten van ar-
beid een extra bij te verdienen, waarvan het laagste 
en het hoogste inkomen in een verhouding komen te 
staan van maximaal 1 op 5. Het zou een middel kunnen 
zijn om iets van het voor velen slaafse karakter van 
het werk te verminderen en het te laten zijn, wat het 
behoort te zijn:vrije ontplooiing van kreativiteit. 

4.2.4. Voor wat de lonen betreft, zal gezocht moeten 
worden naar rechtvaardige normen voor loonklassif i-
katie waarbij in principe alleen behoefte, inspan-
ning en bezwarende omstandigheden enige verschillen 
in loonshoogte rechtvaardigen en begaafdheid, oplei-
ding, verantwoordelijkheid, schaarsheid van talen-
ten en traditioneel verworven posities zo veel mo-
gelijk buiten beschouwing worden gelaten. 
Arbeid is geen koopwaar; daarom zal de ekonomische 
waarde nauwelijks een rol mogen Spelen bij de hoog-
te van het loon. 

4.2.9. Om het behoefte-element in de hoogte van het 
inkomen te betrekken, zal een kinderbijslag voor ieder 
kind moeten worden toegekend aan alle burgers ter 
hoogte van de minimale kosten van levensonderhoud 
van het kind. 

4.2.10, Kunaulatie van volledige inkomens bij afzon-
derlijke of ekonömisch gebonden personen, als echt-
paren, en samenwonenden, dient voorkomen te worden, 

:fl mir  

Opmerkingen vooraf, 
Belastingen vormen niet alleen eenbron voor de finan-
ciering van overheidsuitgaven, maar doen ook -voorals-
nog- dienst als middel tot het voeren van een inkomens-
beleid. 
De principes van de belastingwetgeving zijn: doelmatig-
heid en rechtvaardigheid, Deze principes wordt onrecht 
aangedaan, wanneer in toenemende mate blijkt, dat de 
ekonomiech sterksten kunnen profiteren van mazen in de 

I belaatingwetgeving t,a.v, belasting op winst, inkomen 
en vermogen. 

- een belangrijke verschuiving plaats vindt van kost-
prijsverhogende belastingen (45% van de gehele be-
lastingopbrengst) naar belastingen op winst, inkomen 
en vermogen en 

- ekonomisch sterke groepen en personen geen gelegen-
heid meer wordt geboden hun belastingdruk (legaal of 
illegaal) af te wentelen, o.a. door vereenvoudiging 
van de belastingwetgeving, 

4.3.1. Het aantal voor de omzetbelasting vrijgestelde 
artikelen dient te worden uitgebreid met alle thans 
onder het z.g. 1+%-tarief  vallende artikelen. De omzet-
belasting op andere artikelen dient, met uitzondering 
van enkele hierna te noemen groepen van goederen, met 
enkele procenten verlaagd te worden. Uitgezonderde 
groepen: 
- milieu-onvriendelijke goederen en gezondheidsohaden- 
de goederen 

- 

- goederen, welke overmatig veel energie gebruiken, of 
waarbij tijdens de fabrikage overmatig veel energie 
en grondstoffen zijn aangewend, 

- goederen welke voor herwinning geschikt zijn (pa- 
pier, metaal  ens.)  

- weelde- en z.g. status-goederen. 

4,3.2. Ook zonder gebruik te maken van de steeds we 
aanwezig blijkende mazen in de belastingwetgeving 
m.b.t. winst, inkomen en vermogen, wordt door ekono-
misch sterke groepen en personeneen relatief groter 
profijt getrokken uit z.g. fiskale aftrekposten dan 
minder bevoordeelde groepen en personen. I.v.m. het 
vorenstaande is een ingrijpende herziening dringend 
gewenst, gericht op een evenwichtig en rechtmatig ge-
bruik van aftrekposten. 

4.3.2.1. Het verdient aanbeveling de regeling inzake 
buitengewone lasten t.z.v. ziekte, invaliditeit, be-
valling en adoptie te laten vervallen. Voor hen die 
met aanmerkelijke buitengewone lasten gekonfronteerd 
worden, dient in het kader van de Algemene Bijstands-
wet een regeling tot onmiddellijke financi'éle tege-
moetkoming gekre'éerd te worden i.p.v. belasting-te-
ruggave geruime tijd later. 
4.3.22. Het is eveneens wenselijk de regeling inza-
ke buitengewone lasten t.z.v. studie af te schaffen. 
Zij die aanmerkelijke studiekosten maken, dienen op 
basis van de door het Ministerie van Ondersijs uit-
gevoerde regelingen t.z.v. tegemoetkoming in de 
studiekosten, studiebeurzen en renteloze voorschotten 
financieel gesteund te worden. 
4.3.2.3. Het genieten van een fiskale reduktie o 
liefdadigheid en op de kontributie voor een politleic 
partij is moreel onjuist. Naastenliefde/solidariteit 
wordt niet echt gestimuleerd door het uitzicht op 
een fiskale reduktie. 
4.3.2.4. Het kiezen van een woonplaats is in het al-
gemeen een zaak van persoonlijke voorkeur. Zeker_nu 
een reiskostenvergoeding een onderdeel van elke kol-
lektieve arbeidsovereenkomst vormt, kan volstaan 
worden met een vaste aftrekpost van ten hoogste 
f. 200.- Voorzover dit nog niet het geval is, zal 
dit in het loon-overleg geregeld dienen te worden. 
4.3.2.5. Ieder die werkt maakt kosten, die verband 
houden met dat werk. De hoogte van het inkomen en 
faktoren van subjektieve aard mogen echter geen aan-
leiding zijn tot fiskale bevoordeling. Het minimum 
van de z.g, verwervingskostenregeling dient, inklu-
sief de vaste reiskostenaftrek ad f. 200,-, bepaald 
te worden op f. 500.- Het maximum aftrekbare bedrag 
zal f. 1.200.- niet mogen overschrijden. 
4.3.2.6. Speculatiewinst en bepaalde z.g. 14ninalïge 
uitkeringen dienen voorwerp van belastingheffing te 
worden. De vrijstelling van winst, behaald bij de 
verkoop van landbouwgrohden dient te worden opgehe-
ven. Bronnen van te belasten inkomen zouden ingeval 
van voortdurende negatieve opbrengt, met terugwer.. 
kende kracht over een periode van 5 jaar als bron 
verworpen moeten kunnen worden. Dit laatste evenwel 
met uitzonderilg van de negatieve opbrengst van de 
eigen woning. 
4,3,2,7, Beperking van de aftrekbaarheid van renten 
van schulden en kosten van geldleningen, ongeacht of 
deze verplichtingen verband houden met hypotheken, 

4.2.5. Lonen in bedrijven zullen niet als produktie-
kosten beschouwd mogen worden, maar als een gezamen-
lijk delen van de winst, die men als bedrijfsgeno-
ten met elkaar heeft gemaakt. 
Zo lang dit nog niet is vastgelegd, zullen de werk-
nemers van een bedrijf naast hun loon ook een rede-
lijk deel van de winst ontvangen. 

4,2.6. Wanneer door groei of anderszins het ver-
mogen van een bedrijf toeneemt, zal ten minste twee 
derde van deze aanwas de werknemers behoren toe te 
vallen en 146n derde aan de faktor kapitaal. Van het 
voor de werknemers bestemde deel zal 66n derde aan 
de werknemers van het betreffende bedrijf toeval-
len en twee derde aan de gezamenlijke Nederlandse 
werknemers. 

4,2,7. Zolang de beslissende bevoegdheid in een be-
drijf nog berust bij de kapitaalverschaffers, zal 
de vermogensaanwas in gezamenlijke fondsen door de 
werknemers beheerd moeten worden. 

4.2.8. De inkomenspositie van de beoefenaars van 
vrije beroepen zal meer in overeenstemming gebracht 
moeten worden met de overige inkomens. Te denken 
valt hierbij aan een vast inkomen, voortvloeiend uit 
een publiek dienstverband, 
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4.5.1. Hoe-wel de positie van de zelfstandige beroeps- - 

beoefenaar, de ondernemer in midden- en kleinbedrijf, 
land-. en tuinbouw en visserij, afwijkt van die van de 
werknemer, dient toch gestreefd te worden naar een 
aan die van de werknemer gelijkwaardige en zoveel 
mogelijk gelijke inkomensontwikkeling. 

4 .5.2. Bevorderd dient te worden dat bedrijfstakgewijs 
sanerings- en kleinschaligheds-toelagefondsen worden 
gesticht. De finanoi'éle middelen van deze fondsen die-
nen in principe volledig door de bedrijfsgenoterl bij-
een te worden gebracht. Slechts in geval externe oor-
zaken tot sanering nopen, dienen door de centrale Over-
heid, voor zo veel nodig, de financible middelen te 
worden verschaft, - 

4,5,3, Dé overheid dient zorg te dragen voor een - 

eerlijke konkurrentie-positie van branche-genoten. 
Middelen daartoe kunnen zijn: 

het tegengaan van branchevervaging; een selektief 
vestigingsbeleid; produktie-kontingentering en 
een daadwerkelijk uniform en konsekwent hinderwet- 
beleid. - 

persoonlijke leningen of andere vormen van krediet, 
is gewenst. Hoe hoger het inkomen, hoe groter het 
krediet Hoe groter het krediet, hoe hoger de af-
trekbare rente. De huidige regeling geeft hen,die 
een hoog inkomen genieten, de mogelijkheid tot een 
byzonder voordelige manier inkomen in vermogen om 
te zetten. Dit is onaanvaardbaar. Zowel uit het oog-
punt van sociale rechtvaardigheid als ter stimule-
ring van de bezitsvorming in de lagere inkomens-
groepen dient een omgekeerd evenredige toepassing 
van het schijventarief over de in mindering ge-
brachte rentebedragen plaats te vinden. 
4.3.2.8. Looninkomen en daarmee gelijkgestelde in-
komsten dienen naar een lager tarief belast te wor-
den dan inkomsten uit vermogen. 

4.3.3. Verhoging van de dividendbelasting van 25 naar 
35 procent is, mede gelet op het feit dat in veel ge-
vallen dividendbelasting voorheffing is op de inkom-
stenbelasting,niet onredelijk. 

4,3.4. Het verdient aanbeveling het tarief van de divi-
dendbelasting ook van toepassing te laten zijn op ren-
ten en spaargelden. 

4.3.5. Vermogensbelasting dient ook geheven te worden 
over de gekapitaliseerde waarde van pensioen- en 
(pensioen) -lijfrenterechten, 

4,3.6. Een diepgaande studie m,b,t, de rechten van 
iccessie, schenking en overgang is gewenst. Aarigeno-

..en mag worden, dat de historische achtergronden, 
welke van belang waren voor de vorm en het tarief-
stelsel van genoemde rechten mede i.v.m. de zich voort-
durend wijzigende maatschappelijke inzichten voor een 
belangrijk deel achterhaald zijn. Gelet op de thans 
aanwezige mogelijkheden .tot scholing en vorming als-
mede het geheel van sociale voorzieningen, wordt het 
doorschuiven van vermogen naar verwanten steeds min-
der noodzakelijk. Voorshands moet een algemene ta-
riefsverhoging worden bepleit. 

Naast passieve vormen van bevoordeling, welke gevonden 
worden in de inkomsten- én vermogensbelastingwetten als-
mede in het tarief van de inkomstenbelasting, is in de 
loop der jaren in de vorm van vele subsidie-,bijslags-, 
garantie-, bijdrage-, en kredietregelingen een aktieve 
vorm van bevoordeling gegroeid. -Met de uitvoering van 
al deze regelingen is een verscheidenheid aan departe-
menten, provincies, gemeenten, produkt- en bedrijfs-
sohappen belast. Het geheel van al deze bevoordelings-
regelingen is in samenhang met de fiskale bevoorde-
lingsregelingen uitgegroeid tot een gigantisch woud van 
subsidies en -regelingen. 

S diepgaande studie naar het funktioneren van de be-
staande subsidie-, bijslags-, garantie-, bijdrage-, 
en kredietregelingen zowel t.a.v. - de onderscheiden re-
gelingen onderling, als in samenhang met de fiskale 
regelingen is gewenst. Toetsing aan normen van recht-
vaardigheid op het stuk van het inkomensbeleid dient on-
derdeel van deze studie uit te maken. 

4.5 Handel, nijverheid en vrije beroepen 

Bovendien dient de overheid voor een nauwgezette prijs-
kontr61e zorg te dragen. Overtredingen dienen bestraft 
te worden. Publikatie van de opgelegde straffen zal 
serieus overwogen moeten worden, 

-4.5.4. Aanmerkelijk-belangaandeelhouders van B.V. 'a 
dienen in persoon aansprakelijk gesteld te kunnen wor-
den voor de financiWle, fiskale en sociale verplichtin-
gen van de onderneming. - 

4.5.5, De agrarische-ondernemer heeft naast zijn ekono-
mische fiinktie een maatschappelijke taak, ni.: het  on- 

 --

derhoudvan het landschap. In geval en voorzover- een 
redelijke inkomensvorming door de- vervulling van de 
maatschappelijke taak niet mogelijk is, dienen voor 
zover niet aanwezig of toereikend, voorzieningen getrof- 
fen te worden. - - 

4.5.6. Alle ongebouwde onroerende goederen behoren de 
gehele Nederlandse gemeenschap toe. Uitgifte van on-
roerende -ongebouwde- goederen mag uitsluitend plaats 
vinden op basis van -niet eeuwigdurende- erfpacht. Te-
gen welke prijzen de thans nog in partikuliere handen 
verkerende onroerende -ongebouwde- goederen door de 

C overheid moeten worden overgenomen en het tijdstip 
waarop de overname plaats dient te vinden, zal nader 
bestudeerd dienen te worden. 

4.5.7. De overproduktie van b.v. melken andere agrari-
sche produkten dient niet middels direkte of indirekte 
subsidies gestimuleerd te worden. Bestudeerd zal moeten - 

worden of een vorm van produktie-kontingentering ge-
wenst is, 

4.5.8. Invoering van een Postbank ter beteugeling van 
de invloed van kommerciële banken, - 

Het bedrijf is een werkgemeenschap, waarin mensen met 
elkaar -samenwerken, gericht op de produktie van goederen 
en diensten. Gelet op dit uitgangspunt, zal -met grote in-
zet gezocht moeten worden naar een organisatie-. en be-
drijfsstrukuur, waarin de betrokkenen in die gemeenschap 
tot hun recht kunnen komen als mensen met vele mogelijk-
heden en gebigende kreativiteit. Daar de werknemers in 
relatie tot de kapitaalverschaffers het meest betrokken 
zijn bij het bedrijf, vraagt hun positie bijzondere aan-
dacht, met name wat de medezeggenschapsverhoudingen be-
treft. De medezeggenschap zal zich op grond van volledig 
partnerschap in de toekpmst dienen te ontwikkelen tot 
medebeslissingsrecht. Om dit te bereiken, worden de vol- - 

gende punten voorgesteld: 

4.6.1. De wet op de Ondernemingsraad moet veranderd 
worden, zodat voor ieder bedrijf met meer dan 25 werk- 
nemers het instellen van een G.E. verplicht wordt. - 

Gok voor bedrijven met minder dan 25 werknemers moet 
een wettelijke regeling komen, waarin de medezeggen- 
schapsrechten zijn vastgelegd. - 

4,6.2. Werknemersrechten dienen verbeterd te worden 
voor wat betreft informatie, publikatierecht, stakings-
recht, vrije meningsuiting, werkoverleg, werkweigering 
op principible gronden, uiting van levensovertuiging, 
gelijke behandeling,-  vergadering, klacht- en beroeps- - 

recht, eveneens voor werknemers in overheidsdienst, 

4.6.3.Openbaarheid van alle inkomens evenals openbaar-
heid van funktiewaarderings- en personeelsbeoordelings-
systemen met de beroepsmogelijkheden. 

4.6.4. Werknemers moeten via V.A.D., O.R. en Raad van 
Komm. meer invloed krijgen op de bestemming van gel-
den voor investeringen enz, in ondernemingen waar een 

- Raad van Komm, aanwezig is volgens de statuten van het 
bedrijf wordt minstens 2/3 gekozen door de werknemers 
(O,R. of personeelsvertegenwoordiging). 

4,6.6. Het aantal kommissariateia per persoon wordt ge-
bonden aan een maximum, mede rekening houdend met de 
omvang van het bedrijf. - 

-4.6.7. Instellen van een openbaar Kommismarissen-re- 
gister. - 

4,68. Beloningen en vergoedingen van kommissariasen en 
adviseurs worden gepubliceerd. - - - 

4,6.9. Het beheer van pensioengelden komt volledig 
in handen van pensioengerechtigden, - - 

4.6.10. Reglement voor het werkoverleg wordt verplicht 
gesteld, waarin principiële rechten van alle werimemel's 
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worden vastgelegd, om mee te bëslissen over hun eigen 
werksituatie in het kader van het bedrijfsgeheel. 

14.6.11. Opvang, scholing en vorming wordt met name 
voor jongeren en ouderen bevorderd, 

14.6.12. Instelling van bedrijfstakraden, bestaande 
uit vertegenwoordigers van werknemers- werkgevers-or-
ganisaties en overheid. De bedrijfstakraad is gericht 
op planmatige, evenwichtige ontwikkeling van de be-
drijfstak, zodat tijdig ingespeeld kan worden op even-
tueel ongewenste ontwikkelingen, b.v. ten aanzien van 
werkgelegenheid of richting van investeringen. 

4.7. Sociale wetgeving 
14.7.1. Om een overzichtelijk sociaal stelsel te krij-
gen, zal het grote aantal regelingen en wetten, gericht 
op de sociale zekerheid, sterk vereenvoudigd moeten 
worden. De uitvoering berust bij 1414fl Ministerie, waar-
door op eenvoudiger wijze beslissingen genomen kunnen 
worden en betrokkenen beter weten, waar ze aan toe zijn 

14.7.2.Om misbruik van de sociale uitkeringen te voor-
komen, zal een efficient, niet diskriminerend kontro-
lésysteem ontwikkeld moeten worden, niet in het minst 
om te voorkomen, dat door misbruik van enkelen, allen 
die- een sociale uitkering genieten, in een kwaad dag-
licht komen te staan. 
In geen geval zullen door misbruik van enkelen de  so-
cials  voorzieningen, die nog maar nauwelijks aan de 
eisen vat sociale rechtvaardigheid beantwoorden, aan- 
getast mogen worden. - 

4.7.. Er zal op toegezien moeten worden, dat van 
werkgeverszijde de werkgelegenheidsproblematiek niet 
opgelost wordt door een oneigenlijk beroep te doen op 
bepaalde sociale wetten, 

4.7,14. Er zal een inventarisatie gemaakt moeten wor-
den van de lakunes in de sociale zekerheidswetgeving. 
Te denken valt hierbij o.a. aan: 
- het realiseren van een uitkering aan weduwnaars 
- een aanvulling op pensioenen, voorzover deze niet 
waardevast zijn, 

4.7,5. Het aanzetten tot strafbare handelingen, als 
het laten verrichten van werkzaamheden door genieters 
van sbciale uitkeringen tegen zwarte lonen, dient ook 
strafbaar te worden gesteld. - 

4.7.6. Het verplichte percentage van , dat bedrij-
ven met meer dan 50 werknemers in dienst moet hebben 
van mensen, die niet volledig kunnen funktioneren in 
het arbeidsproces, dient verhoogd te worden tot 5%. 
Op naleving van deze bepaling zal daadwerkelijk toe - 

- zicht moeten worden uitgeoefend. 

4.7.7. Om de mobiliteit en de vrijheid van werknemers 
om van werkkring te veranderen te vergroten, dient er 
zo spoedig mogelijk 1414fl landelijk pensioenfonds te 
komen voor werknemers in alle bedrijven. 

4.8. Konsumentenbe&d 

Een belangrijke bijdrage tot de bevordering van het al-
gemeen welzijn levert ongetwijfeld een goed en eerlijk 
konsumentenbeleid. 
Om dit te bereiken, dienen tal van aspekten-in de verhou-
ding tussen producent/leverancier/dienstverlener ener-
zijds en konsument/ontvanger anderzijds opnieuw te worden 
bezien en geherwaardeerd. 
De onvoldoende rechtzekerheid van de konsument dient be-
langrijk verbeterd te worden, waarbij de overheid moet 
zorgen voor: - - 

Regelingen inzake de inspraak van de konsumenten-orga- 
nisaties, 

- 

Bescherming tegen ongewenste/onjuiste reklame. 
Bescherming tegen onjuiste leveranties/voorwaarden. 
Voorwaarden voor een behoorlijke voorlichting.  

4.8.1. Inspraak. - - 

De konsument dient een meebepalenrie stem te krijgen 
in alle zaken, waarin de Overheid regelend- optreedt 
en waarbij-  konsumenten-aspekten in het geding zijn. 

- Dit dient verwezenlijkt te worden door een konsumen-
tenraad, welke gevormd dient te worden door de ver-
schillende konsumenten-organisaties. Deze konsumen-
tenraad dient de regering - van advies over alle kon-
sumenten-aspekten (gevraagd en ongevraagd), waaronder 
ook milieuzaken en prijsbeleid kunnen vallen.- 

4.8.2. Reklame. - 

Reklame voor gevaarlijke, ongezonde en/of schadelijke 
stoffen dient verboden te worden daarom dient er di-
rekte stopzetting te komen van reklame voor snoep, ge-
neesmiddelen, tabak en alkohol. Onjuiste en/of mislei-
denje reklame dient strafbaar gesteld te worden, de re-
klamemaker dient de juistheid vat zijn reklame te be-
wijzen. Omdat reklame leidt tot konsumptievergroting 
van vaak onnodige, nutteloze en/of overbodige zaken, 
dient agressieve reklame, met name de radio- en T.V.-
reklame, te worden afgeschaft. 
Via de konsumentenraad dienen de konsumenten minstens 
even zwaar vertegenwoordigd te zijn in de-reklameraad 
als de producent. 

48.3. Bescherming. - - 

De overheid dient uitgebreidere bevoegdheid te krijgen 
en te gebruiken om de produktie van en de handel in ge-
vaarlijke, milieuverv4ilende  en/of energie en-grond-
stoffen verspillende artikelen te verminderen -en te 
verbieden. Dit eventueel ook op advies van de konsu- 
mentenraad. - - - - 

Nieuwe grondstoffen en materialen mogen niet gebruikt 
en/of verhandeld worden, tenzij is bewezen dat zij 
niet schadelijk zijn voor de gezondheid, - Naar inhoud 
en hoeveelheid misleidende verpakking dient verboden 

- te worden. - - - 

De produceht/leverancier/dienstverlener dient ten vol- 
le aansprakelijk te zijn en te blijven voor het door 

- hem geleverde: in de wet verankerde rechten mogen niet 
via algemene voorwaarden buiten werking worden gesteld. 
Ontbinding van de koopovereenkomst door de konsument 
moet in een groter aantal gevallen mogelijk worden. 
De warenwet en de -prijzenwet dienen in eerste instantie 
als instrument voor een goede konsumentenbescherming; 
pas in tweede instantie ter bevordering van de eerlijk- 
heid in de handel. - 

4,8.4. Voorlichting. - 

De konsument heeft recht op behoorlijke informatie om- 
trent de aangeboden waren, daarom dient ieder artikel 
voorzien te zijn van: - 

produktiedatum, - 

uiterste konsumptiedatum, 
- 

gewicht/inhoud, - 

prijs per standaard-eenheid en 
de samenstelling van het artikel, - 

Bij energieverbruikende artikelen: het energiever- 
bruik, - 

Dok eventuele negatiéve uit- of bijwerkingen van het 
artikel dienen vermeld te worden. 
De overheid dient er voor te zorgen, dat de konsumenten-
organisaties hun voorlichtende taak t.o.v. de konsu-
ment behoorlijk kunnen vervullen, daarom zal zij er-
voor dienen te zorgen, dat zowel bij de radio als 
bij de T.V. voldoende zendtijd beschikbaar is, om dit 
mogelijk te maken. 
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5,1. Maatschappelijke hulpverlening 
Uitgangspunten: 

Hulpverlening moet er zijn voor ieder, die dat wil. Het 
is ook een gegeven, dat ieder op zijn/haar tijd hulp 
nodig heeft. Om niet langer de maatschappelijk hulpbe-
hoevende in een speciaal licht te plaatsen, vindt de 
E.P.V., dat alle instanties voor hulpverlening zoveel 
mogelijk onder  'e'en  dak moeten worden samengebracht. 
Een tweede belangrijke reden hiervoor is, dat de hulp 
dan gemakkelijk te vinden is, omdat de instanties bin-
nen bet centrum goed geko'drdineerd samen kunnen gaan 
werken en dus een hulpzoekende niet langer dan nodig is 
vasthouden. 

- 

Onder "alle instanties voor hulpverlening" verstaan we 
huisartsen, tandartsen, verloskundigen, psychologen, op-
voedings- en onderwijsdeskundigen, 24-uur bemande EHBO-
posten, 24-uur bemande posten van de wijkagenten, wijk-
verpleegsters, schoolartsen, rechtsbijstandsmensen, re-
klasseringsmensen en alle anderen, die eventueel noodza-
kelijke hulp kunnen verlenen, zoals ook adviseurs en 
maatschappelijke werkers t.b.v. buurtbewoners in het al-
gemeen en kulturele minderheidsgroepen in het bijzonder. 

5.1.1. Enerzijds zal er sprake moeten zijn van decen-
tralisatie van het hulpverleningswerk naar wijken, 
buurten en kleine dorpskernen. Deze decentralisatie zal 
geen beperking van de bevoegdheden mogen inhouden. 
Anderzijds dient erin wijken, buurten en kleine 
dorpskernen zoveel mogelijk sprake te zijn van cen-
tralisatie van alle hulpverlening, d.w.z. dat deze 
onder één dak wordt gebracht. 

5.1.2. Binnen het wijkcentrum moet een demokratische 
struktuur zorgen voor èn goede onderlinge verhoudingen 
tussen de diverse richtingen èn zo goed mogelijke hulp. 

5.1.3. Hierbij moet de inbreng van de buurt in de 
centra gewaarborgd zijn. 
Naast centra voor hulpverlening dienen er ook centra 
voor welzijnswerk te komen. 
Liefst dienen de hulp- en welzijnscentra dicht bij 
elkaar gelegen te zijn. Welzijnscentra dienen onder 
meer te bevatten: bibliotheek, jeugdruimten, crèches 
en peuterspeelzalen, jeugdwelzijnswerkers, vormings-
werk' 

5.1.4. Het probleem van de werkloosheid hoort ook 
voor een belangrijk deel in het welzijnsbeleid thuis. 
De opvang voor werkloze mensen zal moeten gebeuren 
door een aan het welzijnscentrum verbonden kracht in 
samenwerking met de werkloze zelf. 
Mogelijkheden zouden kunnen zijn: 
a. Vervangend werk. Bijvoorbeeld door inschakeling 

bij de hulpprogramma's voor anderen (bejaarden-
hulp, gehandicaptenhuip) of inschakeling in de 
buurtrekreatieproj ekten. 
b. Aadbieding van nieuwe studiemogelijkheden.Bij-

voorbeeld: gerichte vakopleidingen in samen-
werking met en eventueel binnen de bedrijven. 

5.1.5. De bejaarde medemens hoort er helemaal bij. 
Zijn of haar isolatie -helaas vaak het geval- wordt 
afgewezen. 
Bejaarden moeten, zo lang ze dat zelf willen, zelf-
standig kunnen blijven leven temidden van de buurt-
bewoners, die dikwijls voor hen een wezenlijk deel 
van hun leven vormen. 
De zelfstandigheid van de bejaarde waarborgend,moe-
ten de centra -eventueel door middel van buurtbewo-
ners- geregeld kontakt met de bejaarde bewoners 
onderhouden. De bejaarden moeten de mogelijkheid 
hebben om zelf ook kontakten te onderhouden. Bij-
voorbeeld d.m.v. een ruimte in een welzijnscentrum. 
("bejaardensoos"?) 
Bejaarden dienen de beschikking te krijgen over ei-
gen telefoon en alarminstallatie (verbonden met een 
hulpverleningscentrum). - 

5.1.6. Bejaarden, die in een bejaardentehuis wonen, 
moeten daarin zeggenschap krijgen. 

Nooit mag het bejaarde paren belet worden bij el-
kaar te blijven leven of te komen wonen. 
Bejaardencentra en verzorgingstehuizen moeten gede-
centraliseerd worden en een zodanige "kapaciteit" 
krijgen, dat debejaarde medemens niet ten onder 
gaat in de massa. 
De bejaarde moet gelntegreerd blijven in de samen-
leving en dit is alleen mogelijk, door een klein-
schalige opzet. Dus geen bejaardenhuizen met 500 
of 1000 mensen. Kleine verzorgingscentra kunnen ook 
gemakkelijker ge'lntegreerd worden in het wijkleven 
(hulp- en welzijnscentra dichtbij). 
Bejaardencentra en verzorgingstehuizen dienen bui-
ten de partikuliere (winst)sfeer te blijven/komen. 
Een goede spreiding van de bejaardencentra en ver 
zorgingstehuizen dievit nagestreefd te worden, 

5.1.7. Het beleid ten aanzien van de gehandicapte 
medemens moet zoveel mogelijk in samenwerking met 
de betreffende belangen-organisaties tot stand ko-
men. 
De huidige Sociale Werkvoorziening moet worden omge-
zet in landelijke, demokratisch bestuurde en ge-
subsidieerde organen. In deze nieuw te vormen orga-
nen moet, waar mogelijk en gewenst, worden gezorgd 
voor goede doorstroming naar het bedrijfsleven. 

-5.1.8. Er moet meer aandacht worden geschonken aan 
de woningbouw, aangepast aan de gehaiidicapte mede-
mens. Ook deze mens moet zelfstaidig kunnen leven en 
wonen binnen onze samenleving, 

5-1-9. Openbare gebouwen en voorzieningen moeten 
aan bindende voorschriften gaan voldoen, nodig voor 
het gebruik ervan ook voor de gehandicapte. 
Voorzieningen van het openbaar vervoer moeten meer 
op de gehandicapte worden ingericht. 

5.1.1 0. Er zijn in ons land vele groepen kulturele 
minderheden. Vaak ontstaan er botsingen. Meestal 
doordat er veel onbegrip is. Ook hierin zou het hulp-
centrum veranderingen kunnen aanbrengen. Voorop moet 
staan, dat ieder het recht moet hebben op het bele-
ven van de eigen kulturele waarden, 

5.1.11. Via de welzijnscentra moet de overheid op 
het gebied van de kulturele voorzieningen ext*'a 
aandacht besteden aan de in ons land levende kul-
turele minderheden. 
Via de hulp- en welzijnscentra moeten deze mensen 
door de overheid zo goed mogelijk worden ingelicht, 
maar ook vorgelicht.  Dat zal voor hen de gang naar 
deze centra zeker vergemakkelijken, 

5.1.12. Zodra buitenlanders zich vestigen in een ge-
meente, dienen zij in hun landstaal een overzicht te 
krijgen van de hulp- en welzijnscentra in de stad of 
wijk, met een uiteenzetting over de mogelijkheden 
hier een beroep op te doen. 

5.1.17. Scholing d.m.v, vrijwilligers van buitenlan-
ders in de hulpcentra dient bevorderd te worden. 
Door vrijwilligers in te schakelen, zal de integratie 
in onze samenleving gemakkelijker verlopen. Daar-
naast moet er d.m.v. aktief onderwijsbeleid extra 
aandacht aan anderstalige kinderen in de leerplich-
tige leeftijd besteed worden (bijv, door anderstali-
gen voor de leerlingenschaal dubbel te tellen), 

Uitgangspunten: 
Onder demokratisering verstaan we: 
a. Overal in de samenleving demokratische strukturen 

aanbrengen in samenwerking met alle betrokkenen, 
b. In alles te tonen te (willen) luisteren naar de an- 

der1  de samenleving of groepen daaruit. 
Demokratie is niet alleen de helft plus €6n. 

Onder emancipatie verstaan we: 
Het streven tot herkenning en erkenning van de eigen 
unieke identiteit en tot het verwerven van principi'êle 



en praktische gelijkstelling, inklusief gelijke behan-
deling, gelijke kansen en gelijke invloed in de be-
sluitvorming. 
Het is de taak van de overheid, op het terrein van de-
mokratisering en het geven van gelijke kansen voor 
iedereen, zelf het voorbeeld te geven. 

5.2.1. Beslissingen moeten op zo laag mogelijk ni-
veau worden genomen. De burger wordt dan meer betrok-
ken op het hem/haar aangaande beleid. Daarom beplei-
ten we decentralisatie van het bestel door: 
a. Instelling van wijk- en dorpsraden met voldoende 

uitgebreid takenpakket, financiële middelen en be-
voegdheden. 

b. Het geven van grotere bevoegdheden aan wijkraden 
en deelgemeentes in grotere gemeenten. 

5.2.2. De inbreng van de burger moet ook in de 
Tweede Kamer vergroot worden. Dit kan bijvoorbeeld 
door het instellen van égnmalige spreekbeurten voor 
vertegenwoordigers van de betrokken aktiegroepen, 
voorafgaande aan de diskussies tussen de diverse poli-
tieke partijen. 

5,2.3. Het rijksbestuur ook in de bovenste geledingen 
moet zodanig worden gereorganiseerd, dat er beter ge-
koördineerd wordt gewerkt, beter en meer overleg 
wordt gepleegd en dat alle geledingen beter bereik-
baar zijn voor de burger. 
Het openbaar bestuur moet demokratisch en doelmatig 
zijn: 
a. Alle betrokkenen dienen aan de besluitvorming 

deel te nemen. 
b. Openheid en openbaarheid moeten wettelijk gewaar-

borgd zijn. 
c. Het bestuur dient niet totaal leidend te zijn, 

maar kobrdinerend uitvoerend. 

5.2.4. In de kontakten tussen overheid en burger 
moet de overheid begrijpelijke taal geb'uiken. 

5,2.5. De burgemeester moet worden gekozen door de 
gemeenteraad, 

5.2.6. Naast het huwelijk moeten ook andere samenle-
vingsvormen erkend worden als gelijkwaardig. 

5.2.7. Diskriminatie van mensen is verwerpelijk. 
Ras, nationaliteit, godsdienst of levensovertuiging, 
politieke overtuiging, geslacht of anderszins mogen 
nooit een kriterium zijn. Eventuele subsidies of 
vergunningerf moeten hieraan worden getoetst. 

5.2.8. Buitenlanders, die langer in 'Nederland ver-
blijven dan drie jaar, gevangenen en patibnten in in-
richtingen dienen op z'n minst passief kiesrecht te 
krijgen. 

5.2.9. Iedere burger moet, wanneer hij/zij dat wil, 
inzage kunnen krijgen in al die stukken,, die op hem/ 
haar betrekking hebben, 

5.2.10. Mensen, die voor hun partij een fulltime funk-
tie  innemen in een vertegenwoordigend orgaan, mogen 
daarnaast geen andere betaalde betrekkingen hebben, 

5.2.11. Elk onderwijs moet het tot haar takenpakket 
rekenen, dat het erop gericht is, de angsten en voor-
oordelen weg te nemen, vooral door bezig te zijn met 
de zelfontwikkeling èn samenwerking. Het kritische ge-
sprek, waarin luisteren naar elkaar centraal staat, 
moet daarbij uitgangspunt zijn, worden dn blijven, 

Uitgangspunt. 
De E.P.V. vindt dat het beleid t.a.v. justitie in de 
eerste plaats gericht moet zijn op preventie. 
Eigenlijk kunnen zelfs pas dan straffende of korrigeren-
de 'maatregelen enigszins redelijk zijn, wanneer zo ideaal 
mogelijke omstandigheden zijn geschapen. Toch moet er 
na(ast) een preventief beleid ook korrigerend kunnen wor-
den opgetreden., Ten aanzien van zowel de preventieve 
als ook de korrigerende maatregelen moet in de eerste 
plaats een demokratische vaststelling van het totale 
beleid plaats vinden. Dit is prioriteit. Het kan be-
reikt worden door veel en goede samenwerking tussen 
(en van overheidswege met) alle betrokken belangen-
groepen -politie, reklassering, officieren van justi-
tie, vertegenwoordigers van advokaten  etc.-  met be-
trekking tot het te voeren beleid. 

Naast overleg me deze instanties moet vooral vanuit 
het ministerie van justitie de samenwerking worden ge-
zocht met andere ministeries, om te sturen naar een 
echte demokratische rechtstaat. 
Voorts menen we dat ons huidige strafrecht drastisch 
moet worden veranderd. Het stamt uit het eind van de vo-
rige eeuw, een geheel andere tijd dan de 'onze. 
Een heersende minderheidsgroep maakte onder meer van 
het strafrecht gebruik om de eigen belangen veilig te 
stellen. Het is dan ook niet vreemd, dat bet vooral de 
aantasting van het persoonlijk bezit èn de verstoring 
van de openbare orde waren, die werden bestraft. In on-
ze tijd van steeds mondiger wordende burgers moet hier-
in verandring komen. Ons huidige strafrecht mag niet 
beschermend zijn vooral voor beter-gesitueerden. Wetten 
dienen in de eerste plaats ter bescherming van een ieder 
in gelijke mate; in de tweede plaats mag de bescherming 
.van de zwaksten hierdoor nooit in gevaar komen. 
Tenslotte dient ook bet strafsysteem snel vermaatschap-
pelijkt te worden, om een betere aanvaarding door de 
maatschappij te kunnen waarborgen en te stimuleren. 

5.3.1. Er moet een nieuwe wetgeving komen, aangepast 
aan de behoeften van onze tijd. Hierin moet worden ge-
regeld: 
a. Alles wat in onze tijd door de samenleving wordt 

gezien als datgene wat moet worden beschermd, ter-
wijl deze dan tevens gebaseerd dient te zijn op 
de Universele Verklaring voor de rechten van de mens, 
zoals die is opgesteld door de Verenigde Naties. 

b. Gelijke rechten voor iedereen, dus bijvoorbeeld 
ook voor vrouw en man. 

- 

C. Gelijkstelling voor de wet van alle samenlevings-
vormen, zowel heterofiele als homofiele. 

d. Intentieverklaring, dat zo snel daar vraag naar is 
vanuit de samenleving, ingehaakt zal worden op 
nieuw zich v-oordoende. problemen. 

5.3.2. Het justitieel beleid moet als eerste taak gaan 
zien: Het voorkomen van wetsovertredingen. Voorts moe-
ten wetten, die diskriminatïe in de hand werken, ver-
vangen worden door wetten, die allen in gelijke mate 
beschermen, met het, aksent op de zwaksten. Ook moet 
justitie andere ministeries stimuleren om zoveel mo-
gelijk te streven naar een samenleving van vrede en 
gerechtigheid. Onrechtvaardigheden zoals bijv. men-
taal en lichamelijk 'geweld '-ook van en door de over-
heid zelf- moeten worden bestreden. 

5,3,3.0e kinderbescherming dient te worden overgehe-
veld naar het jèugdwelzijnswerk. Wel moeten justitiële 
ssnkties mogelijk blijven. 

5.3.4. Abortus dient op den duur te worden overgehe-
veld uit het strafrecht naar de volksgezondheid, na-
dat eerst een goed preventiebeleid wordt geregeld. 

5.3.5. Kinderen mogen nooit ongewenst geboren wor-
den. Toch vinden wij abortus geen goede zaak. Integen-
deel. Uitvoering van abortus moet zoveel mogelijk 
worden voorkomen. 
Daarom ook hier in de eerste plaats preventie-maatre-
gelen: 
- Goede voorlichting aan kinderen (vroeg beginnen) 
over geslacht en gemeenschap 

- Goede voorlichting aan jongeren aangaande zwanger- 
schap, gekoppeld aan een anti-abortus voorlichting. 

- 'Goede voorlichting over en via bet ziekenfonds te 
verstrekken veilige voorbehoedsmiddelen. 

5.3.6. De ongeboren vrucht is één van de vele schep-
pingswonderen. Een beslissing erover mag dan ook o.i. 
nooit voor de vuist weg worden genomen. 
De verantwoordelijkheid voor de vrucht -die kan aan-
groeien tot een kind- ligt geheel bij de beide ouders. 
De ouders moeten -vanaf het moment dat abortus ter 
sprake komt- zoveel mogelijk steun en begeleiding krij-
gen. Het doel daarvan moet vooralsnog zijn, door het 
aandragen van"alternatieven" en informatie de ouders 
nogmaals van de ernst van hun eventuele beslissing te 
overtuigen. 
Na een in overleg vast te stellen termijn nemen de ou-
ders de definitieve beslissing. Hoe die ook uitvalt: 
deze definitieve beslissing dient volledig ondersteund 
te worden, uitgedrukt in hulp en begeleiding zolang 
dat door de ouders wordt gewest 
Een eventuele zwangerschapsm4erbreking dient in spe-
ciale klinieken of in klinieken, verbonden aan 
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5.3.21. De terugkeer in de samenleving moet bet doel 
van een korrigerend beleid zijn. Dit doel kan het 
beste worden bereikt via de hulpcentra in de wijken. 
Daarin bekleedt de reklasseringsman in onze opzet 
eén belangrijke positie. Hij dient én de wijk én de 
eens-ontspoorde te begeleiden voor, tijdens en na de 
terugkeer van de eens-ontspoorde in de samenleving. 

5.4. Kuituur 

ziekenhuizen te gebeuren. Alleen daar is, naast goede 
medische hulp, optimale psychische begeleiding moge-
lijk. 

5.3.7. Adoptieregelingen, ook van oudere kinderen moe-
ten snel verbeterd worden. 
Rechtshulp moet gemakkelijker verkrijgbaar zijn voor 
iederêên. Dat kan via de hulp.. en welzijnscentra. 
(zie 1. Maatschappelijke. Hulpverlening). 
De overheid'zal'via de genoemde centra (hulp.. en wel-
zijnscentra) voor goede voorlichting en begeleiding 
moeten zorgen aangaande al die dingen/zaken)  die tot 
wetsovertreding zouden kunnen leiden, of die daartoe 
blijkbaar reeds geleid hebben. 

5.7.8. De politie moet niet als ordebewaarder worden ge-
propageerd. De politie moet niet (langer) als bedrei-
gend apparaat,maar als beschermende hulpinstantie wor-
den gezien. Decentralisatie en persoonlijke relatie 
is daarbij van belang. De wijkagent ("oom agent") moet 
terugkomen als één van de mensen uit bet hulpoentruin. 

5,3,9. Politieke stellingname mag nooit, een reden 
zijn niet voor een politie..funktie in aanmerking te 
kunnen komen of blijven. 

5,7,10. De politieagent mag nooit ineen uitzonderings-
positie of afzonderingspositie worden geplaatst door de 
overheid. Zo moet hij/zij stakingsrecht krijgen. 

5.3.11. Onderzocht moet worden, of het niet wenselijk. 
zou zijn, de politie en in ieder geval de wijkagenten 
geen schietwapens meer te laten dragen. 

5.3.12. De politie moet ten alle tijde onder goede 
psychische en medische begeleiding en kontr61e staan. 
Dit beroep is o.i.,, namelijk onverenigbaar met agressi-
viteit of labiliteit. 

5,3.13. Ondanks de beste preventieve maatregelen zul-
len helaas toch vooralsnog ook korrigerende maatregelen 
nodig blijven. Deze maatregelen moeten echter altijd 
funktioneel en gericht zijn op de gewone terugkeer of 
het gewone verblijf in de samenleving. 

5.3.14. Onze rechtspraak moet worden gedemokratiseerd. 
Een mogelijkheid zou kunnen zijn: Een meer-hoofdig-rech 
ters-kollege, dat niet alleen uit juristen bestaat. Ver-
der moet de verdachte zelf veel meer worden beluisterd, 

5.3.15. Vrijheidsstraffen moeten alleen worden gegeven, 
als de -nieuwe- rechtbank geen mogelijkheden ziet door 
betere glternatieven -zoals begeleiding, boetes enz.-
de ontspoorde veer op het spoor van de samenleving te 
krijgen. 

5.3.16. Van de moeilijkheid tot plaatsing in een "open 
inrichting" dient niet slechts in de laatste periode van 
de straftijd gebruik gemaakt te worden. Zoveel mogelijk 
moet dat reeds gebeuren vanaf het begin bij kort-gestraf-
ten; bij langere straffen op het moment dat de voor-
uitzichten op een goed gebruik ervan gunstig zijn. 

5.3.17. Omdat langdurige vrijheidsstraffen (langer 
dan 5 jaar) eerder negatieve dan positieve gevolgen 
hebben, moet de mogelijkheid tot afschaffing ervan wor-
den onderzocht. 

5.3.18. Het taalgebruik tijdens een rechtsprocedure, 
een minder ceremoni'éle procesgang  etc.,  moet de gang 
van zaken 'voor de verdachte beter te begrijpen maken. 
Dit zal tevens het gezag van de rechtbank ten goede 
komen. 

5.3.19. Interpretatie van huisregels in de gevangenis-
sen moet niet te strak, maar menselijk., gebeuren. Dus 
meer aandacht voor goede informatie, voorlichting en 
persoonlijke vorming i.p.v. verlangen naar orde, en 
rust. Voorts dienén er betere en menselijker bezoek-
regelingen ingevoerd te worden, vooral voor de langge-
straften (bijv. partner-kontakt) en voor gedetineerden 
in voorarrest. 

5.3.20. Interesse en verantwoordelijkheden van de ge-
straften moeten bevorderd worden door hen kiesrecht te 
verlenen en door hen een basisloon te laten verdie-
nen om het eigen gezin te kunnen onderhouden en andere 
verplichtingen na te kunnen komen. 
Vroegtijdig advies en hulp op het gebied van arbeid, 
huisvesting en' financiën is' dringende noodzaak, vooral 
voor diegenen, die na hun detentie noch het één noch 
het ander hebben. 

Uitgangspunt.. 
Binnen onze Nederlandse samenleving vinden we diverse, 

soms totaal van elkaar verschillende kulturen. Voorts 
zijn er in onze Westerse samenleving 'grote groepen men-
sen zich helemaal niet (meer) van hun eigen kultuur be-
wust. De eigen kultuur wordt niet meer beleefd. De ge-
volgen hiervan zijn o.a.: 
a. Veel onbegrip voor annkre kulturen 
b. Kulturele verworvenheden dreigen beperkt te blijven 

tot een kleine groep 
c. De mogelijkheden tot de aan kultuur eigen kommunika-

tie dreigen uit het gezichtsveld te raken, 

5.4.1. In het onderwijs moet meer aandacht besteed 
worden aan 'kulturele vorming, Dit kan door het brengen 
van bezoeken aan kulturele instellingen, en ook door 
kulturele manifestaties in ,de school te halen, 

5.4.2. ,  De drempel' voor de toegankelijkheid van kultu-
rele instellingen en voorzieningen moet zo laag moge-
lijk worden gehouden, (Dit kan onder meer door: lage 
toegangsprijzen,, lage konsumptieprijzen en goede in-
formatie bij passieve beleving). 

5.4.3. Het scheppen van kulturele voorzieningen, voor-
al in de achtergebleven gebieden, moet een doeleinde 
zijn van het beleid. Daarbij moeten partikuliere 
initiatieven (zoals filmhuizen) zonder specifiek winst-
oogmerk op kultureel gebied voor subsidie in aanmerking. 
kunnen komen, met als voorwaarde, dat het geheel dan 
goed begeleid wordt, ' 

,4,4. De bevolking dient zoveel mogelijk inspraak te 
krijgen in 'de kulturele voorzieningen, door middel van 
bijv. wijkraden. Gezocht moet worden naar mogelijkheden 
het welzijnscentrum een grotere funktie te geven als 
kulturele ontmoetingsplaats. 

5.4.5. Kunstenaars moeten de mogelijkheid en van over-
heidswege de steun krijgen, om de mensen weer te inte-
resseren voor hun kunst, waardoor de eigen kreativiteit 
van de burger wordt gestimuleerd. Dit kan door: 
'a. -kunstenaars meer in te schakelen bij de verfraaiThg 

van de omgeving van de mensen. 
b. hen inspraak te geven in het kunstbeleid, 
C. hen via openluchttheatèrs en dergelijke de mogelijk-

heid te geven de straat op te gaan. Zo denken wij 
'hier bijv.. ook aan het beschikbaar stellen van ex-
positieruimten in' ondermeer het welzijnscentrum. 
Zoveel mogelijk moet daarbij de integratie bevorderd 
worden: Dus geen kliekvorming in een bepaalde wijk, 

.4,6. Het beleid moet zodanig op kulturele minderheids-
groepen worden 'gericht, dat zij hun kultuur ongehin-
derd kunnen uiten en beleven (konsekwenties t.a,v,  
buy.  moslems en hindoes: Eigen godsdienstruimten ter 
beschikking stellen; moslems op hun werk de gelegenheid 
geven om hun 5 maal daagse gebeden te doen  etc.)  zo-
lang dit niet tot een konflikt leidt met de nederlandse 
'wetgeving. Kulturele minderheden moeten overigens in het 
'geheel van de kulturele voorzieningen extra aandacht 
krijgen. 

5.4.7. Daar de media een grote invloed uitoefenen op de 
samenleving, dient de overheid ervoor te zorgen, dat 
de media een afspiegeling vormen van diezelfde samen-
leving. 
Daartoe moet vooral een vrije en gedifferentieerde pers' 
blijven bestaan. Monopolie van één maatschappelijke 
stroming op een onderdeel van de media dient dan ook 
voorkomen te worden, terwijl banden met kommercféle in-
stellingen niet toegestaan moeten worden. 
Daar de media bij uitstek geschikt zijn om bij te dra-
gen tot kulturele vorming, moet de overheid dit in 
haar beleid' t.a.v. de media' ten volle betrekken. 

5.4.8. Noodlijdende persorganen, die door hun verdwij-
nen de gevarieerdheid in de informatie onverantwoorde 



schade zouden toebrengei, moeten financieel worden 
gesteund, mits zij aan een bepaald minimum aantal 
abonnees voldoen. 

5.4.9. In het programmapakket van de omroeporganisa-
ties dient een grotere plaats ingeruimd te worden 
voor Iculturele vorming. Daarentegen dienen uitzendin-
gen met een gewelddadig karakter een kleiner aandeel 
in bet programmapakket te krijgen. Een onderzoek naar 
het maatschappelijk gevolg van gewelddadige uitzen-
dingen moet worden ingesteld. Een bepaalde kategorie 
uitzendingen mag niet vóór eenbepaald tijdstip worden 
uitgezonden (geweld, sterk emotioneel  etc.)  Eventueel 
dient de omroepraad de bevoegdheid te krijgen, op te 
treden tegen excessen van geweld in programma's van ra-
dio- en T.V.-uitzendingen. 

5.4.10. Het lidmaatschap van een omroep moet losgekop-
peld worden van het abonnement op een programmablad. 
Omroepen dienen een overzichtelijke en demokratische 
struktuur te krijgen, waardoor meer inbreng van de 
leden kan worden gegarandeerd. 

5.4.11. De invloeden van de (Ster)-reklanie zullen op-
nieuw moeten worden onderzocht. 

5.4.12. Kulturele minderheden dienen meer middelen en 
mogelijkheden te krijgen, om zich via de media te ma-
nifesteren, zolang zij die mogelijkheden niet via de 
omroepen krijgen (toewijzing zendtijd van omroepen aan 
deze minderheden). 

S.S. Rekreefle en sport  

Uitgangspunten. 
Niet de rekreatie-koncentratie, maar de spreiding van re-
kreatie en ook de buurt-rekreatie moet worden gestimu-
leerd. 
Sport hoort ook thuis in de welzijnssektor en staat hier 
bewust onder bon noemer met rekreatie. Weliswaar draagt 
de huidige topsport verontrustende elementen in zich; 
toch heeft de sport wel degelijk die kwaliteiten in zich, 
die een positieve bijdrage zouden kunnen leveren en al 
leveren aan het welzijn van de mens. Wij willen in ons 
beleid een aantal richtlijnen aangeven, die de negatieve 
(bij)-verschijnselen zwakker en de positieve sterker kun-
nen maken. 

5.5.1. Gezocht moet worden naar een manier, om de vakan-
ties beter te spreiden. 

5,5,2. Bij het ontstaan en uitbouwen van buurti'ekreatie 
moet de buurt inspraak krijgen. 

EEN- 
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Naast buurtrekreatie moeten er voldoende anderszins ge-
richte rekreatierrogelijkheden zijn. Deze dienen gemak-
kelijk te bereiken zijn. De overheid dient d.m.v. be-
stemmingsplannen (gemeenten) en richtlijnen (rijksover-
heid) voor een evenwichtige hoeveelheid en gevarieerd-
heid van deze rekreatiemogelijitheden zorg te dragen, 

5.5.7. Ongemotoriseerde rekreatie -wandelen, zeilen-, 
roeien, fietsen enz.- moet (nog) meer gestimuleerd wor-
den. 
Vooral de aktiev'ekreatie moet bevorderd worden. Moge-
lijkheden voor het beleid zouden hier kunnen zijn: 
a. Jeugdherbergen, indien noodzakelijk, subsidiWren 
b. Op elke kamping moet minstens 2 van de ruimte be- 

schikbaar worden gehouden voor "trekkers". 
c, Kamperen als trekker goedkoper maken. 
d. Mogelijkheden scheppen voor vakantiekombinaties van 

openbaar vervoer en jeugdherbergen. 
'a. Vervoer van fietsen met de trein gratis maken naast 

•het voor verhuur vrijgeven van fietsen op de stations. 

5.5.4. Natuurterreinen en rekreatiegebieden mogen geen 
militaire oefenterreinen worden. 

5.5,5. Bij het aanleggen van rekreatieve voorzieningen 
dient de aandacht voor de bejaarde, invalide, minder-
valide of anderszins gehandicapte medemens prioriteit te 
zijn. 

5.5.6. De nadruk moet komen te liggen op de amateur- er 
rekreatiesport. Via subsidies en door middel van samen-
werking met de ,sportbonden moet de overheid het mede-mo-
gelijk  maken, dat zoveel mogelijk mensen al of niet ge-
organiseerd in verenigingen aan sport gaan en kunnen doen. 

5.5.7. In samenwerking met de verenigingen moet de 
overheid proberen te komen tot bestrijding van uitwas-
sen (bijv.door middel van het terugdringen van de (al-
koholisohe) drankverkoop, tijdens de sport. 

5.5.8. Voor alle beroepssporters moet worden gekomen 
tot sluitende CAO's, 

5.5.9, De beroepssport moet zichzelf leren bedruipen. 
Subsidies moeten worden afgebouwd. Slechts zelden kan 
subsidibring bij wijze van uitzondering worden toege-
staan. 
De strukturen van de (beroeps)sportverenigingen moeten 
dusdanig worden gewijzigd, dat al het personeel langs 
demokratische weg kan meebeslissen. 

5.5,10. Ten aanzien van het betaalde voetbal vinden 
wij, dat het huidige transfer-systeem moet worden afge-
schaft. 

J  

Opvoeding en Onderwijs zijn er in het algemeen steeds op 
gericht geweest, de jonge generatie in te leiden in de 
bestaande orde en de bestaande kultuur, met daarbij de 
al of niet uitgesproken bedoeling, dat de jongeren zich in 
die "bestaande orde" een zo goed mogelijke positie kunnen 
verwerven. 
Nu is onze maatschappij er een van 1 konkurrentie en wedijver, 
terwijl ontwikkeling en ontplooiIng van het individu 
hoofddoel was. Steeds meer komt men er echter achter, dat 
we niet meer leven in een oneindige ruimte verlenende We-
reld, maar op een planeet, die naar omvang en naar inhoud 
gelimiteerd is. We zullen het in die ruimte met zijn be-
grenade  hulpbronnen met elkaar moeten leren vinden. Daar-
mee is de kontext van onze opvoeding een totaal andere ge-
worden. En daarmee is niet de noodzaak van individuele 
ontplooiIng, maar die van het leren samenleven en samen-
werken een allesbeheersende vraag geworden. 
Daarom is het ook van politiek belang het doel van opvoe-
ding en Onderwijs te (her)formuleren, 
Met F. BoerWinkel (Einde of nieuw begin 1974,  pag.248) 
zien we het volgende als doelstelling voor Onderwijs en 
opvoeding: 

"De (jonge) mens zo te begeleiden en te stimuleren (op 
zijn weg naar de volwassenheid), dat hij steeds beter 
toegerust en gemotiveerd is om te bepalen Waar hij zijn 
krachten wil inzetten, om de algemene kultuuropdracht 
van de mens -nl. deze aarde te bewerken en te bewaren 
in samenwerking met en tot vreugde van alle medemensen- 

op p e r a o o n 1 ij k e wijze gestalte te geven; 
daarbij zijn kritische zin t.a.v. wat echt of onecht, 
waar of onwaar, recht of onrecht is te scherpen, en 
hem bereid te maken op te komen voor verdrukten en ont-
rechten, aan welke kant die zich ook bevinden," 

6.1. Algemeen 
6.1.1. De erkenning van de gelijkwaardigheid der men-
sen zal moeten resulteren in gelijke kansen op ont-
plooien van talenten. Een onderwijssysteem, dat 
voornamelijk is gericht op intellektuele vorming van 
de leerlingen, gaat te zeer voorbij aan de gelijk-
waardigheid van de mens, 

6,1.2. Het leren samenwerken is een primair doel, 
maar is onmogelijk zonder een brede individuele ont-
plooilng. 

6.1.7. Leerplicht instellen tot het 16e levensjaar. 
Wel dienen er goede mogelijkheden voor tweede-kans-
onderwijs te zijn. 

6.1,4. Byzondere aandacht geven aan kinderen uit mi-
lieus, die door omstandigheden zwakke onderwijskan-
sen hebben en voor kinderen, die op enigerlei wijze 
gehandicapt zijn. 

6.1.5. Onderwijs en vorming dienen gemeenschapsvoor- 
zieningen te zijn, die in principe ten laste van 
de algemene middelen komen, 

6.1,6. SchOolbesturen, school- en ouderraden van 



openbare en byzondere scholen dienen demokratisch te 
worden samengesteld, met vertegenwoordiging van alle 
schoolgeledingen. 
Leerlingen dienen zo mogelijk een stem te hebben. 

6.1.7. Het onderwijs zal zo veel mogelijk voorwaarden 
dienen te scheppen tot het dragen van mede-verant-
woordelijkheid, tot samenwerking, ontmoeting en ge-
sprek. Daarom is de persoon van de docent(e) niet 
door technische middelen te vervangen. 

6.1.8. KompetLtie die ten koste gaat van anderen, 
dient te worden vermeden. 

6.1.9. Het onderwijs dient ruimte te bieden voor een 
voorlopig, experimenterend, vooruitgrijpen op het vol-
wassen leven, bijvoorbeeld d.m.v. stages en anders-
soortige kontakten met maatschappelijke situaties. 

6.1.10. Keuzen, welke verstrekkende gevolgen hebben 
Voor voortgezette opleiding en beroep dienen in het 
onderwijs-systeem niet te vroeg plaats te vinden. Be-
roepenvoorlichting en beroepskeuze-begeleiding dienen 
als belangrijke middelen bij de keuze-beslissingen 
bevorderd te worden. 

6.1.11. Het recht op bijzonder onderwijs dient onver-
kort te worden gehandhaafd. 

6.1.12. Er moeten meer mogelijkheden komen voor deel-
taak-banen in het Onderwijs. 

6.1.13. Behalve met de ontwikkeling van technische 
en intellektuele kwaliteiten dient de school zich na-
drukkelijk bezig te houden met de ontplooiIng van krea-
tieve, artistieke, organisatorische en sociale kapaci-
teiten, o.m. door middel van verschillende vormen van 
proj ektonderwi j s. 

6.4.1. Het onderwijs na de middenschool kent drie stro-
men: 
a. Theoretisch algemeen voortgezet onderwijs met moge-

lijkheden van keuzen voor speciale belangstellings-
gebieden. 

b. Beroepsgerichte opleidingen, eveneens te kiezen op 
basis van interessen en kapaciteiten. 

c. Opleiding en vorming binnen werkgemeenschappen. 

6.4,2. T.a.v. jeugdige werknemers moet gelden een recht 
op koppeling van leer- en arbeidsovereenkomst, 

6,4,3. De verantwoordelijkheid van opleiding en vor-
ming binnen werkgemeenschappen ligt bij de vakbonden, 
de onderneming en de overheid. 

6.4,4. Recht op om-, her- en bijscholing dient gereali-
seerd te kunnen worden met behoud van rechtspositionele 
verworvenheden, 

6,4,5. Het uiteindelijke doel is gratis onderwijs voor 
iedereen, 
Overgangsregeling: Vanaf het 18e levensjaar moet iede-
re student onafhankelijk kunnen zijn van zijn ouders/ 
opvoeders/voogden. Dit dient gerealiseerd te worden 
door het beschikbaar stellen van een basisbeurs. Daar-
boven moeten mogelijkheden worden geschapen tot het af-
sluiten van leningen bij de overheid. Kinderbijslag en 
kinderaftrek vervallen na het 18e jaar, 

6,4,6. In verband met het recht op Onderwijs voor ie-
dereen dienen op alle niveaus studentenstops te worden 
voorkomen. Studieduur en uitzonderingen hierop dienen 
wettelijk te worden geregeld. Uitgangspunt dient te 
zijn een vijfjarige studieduur voor het hoger onderwijs 
waarbij de tweefasenstruktuur moet worden afgewezen. 

6.4.7. De bestaande M.O.-opleidingen zullen moeten op-
gaan in de leraren-opleidingen, welke laatste overi-
gens niet tot dagopleidingen beperkt moeten blijven. 

6.4,8. De lerarenopleiding dient te worden belast met 
de verplichte her- en bijscholing van onderwijs-geven-
den. 

6.4.9. Universiteiten en hogescholen dienen jaarlijks 
een wetenschapsplan in, 

6.4.10. Voor wetenschappelijk onderzoek in bedrijven 
dient jaarlijks een plan opgesteld en centraal te wor-
den gemeld. De overheid heeft hier een taak, door be-
paalde onderzoeken te stimuleren, taken te stellen en 
te kontroleren, 

6.4.11. In het belang van het onderwijs dient te wor-
den onderzöoht in hoeverre en onder welke voorwaarden 
personeel van universiteiten en hogescholen nevenfunk-
ties  in het bedrijfsleven of vrije beroepen mogen uit-
oefenen. 

6.2. Funderend onderwijs 

6.2.1. Integratie van kleuter- en basis-onderwijs 
dient te worden voortgezet. Waakzaamheid m.b.t. het 
kleuter-eigene is hierbij geboden. 

6.2.2. Invoering van de wet op het basis-onderwijs 
dient krachtig te worden bevorderd, tegelijk met de 
omvorming van de pedagogische akademie en de kleuter-
leidstersopleiding tot een gelntegreerde nieuwe op-
leiding. 

6.2.3. De her- en bijscholing van leerkrachten dient 
wettelijk te worden verplicht. 

6.2.4. Zorgvuldig zal moeten worden afgewogen in hoe-
verre  ht  voor een kind gewenst is, naar een aparte 
school te gaan. Opvang binnen de gewone school dient 
zoveel mogelijk te worden bevorderd. 

6.3. Sekundair onderwijs 

6.3.1. Beoogd wordt de invoering van een "brede" 
middenschool voor 12- tot 16-langen. 

6.3.2. Her- en bijscholing van docenten dient verplicht 6.5. Permanente edikaUe te worden gesteld. 

6.3.3. Bijzondere aandacht dient te worden geschonken 
aan de voorbereiding van akademici op het docenten- Een verdere uitbouw van scholingsmogelijkheden op alle 

beroep. niveaus en voor alle leeftijden na de leerplichtige 
leeftijd, via open scholen, dient gestimuleerd te won- 

6.3.4. Basisschool en sekundair onderwijs dienen we- den. 
derzijds in hoge mate op elkaar te zijn afgestemd,b.v. 
op het terrein van de didaktische 
aanpak, voorbereiding van leerlingen en ouders op de - 

middenschool en het scheppen van goede opvangmoge- 
lijkheden van leerlingen in het eerste leerjaar. 

- -. 

-1 

H-: 

Inleiding dat de ruimte rechtvaardig verdeeld wordt, 
de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Veel komt daar in de hedendaagse tijd niet van terecht: 

Eden om die te bewerken en te bewaren". Grootgrondbezit en grootkapitalisme vieren hoogtij. 

God is eigenaar van de aarde en heeft ons die ruimte in Uitgangspunten om hierin verandering te brengen zijn: 
beheer gegeven met grote bevoegdheden, ongeacht welke re- - van de schaarse grond dient het gebruik verdeeld te 
ligieuze of politieke richting wij aanhangen. worden naar behoefte 
Het gebruik van de aarde is er voor ons allen en wij heb- - de mens is onderdeel van de natuur, de natuur is niet 

ben de plicht haar te onderhouden en er voor te zorgen ondergeschikt 



- ieder mens heeft recht op een redelijk dak boven 2ijr 
hoofd. 

- bij verdeling van het gebruik van ruimte, dient in-
spraak centraal te staan, 
of arbeid nu kreatief is of niet, rekreatie is noodza-
kelijk als andere vorm van zelfontplooilng. 

- reizen is een kommunikatiemiddel, waar mensen op be-
taalbaar niveau recht op hebben; de natuur mag hier-
door niet aangetast worden. 

- industrie dient leefbaarheid-bevorderend te zijn. 

Wat dat inhoudt voor een beleid van volkshuisvesting en 
ruimtelijke Ordening, staat in dit hoofdstuk beschreven. 

Grondpolitiek 

Uitgangspunt. 

7.1.1. Grond is een schaars goed en het gebruik dient 
eerlijk verdeeld te worden, dat wil zeggen een verde-
ling naar behoefte en geen verdeling op basis van ka-
pitaal en/of machtspositie. 

Probleemstelling. 

7.1.2. In de loop der eeuwen is de grond eigendom ge-
worden vn een betrekkelijk klein deel van- de bevol-
king. 
Met de eigendom van de grond is ook de zeggenschap 
over die grond in handen gekomen van die groep. 
Een klein gedeelte van- de bevolking beslist dus over 
grond, die in feite zou moeten toebehoren aan de ge-
meenschap. 

Oplossing. 

7.1.3. De grond dient in handen te komen van de ge-
meenschap; voor ons betekent dat in eerste instantie, 
de plaatselijke overheid, die voor een eerlijke ver-
deling van het gebruik zorgdraagt. 

-De gemeenten krijgen een voorkeursrecht bij aankoop 
van grond en meer failiteiten bij onteigening. 
Zij geven de grond uit in erfpacht. 

i!L-i1mÎ-r_  

Uitgangspunt, 

7.2.1. God heeft de natuur geschapen als een eenheid, 
met de mens als onderdeel daarvan. De natuur mag niet 
ondergeschikt zijn aan de men-s; in het bijzonder mag - 

de natuur niet gebruikt worden voor winstdoeleinden, 

7,2.2. De bescherming van de natuur behoort in een goe- 
de wetgeving geregeld te zijn. - 

Probleemstelling, 

7.2.3. De huidige maatschappij maakt, dat de mens van 
de natuur vervreemdt, 

7.2.4. Er is een behoefte ontstaan aan produkten, - 

waarvan de produktie (de omvang of de wijze) de na- - 

tuur schaadt. - - 

Dit leidt tot onaanvaardbare gevolgen: 

7.2.5. Kwantitatief: de hoeveelheid natuurgebied ver-
mindert snel. Veel natuurgebied wordt opgeofferd aan 
wegen, uitdijende steden en massarekreatie, 

7,2.6. Kwalitatief, Diersoorten ,sterven uit, Het na-
tuurlijk èvenwicht is verstoord. De natuur wordt ver- 
vuild. Opzettelijke vernielingen worden aangericht. 

7.2.7. Deze aanslagen op de natuur verstoren het ekolo-
gisch evenwicht, (Bijv. in de Sahellanden leidde dit 
tot hongersnood), - 

Oplossing. 

7.2.8. Op naleving van de hedendaagse wetten moet meer - 

nadruk gelegd worden met een betere kontr6le. - 

Deze wetgeving moet nationaal en internationaal uitge- 
bouwd worden, - 

7.2.9. de zorg voor de natuur wordt opgedragen aan do - 

plaatselijke gemeenschappen. De normen daarvoor zijn 
vastgelegd in de wet, - 

15e overheid kontroleert de gemeenkchappen. 
Verenigingen kunnen de Overheid daarbij terzijde staan 
onder andere door het benoemen van kontroleurs. 
De kontroleurs staan onder kontr61e van, bet parlement. 
De overheid dient richtlijnen voor de kontr61e en het 
onderhoud zelf op te stellen. 

20 - 
72.10. Tevens dient er een mentaliteitsverbetering 
te komen. 
In konkreto: - 

7.2.11. Natuuredukatie vanaf het kleuteronderwijs. 
Het vak biologie krijgt veel meer nadruk. 
Reklame voor de natuurzorg, ook via massamedia. 

7.2.12. De Waddenzee is een uniek natuurgebied en 
moet de status van een internationaal natuurgebied met 
nauwomschrevèn voorwaarden behouden; dus geen inpolde-
ring en geen haven voor vloeibaar aardgas (LPG). 

VJM 

Uitgangspunt. - - 

,7.7.1. Een huis is een eerste levensbehoefte; ieder- 
een, met welk inkomen ook, heeft recht op een redelijk 
dak' boven zijn hoofd. - 

Probleemstelling. - - - 

7.3.2. In de plaatsen, waar de werkgelegenheid is ge- 
centraliseerd, heergt kwantitatieve woningnood; in die 
zin,  dater  te weinig woningen zijn om alle, daar werken - 

de, personen te herbergen. - - 

7.3.3. Overal in het land heerst kwalitatieve woning- - 

nood de huren en koopsommen van veel huizen liggen 
voor grote groepen van mensen te hoog, terwijl anderen -f 

in huizen wonen, waarvoor ze veel meer zouden kunnen be- 
talen. - - - - 

Daarnaast staan veel panden onnodig (lang) leeg. 

7.3.4.-De grote steden worden steeds onleefbaarder.Het- 
zelfde geldt voor de kleine kernen. / 

Werkgelegenheid wordt Overgeheveld van de kleine naar 
de grote steden, die kolossale werkcentra worden. 
De integratie van wonen en werken wordt zo verstoord. 
Tegelijkertijd ontstaan er grote verkeersproblemen. 

7.3.5. Het gevolg hiervan is, dat mensen: - - 

Jaren lang moeten wachten voor zo een huis toegewezen 
krijgen. 
In veel te kleine huizen wonen. - 

Veel te veel betalen voor een relatief kleine ruimte 
en slechte kwaliteit. 

- 
- 

Oplossing. 

aanpak van het tekort aan woningen: - 

7.7.6. Zoveel mogelijkbestaande -onaadgepaste woningen 
renoveren (kwaliteitsverbetering en instandhouden van 
de bestaande voorraad hüizen). 

7.3,7. De overheid bouwt (stimuleert het bouwen) van 
hüur- en koopwoningen. Dit gebeurt in een goede ver1o' 
ding, gebaseerd op enquOtes, -waarin onderzocht wordt, --

hoe groot de aantallen eenpersoons- tweepersoons- en ge- - 

zinshuishoudingen moeten zijn en van welke kwaliteit 
zij moeten zijn (bijv. aanpassingen voor bejaarden en 
invaliden). - 

aanpak van de verdeling van woningen: - - 

7.3,8. Een betere verdeling van woningruimte over stad 
en platteland kan bewerkstelligd worden door een ak-
tief decentralisatiebeleid van het werk door de over- 
heid. - - - 

7.3.9. Onderhuur is toegestaan voor, een beperkte ter- 
mijn, omdat dit duidt op een te grote woonruimte, toe- 
gewezen aan bepaalde personen, - 

Onderverhuur kan voor langere termijn toegestaan/ge-
stimuleerd worden, als mensen een groot aantal jaren 
hetzelfde huis bewoond hebben, maar door- inkrimping 
het huis te groot is geworden. 
Deze onderverhuur moet dan wel geregistreerd worden - 

bij de gemeente en de huurprijs moet onder kontr61e 
staan. - 

7.3.10, Het gemeenschapsbezit van huizen moet worden 
bevorderd (de wijk als woningkorporatie). 
Dit gebeurt door financieringsfaciliteiten bij de post-
bank en stimulering door opbouwwerkers, 

7.3.11. - Een ander middel om de bevoorrechting van het 
partiku-liere woningbezit (en dus ook de spekulatie 
daarin) tegen te gaan, is het verschil tussen eigen en 
huurwoningen zo veel mogelijk op te heffen door een 
grootscheepse verruiming van bet huurreglement, 

7.3.12 Kraken is een symptoom van onjuiste leegstand. 
Noodaakelijk is daarom een zeer goede leegstandwet, - 
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zodat kraken overbodig wordt. Geen anti-kraakwet, 
want deze bestrijdt slechts de symptomen. 

aanpak van de prijzen en huren: 
7.3.13. De overheid stelt landelijk de huren 
vast. 
De kriteria hiervoor zijn de ruimte in en om het 
huis en de staat waarin het huis verkeert (mankemen- 
ten, voorzieningen). 

7.3.14. Daar de inkomensverdeling zo onrechtvaar-
dig is, dat mensen, die een bepaalde woonruimte 
nodig hebben, dit niet kunnen betalen, worden de 
huren, als tussenmaatregel, door middel van subsi-
dies aangepast (die uit belastingen komen van hen 
die niet te veel verdienen). 

7.3.15. De prijzen kunnen betaalbaar blijven door 
middel van het bouwen van ruwbouw, zodat mensen het 
huis zelf verder kunnen aankleden. Maatschappelijk 
gezien is dit ook veel effici'ènter, doordat minder 
grondstoffen worden verspild, 

aanpak van de leefbaarheid van woongebieden: 
7.3.16. Geen getto's van bejaarden, studenten, gezin-
nenof alleenstaanden. Er moeten nieuwe wijken ge-
bouwd en oude wijken heringedeeld worden, waarin be-
Jaarden, alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens, ge-
zinnen en studerenden door elkaar wonen. 
Alleen dan kan er sprake zijn van een geintegreerde 
samenleving. 

7.3,17. Wij streven naar herindeling van de steden; 
de stad is opgebouwd uit wijken (het centrum als voor-
naamste wijk). 
De wijk is een gesloten eenheid, met leéf- werk- en 
woongelegenheden en een wijkraad. 
Er zijn huizen, winkels, kantoren, fabrieken (niet-
vervuilende, die dan fraai aangekleed worden). Elke 
wijk heeft zoveel mogelijk zijn eigen voorzieningen. 
De stad is als het ware opgebouwd uit "dorpen", die in 
dit geval tegen elkaar aanliggen. 

7.4. Ruimtelijke ordeuing 

Uitgangspunt, 

7.4.1, Bij verdeling van het gebruik van de ruimte 
heerst een belangentegenstelling. 

Probleemstelling. 

7.4.2.- Inspraakprocedures lopen niet goed. 

Oplossing. 

_ 4.3. Bij inspraakprocedures over planologische be- 
slissingen-dienen dorps- en wijkraden de leiding te 
hebben. 

7.4.4, Gemeenten moeten vooraf het hoe en -waarom van de 
voorlopige bestemmingsplannen kenbaar maken aan wijk-
en dorpsraden en het publiceren aan de bevolking. 

7)1.5. De inspraakprocedure moet reeds voor publikatie 
plaatsvinden. 

fl17Ut 

Uitgangspunt. 

7.5.1. Rekreatie is in de huidige samenleving, waarin 
de mensen voortdurend opgejaagd worden, van essentieel 
belang. 
Rekreatie betekent: tot rust komen, ontspannen jezelf 
zijn, niet langer geleefd worden, maar zelf initiatieven 
nemen, van het leven genieten. 
Ook als de arbeid ten goede is aangepast, blijft rekrea-
tie van belang als andere vorm van zelfontplooiing. 

7.5.2. We onderscheiden twee soorten rekreatie: 
Rekreatie d.m.v. sport, -kulturele ontspanning enz. 
Hiervoor zijn nodig: voorzieningen zoals zwembaden, bios-
kopen, sportvelden, schouwburgen, speeltuinen, jongeren-
centra, hobby-centra enz. 
Rekreatie in natuurgebieden. We maken in feite gebruik 
van de "voorzieningen", die de natuur biedt. Er mag ech-
ter geen sprake zijn van misbruik. De mensen zijn er als 
gast en behoren zich er dus netjes te gedragen. 

REKREATIE IN NATUURGEBIEDEN. 

Probleemstelling. 

7.5.3. Deze rekreatiegebieden zijn bedoeld om de men-
sen tot rust te laten komen. Van deze rust moet ieder-
een voor honderd procent kunnen genieten. 

7.5.4, Echter, deze rust wordt teveel door gemotori-
seerd verkeer verstoord:  - 
lawaai 
onveiligheid. Zelfs in deze gebieden is men niet geheel 
als wandelaar vrij van voorbij-jagende auto's, brom- 
fietsen enz. 
vis-uele vervuiling. Mooie plekjes worden regelmatig ont- 
sierd door rijen "autoblik". 

7.5.5. Veel mensen misdragen zich in de natuur: afval, 
lawaai, vernielingen. 

7.5.6. Rekreatiegebieden moeten daarom beter beschermd 
worden. 

- 

7.5.7. Bepaalde natuurgebieden hebben een groter inkas-
seringsvermogen dan andere (kunnen meer rekreanten op-
vangen zonder nadelige gevolgen, dan andere. 
Toch worden de zwakkere vaak zwaarder belast. 

Oplossing. 

7.5.8. Om de algemene rust te verbeteren, bij wijze van 
eksperiment eens per maand een autovrije zondag, 

7.5.9. Om de rust in de gebieden zelf te verbeteren, 
moeten deze gebieden zelf vrij van gemotoriseerd ver-
keer worden, 

7,5.10. De behoefte aan vervoer, ontstaan in de bo-
venstaande situaties 7.5.8. en 7,5,9, opvangen door 
ekstra openbaar vervoer. 

7.5.11. Openbaar vervoer door natuur-rekreatiegebieden 
moet geen lawaai of stank veroorzaken, via het aanbren-
gen van technische toepassingen. 

7.5.12. In geen geval nieuwe wegen dwars door rekreatie-
gebieden. Als er behoefte is aan nieuwe verkeersverbin-
dingen, dan alleen vlak naast of eventueel boven/onder 
bestaande verbindingen (wegen naast spoorlijnen). 

-7.5.17. Op naleving van de natuurhygine moet betere 
kontr61e komen. Zie ook 7.2.10 en 7.2,11 

7.5.14. Een zonale opbouw maakt een overeenstemming tus-
sen "inkasseringsvermogen" van het milieu en intensi-
teit/aard van rekreatie mogelijk. Hiermee zijn zowel re-
kreant als milieu gediend. 

BUNGALOWPARKEN EN KAMPINGS. 

Problee'mstelling. 

7.5.15. In toenemende mate wordt natuur- (met name bos-) 
gebied opgekocht dor rekreatie-ondernemefs om er vakan-
tiehuisjes te bouwen of een  keeping  aan te leggen. 
Met name de bungalowparken maken het rekreëren voor an-
deren, in de vorm van dagrekreatie, onmogelijk door la-
waai en rommel. Op deze wijze kunnen slechts enkelen 
van deze gebieden genieten, waar de hele bevolking recht 
op heeft. 

Oplossing. 

7.5.16. Er worden geen bungalowparken meer in rekrea-
tiegebieden aangelegd. 

7.5.17. Kampings zijn uitsluitend aan de rand van rekrea-
tiegebieden toegestaan. 

-SPREIDING VAN RE}EAT. 

Probleemstelling. 

7.5.18. De rekreatiemogelijkheden zijn, zowel voor wat 
betreft de verdeling tussen de Nederlandse regio's, als 
die tussen stad - platteland - kleine kernen, ongelijk 
verdeeld. 

7.5.19. Mensen uit de Randstad- moeten vaak ver reizen 
om te kunnen rekreéren in natuurgebieden. Wil men van-
uit de Randstad een kwartiertje op de Veluwe wandelen, 
dan is men een paar uur kwijt aan reistijd, wat voor hen 
zeer vervelend is. - 

Bovendien is het voor de bevolking van de natuurgebieden 



ook niet zo leuk, steeds opnieuw lastig gevallen te 
worden door deze toeristen. 

7.5,20. Aan dé andere kant hebben plattelandsmensen 
veel minder rekreatievoorzieningen tot hun beschik-
king dan stedelingen. Zij hebben echter evenveel 
recht op een eigen zwembad, bioskoop, sportvelden, 
sportzalen, kultureel onderwijs, schouwburgen, bi-
bliotheken enz. 

7.5.21. Dat zij deze voorzieningen niet zelf hebben 
en het maar moeten doen met die van de meest dicht-
bijgelegen stad, viOdt  zijn oorzaak in het feit dat 
de overheid het financieel minder aantrekkelijk 
vindt daarin te voorzien. 

Oplossing. 

7.5.22,  De ongelijke verdeling van de rekreatiemoge-
lijkheden kan worden opgeheven door over te gaan tot 
decentralisatie ervan. 
Treffen van voorzieningen voor dagrekreatiemogelijk-
heden direkt rond'de stedelijke centra, ook goed be-
reikbaar per openbaar vervoer. 

7.5.2. Dit betekent: de aanleg en het behoud van na-
tuur-rekreatiemogelijkheden in het westen hebben 
voorrang boven wegenbouw en veeteelt. De aanleg van 
bossen dient tevens als werkverschaffing. 

7.5,24, Voor de rekreatieve voorzieningen wordt als 
kriterium gehanteerd: "oppervlakte" en (boven een mi-
nimum) niet "aantal inwoners". Bijv.: elk gebied van 
8.000 ha heeft recht op een eigen zwembad. De groot-
te kan men enigszins vari'éren, afhankelijk van het 
aantal inwoners, 

7.6. Verkeer en vervoer 

Uitgangspunt. 

7.6,1. Gezien de schaarse ruimte in Nederland, dient 
de ruimte die gebruikt wordt voor wegen tot een mini-
mum beperkt te worden. 

7.6,2. Er behoren geen voor gemotoriseerd verkeer 
opengestelde wegen doornatuurgebieden (al dan niet 
met een rekreatiefunktie) te lopen, aangezien gemotori- 
seerd verkeer: 
de rust verstoort (die bijv, in de broedtijd in vogel- 
gebieden erg belangrijk is) en 
een gevaar voor de fauna en flora is. 

7.6,. De leebaarheid van woongebieden mag op geen en-
kele wijze aangetast worden door het verkeer (onveilig-
heid; lawaai, ontsiering en vervuiling). 

7,6,4. Het vervoer dient zo efficibnt mogelijk te ge-
schieden,d,w,z. (en zeker in een tijd van energieschaar-
ste) geen verspilling van brandstof. 

Probleemstelling, - 

7.6.5. Men maakt in toenemende mate gebruik van de pri-
vé-auto om zich te verplaatsen. Het aantal inwoners van 
Nederland stijgt nauwelijks, de wegen daarentegen worden 
steeds voller en breiden zich steeds meer uit, 

7.6.6. De bezetting van de auto's is zeer laag. Vooral 
in het woon-werk-vergaderverkeer ziet men te vaak 
slechts bbn persoon in een auto, 

7.6,7. Natuurgebieden worden opgeofferd voor nieuwe we-
gen. 
Aanleg en uitbreiding van het bestaande wegennet ver-
groot wel tijdelijk de ruimte voor het verkeer, maar 
lost niet de problemen op. 

7.6,8. Binnensteden, historische steden en kleine ker-
nen worden vaak opgeofferd voor de aanleg van nieuwe 
wegen. 

7.6,9. Om het parkeerprobleem op te lossen, verschijnen 
er ontsierende en sfeerloze parkeergarages, 

7,6,10. Jaarlijks vallen er duizenden verkeersslachtof-
fers, 

Oplossing, 

7,6,11 Het autogebruik moet sterk afgeremd worden door: 
het bevorderen van andere vormen van verkeer, die züini-
ger en veiliger zijn (zie onder openbaar vervoer) - en 
aan te dringen op selektief autogebruik. Men rijdt  

alleen met de auto als er geen andere mogelijkheden 
van vervoer zijn. In alle andere gevallen gaat men 
te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. 
Onder melektief autogebruik moet ook worden verstaan 
het "samenrijden", meerijden met iemand, die toch de-
zelfde kant op moet (bijv. koilega), 

7.6.12. De binnensteden worden autovrij gemaakt. Aan 
de rand van de stadscentra worden parkeerkelders 
aangelegd, 

7,6.13, De verkeersveiligheid moet bevorderd worden 
door: 
brede voetpaden, woonerven, speelstraten, drempels, 
oversteekplaatsen enz. 
brommers niet meer op fietspaden, maar op de autoweg. 
slechts auto's te fabriceren, die technisch niet har- 
der dan 120 km. per uur kunnen rijden. / 

verkeersregels te vereenvoudigen. 

7.6.14. Bij wijze van eksperiment, eens per maand 
een autovrije zondag. 

7.6.15. Onderzoek naar alternatieve vervoersmiddelen 
die zuiniger en veiliger zijn, moet op gang gezet 
worden, 

OPENBAAR VERVOER. 

Uitgangspunt. 

7,6,16. Iedereen moet voldoende mogelijkheden hen 
om snel en betaalbaar te reizen; een deel van de mem-
sen heeft die mogelijkheden, omdat ze kan beschikken 
over een eigen auto. Een groot aantal mensen geeft 
echter geen auto en is aangewezen op de fiets en be-
nenwagen (langzaam) of taxi (wel snel maar erg duur). 
Om ook deze mensen snel en betaalbaar te- laten kunnen 
reizen is een goed funktionerend openbaar vervoer on-
misbaar. 

Probleemstelling. 

7.6,17. In de afgelegen gebieden laat het openbaar 
vervoer -en dan in het bijzonder 'a nachts- te vaak 
verstek gaan. 

Oplossing, 

7.6.18, De trein- tram- en busverbindingen moeten 
voldoen aan een-  aantal minimumeisen ten aanzien van: 
- snelheid: 
- frekwentie - 

- prijs 
- 

- service 
bereikbaarheid, - 

- 

Deze kriteria worden vastgesteld door het ministe-"e 
van verkeer en waterstaat en behoren voor elk de*. 
van Nederlahd van toepassing -te zijn. 

GOEDERENVERVOER - GEVAARLIJKE STOFFEN. 

Probleemstelling. 

7,6.19. Regelmatig rijden door Nederland zgn,"chloor-
treinen", die stoffen vervoeren, die zeer eksplosief 
en zeer giftig, dus levensgevaarlijk zijn. De autori-
teiten hebben zich in het algemeen niet voorbereid 
op een eventuele toekomstige ramp met zo'n trein. 

7.6.20. Ook worden veel chemikalin met tank-auto's 
vervoerd. Hier doet zich hetzelfde probleem voor als 
onder 7,6,19. 

Oplossing. 

7.6.21. Op de lange duur moet het transport van ge-
vaarlijke chemische stoffen grotendeels overbodig wor-
den, doordat de leveranciers en gebruikers zo veel mo- 
gelijk op hetzelfde industrieterrein zitten, - 

7,6.22. Op korte termijn moeten: 
- de gemeenten verplicht worden een eigen (direkt 
uitvoerbaar) rampenplan op te stellen en de bevol-
king op de hoogte te stellen wat er moet gebeuren, 
wanneer er een ongeluk gebeurt; 

- de transportondernemingen verplicht worden de ge- 
meenten te melden, wanneer ze hierdoor rijden; - 

- er vaste routes bepaald worden, die niet door de 
woonwijken lopen; 

- de tankautochauffeur/treirimachinist verplicht wor- 
den over een mobilofoon te beschikken, waarmee 
in geval van nood direkt de politie en brandweer ge- 
alarmeerd kunnen worden en 



8.4, In het kader van de alternatieve defensie dient 
een algemene sociale dienstplicht ingevoerd te wor-
den voor eeN jaar voor jongens en meisjes Na het 17e 
jaar kan men opgeroepen worden Mensen die voor de 
militaire dienst zolang die nog bestaat worden 
pgeroepen zijn vrijgesteld van sociale dienst 

8.. De sociale dienstplicht bestaat uit 4 maanden 
sociale vorming en 8 maanden sociale dienst. Voor de 
laatste 8 maanden heeft men in beginsel de mogelijk-
heid de volgende alternatieven te kiezen: zieken-
huizen, bejaardentehuizen, verpleeginrichtingen,  an-
dare  sociale gezondheids4iensten, ontwikkelings-sa-
menwerking, maatschappelijke diensten, uitbouw en 
research geweldloze defensie, vredesmacht van de VN, 
politie (in een werkelijke demokratie is het ge-
wenst dat de politie voor een deel, zoveel mogelijk 
ongewapend, dienstplichtig wordt), en in alle sek-
toren van de samenleving, waar ondersteuhing nodig 
zal blijken. 
De 1+  maanden  Worming  bestaat uit 2 maanden vorming 
methodiek en mentaliteit geweldloze akties (o.a. 
een training voor het bijb8engen van begrip omtrent 
de menselijke gevoelens) en 2 maanden opleiding in 
die maatschappelijk6ektor, waarin men de volgende 
8 maanden de gemeen schap gaat dienen. 

8.6. Een dergejajke sociale dienstplicht beoogt: 
- vorming ir en demokratische en sociale gezindheid 
- ontwikkeling van een alternatieve geweldloze de- 
fens 

C 
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tankautochauffeurs verplicht worden een speciaal di- 
ploma te halen voor transport van gevaarlijke stof-
f en. 

7,7. Industrie 

Uitgangspunt. 

7.7.1. Woon- en leefgebieden mogen niet wijken voor 
de industrie. 

Probleemstelling. 

7.7.2. De industrie vervuilt het milieu, hindert 

T ... ITT. ... . - 

woonwijken en staat vaak in een geestdodend kluitje 
op elkaar, zodat het werkverkeer wordt verstopt. 

Oplossing, 

7.7.3. Een strakke uitvoering en nodige uitbreiding 
van de Hinderwet. 
"Een leefbaar milieu is belangrijker dan een nieuw 
plastik produkt". 

7,7,4,. Vervuilende industrie wordt tegengewerkt; zo-
veel mogelijk gebouwd eo verplaatst naar gebieden ver 
van woonwijken of natuurgebieden. 

7.7,5. Zie ook 7.3.17. 

MEEffillEM- 

Uft9an punt 
liet evanheii.sche konsept van gerechtigheid en vrede en 
tevens de politieke wil om tot verdere ontspanning te 
komen eLeu±w : . »er- tussen alle landen 
in de wereld, zal ook tot uiting moeten komen in een 
beleid ten aanzien van het militaire apparaat van Neder-
land. 

4 8.1. Nederland diL
L  

nu te beginnen met de ste'-- 
w ombouw van -gewelddadige defensie in een al- 
ternatiev geweldloze defensie. 

8.2. Het ontstgán va1en  vrijwilliglrs- of prpape- 
L ger moet worden afgewezen. Zolang militaire dlnog 
9 bestaat, dienen vrijstellingsnormen vanwege geestet'ijk 
ambt en brôederdienst te vervallen. Er dient echter 

,volledige ruimte te zijn voor gewetensbezwaarden te-
gen vervulling van de militaire dienst. Vervangende 

-„sociale dienst mag niet langer zijn dan de militaire 
dienst 

Gestreefd moet worden naar 
het verkrijgen van een wettelijke erkenning ..wda-et 
-p1-ement-van gewetensbezwaren tegen het betalen van een 
bijdrage aan de militaire defensie via de belastingen, 
waarbij alternatieve bestedingsmogelijkheden worden 
geboden. 

8.3. Men dtent te strevep-ñVr een jaarlijkse afbouw 
van het militaiveefensie-budget m minstebn per 

ojaar deze zal bestemd wosden voor dte v6eedz90 wereld- 
Jpolitiek I 

ontwikkelingssamenwerking - opheffing van het grote personeelstekort bij aller. 
- trainingskursussen in ekonomische demokratie d w z lei maatschappelijke diensten indien niet voldoen- 
zelfbestuur in het ekonomische leven de beroepskrachten voorhanden zijn 

- opbouw van een alternatieve geweldloze defensie; 8.7. De overheithent het onderzoek in de methodiek 
- het verlenen van subsidie aan groepen, die zich van aktieve-geweldloosheid en de daarbij vereiste 
voor geweldloosheid en vrede inzetten' mentaliteit in zeer ruime mate geldelijk te onder- 

- instelling van een kommissie bewustwording oorlogs- steunen. Ook de kerken hebben hierbij een belangrij'. 
en vredesvraagstukken; 1  taak. 

- invoering van het vak vredeswetenschappen op scho- 
len, danwel de daarvoor in aanmerking komende vak- - 8.8. Zolang er nog een krijgsmacht baz±aM-4i- - 
ken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en maat- dig 4eicenis-van-e*--wree'dr--dient deze op minder 
schappijleer zodanig inrichten, dat ze bijdragen -dot hiWrarchische en autoritaire wijze te worden georga- 
een grotere geestelijke en politieke weerbaarheid. - . niseerd. Gok dient een vrije politieke informatiever- 

schaffing te worden bevorderd in de kazerne. 

8.9. -'eee'esd-i militair vertoon, zoals taptoes, para. 
des e.d. moet worden afgeschaft. 

8.10. De uitvoer van militair materiaal,.me-t--mame- 
7 

dient onmiddellijk te worden verboden. 



l. EVANGELIE EN POLITIEK, 

2. VREEDZAME WERELDPOLITIEK. 

2.1. Buitenlands beleid, 11  
2.2. Ontwikkelingsbeleid, 
2,3, Europees beleid, 

3. LEEFBAARHRID, 

3.1. Milieu en grondstoffen. 
3.2. Energie. 
3,3. Gezondheidszorg, 

4. SOCIAALEKONOMISOH BELEID, 

4.1. Arbeid en Werkgelegenheid, 
4,2, Inkomensbeleid, 
4,3. Belastingen, 
4,4, Vereenvoudiging Wetgeving m.b.t. inkomens. 
4.5. Handel, nijverheid en vrije beroepen, 
4,6. Bedrijfsdemokratisering, 
4,7, Sociale wetgeving, 
4.8. Konsumentenbeleid, 

5. NELZIJN, 

5.1. Maatschappelijke hulpverlening, 
5,2. Demokratisering en Emancipatie. 
5.3, Justitie, 
5,4, Kultuur, 
5.5. Rekreatie en Sport. 

6. ONDERWIJS. 

6.1. Algemeen, 
6.2, Funderend Onderwijs, 
6.3, Sekundair Onderwijs, 
6,4, Onderwijs na de Middenschool, 
6,. Permanente Edukatie. 

7. VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING, 

7.1. Grondpolitiek. 
7.2. Milieubehoud. 
7,3. Wonen. 
7.4, Ruimtelijke Ordening. 
7,5, Rekreatie, 
7.6. Verkeer en vervoer. 
7,7. Industrie, 

8. DEFENSIE, 
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