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de EG,. goed voor U1.1  
Het beleid van de EG 

De Europese eenmaking wordt vaak voorge-
steld als iets moois en progressiefs. 'Samen-
werking is nodig om de problemen op te 
lossen. We moeten het met z'n allen doen', 
zegt men dan. Maar is de samenwerking in 
EG-verband wel zo mooi en vooruitstrevend? 
Het ekonomisch beleid van de EG werkt 
gunstig voor de grote bedrijven. Het versnelt 
het verdwijnen van kleine bedrijven. Hele 
bedrijfstakken zijn onder begeleiding van de 
EG gesaneerd. Grote bedrijven drukten 
kleinere kapot of slokten ze op. Tevens werd 
de produktie verregaand geautomatiseerd. 
Gevolg was een enorm verlies aan arbeids-
plaatsen. En de macht van de multinationale 
bedrijven werd steeds groter. 
In de landbouw is het al niet veel anders. 
Ook hier koncentratie en minder werkgele-
genheid. Vanuit de EG worden wel grote 
subsidies in de landbouw gestoken. Gevolg 
is echter evengoed een versterking van het 
grote landbouwbedrijf. De kleine bedrijven 
zijn gedwongen te verdwijnen. Men stuurt 
aan op grote bedrijven, die werken met hoge 
investeringen en weinig arbeiders. De onge-
plande produktie leidde tot grote overschot-
ten in de landbouw: melkplassen, boter-
bergen, wijnmeren. En tot grote werkloos-
heid onder de jonge boeren. 
De Europese Gemeenschap vormt een 
machtig handelsblok. Van de verdragen, die 
de EG met landen uit de Derde Wereld sloot 
profiteren de EG-landen het meest. West-
Europa krijgt voordelig grondstoffen gele-
verd. En de landen van de Derde Wereld 
krijgen niet de kans om een zelfstandige 
ekonomie op te bouwen. Ze blijven met 
handen en voeten aan het rijke Westen 
gebonden. 
0p politiek vlak dreigen veel konservatieve 
regels uit andere EG-landen ook hier inge-
voerd te worden. Bijvoorbeeld de Europese 
Conventie ter bestrijding van het terrorisme, 
waardoor 'Duitse methoden' in Nederland 
ingang vinden. 
De invloed van de bevolking op de 
beslissingen van de EG is niet of nauwelijks 
aanwezig. Ook de Europese verkiezingen 
veranderen daar niets aan. Het Europese 
parlement heeft immers geen macht. Intus-
sen worden er op het nivo van de EG vele 
beslissingen genomen, waar parlementen en  

regeringen later aan gebonden zijn. Dit 
betekent een uitholling van de parlementaire 
demokratie. 
Dus zo mooi en progressief is de Europese 
eenmaking niet. De belangen van de grote 
bedrijven geven in de EG de doorslag en niet 
de belangen van de bevolking. 

PSP nodig 

Tegen de politiek van de EG zal een tegen-
macht moeten komen. Allereerst moet dat 
door buitenparlementaire akties: door sa-
menwerking op internationaal vlak van de 
vakbeweging, de vrouwenbeweging, van 
politieke partijen, van milieukomitees en 
andere aktiegroepen. 
Maar ook binnen het Europese parlement 
liggen voor politieke partijen mogelijkheden  

om aan die tegenmacht te werken. En juist 
in het Europese parlement is de PSP-inbreng 
broodnodig. Om te laten zien dat het alle-
maal heel weinig met demokratie te maken 
heeft wat er in de EG gebeurt. Om steun te 
geven aan de machtsvorming van onderop. 

Een PSP-zetel in dat parlement is een voort-
zetting van de brede beweging in West-
Europa tegen bedrijfssluitingen, tegen kern-
energie, vóór het milieu, vóór ontwapening 
en tegen de aanvallen op demokratische 
rechten. De PSP zal naar vermogen deze 
groepen steunen. De PSP zal een zetel in het 
Europese parlement net zo gebruiken als nu 
al in de Tweede Kamer. Ze zal de mogelijk-
heden in het parlement benutten om aan 
te geven waar het gevoerde beleid faalt en 
hoe het anders kan. De PSP zal zich sterk 
maken voor een politiek, die opkomt voor 
socialisme en vrede. 
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Drie vragen aan 
PSP-lijs11rekker Bouwe Kol mo 

Bouwe Kalma is de PSP-lijsttrekker voor 
de Europese verkiezingen. Eerder zat hij 
al voor de PSP in de Rijnmondraad. 

32 Jaar heeft Kalma (55) bij de Rotter-
damse politie gewerkt. Als hoofdinspek. 
teur. Bekend om zijn vriendelijke vast-
beradenheid. Bekend ook om zijn princi-
piële optreden. Zijn mening stak hij niet 
onder burostoelen of verdachtenbankjes. 
Tégen het apartheidsregiem in Zuid- 

Wat gaat u doen als PSP-er in her Europese 
parlement? 
'Net als in het Nederlandse parlement is het 
broodnodig dat de PSP ook inhet Europese 
parlement komt. Om duidelijk stelling te 
nemen tegen zaken als een Europese kern-
macht, inperking van demokratische rechten. 
Tegen de machtspolitiek van West-Duitsland 
en Frankrijk, tegen de uitbuiting van de 
Derde Wereld. De PSP wil, samen met haar 
buitenlandse zusterpartijen en andere linkse 
partijen, in dat parlement alternatieven aan-
voeren voor een ander beleid, gericht op de 
belangen van de gewone mensen. Daarbij is 
nationale en internationale samenwerking 
met de vakbeweging, de vrouwenbeweging, 
de milieugroepen en de anti-repressiegroepen 
van het grootste belang.' 

Zijn de Europese verkiezingen voor de PSP 
belangrijk? 
'Ja, natuurlijk! Want het is belangrijk voor 
de kiezers dat de PSP meedoet. De PvdA 
gaat bijvoorbeeld samen met de Duitse SPD 
de verkiezingen in. Een partij die de Berufs-
verbote heeft ingevoerd. En zeer NAVO- 

Afrika. Vóór het openhouden van de 
abortuskliniek Bloemenhove. Zeer veront-
rust over de ondemokratische gang van 
zaken in West-Duitsland. Als gevolg daar-
van werd hem het werken bij de kinder-
en zedenpolitie onmogelijk gemaakt. Een 
sfeer van politieke hetze en verdachtma-
kingen werd tegen hem opgeroepen. 
Bouwe Kalma werd genoodzaakt om ont-
slag te nemen. 0p wachtgeld via een 
Berufsverbot! 

getrouw is. Trouwens, de PvdA is zelf ook 
een nogal verwaterde socialistische partij. 
Steunt de NAVO en heeft met het kabinet 
Den Uyl de grondslag gelegd voor de Bestek 
'81-politiek. En de PvdA blijft streven naar 
samenwerking met het CDA. Omdat de PSP 
meedoet, kunnen de mensen hun stem uit- 

brengen op een betrouwbare, waterdichte 
socialistische Partij.' 

Hoe kijkt de PSP eigenlijk tegen de Europese 
Gemeenschap aan? 
'De Europese Gemeenschap is een zeer 
ondemokratische instelling. De beslissingen 
worden er in het verborgene genomen. 
Het geheel is jarengeleden opgezet als een 
dam tegen het socialisme. Het is de uiting 
van het verlangen van de grote ondernemin-
gen om nationale belemmeringen weg te ne-
men. Om zo gemakkelijker en goedkoper te 
kunnen produceren. Ten koste van grote 
werkloosheid, regionale onderontwikkeling 
én de Derde Wereld. Tegen die ontwikkeling 
moet, ook in het Europese parlement, ge-
streden worden. De PSP wil niet opkomen 
voor een Europa van de ondernemers. Maar 
wel voor socialisme en vrede!' 

De eerste twee van de PSP-lijst Bouwe Kalma en Titia Bos 

De landbouwpolitiek in Europa toont aan 
welke belangen de Europese Gemeenschap 
op dit moment behartigt. Niet die van de 
bevolking of van de boeren. Wél die van de 
grote voedselkoncerns. Want wat is het 
geval? De inkomens van de boeren bleven 
achter ondanks de garantieprijzen en de 
subsidies. Slechts door enorme schaalver-
groting kunnen de boeren nog aan een rede-
lijk inkomen komen. Dit leidt tot verregaan-
de mechanisering en intensivering: de af-
schuwelijke bio-industrie. De kleine boeren 
zijn gedwongen te verdwijnen. Een groot ver-
lies aan arbeidsplaatsen is het gevolg. 
In 1945 werkten in Nederland 530 duizend 
mensen in de landbouw. In 1979 nog maar 
75 duizend. De grote bedrijven kochten de 
kleine op, zodat de produktie niet minder 

Boterbergen 
& melkplassen 
werd. In de EG is een enorme overproduktie, 
die leidt tot de bekende boterbergen, melk-
plassen en wijnmeren. Om te kunnen voort-
bestaan moet een hoer tegenwoordig enorme 
bedragen investeren. Dat moet meestal ge-
leend worden, zodat de banken en de voed-
selkoncerns veel boeren helemaal in hun 
greep hebben. 
Ook de konsument schiet niet veel op met 
het EG-beléid. De tussenhandel bepaalt in 
belangrijke mate de winkelprijs. De kwaliteit 
van het voedsel laat veel te wensen over. 

De overproduktie, die doorgedraaid wordt, is 
een waanzinnige verspilling. Zeker als je ook 
nog denkt aan de honger in de Derde Wereld. 
Bij de bio-industrie worden dier en grond 
kapot gemaakt. Dit alles wordt in de hand 
gewerkt door het Europese landbouwbeleid. 
Niet iets om trots op te zijn. 
Dit beleid moet om. De PSP kiest voor een 
samenhangend prijs- en marktbeleid. Voor 
een produktie, afgestemd op de behoefte, en 
verbeterde arbeidsomstandigheden voor de 
boeren. De grond moet in gemeenschaps-
handen komen. Boeren moet een behoorlijk 
inkomen gegarandeerd worden, zodat ook 
kleinere bedrijven een kans hebben om te 
overleven. De bio-industrie en uitputting van 
de landbouwgronden moeten aan banden 
worden gelegd. 



Ddlopende weg 

Om te leven heb je energie nodig. Om je te 
bewegen, maar ook voor verwarming, ver-
lichting en voor duizend andere dingen. 
Vroeger haalden we die uit steenkool. Tegen-
woordig vooral uit gas en olie. Maar volgens 
veel geleerden raakt ook dat op. Enkele tien-
tallen jaren terug dacht men hét gevonden te 
hebben: kernenergie. Uit metalen als ura-
nium en plutonium zijn grote hoeveelheden 
energie te halen door kernsplijting. 
Maar kernenergie is levensgevaarlijk. De stra-
ling van radioaktieve stoffen is gevaarlijk. 
In  Harrisburg  weet men daar meer van. 
Gaat er in een kernreaktor iets mis, dan kan 
dat een ontploffing als een atoombom geven. 
Voor de opslag van het afval van de reaktor 
heeft men nog geen oplossing. Maar toch 
heeft men al op grote schaal kernenergie in-
gevoerd. En er zijn nog plannen voor veel 
meer kerncentrales. 

Alsof het niet anders kan 

Miljarden zijn er gestoken in de ontwikkeling 
van kernenergie. Véél meer dan in alle ande-
re methoden van energiewinning samen! 
En nu zijn er mensen die zeggen: 'Jammer, 
we kunnen niet anders, want andere metho-
den zijn niet goed onderzocht.' 

Een logische konklusie is dan, dat je die 
andere methoden alsnog goed moet onder- 

In het Europese Verdrag, de grondslag van 
de Europese Gemeenschap, staat dat in de 
aangesloten landen de vrouwen niet mogen 
worden gediskrimineerd. Maar ondanks aIler,  
lei wetten is aan de feitelijke onderdrukking 
van de vrouw bijna niets veranderd. 

Volgens de wet hebben vrouwen recht op 
werk. In de praktijk stelt dit weinig voor. 
Een schrijnend gebrek aan voorzieningen 
zoals gratis kresjes vormt al een grote belem-
mering. Vaak ook worden vrouwen aange-
steld als 'tijdelijke krachten'. Bij inkrimping 
van het bedrijf vliegen zij er dan als eersten 
uit. De PSP wil opheffing van die diskrimina-
tie in het arbeidsproces en bij de inschrijving 
op het arbeidsburo. Opheffing ook van alle 
ongelijkheid op het gebied van belastingen 
en sociale voorzieningen. De PSP wil gratis  

zoeken. En vlug Ook! Want die zijn in ieder 
geval minder gevaarlijk. Energie uit zonlicht 
of windkracht kan wel degelijk een grote 
behoefte dekken. Als je maar de moeite 
neemt om ze te ontwikkelen. Daarnaast kan 
er veel energie bespaard worden. Bijvoor-
beeld door allerlei nonsens-produktie achter-
wege te laten of apparaten zo te maken dat 
ze langer mee gaan. 

Daar werkt de EG niet aan. Al jaren geleden 
heeft  Euratom,  een onderdeel van de EG, de 
toekomst uitgestippeld. Die toekomst heet 
kernenergie. Tientallen, zo niet honderden 
kerncentrales. Voor onderzoek naar andere 
bronnen wordt hoegenaamd geen geld uit-
getrokken. Wél miljarden voor onderzoek 
naar kernenergie. En voor zo'n levensgevaar-
lijk projekt als een snelle kweekreaktor in 
Kalkar. Zo'n kweekreaktor maakt méér 
plutonium dan hij verbruikt. Een ware bron 
van vergif dus, die nodig gesloten moet 
worden. 

De PSP verwerpt dit beleid. De PSP kiest 
voor een andere weg: grootscheeps onder-
zoek naar schone energiebronnen. En totale 
stopzetting van de kernenergie. 

In Europa is een breed verzet tegen 
kernenergie. Dat blijkt uit vele massale 
demonstraties. In het pinksterweekend 
worden er in de hele EG demonstraties 
tegen kernenergie gehouden. In de omge-
ving van Nederland: op zaterdag 2 juni in 
het Drenthse Gasselte en het Belgische 
Doel. Op zondag 3 juni in het Duitse 
Kalkar. 

kresjes en arbeidstijdverkorting per dag voor 
iedereen. 
Abortus wordt (toevallig?) in verschillende 
landen op vrijwel dezelfde wijze geregeld. 
De vijf dagen-bedenktijd in het nieuwe wets-
voorstel is van andere Europese landen af-
gekeken. Volgens de PSP hoort het beslis-
singsrecht over abortus bij de vrouw. Abor-
tus moet uit het wetboek van strafrecht en 
in het ziekenfondspakket. 
De vrouwenbeweging groeit. De solidariteit 
gaat over de grenzen heen. Ook wij kunnen 
internationale kontakten leggen. Voor de 
strijd voor legalisering van abortus, voor 
meer vrouwenhuizen, voor een betere ver-
deling van het werk. 
Tegenover een koalitie van Europese rege-
ringen een internationaal verbond van 
feministische en socialistische vrouwen! 

Nergens liggen zoveel vernietigingsmiddelen 
opgeslagen als in Europa. In ons werelddeel 
staan naar schatting 10.000 kernwapens te-
genover elkaar. De meeste Europese steden 
zouden bij een oorlog tussen NAVO en 
Warschau-pakt in één steekvlam worden 
vernietigd. 
Al ettelijke jaren praten Oost en West vruch-
teloos over ontwapening. Het gaat daarbij 
vooral om de aantallen kernwapens die Ame-
rika en Rusland rechtstreeks op elkaar ge-
richt houden. Voor de kernwapens die in 
Europa liggen opgeslagen bestaat in het 
overleg nauwelijks aandacht. Toch is het ons 
belang, dat Europa nooit het atoomslagveld 
van Russen en Amerikanen zal worden. 
Daarom moeten de kernwapens weg uit 
Europa! 

EEN GOEDBEGIN IN EUROPA: 
KERNWAPENS UIT NEDERLAND! 

In ons land wordt, vooral vanuit de kerken 
druk uitgeoefend om de kernwapens des-
noods eenzijdig weg te doen. Om te begin-
nen uit Nederland. De PSP beschouwt dit 
als een zeer belangrijk begin. Er moet in 
Europa een doorbraak naar ontwapening 
komen. 
Zeer waakzaam blijft de PSP tegenover 
degenen die pleiten voor een krachtige 
'Europese' bewapening, in het bijzonder 
voor een Westeuropese kernmacht. EG-
kommissaris Vredeling (PvdA) deed onlangs 
weer een suggestie in die richting. 
De roep om een onafhankelijke Europese 
wapenindustrie klinkt alsmaar luider. Van 
uiteenlopende groepen als de Westduitse 
CDU tot en met de Italiaanse kommunis-
ten. Op  deze wijze wil men de positie van de 
Europese (wapen)industrie tegenover de 
Amerikaanse versterken. 
Een ander geluid horen we bij de PvdA. 
Die vindt dat je je wapens gewoon moet 
kopen waar ze het goedkoopste zijn. Dat is 
in Amerika. Kennelijk is men met 'goed-
kope' Amerikaanse wapens nog niet vaak 
genoeg in de boot genomen. 
Voor de PSP gaat het niet om een keuze 
tussen Europees of Atlantisch militarisme. 
De arbeid van de mensen in Europa moet 
vrede en welzijn dienen. Ze mag niet op 
onze eigen en andermans vernietiging ge-
richt worden. 

r-)i iwgmrIh;_1vr 



Werklozen 
Werkloosheid en bezuinigingen zijn de 
laatste jaren aan de orde van de dag. In de 
landen van de Europese Gemeenschap zijn 
vele miljoenen mensen zonder werk, vooral 
vrouwen en jongeren. Voor hén is er geen 
werk. Wel zijn er vele behoeften waar best 
werk van gemaakt kan worden. Denk maar 
aan de woningnood, de milieubewaking en 
welzijnsvoorzieningen. 

Waar komt werkloosheid vandaan? 

De werkloosheid wordt voor een deel veroor-
zaakt doordat alle bedrijven samen meer 
produkten maken dan verkocht worden. 
Maar vooral doordat bedrijven in hun streven 
naar winst mensen door machines vervan- 

De Europese verkiezingen zijn verkiezin-
gen, en dus demokratisch, zou je zeggen. 
Vergeet het maar. 
Niet alleen dat het Europese parlement 
geen macht heeft. Ook de kiesregels zijn 
een toonbeeld van willekeur. Kijk maar: 
In Duitsland en Frankrijk is er een kies-
drempel van 5 procent, in Nederland van 
4 procent. In Groot-Brittannië wordt 
gewerkt met het zéér ondemokratische 
distriktenstetsel. In Denemarken moet 
een Partij die niet in het Deense parle-
ment vertegenwoordigd is, maar liefst 
65.000 handtekeningen ophalen om mee 
te mogen doen. En zo kunnen we wel 
doorgaan. 

gen. In EG-verband werden de grenzen voor 
elkaars produkten opengezet. Dat werkt in 
het voordeel van de grotere bedrijven die zo 
meer mogelijkheden krijgen om hun produk-
ten af te zetten. Veel kleinere bedrijven kun-
nen deze konkurrentie niet aan. Ze worden 
doodgedrukt of opgeslokt. Bedrijfstakken 
zoals de textiel en de schoenenindustrie 
werden vanuit Nederland verplaatst naar 
landen als Italië en Tunesië, waar de lonen 
laag gehouden worden. 

Zo worden steeds meer mensen uit het ar-
beidsproces gestoten. Buiten hun schuld ra-
ken ze werkloos of worden ze in de WAO ge-
stopt. Vooral groepen als vrouwen, jongeren 
en buitenlandse arbeiders worden als eersten 

Het is wel duidelijk: de grote partijen 
willen van deze verkiezingen een onder-
onsje maken. Bang als ze zijn voor een 
echt links geluid in het Europese parle-
ment. Ze willen geen linkse lastpost in 
het parlement, terwijl dat ook daar juist 
broodnodig is. De PSP kan die vier pro-
cent halen. Haar groeiende aanhang wijst 
daarop. Het anti-militaristisch en socia-
listisch geluid moet ook in het Europese 
parlement gehoord worden. 

Laat je stem niet tenonder gaan in de 
eenheidsworst van de grote partijen. 
Stem links en lastig, dus PSP!  

ontslagen en komen dan niet meer aan de 
slag. 

Overal bezuinigingen, maar niet op defensie 

De maatregelen die de Europese regeringen 
nemen om de werkloosheid terug te dringen 
zijn overal hetzelfde: bezuinigingen op de 
kollektieve uitgaven, kortingen op sociale 
uitkeringen, belastingverlaging en premies op 
investeringen voor het bedrijfsleven. 
Het doel is de bedrijven meer winst te laten 
maken. Dat zou dan leiden tot meer werkge-
legenheid. Winsten worden er inderdaad ge-
maakt. Maar dat leidt niet tot meer werk. 
Want die overkapaciteit is er nog steeds, zo-
dat er weinig geïnvesteerd wordt. Waar dat 
wel gebeurt betreft het automatisering. Dat 
kost eerder arbeidsplaatsen. 
Op gezondheidszorg, onderwijs, openbaar 
vervoer, bejaardenwerk en woningwetbouw 
wordt bezuinigd. Terwijl er grote behoefte 
is aan méér daarvan. Door deze bezuinigin-
gen gaan ook hier vele arbeidsplaatsen ver-
loren. Bij de bezuinigingen blijft alleen 
defensie buiten schot. 

Een ander beleid 

Het beleid van de regering Van Agt zal de 
werkloosheid niet oplossen. Zij stelt nog 
steeds vertrouwen in de ondernemers die zelf 
de werkloosheid veroorzaakt hebben. 
De regering kan beter zelf voor werk zorgen. 
De PSP wil geen ongerichte stroom geld naar 
het partikuliere bedrijfsleven. Sektoren in 
nood, zoals de textiel en de scheepsbouw, 
moeten meer steun krijgen. De besteding van 
dit geld moet volledig onder kontrole komen 
van de overheid, de betrokken arbeiders en 
de vakbonden. In het onderwijs, de gezond-
heidszorg en het welzijnswerk is voor tien-
duizenden mensen een nuttige arbeidsplaats. 
Extra uitgaven voor sociale woningbouw, 
stadsvernieuwing en woningisolatie zorgen 
niet alleen voor de hoognodige, goede en 
betaalbare woningen, maar ook voor veel 
arbeidsplaatsen. 
Om het beschikbare werk beter te verdelen 
wil de PSP arbeidstijdverkorting, niet alleen 
in Nederland maar in heel Europa. De over-
gang van vier- naar vijfploegendienst in 
volkontiriu-bedrijven is noodzakelijk. De mo-
gelijkheid tot vrijwillige pensionering moet 
verruimd worden. De arbeidsdag kan ver-
kort worden tot zeven uur. Daardoor kan 
ook een begin gemaakt worden met een her-
verdeling tussen mannen en vrouwen van het 
werk binnens- en buitenshuis. 

De verkiezingen voor het Europese parle-
ment worden opgevoerd als een graadmeter 
voor de steun aan de regering Van Agt. 
Een stem op de PSP is een ondubbelzinnige 
stem tegen deze regering. De PvdA mikt nog 
steeds op een nieuwe koalitie met het CDA, 
de ruggegraat van de regering Van Agt. 
Stem 7 juni ook daarom PSP. 

I I  

De PSP geeft een tweemaal per maand verschijnend blad 
uit: BEVRIJDING. Leden van de PSP krijgen dit blad 
automatisch toegestuurd. Maar niet-leden kunnen er-een 
abonnement op nemen. 

LI een BEVRIJDING en een aanmeldingsformulier voor 
de PSP, omdat ik lid wil worden 

U een acceptgirokaart voor een proefabonnement van 
een half jaar voor f. 10,- 

13 idem voor een normaal jaarabonnement van f. 25,— 

Naam: ....................................... 

Adres. ........................................ 

Postcode: . ..... .. Woonplaats: ................. 

PSP 
j uitknippen en opsturen naar: 

AMS " PSP Postbus 700 1000 AS Amsterdam. 
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