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Voor de eerste maal in de geschiedenis zullen 
de staatsburgers uit de negen Europese landen, 
tezamen ongeveer 140 miljoen kiezers, recht-
streeks hun vertegenwoordigers voor de Ver-
gadering van de Europese Gemeenschap (het 
Europese Parlement) kiezen. 

Voor democratische socialisten zijn deze ver-
kiezingen niet een doel op zichzelf. Zij moeten 
worden gezien als een extra impuls in het 
streven naar een samenleving die vrij is van 
onderdrukking en exploitatie. Wij streven  al-
ien  naar het gezamenlijke doel van een nieuwe 
wereldorde gebaseerd op democratische So-
cialistische beginselen. De kiezers: krijgen al-
dus de kans rechtstreeks aan vooruitgang in die 
richting mee te helpen. 

Bij de opbouw van de Europese Gemeenschap 
hebben de gemeenschappelijk afgebakende 
sociale en menselijke doelstellingen te lang 
moeten wijken voor de logica van het kapita-
listische marktstelsel, namelijk de behartiging 
van particuliere commerciele en financiele 
belangen Natuurlijk zal een rechtstreeks ge-
kozen Europees Parlement niet automatisch 
alle brandende problemen van onze tijd kun-
nen oplossen. Elk land zal door moeten gaan 
op eigen kracht en met eigen middelen de 
nodige sociale en economische veranderingen 
in te voeren; dit geldt ook voor de wetgeving. 
Maar wij zijn er diep van overtuigd dat een 
gezamenlijke actie in diverse terreinen de op-
mars naar deze doeleinden kan bespoedigen, 
zulks ten gunste van alle betrokkenen. 

4. Onze partijen hebben in de loop der jaren 
onderling verschillende ervaringen opgedaan 
Zij werken in landen waar het peil van de 
economische ontwikkeling, de heftigheid van 
de sociale strijd, culturele tradities, besef van 
de sociale problemen, de wisselwerking van 
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interne politieke allianties zeer verschillend 
zijn. Toch hebben wij  alien  het gezamenlijke 
doel voor ogen van een Europa met een meer 
menselijk gezicht en met meer gelijke kansen 
voor onze burgers. 

5. Met bezorgdheid zien wij: 
- de duidelijke onmacht om binnen de huidige 
maatschappelijke structuren het ernstige pro-
bleem van de werkloosheid op te lossen; 

6. De democratisch socialistische partijen geven 
daarom hierbij een opsomming van onder-
staande in gezamenlijk overleg opgestelde be-
ginselen: 
- het waarborgen van het recht op werk voor 
iedereen en vooral voor de jongeren; 
- het onder democratische controle brengen 
van de economische en sociale ontwikkeling; 
- bestrijding van vervuiling; 
- beëindiging van discriminatie, vooral van 
vrouwen; 
-bescherming van de consument; 
- het bevorderen van de vrede, veiligheid en 
samenwerking; 
- het verlenen, respectievelijk beschermen, van 
de rechten en de vrijheid van de mens. 

- een ontwikkeling naar minder gelijkheid en 
solidariteit die blijkt uit de nog steeds breder 
wordende kloof tussen rijken en armen in de 
hele wereld ook maar binnen de Gemeen-
schap; 
- de ongebreidelde groei van produktie en 
consumptie vooral in het welvarende deel van 
de wereld, die uitputting van natuurlijke rijk-
dommen en milieuverontreiniging tot gevolg 
heeft. 
Dit leidt tevens tot verslechtering van de leef-
en arbeidsvoorwaarden van miljoenen werk-
nemers. Socialisten kunnen en mogen hierin 
niet berusten. 



A. Waarborging van het recht op werk 
7. Werkloosheid wordt veroorzaakt door de crisis 

van het huidige economische stelsel. Het ver-
scherpt de ongelijkheid tussen de individuen, 
geeft de vrouw minder kansen op werk, jonge 
mensen die geen baan kunnen vinden raken 
gedemoraliseerd, en het leidt tot wanhoop en 
ontgoocheling onder de samenleving. 

8. De socialisten zullen trachten ervoor te zorgen 
dat alle lid-staten van de Europese Gemeen-
schap met een koerswijziging van resp. een 
betere controle op de economie en door een 
meer actief werkgelegenheids- en onderwijs-
beleid, een bijdrage te leveren tot de oplossing 
van het werkloosheidsvraagstuk. De mark-
teconomie leidt niet vanzelfsprekend tot so-
ciale gerechtvaardigdheid. Zolang een wer-
kelijke economische democratie niet gereali-
seerd is, kunnen de levens- en arbeidsomstan-
digheden meer menselijk worden. De onder-
schikking van arbeid onder kapitaal moet ver-
worpen worden. Zij zullen er in het bijzonder 
naar streven, dat een verdere economische 
groei degenen met de laagste inkomens ten 
goede zullen komen. 

9. Het recht op werk is en blijft één van de 
hoofddoelstellingen van het socialisme. Het is 
een fundamenteel menselijk recht voor man-
nen en vrouwen. De eerste taak van de Euro-
pese Gemeenschap en van de lid-staten is 
daarom de bestrijding van de werkloosheid en 
het waarborgen van volledige werkgelegen-
heid. Daarom hechten de socialisten het 
grootste belang aan een beleid gericht op niet 
alleen volledige werkgelegenheid maar ook op  

verbetering van de werkomstandigheden. 
10. Omdat wij strijden voor een maatschappij 

waarin de beschikbare rijkdom op eerlijke 
wijze wordt verdeeld, moeten wij de sociale en 
economische ontwikkeling vorm geven en be-
geleiden De traditionele maatregelen zijn te-
kort geschoten; er zal een actief werkgelegen-
heidsbeleid en planning van de economie no-
dig zijn om de werkloosheid te verminderen 
Wij streven ook naar een betere verdeling van 
het beschikbare werk, waarbij vooral wordt 
gedacht aan een kortere werkdag, een 35-uri-
ge werkweek en een systematisch beleid voor 
beroepsopleiding en herscholing Wij moeten 
daarbij vooral letten op de categorieën mensen 
die de meeste moeite hebben om aan de slag te 
komen; jongeren, vrouwen, oudere werkne-
mers, invaliden en buitenlandse werknemers. 

11. De beste manier om dit te bereiken is via een 
gezamenlijk beleid van de grotere industriële 
landen. Een zodanig beleid zal slechts tot stand 
kunnen komen m nauwe samenwerking met de 
vakbondsorganisaties, in bijzonder met het 
Europees Vakverbond. Het EVV moet op 
communautair niveau meer betrokken worden 
bij de voorbereiding van, resp. de procedure 
voor de besluitvorming. Onze partijen zijn ook 
van plan hun voorstellen,waarmogelijk, samen 
met de vakbeweging uitte werken. 

12. Wij beseffen dat voor de strijd tegen werkloos-
heid ook structurele hervorming en economi-
sche planning op langere termijn nodig zijn en 
dat in sommige sectoren de openbare bedrij-
ven daarin de hoofdrol zullen spelen. 

B. Democratische controle op economische 
en sociale ontwikkelingen 

13. Het economisch beleid moet worden geba-
seerd op een economische groei die beter is 
afgestemd op de verlangens van de mens, zon-
der verspilling van schaarse grondstoffen, zon-
der milieuvervuiling en gericht op meer soli-
dariteit tussen de regio's. 

14. Om aan deze verlangens te voldoen zouden wij 
gaarne een nauwe wetenschappelijke en tech- 

nologische samenwerking zien tussen de di-
verse landen ten einde oudere industrieën te 
moderniseren en nieuwe te stichten. Wij zijn 
voorstanders van structurele hervormingen, 
van economische planning en van een behoor-
lijke controle op multinationale ondernemin-
gen en op grote industriële en financiele con-
cerns. Het nodige moet worden gedaan om 
investeringen te begeleiden, vooral in indu- 
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striële sectoren die vele internationale vertak-
kingen hebben. Er moet meer geld be-
schikbaar komen voor een regionaal en sociaal 
beleid dat gericht is op vermindering van grote 
tegenstellingen tussen de diverse regio's en 
bevolkingsgroepen. 

15. Wij streven daarom naar: 
- het vestigen van een behoorlijke en de-
mocratische structuur van het economische 
bestel en economische stabiliteit; 
- de democratisering van de industrie in al 
haar geledingen zulks aangepast aan de bij-
zondere omstandigheden in de diverse lan-
den en in samenwerking met de vak-
bondsbeweging; 
- openbare controle van grote industriële en 
financiële concentraties en van multinatio- 

nale ondernemingen; 
- de ontwikkeling van arbeidscoöperaties en 
soortgelijke, voor het publiek nuttige onder-
nemingen; 
- het stimuleren van kleine en middelgrote 
ondernemingen. 

16. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
moet worden aangepast om meer evenwicht 
te brengen tussen produktie en verbruik, om 
de prijzen te stabiliseren en om via meer 
efficiency en een beter structureel beleid de 
inkomsten der boeren op een billijker 
grondslag te plaatsen. In het Gemeen-
schappelijk Landbouwbeleid moet voortaan 
ten volle rekening worden gehouden met het 
belang van de consumenten. 

C. De strijd tegen de vervuiling 
17. De landen van de Europese Gemeenschap 19. 

moeten gezamenlijk het voorbeeld geven voor 
een actie op wereldniveau om het ecologisch 
evenwicht te bewaren. 

18. De verbetering van het leven in steden en ten 
plattelande en de strijd tegen de vervuiling mag 
niet worden beperkt tot de grenzen van één 
enkel land. Alleen door een nauwe samen-
werking tussen onze landen kan de nodige 
bescherming van onze volkeren worden ver-
kregen door gezamenlijk overeengekomen en 
ten uitvoer gelegde maatregelen.  

Ten aanzien van het energieprobleem stellen 
wij voor: 
- dat de Europese Gemeenschap een 
doeltreffend programma opstelt voor energie-
besparing en ontwikkeling van andere ener-
giebronnen; 
- dat de verdere ontwikkeling, respectievelijk 
het gebruik van kernenergie pas plaats mag 
vinden als de controle en het beheer in 
openbare handen is en als de openbare veilig-
heid, gezondheid en het milieu op doeltreffen-
de wijze worden beschermd. 
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20. De socialisten zijn voor gelijkheid en verwer-
pen alle discriminatie, gebaseerd op geslacht, 
ras, geloof en politieke en levensbeschouwe-
lijke opvattingen. Dit betekent dat wij tegen 
uitsluiting uit overheidsdienst zijn, als deze 
alleen is gebaseerd op de politieke overtuiging 
der betrokkene. Gelijkheid betekent ook spe-

ciale bescherming van de ouderen, van gehan-
dicapten en sociale probleemgevallen. Man-
nen en vrouwen moeten in gelijke mate hun 
stempel kunnen drukken op de ontwikkeling 
van de maatschappij op alle niveaus, op het  

werk en thuis, in het openbare en in het privé-
leven. 
Mannen en vrouwen moeten gelijke toegang 
krijgen tot onderwijs, werk, sociale voorzie-
ningen, het openbare leven, enz. 

21. Om deze doelstellingen te verwezenlijken leg-
gen wij vooral de nadruk op: 
- aanpassing van de leerstof aan de behoeften 
van vrouwen; 
- toegankelijkheid voor eenieder tot instellin-
gen welke kinderen verzorgen; 
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- actieve bevordering in de gehele Europese tolerantie en kameraadschap. 
Gemeenschap van een algemene geest van 

E. Bescherming van de consument 
22. In onze verbruiksmaatschappij moet de be-

scherming van de consument tegen agressieve 
en misleidende reclame, misbruik van pro-
dukten die schadelijk kunnen zijn voor de 
gezondheid van de individu en die verspilling 
van waardevolle grondstoffen aanmoedigen 
speciale aandacht krijgen. Het algemeen be-
lang wordt vaak genegeerd in de zucht van 
producenten en adverteerders naar hoger ver-
bruik van nutteloze goederen. 

23. Wij stellen daarom voor: 
- een objectieve voorlichting en het rechtzet-
ten van misleidende reclame te bevorderen; 
- democratische verbruikersverenigingen aan 
te moedigen en deze een betere rechtsbasis te 
geven om in geval van misbruik door produ-
centen tegen deze laatsten processen aan te 
spannen; 
- de producenten in grotere mate verantwoor-
delijk te stellen voor de kwaliteit van hun 
goederen. 

F. Bevordering van vrede, veiligheid en 
samenwerking 

24. Vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit zijn 
niet alleen in onze eigen landen geldende be-
ginselen, maar ze zijn ook de richtsnoeren voor 
de nieuwe economische wereldorde die wij 26 
willen stichten. 

De socialisten in Europa zullen daarom helpen 
bij het bereiken van de ontspanning tussen 
Oost en West. 

Wij streven naar de volledige tenuitvoerleg-
ging van de Overeenkomsten van Helsinki en 
voor de bewerkstelling van vrede en veiligheid 

I n in de gehele wereld. Intussen zal al het moge-
lijke worden gedaan om de bewapenings-
wedloop, vooral in nucleaire wapens, stop te 
zetten en om de verkoop van wapens onder 
internationale controle te brengen. Er moet 
een bevredigende oplossing komen om de 

e- verspreiding van nucleaire wapens te verhin- 

ig 
deren. De socialisten zullen niet meewerken 
aan het leveren van wapen aan fascistische of 
rascistische regimes.  

delen van de wereld, zal het tot een duurzame 
vrede bijdragen. 

Daarom zouden wij de Europese samen-
werking met de ontwikkelingslanden willen 
verdiepen. De beginselen voor een zodanige 
samenwerking zijn dat: 
- de Gemeenschap moet bijdragen tot de al-
gemene vooruitgang van de ontwikkelings-
landen; 
- de onafhankelijkheid van de ontwikkelings-
landen en van hun recht verschoond te blijven 
van politieke, dan wel commerciële inmenging 
in hun zaken, volledig moet worden erkend; 
- de buitenlandse handel voor de ontwik-
kelingslanden voordeliger moet worden; 
- de wetenschappelijke en technische samen-
werking voor alle betrokkenen voordeel ople-
vert; 
-een overeenkomst tot stand komt over een 
gezamenlijke actie, ten einde op wereldniveau 
goede en eerlijke spelregels op te stellen voor 
het monetaire stelsel en voor economische 
transacties. 

25. Op  den duurzullen de rijke landen zich moeten 27. De Overeenkomst van Lomé moet worden 
neerleggen bij een langzamere groei van hun gezien als een belangrijke stap in de goede 
materiële welvaart om het Noord-Zuid-con- richting. Maar er moet nog veel worden ge- 
flict te kunnen oplossen. Pas als Europa blijk daan aan ontwikkelingshulp en samen- 
geeft van actieve solidariteit met de armere werking. 
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Ons programma terzake kan als volgt worden 
samengevat: 
- hulp moet worden geconcentreerd op de 
armste landen, en op landen die de levensstan-
daard van hun armste bevolkingsgroepen wil-
len verhogen; 
- ongebonden officiële ontwikkelingshulp 
moet worden verhoogd tot één procent van het 
BNP van de Europese Gemeenschap; 
- de Gemeenschap moet haar financiële steun  

uitbreiden tot niet-geassocieerde ontwik-
kelingslanden; 
- het geïntegreerde programma van UNC-
TAD  IV  inzake grondstoffen moet worden 
gesteund; 
- de Europese Gemeenschap moet het Hand-
vest van de Verenigde Naties over de econo-
mische rechten en verplichtingen van alle lan-
den overnemen en ten uitvoer leggen. 

G Uitbreiding, respectîevelîjke verdediging 
van de rechten van de mens en van de 
1ui[:iiï::i.I T]ii 

28. De rechten van de mens zijn geworteld in de 
meest elementaire menselijke instincten. De 
boodschap die de socialisten willen uitdragen is 
dat de enige zekere weg voor het bereiken van 
elementaire mensenrechten leidt via de stich-
ting van een vrij en democratische politiek, 
economisch en sociaal stelsel. Het bevorderen 
van de rechten van de mens moet op oprechte 
wijze gebeuren en mag beslist niet een middel 
worden met politieke doeleinden. 

29. Daarom zullen wij in de Vergadering van de 
Gemeenschap (het Europese Parlement) ei-
sen: 
- dat alle lid-staten van de Gemeenschap vol-
ledig de Europese Conventie inzake de rech-
ten van de mens ten uitvoer leggen; 
- dat de Europese Gemeenschap vooraan zal 
staan in de strijd voor de verwezenlijking van 
de rechten van de mens in de gehele wereld. 

30. Voor wat betreft de rechten van de staatsbur-
gers van de Gemeenschap zullen wij streven 
naar: 
- de uitbanning van alle wettelijke en politieke 
discriminaties onder de staatsburgers van elk 
land, waar ze ook in de Gemeenschap mogen 
wonen; 
- dat de fundamentele economische en sociale 
rechten onderdeel worden van de com-
munautaire rechten, waaronder het recht op 
werk. Elke vorm van discriminatie tegen 
buitenlanders moet worden beëindigd. 
- alle staatsburgers van de Gemeenschap 
moeten de hoogste politieke en wettelijke 
rechten krijgen. 

31. Wij begroeten de terugkeer van de democratie 
in Griekenland, Spanje en Portugal; wij zijn 
warme voorstanders van de toetreding van 
deze landen tot de Gemeenschap. Bovendien 
geloven wij dat het democratisch Europa met 
spoed de democratie in deze landen moet hel-
pen schragen en blijk moet geven van zijn 
solidariteit met de werkende klassen in de 
desbetreffende landen. 

Wij weten dat de economische en sociale 
structuur van deze landen en de produkten 
welke zij voortbrengen nopen tot bepaalde 
aanpassingsafspraken met een behoorlijk 
tijdschema van de overgangsperioden, ten ein-
de de legitieme belangen van iedereen - in de 
Gemeenschap en ook in Griekenland, Por-
tugal en Spanje - te eerbiedigen. 

De uitbreiding van de Gemeenschap moet een 
bron worden voor nieuwe kracht en dynamiek 
in Europa. 

32. Wij zien de Europese Gemeenschap niet als 
een doel op zichzelf. Deze beslaat trouwens 
ook niet geheel Europa. De neiging om het 
woord "Europa" te gebruiken als een be-
schrijving van de Gemeenschap is afkeuren-
swaardig, want het versluiert het feit dat de 
meerderheid van de Europese landen en vol-
keren niet tot de Gemeenschap behoren. Wij 
geloven dat de strijd voor het internationale 
socialisme verder gaat dan de grenzen van de 
Gemeenschap. 

33. Het rechtstreeks gekozen Europese Parlement 
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ik- moet beginnen zich binnen het bestek van de 
bestaande Verdragen te ontwikkelen Wij be-
seffen dat een verdere overdracht van be- 

Len voegdheden van nationale regeringen naar de 
instellingen van de Gemeenschap of van na- 

id- tionale parlementen naar het Europese Par- 
10- lement, pas mogelijk is als de nationale rege- 
In- ringen en parlementen daartoe een duidelijke 

en rechtstreekse goedkeuring hebben ver-
leend. 

34. In ieder van de negen staten van de Gemeen-
schap vormen de democratische socialisten 
een belangrijk en samenhangend politiek 
krachtenveld. 
Al deze voorstellen zijn goedgekeurd door de 
democratische socialistische partijen van de 
Europese Gemeenschap. Wij zullen ze in elk 
geval van die landen verdedigen. 

35. Het progressieve beleid van de socialistische 
partijen is nu zuiverder dan ooit afgestemd op 
de verlangens van de Europeanen, want het is 
nu zonneklaar dat de huidige problemen niet 
met het kapitalisme kunnen worden opgelost. 

De taak voor het oplossen van de problemen 
vandaag de dag moet zowel op nationaal als op 
communautair niveau worden uitgevoerd en 
deze kan worden vergemakkelijkt door een 
nauwere Europese samenwerking. 

Voor het welslagen van de actie in het belang 
van iedereen, moet de Socialistische beweging 
in het rechtstreeks verkozen Europese Par-
lement en in de parlementen van de lid-staten 
een krachtige stem laten horen. 
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Socialisten en Sociaal-Demokraten uit de negen 

landen van de Europese Gemeenschap werken 
samen in een Federatie. 

Daarmee vormen ze het enige parlementair-
poitieke samenwerkingsverband waarin partijen 
uit alle negen landen van de EEG zijn vertegen-
woordigd. Bij de Liberalen zijn het de Ieren die 
binnen de Europese Liberale Democraten verstek 
moeten laten gaan; Bij de christen-democratische 
Europese Volks Partij (EVP) ontbreken Dene-
marken en Groot-Brittannië. Een poging - mede 
op initiatief van de duitse christen-democraat 
Franz Josef Strauss - om in de samenwerking 
binnen Europa  óók  de franse Gaullisten, de en-
gelse Conservatieven en de rechtse Deense partij 
'Det Konservative Folkeparti' te betrekken on-
dervond te veel weerstand. Deze partijen werken 
nu met o.a. CDU en CSU samen in de Europese 
Democratische Unie, een samenwerkingsverband 
dat ook partijen uit niet-EEG landen omvat. 

NIEUWE FASE 

De Federatie van Socialistische- en Sociaal-
Democratische partijen in de Europese Ge-
meenschap bestaat in de huidige vorm sinds april 
1974. De samenwerking tussen europese so- 

cialisten dateert natuurlijk al van veel vroeger 
datum. Al in 1954 werd binnen de voorloper van 
de huidige EEG, de Europese Kolen en Staal 
Gemeenschap (ESKG) een socialistische fraktie 
gevormd onder leiding van o.a.  Guy  Mollet en 
Erich 011enhauer. 

In 1957 kreeg die samenwerking ook op het 
niveau van de partijen gestalte in het z.g.Verbin-
dingsbureau. De huidig Federatie ontstond na 
de uitbreiding van de Gemeenschap met Dene-
marken, Ierland en Groot Brittannië. 

De Federatie houdt tenminste ééns per twee 
jaar een congres waarop besluiten worden ge-
nomen over gemeenschappelijke politieke 
standpunten en over huishoudelijke aangele-
genheden. Meerdere malen per jaar vergadert 
het z.g. Bureau van de Federatie, waarin alle 
partijen zijn vertegenwoordigd. De dagelijkse 
leiding is in handen gegeven van het Presidium: 
voorzitter, 4 vice-voorzitters en sekretaris-ge-
neraal. 

Het laatst gehouden congres - van 10 tot 12 
januari j.l. in Brussel - koos de internationaal 
sekretaris van de franse socialistische partij Ro-
bert Pontillon tot voorzitter. Sicco Mansholt is 
één van de vice-voorzitters. 

INFORMATIE OVER DE AANGESLOTEN PARTIJEN 

BELGIË 

Parti-Socialiste. 
voorzitter: André Cools 
opgericht: 1978 
aantal leden: 180.000 
zetels: in 1977 35 van de 91 waalse 

zetels in de kamer van afge- 
vaardigden. 

Belgische Socialistische Partij 
voorzitter: Karel van Miert 
opgericht: 1978 
aantal leden: 130.000 
zetels: in 1977 27 van de 121 

vlaamse zetels in de kamer 
van afgevaardigden. 
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BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 

Sozialdemokratische Partei Deutschalnds 

voorzitter: Willy Brandt 
opgericht: 1875 als samenvoeging van 

Lasalle's Aligemeinen 
Deutschen Arbeitsverein 
en Bebel en Liebknecht's 
Sozialdemokratische Ar- 
beiterspartei. 

aantal leden: 1.000.000 
zetels: 224 van de 518 zetels van de 

Bundestag. 

FRANKRIJK 

Parti Socialiste 
eerste sekretaris: Francois Mitterand 
opgericht: 1905, als SF10 
aantal leden: 105 zetels in het Huis van 

Afgevaardigden, 22,8% 
van alle stemmen. 

DENEMARKEN 

Socialdeniokrat jet 
voorzitter: 

opgericht: 

aantal leden: 
zetels: 

Anker  Jorgensen  (tevens 
minister-president) 
1871. Sinds 1913 de groot- 
ste partij van Denemarken. 
125.000 
67 zetels in de 'Folketing'. 
37% van alle stemmen. 

IERLAND  

The Labour Party  
leider: Frank Cluskey 
opgericht: 1912 
aantal leden: 200.000 
zetels: 10.000 
zetels: 18 van de 148 zetels in de 

Dil 

ITALIË 

Partito Socialista Italiano 
sekretaris generaal: Bettino Craxi 
opgericht: 1892 
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VERENIGD KONINKRIJK 

Labour Party 
leider: James  Callaghan  
opgericht: 1900 als Labour Rep- 

resentation Committee  
leden: 659.058 individuele leden 

5.498.891 vakbondsleden 
zetels: 319 van de 608 zetels in het 

Lagerhuis  

Social Democratic and Labour Party  
leider: Gerry  Fitt  
opgericht: 1970 
leden: ca. 7500 
zetels: 113 zetels in Gemeentera- 

den. 1 zetel in Lagerhuis. 

aantal leden: 450.000 
zetels: 57 afgevaardigden, 9,6% 

van alle stemmen. 

Partito Socialista Democratico Italiano 
sekretaris generaal: Pietro  Longo  
opgericht: 1947, als afsplitsing van de  

PSI  
aantal leden: 150.000 
zetels: 15 afgevaardigden, 3,4% 

van alle stemmen. 

LUXEMBURG 

Letzeburger Sozialistische Arbechter Partei 
voorzitter: Lydie Schmidt 
opgericht: 1902 
leden: 4000 
zetels: / 17 van de 59 zetels in het 

parlement. 

NEDERLAND 

Partij van de Arbeid 
voorzitter: len van den Heuvel 
opgericht: 1894 als SDAP 
leden: 125.000 
zetels: 53 van de 150 zetels in de 

Tweede Kamer, 33,8% van 
alle stemmen. 
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