
MANIFEST  

Aan het Nederlandse Volk 
Landgenoten. 
Toen in de oorlogstijd een deel van ons volk ten slotte suikerbieten at en velen vaak door vriendenhulp 
nog maar net in het leven konden blijven, de vliegende bommen over onze hoofden gierden en wij  alien  
door bruut geweld getyranthseerd werden, toen dachten we: ,,Dat nooit weer". 
We namen ons voor alles na de oorlog grondig te veranderen. 
Noch in ons hart, noch met ons verstand veranderden we echter grondig genoeg. 
Integendeel, het verleden werd nog eens herhaald, waardoor, vanzelfsprekend, de resultaten bedroevend en 
ook beschamend zijn. We zien weer hetzelfde politieke steekspel, werkloosheid die geest en welstand be-
dreigt, duurte, bewapening, angst en onbehagen. 
Waarom is er na 1945 niets beters tot stand gebracht? 
De ontwikkeling der techniek is hoog genoeg om alle aardbewoners een redelijk bestaan te verzekeren. Als 
het morele peil van ons  alien  zo hoog was als het peil der techniek, hadden wij  alien  een vredig leven zon-
der te grote materiële zorgen. Helaas moeten we vaststellen dat wij, tot nu toe, niet in staat waren om de 
verworvenheden van hoofd- en handarbeid in wijsheid te beheren. 
In plaats van naastenliefde zien we machtsbegeerte en hebzucht. Machtsblokken bewapenen zich. Aan de 
conferentietafel zitten politici die overwegend in geld en macht denken en handelen. 
Daar geldt het recht van de sterkste. De beschaving, die men beweert voor te staan, leert ons evenwel dat 
vredige samenwerking geboden is. 

Wij zullen een oorlogvoorkomende politiek moeten gaan voeren. 
Atoomsplitsing, benut voor oorlogsdoeleinden, zal tenslotte eindigen met splitsing van ons zelf. Na een 
derde Wereldoorlog is er van kapitalisme noch socialisme meer sprake. Als we de oorlog ,,overleven" krui-
pen we als- wrakken uit radio-actieve puinputten. 

Er is een uitweg! 
Niet het dynamiet is gevaarlijk doch de man die op de knop drukt! 
Boven de gehele wapenberg uit moet de stem klinken van Rede en Bezinning. 
De geschiedenis daagt ons uit. We verlaten de onheilsweg of gaan onder. 
Wij moeten een geheel ander internationaal ,,klimaat" scheppen waarin menselijk overleg op basis van wat 
recht is, mogelijk  wordt. Een vertrouwenssfeer, waarin macht en hebzucht niet thuis horen, waarin eerlijk- 
heid en uaastenliefde realiteiten zijn. 

Nederland verheffe de verlossende stem! Nederland geve het voorbeeld! 

Een voorbeeld, dat getuigt van vredelievendheid en de wereld laat zien hoe we w è 1 met elkaar moeten leven. 
We moeten een eenheid demonstreren in een nieuwe maatschappijvorm. 
Het kapitalisme met zijn winstmotieven, concurrentie, sociale ontrechting en immorele invloeden op de 
Mens, moet plaats maken voor waarachtig socialisme waarin behoeftenbevrediging voorop staat en het ge- 
hele volk mee-denkt, mee-werkt en mee-beslist. 
Daartoe moet de gehele socialistische beweging vernieuwd worden. 
Ook hier moeten wij de verkeerde koers verlaten. Wij hebben grote fouten gemaakt. 
Het is niet langer gewenst uitsluitend op de verzorging van bijkomstigheden in het leven te letten. 
Het gaat nu werkelijk om ons leven zelf! 
De grote menselijke  idealen moeten weer op de voorgrond geplaatst worden. 
Tussen doel en middelen moet volledige overeenstemming bestaan. Ook dictatuur en geweld, gevaarlijke 
vervangingsmiddelen voor overtuigingskracht, behoren evenmin bij het verheven doel. 
Wij moeten het opschilderen van het onbewoonbare kapitalistische huis evenzeer staken als de poging om 
door nationalisaties alles aan de Staat te trekken. Geen bureaucratie! 
Het gaat om de Gemeenschap. Gemeenschapsbezit der productiemiddelen en democratisch gemeenschaps- 
beheer. Socialisatie! - 

Het socialisme moet voor verdere devaluatie en compromittering gered worden. 
Wij moeten het Socialisme zijn oude luister hergeven! 
Eerst dan zullen geestdrift en overwinningskans groeien. 
Gooit de versietep ballast overboord. Wij roepen U op tot vernieuwing eer het te laat is. 
Van ons Volk mag niet gezegd worden: ,,Gewogen maar te licht bevonden." 
Ons verenigd streven moet een episode zijn in de eeuwenlange strijd der Mensheid naar hoger doelen. Mens 
te zijn, in vrede en vrijheid te kunnen leven, mee te helpen het Recht te doen zegevieren in een Nieuwe 
Wereld. 

Wij moeten strijden voor het voorkomen van oorlog. 
Internationale ontwapening onder een Wereidrechtsorde. Voor Socialisatie. 
Stemt, steunt en versterkt de SOCIALISTISCHE UNIE. 
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