
en nijverheid gelijkwaardige plaats innemen in de zorgen van Regeering 
en Volksvertegenwoordiging. 

XV, Recht op gelijk Staatspensioen zonder premiebetaling aan alle 
Nederlandsche mannen en vrouwen beneden een bij de wet te bepalen 
inkomensgrens en boven een bij de wet te bepalen leeftijd. 

XVI. Voortzetting van den opbouw van de sociale voorzorg, met dien 
rlandsche verstande, dat deze geschiedt niet alleen -in het belang der loonarbeiders, 

doel de maar ook in dat van andere daarvoor In aanmerking komende volksdeelen 
te bren en dat daarbij vermenging van sociale voorzorg en armenzorg strikt 

worde vermeden, 
ganisatie XVII. Verbetering van het volksonderwijs en de volksopvoeding. 
dienstige XVIII. Betere aanpassing van ons rechtswezen en strafstelsel aan de 
e schei- tegenwoordige toestanden en moderne denkwijzen. 

intithese - -  - 

enisals - - 

cratische - - - 

ALGEMEEN DEMOCRATISCHE UNIE, 
sche ge Urgentie-program. - 

zijn ir- Streven naar wereldvrede en ontwapening langs den weg van het Na- 
tionale Voorbeeld, Verwerping van elk revolutionair streven, De Unie 
staat volkomen gewetensvrijheid voor. 

Het urgentie-programma der Unie bevat o.m.: Het streven naar we- 

aanzien reldvrede en ontwapening langs den weg van het Nationale Voorbeeld. 

staats- - Verwerping van elk revolutionair streven, De Unie staat volkomen ge- 
wetensvrijheid voor. - - 

Neder- Zij wenscht een democratisch - geconstrueerden Volkenbond, die de 

n Staat. - macht heeft, internationale geschillen door arbitrage te beslechten. - 

'gelegde Zij staat afschaffing van den dienstplicht voor en wil het militaire 

ienstige apparaat vervangen door een politiemacht. 
De A.D.U. streeft krachtdadig naar vrijhandel en wil . afschaffing van 

overheidssteun aan bedrijven. -- 

tgaven, Aan werklooze gezinshoofden moet productieve arbeid worden ver- 

in land schaft onder instandhouding van het gezinsverband. Cumulatie van pen- 
sioenen en salarissen van ambtenaren in overheidsdienst, dient te worden 
vermeden. - 

tag der In den nood der mobilisatie-slachtoffers en gepensionneerde oud-Indische 
militairen moet afdoende worden voorzien, - 

'en en De A.D.U. verklaart zich voor premievrij Staatspensioen aan alle 
Nederlanders. 

intel- Zij wenscht afschaffing van personeele belasting voor zoover die drukt 

ttelijkc op winkel-, café-, restaurant- en hotelbedrijf, doch verklaart zich vóór 
belasting op de goederen in de doode hand, - 

Ten aanzien van de overzeesche gewesten verklaart zij zich voor een 

cherij, politiek, die niet strijdt met de belangen der inheemsche bevolking, 

iandel  
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