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De tekst van dit Europees Manifest is vastgesteld door het bestuur 
van de Europese Unie van Christen-democraten (EUCD), in zijn verga-
dering op 21 februari 1976 te Parijs. Aan de redactie van het manifest 
is meegewerkt door de christen-democratische partijen van België, de 
Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, 
Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje en Zwitserland. 
Ook de verenigingen van Europese christen-democratische jongeren, 
vrouwen en werknemers waren bij de opstelling van de tekst betrokken. 
De vertaling die hier volgt, is verspreid door de Nederlandse equipe 
van de EUCD, die bestaat uit KVP, ARP en CHU. 

DE CHRISTEN-DEMOCRATIE IN EUROPA 

Wij Europese christen-democraten willen de samenleving, de staat en 
de gemeenschap van volkeren gestalte geven en vernieuwen vanuit 
onze christelijk gefundeerde visie op de waardigheid van de mens. 

Als Volkspartij richten wij ons tot alle mensen, ongeacht tot welke 
sociale, economische en culturele groep zij behoren. Wij willen de 
diverse belangen volgens onze christen-democratische mens- en maat-
schappijbeschouwing met elkaar in overeenstemming brengen om de 
waardigheid en de vrijheid yan de mens meer mogelijkheden te geven. 

De mens moet zich in persoonlijke verantwoordelijkheid mede dankzij 
zijn eigen inspanningen kunnen ontwikkelen. Hij heeft recht op solidari-
teit en is verplicht zich voor anderen in te spannen. 

Wij strijden voor sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen voor allen. 
Zo menen wij in vrede en vrijheid het verenigd Europa van morgen te 
moeten opbouwen. 

Om ons doel, de verwezenlijking van een vrije, democratische en sociale 
gemeenschap, beter te bereiken hebben wij, christen-democraten van 
de verschillende landen van Europa, de Europese Unie van Christen-
democraten opgericht. 

DE UITDAGINGEN VAN ONZE TIJD 

Voor de eerste maal in de geschiedenis van de mensheid zou de tech-
nische en economische vooruitgang de mens in staat kunnen stellen 
ellende, onwetendheid en ziekten doeltreffend te bestrijden. Er werd 



al grote vooruitgang geboekt op het gebied van de vrijheden, de demo-
cratie, de sociale rechtvaardigheid en de levens- en arbeidsomstandig-
heden. Wat wij echter tot nu toe wisten te bereiken, heeft nieuwe tegen-
stellingen en nieuwe onevenwichtige situaties doen ontstaan. 

De vruchten van de vooruitgang zijn onrechtvaardig over de rijken en 
armen, de industrielanden en de ontwikkelingslanden verdeeld. In de 
industrielanden zelf wordt vaak het verschil tussen rijken en armen 
groter, of het nu gaat om in ontwikkeling achtergebleven gebieden of 
gebieden die worden gekenmerkt door een economische achteruitgang, 
of om nieuwe achtergebleven groepen (met name bejaarden, gehandi-
capten, marginale groepen). 

Pers, radio en televisie, alsook de grotere mogelijkheden om zich op 
ruimere schaal te kunnen verplaatsen maken nieuwe ontwikkelingen van 
solidariteit tussen de mensen mogelijk. Wij leven echter nog steeds in 
een niet-geïntegreerde wereld. De bereidheid om tot een dialoog tussen 
de verschillende volkeren en culturen te komen neemt toe, maar con-
flicten van ideologische, raciale, religieuze en sociale aard blijven voort-
bestaan. Ondanks de behoefte aan vrijheid en veiligheid en de wil 
tot zelfbeschikking bij de volkeren ontstaan er toch weer nieuwe totali-
taire regimes. 

Het verlangen van de mensen naar vrede wordt groter; internationale 
instellingen werden hiertoe in het leven geroepen; maar het ontbreken 
van een doeltreffende internationale rechtsorde wordt steeds duidelijker. 
Tegenstellingen, die dikwijls tot oorlogen kunnen leiden, blijven bestaan. 

De mens dreigt geleidelijk te worden onderworpen aan een economisch 
en sociaal stelsel waarin onbekende machten in zijn plaats beslissen. 
Verschillende vormen van politieke machtsconcentratie beperken de 
vrijheid van de mens in de maatschappij en leiden tot onderdrukking 
en overheersing. Burgers en overheid hebben steeds meer moeite om 
onderling samenhangende vraagstukken, die steeds ingewikkelder wor-
den, in hun geheel aan te pakken en op te lossen. Zij lijken de toekomst 
steeds minder in eigen handen te kunnen houden. De wetenschappelijke 
vooruitgang is tweeslachtig: hij brengt hoop, maar vormt ook een be-
dreiging voor het leven van de mensen. 

Uit het gebruik van geweld blijkt, dat men de mens en de concrete 
voorwaarden voor zijn bevrijding vergeet. De diverse vormen van ge-
weld zonder duidelijke motivering bewijzen dat in de maatschappij nieu-
we conflictbronnen ontstaan. Zelfs indien de mens zijn problemen van 
materiële aard heeft opgelost, loopt hij gevaar de werkelijke zin van 
zijn leven uit het oog te verliezen. 

In een tijdperk waarin de wetenschappelijke en economische vooruit-
gang aan de wil van de mens schijnt te ontsnappen, wordt hij onont-
koombaar geconfronteerd met een fundamenteel vraagstuk: hoe ont-
wikkelen wij een geheel eigen en nieuw model van een menswaardig 
bestaan? 
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ONZE FUNDAMENTELE BEGINSELEN 

De christen-democratische mens- en maatschappijbeschouwing berust 
op de volgende beginselen: 
- wij willen de volledige ontplooiing van de enkeling en van alle men-

sen in een meerkleurige maatschappij, waarin de mens zijn maat-
schappelijke solidariteit kan beleven; 

- wij willen de uit de menselijke waardigheid voortvloeiende, funda-
mentele waarden verwezenlijken: vrijheid, gelijke kansen, sociale 
gerechtigheid en actieve solidariteit; 

- wij willen democratische methoden gebruiken, gebaseerd op de 
persoonlijke verantwoordelijkheid; 

- wij willen verschillen aanvaarden om deze met het algemeen belang 
te verenigen; 

- wij willen de inspraak van eenieder in beslissingen die hem betreffen. 

Wij wijzen elk totalitair of autoritair regime af, zowel het fascistische 
als het communistische. 

Wij geloven dat de mensen slechts tot vollediger ontplooiing kunnen 
komen als zij zelf vrij en actief aan het maatschappelijk leven deel-
nemen en de samenleving in een waarachtige gemeenschap veranderen. 
Wij willen doeltreffende structuren maken om de spanningen die zich in 
de maatschappij voordoen, langs democratische weg te overwinnen. 
Met het oog op het isolement en de dwangpositie waarin bepaalde per-
sonen en groepen verkeren, willen wij de ongelijkheden verminderen 
en in de eerste plaats aandacht besteden aan de zwakkeren en minder 
bedeelden. 

Wij willen een veelkleurige samenleving tot stand brengen - vrij, 
solidair en rechtvaardig. Een samenleving waarin alle rechten van de 
mens worden gerespecteerd. Dat vereist zowel een mentaliteits- als 
een structuurwijziging. Wij zullen de nadruk leggen op de geestelijke, 
culturele en creatieve ontwikkeling van alle mensen. Een zuiver materia-
listische levensbeschouwing wijzen wij af. 

De politiek heeft tegenwoordig betrekking op alle aspecten van de 
samenleving, maar zij is niet alles wat de mens heeft. Het type samen-
leving dat wij willen opbouwen, zal altijd voor vervolmaking vatbaar zijn 
en dus altijd openstaan voor verandering en vooruitgang. Wij zijn er 
van overtuigd dat deze samenleving alle mensen meer geluk zal kunnen 
brengen. 

HOE WIJ DE TOEKOMSTIGE EUROPESE SAMENLEVING ZIEN 

Een democratie met actieve deelneming van de burgers 

Wij, christen-democraten van Europa, strijden voor een dynamische 



democratie. Door een steeds actievere deelname in de beslissings-
processen die in de samenleving moeten plaatshebben, moet de mens 
zelf bestemming aan zijn leven kunnen geven. 

De politieke partijen dragen een bijzondere verantwoordelijkheid bij de 
bevordering van de vertegenwoordigende democratie en bij de uitbrei-
ding van de democratische actieve deelneming van de burgers. Eerst 
moeten zij zelf hun interne democratie versterken. De rol die zij in de 
staat vervullen, vereist dat hun statuut officieel wordt erkend en dat 
zij uit gemeenschapsmiddelen worden gefinancierd. 

Wij zijn voorstanders van kiesstelsels die veelkleurigheid en het be-
staansrecht van verschillende stromingen respecteren en tegelijkertijd 
de vorming van grote partijen, die in staat zijn de stabiliteit en de doel-
treffendheid van de uitvoerende macht te verzekeren, bevorderen. 

De mening van de bevolking komt ook tot uiting via de georganiseerde 
groepen die de veelkleurigheid in onze samenleving garanderen.  Huh  
steeds grotere rol maakt een democratische structuur met inspraak-
mogelijkheden voor hen noodzakelijk. 

Omdat de macht van de regering door de complexiteit van de politieke 
taken is toegenomen, dient de controle op het regeringsoptreden door 
het parlement te worden versterkt. Het parlement moet voorts zijn 
methoden wijzigen en nieuwe werkinstrumenten krijgen om zijn wet-
gevende taken en met name de begrotingscontrole beter te kunnen 
verrichten. Meer in het bijzonder dient de oppositie de middelen te 
krijgen om haar rechten te doen gelden. 

Ten einde de deelneming van de burgers aan het politieke leven uit 
te breiden spreken wij ons bovendien uit voor passende vormen van 
consultatie en volksinitiatief. 

Wij hechten bijzondere waarde aan de gemeentepolitiek, die het dichtst 
bij de burgers staat. In dit verband pleiten wij voor structuren die meer 
rechtstreekse en meer persoonlijke deelneming en controle mogelijk 
maken; wij erkennen ook de waarde van een dialoog tussen politici en 
uit burgers bestaande actiegroepen. 

De herverdeling van de politieke macht moet gebaseerd zijn op decen-
tralisatie, waarbij de bevoegdheden dáár terechtkomen waar zij het best 
kunnen worden uitgeoefend: op lokaal, regionaal, nationaal of Europees 
niveau. Bij dit decentralisatieproces zal het zwaartepunt liggen op lokaal 
gekozen besturen. 

Tenslotte willen wij de vrijheid, verscheidenheid en levensvatbaarheid 
van ideeën en informatie, alsmede de vrije toegang tot de informatie 

onmisbare voorwaarden voor de democratie - garanderen. 

Het is onze overtuiging dat een goed beheer van de publieke zaak op 
alle niveaus een essentiële voorwaarde is voor een doeltreffend en 
doorzichtig functioneren van de democratische regimes. 



Een betere kwaliteit van het leven 

Het naoorlogse economische beleid, waartoe de christen-democraten 
ruimschoots hebben bijgedragen, heeft de meerderheid van de Europese 
bevolking een voorheen ongekende mate van welvaart en sociale zeker-
heid gebracht. Er zijn echter nog steeds minder-ontwikkelde regio's en 
sociale groepen in een achterstandsituatie. 

De politiek kan niet meer alleen gericht zijn op een kwantitatieve groei, 
maar moet ook een selectieve groei beogen. Het fundamentele doel 
moet in de eerste plaats een betere kwaliteit van het leven zijn, hetgeen 
zowel een geestelijk als een materieel welzijn van de mens betekent. 

De menselijke waardigheid vereist het recht van eenieder op werk dat 
overeenkomt met zijn capaciteiten. De uitbuiting van de werknemer, 
het harde en eentonige werk in bepaalde bedrijfssectoren, waardoor 
vervreemding ontstaat, maken het noodzakelijk dat alles wordt gedaan 
om plaats en Organisatie van het werk, alsmede het arbeidsmilieu te 
vermenselijken. 

Het versnelde industrialisatieproces vereist een evenwichtig beleid tot 
ontwikkeling van de particuliere bestedingen en de collectieve voor-
zieningen, alsmede een doelmatig beleid op het gebied van de ruimte-
lijke ordening. Meer in het bijzonder willen wij er voor zorgen dat een 
ongebreidelde verstedelijking geen schadelijke gevolgen voor het leven 
van de mens heeft. 

De bescherming van het milieu en meer in het bijzonder het behoud en 
herstel van het ecologisch evenwicht moeten eveneens behoren tot de 
eerste taken van de lokale, regionale en nationale overheden, alsmede 
van de Europese en internationale organisaties. 

Een economische en sociale politiek die de mens dient 

Voor ons, Europese christen-democraten, kan de economische politiek 
niet los worden gezien van de sociale politiek. De economische groei 
moet de goederen en diensten verschaffen die noodzakelijk zijn voor 
het materiële en geestelijke welzijn van alle lagen van de bevolking. Hij 
moet bijdragen tot de ontplooiing van de mens en van zijn waardigheid. 

Het zijn de politici, die de grote economische en sociale beleidslijnen 
moeten uitstippelen. Deze dienen een synthese tot stand te brengen 
tussen de markteconomie, de belangen van de gemeenschap en de 
sociale fundamentele rechten. 

Voor de verzekering van volledige sociale gerechtigheid en gelijkheid 
van kansen dient economische vrijheid samen te gaan met sociale 
solidariteit. 

Onze doelstelling op lange termijn is de opbouw van een economische 
en sociale orde waarin zowel beslissingsbevoegdheid als bezit billijk 
worden herverdeeld. Dit is volgens ons de enige weg om geleidelijk 
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te komen tot opheffing van ongerechtvaardigde verschillen en over-
winning van conflicten. 

Wij willen op alle niveaus van het sociale en economische leven een 
steeds ruimere medezeggenschap van alle betrokkenen bij de totstand-
koming en uitvoering van de beslissingen die hen raken. Aan deze 
medezeggenschap moet telkens in de daarvoor geschikte vorm gestalte 
worden gegeven in de onderneming, waarin kapitaal, bedrijfsleiding en 
werknemers als echte partners gezamenlijk moeten werken aan hun 
gemeenschappelijke taak. Op de beroepsorganisaties rust hierbij een 
bijzondere verantwoordelijkheid. 

Daarom gaan wij aan het produktiesysteem een nieuwe structuur geven 
en de economische groei in banen leiden om ze dienstbaar te maken 
aan de mens. Wij wijzen concentratie van economische macht en 
monopolievorming van de hand wanneer deze zich onttrekken aan het 
openbaar gezag en de mededinging vervalsen. 

Economische concentraties doen voorts de zgn. multinationals ontstaan, 
vooral in de vorm van financiële holdings, met een zodanige macht dat 
zelfs de politiek der regeringen dreigt te worden doorkruist. Een doel-
matige controle van deze ondernemingen is slechts mogelijk wanneer 
het proces van geleidelijke internationalisering van de economie ge-
paard gaat met een soortgelijke ontwikkeling op politiek gebied. 

Een toenemend aantal sociale en economische problemen vergt een 
politieke keus op lange termijn, zowel op regionaal, nationaal en Euro-
pees als op internationaal niveau. Daarom pleiten wij voor nieuwe 
vormen van democratische planning, waardoor een geconcentreerde 
ontwikkelingspolitiek wordt verzekerd, waarbij de vrijheid wordt geëer-
biedigd 1 

Wij besteden zeer bijzondere aandacht aan de werkzaamheid van de 
kleine en middelgrote ondernemingen in de sector van de produktie 
en de afzet in de landbouw en de ambachtelijke of industriële nijverheid, 
wier rol van fundamentele betekenis is voor de economie van democra-
tische staten. 

Met economische en sociale vooruitgang alleen kan men de armoede 
en de vervreemding van de mens niet bestrijden: om de mens vrijer 
te maken moeten daarenboven de levens- en arbeidsomstandigheden 
menselijker worden gemaakt. Wij willen zoeken naar zodanige produktie-
structuren dat de arbeid voor de werkende mens aan zin en betekenis 
gaat winnen. 

Wij wensen de sociale zekerheid verder uit te bouwen om aan eenieder 
bestaanszekerheid te verschaffen. 

Wij zetten ons in voor de bevordering van een positieve en dynamisch 

1 De vertaling  van het tweede deel van deze zin lijkt dubieus, gezien bijvoorbeeld de Duitse 
tekst; ,,Deshalb sprechen wir uns für die Entwicklung neuer Formell demokratischer Planung 
aus, urn die Entwickiung wirksam und in Freiheit zu ateuern". (Red.). 



vooruitziende gezinspolitiek, waardoor het gezin bij uitstek de plaats 
wordt waar man, vrouw en kinderen bescherming vinden en zich kunnen 
ontplooien. Wij willen voorts ook een passend beleid voor de huis-
vesting van het gezin ontwikkelen. 
Wij onderschrijven de fundamentele gelijkheid tussen man en vrouw. 
Wij wensen alle vormen van discriminatie uit te bannen waardoor de 
vrouw in juridisch, economisch en sociaal opzicht nog wordt getroffen. 
Zij moet zelf in vrijheid kunnen beslissen of ze een beroep wil uitoefe-
nen, of zich volledig aan haar gezin wil wijden, of beide mogelijkheden 
met elkaar harmonisch wenst te verenigen. 

De jeugd levert haar eigen bijdrage aan de vooruitgang van de maat-
schappij en ontwikkelt met name nieuwe ideeën en nieuwe modellen. 
De jongeren dienen hun persoonlijkheid in een geest van verantwoorde-
lijkheid en in een klimaat van hoor en wederhoor te kunnen ontwikkelen. 
Wij wensen hun gelijke kansen te bieden, hun alle mogelijkheden te 
verschaffen voor hun vorming, en voorwaarden te scheppen waardoor 
zij in het door hen gewenste beroep werk en promotiemogelijkheden 
kunnen vinden. 

De verlenging van de gemiddelde levensduur plaatst ons voor nieuwe 
verantwoordelijkheden; bejaarden dienen niet alleen zonder materiële 
zorgen van hun levensavond te kunnen genieten, maar zij mogen ook 
niet abrupt uit het beroepsleven en evenmin uit de actieve samenleving 
worden gestoten. 

Wij willen een regionaal beleid ontwikkelen waardoor de werknemer 
in zijn eigen streek werk kan vinden. Wij zullen alle maatregelen nemen 
waardoor een einde wordt gemaakt aan de uitbuiting van de migrerende 
arbeiders, met name op het gebied van de arbeid, de huisvesting en de 
bestaanszekerheid. 

Onderwijs gericht op de ontplooiing van de mens 

Wij christen-democraten wensen een onderwijssysteem dat ten doel 
heeft de jongeren op hun taak als mens voor te bereiden, hen als 
burger te vormen en hun de beroepsopleiding te verschaffen waarop zij 
recht hebben. 

Het onderwijs dient op alle niveaus voor  alien  zonder onderscheid naar 
sociale herkomst toegankelijk te zijn. Eenieder dient gelijke kansen te 
hebben om eraan te kunnen deelnemen. Voor de verwezenlijking van 
deze gelijkheid is een krachtiger politiek ten aanzien van de minder 
bedeelden noodzakelijk. 

De wil van de ouders moet worden gerespecteerd bij de keuze van 
het onderwijs waaraan zij hun kinderen willen toevertrouwen, en de 
overheid moet zorgen voor het garanderen van de financiële voorwaar-
den. De ouders moeten nauwer betrokken worden bij de oplossing van 
de problemen die in schoolverband rijzen. 

De vertegenwoordiging van de leerlingen in de verantwoordelijke orga- 
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nen van de school, die ten doel heeft hen te doen deelnemen aan alle 
aspecten van het leven in de school, betekent reeds een voorbereiding 
op het leven in een democratische maatschappij. 

Een systeem van permanente vorming dient eenieder de kans te geven 
zich in de loop van zijn gehele leven cultureel te verrijken en ook om 
zich in zijn beroep verder te bekwamen. 

Het is de taak van het hoger onderwijs om in dienst van de maatschappij 
en door samenwerking van allen die daaraan deelnemen, te zorgen 
voor onderwijs, studie en onderzoek, en voor de beroepsopleiding en 
vorming van de persoon. Aan de universiteiten dienen nieuwe vormen 
van zelfbestuur kansen te krijgen, die zijn aangepast aan de eisen van 
deze tijd. 

Een cultureel beleid voor een meer menselijke samenleving 

Kunst en cultuur zijn uitingen van het creatief, esthetisch en kritisch 
vermogen van de mens. Wij, Europese christen-democraten, beschou-
wen de vertegenwoordigers van het artistieke, culturele en wetenschap-
pelijke leven als belangrijke partners bij de opbouw van een meer men-
selijke maatschappij. 

Wij wensen zowel ons culturele erfgoed te behouden en te ontwikkelen 
als de eigentijdse cultuur grotere ontplooiingsmogelijkheden te ver-
schaffen. Hiervoor is directe steun aan culturele activiteiten nodig. 

Wij willen de publieke opinie ten opzichte van het culturele leven meer 
open maken dan voorheen. Wij wensen vooral de verschillende nationale 
culturen voor elkaar toegankelijk te maken en op deze wijze de Euro-
pese cultuur tot bloei te brengen. 

Wij achten de ontwikkeling van een nieuw cultureel beleid een van de 
belangrijkste middelen om de toenemende eenvormigheid in de samen-
leving tegen te gaan, alsmede om het najagen van uitsluitend materiële 
goederen een halt toe te roepen. 

Een geïntegreerd Europa 

Wij, Europese christen-democraten, zijn vastbesloten met kracht onze 
strijd voor de Europese integratie voort te zetten. Wij geloven dat 
Europa in de wereld van nu de kracht van zijn eigen persoonlijkheid 
moet tonen. Ons doel is de verwezenlijking van een politieke, democra-
tische en supranationale unie. De Europese regering moet worden toe-
gerust met autonome bevoegdheden ten opzichte van de nationale 
regeringen en zij moet verantwoording verschuldigd zijn aan het Euro-
pees Parlement. Dit dient door rechtstreekse algemene verkiezingen 
te worden gekozen en op het gebied van de wetgeving reële taken te 
gaan vervullen. 

De sociale partners dienen in nauwe internationale samenwerking aan 
de opbouw van de Europese samenleving te werken. 
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Wij willen in Europees kader een doeltreffend regionaal beleid ontwik-
kelen en daarbij voorrang verlenen aan de in structureel -opzicht minder 
begunstigde regio's. Voor deze politiek is een nauwe samenwerking 
nodig tussen de regio's enerzijds en het Europese gezag anderzijds. 
Ten aanzien van de staten die zich in verband met hun neutraliteit of 
om andere redenen niet, of nog niet volledig bij de Europese Gemeen-
schap hebben geschaard, stellen wij ons voor een nieuwe impuls te 
geven aan de politieke actie van de Raad van Europa en deze verder 
te ontwikkelen. 
Wij betuigen onze volledige en sterke solidariteit met alle democraten 
en vooral de christen-democraten, die zich in verschillende landen inzet-
ten voor politieke hervormingen die leiden tot een meervormige demo-
cratie en de weg openen tot hun intregratie in het democratische 
Europa. 
De christen-democratische partijen van de landen die lid zijn van het 
Atlantisch bondgenootschap, verbinden zich er toe de Atlantische soli-
dariteit te handhaven en te versterken. Zij zullen er binnen het kader 
van de NAVO naar streven de Europese defensie-inspanningen doeltref-
fend te organiseren, ten einde aldus de veiligheid van hun landen beter 
te waarborgen. Wij zullen er eveneens op toezien dat in een geest van 
vrede en openheid de dialoog tussen West- en Oost-Europa op gang 
wordt gebracht en dat de banden tussen Europa en de landen van het 
Middellandse-Zeegebied nauwer worden aangehaald. 

HOE WIJ DE TOEKOMSTIGE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP DER 
VOLKEREN ZIEN 

De ontwikkeling van de volkeren 

De onderontwikkeling in deivereld is een vraagstuk dat tot het geweten 
van alle rijke landen behoort te spreken. De verwezenlijking van sociale 
gerechtigheid op wereldniveau is een absolute voorwaarde voor de 
opbouw van een internationale rechtsorde. 
Wij wensen dat in alle staten de rechten van de mens worden ge-
eerbiedigd, zoals deze zijn geformuleerd in de Universele Verklaring 
van de rechten van de mens van de Verenigde Naties en in de Europese 
Conventie tot bescherming van de rechten van de mens. Wij wijzen hier 
met name op de situatie in de landen van Oost-Europa, waar de volke-
ren nog verstoken blijven van hun zelfbeschikkingsrecht en waar de 
fundamentele rechten niet worden geëerbiedigd. 
Wij zijn van mening dat de industriestaten en de energie- en grond-
stoffen-producerende landen moeten komen tot een systeem van voort-
durende, loyale en doeltreffende samenwerking met de minder bevoor-
rechte landen. 
In de internationale betrekkingen is het van wezenlijk belang dat de 



etnische en culturele waarden en hun verscheidenheid geëerbiedigd 
worden. Europa en alle industriestaten dienen er voor te waken dat hun 
beschavings- en ontwikkelingspatroon aan de anderen wordt opge-
drongen. 

Elk der rijke landen dient zonder meer een behoorlijk percentage van 
zijn bruto nationaal produkt te besteden aan de ontwikkeling van de 
arme landen, en zulks deels door middel van steun van overheidswege. 
Steun van overheidswege alsook van het particulier initiatief zal moeten 
worden gevoegd in de ontwikkelingsplanning van de landen die deze 
steun ontvangen. De rijke landen dienen economische en handels-
akkoorden te sluiten die de minder begunstigde landen in staat stellen 
hun ontwikkeling zelfstandig te bepalen. 

Wij willen voorts grotere steun verlenen aan projecten op het gebied 
van het onderwijs en de beroepsopleiding voor de jongeren in deze 
landen. 

De vrede in de wereld 

In onze visie op de internationale problemen gaan wij, christen-demo-
craten, uit van het beginsel dat de persoon, de volksgemeenschappen, 
rassen en godsdiensten dienen te worden gerespecteerd. 

De belangrijkste doelstelling van ons internationaal programma is de 
vestiging van de vrede, een bij uitstek christelijke opdracht. Dit geldt 
ook voor de bescherming van de rechten van de mens en vooral van 
zijn rechten en plichten als burger. 

Ook verbinden wij ons er toe uit te dragen dat onze partijen streven 
naar het tot stand brengen van een internationale orde die is gebaseerd 
op sociale gerechtigheid in dienst van het universele algemene welzijn. 
Wij wijzen nadrukkelijk op de noodzaak van de opbouw van een op 
samenhangende en evenwichtige monetaire verhoudingen berustende 
internationale economische orde. Eveneens is een snellere ontwikkeling 
van de arme landen nodig, met als doel een betere arbeidsverdeling 
tussen deze landen en de industriestaten. Het is onze vaste wil te 
werken aan een betere Organisatie van alle internationale organen, met 
name van de Organisatie van de Verenigde Naties, en wij zijn bereid 
hun de middelen te verschaffen om hun taak met gezag en goed gevolg 
te vervullen. 

Wij willen, met behoud van eigen veiligheid, werken aan wapenbeheer-
sing en alzijdige ontwapening. Wij zijn bereid onze landen ook zelf 
daaraan te onderwerpen. Als christen-democraten willen wij onze krach-
ten in de gehele wereld verenigen ter verdediging van de mens en tot 
de vreedzame oplossing van alle conflicten. 

OPROEP AAN DE BURGERS VAN EUROPA 

Wij, christen-democraten, doen op u, burgers van Europa, een beroep 

BE 



om samen met ons het hoofd te bieden aan de gevaren die ons in deze 
tijden bedreigen, en om de nieuwe kansen die zij  ons bieden met beide 
handen aan te grijpen. 

Wij zullen een politiek van vooruitgang en hervormingen in dienst van 
alle mensen voorstaan. Wij zijn bereid hiertoe samen te werken met 
andere democratische politieke groeperingen. 

De eenmaking van Europa wordt gehinderd door een nationalisme dat 
niet meer van deze tijd is. Wij zijn vastbesloten de belemmeringen van 
de nationale grenzen te doorbreken. 

Wij blijven trouw aan de hoge waarden van Europa en willen de fouten 
uit het verleden herstellen. 

De waardigheid en vrijheid van de menselijke persoon, de solidariteit 
tussen mensen en volkeren is ons devies. 

Zo willen wij een rechtvaardig, vrij en vreedzaam Europa opbouwen. 
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37.i.iil1!!A ati .i.iiII 

Aan de opstelling van het Europees Manifest hebben de volgende partijen 
meegewerkt: 
België - Christelijke Volkspartij CVP 

- Parti  Social  Chrétien PSC 

Bondsrepubliek Christlich-Demokratische  Union  CDU 
Duitsland - Christlich-Soziale  Union  CSU 

Frankrijk - Union  centriste des démocratesde progrès1  UCDP 

Ierland - Fine  Gael  FG 

Italië - Democrazia Cristiana DC 
- Südtiroler Volkspartei SVP 

Luxemburg - Parti Chrétien  Social  PCS 

Malta - Parti Nazzjonalista PN 

Nederland Anti-Revolutionaire Partij ARP 
- Christelijk-Historische Unie CHU 
- Katholieke Volkspartij . KVP 

Oostenrijk - sterreichische Volkspartei ÖVP 

Portugal - Centro  Democratico y  Social  CDS 

San Marino Partito Democratico Cristiano PDCS 
Sammarinese 

Spanje - Partido Nacionalista  Vasco  
- Union  Democratica Catalunya 

lzquierda Democratica 
Federacion  Popular  Democratica 

-  Union  Democratica del Pais Valenciano 

Zwitserland - Christlich-Demokratische Volkspartei CVP/ 
der  Schweiz  PDC 

- Parti Démocrate-chrétien Suisse 
- Partito Democratico-cristiano Popolare 

Svizzero 

1 Inmiddels is deze partij, samen met het  Centre  Démocrate, opgegaan in een nieuwe partij, het  Centre  des 
Démocrates Sociaux (CDS), waarin het hervormingsgezinde centrum nu verenigd is. 
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publikaties CDA-instituten 
Europees beleid 

Bouwstenen voor een Europees beleid' 
rapport van de wetenschappelijke instituten 

van KVP, ARP en CHU 

60 pag.; 16,50 

Commentaar Contourennota 
Samen verantwoordelijk voor het onderwijs" 

commentaar op de nota Contouren van een 

toekomstig onderwijsbestel' 

publikatie van de wetenschappelijke instituten 

71 pag. (groot formaat); 1 9,90 

Inflatie 
Inflatie als politiek probleem" 

rapport van de wetenschappelijke instituten 

38 pag.; 14,25 

Welzijnsbeleid voor ouderen 
beschou'ingen over bejaardenbeleid, 

plus conclusies CDA-studiedag 

publikatie van de wetenschappelijke instituten 

78 pag.; 15,90 

alle prijzen inclusief verzendkosten 
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