
DEMOCRATISCHE PARTIJ. 

Beginselpro gram, 

Doel. 

De Democratische Partij, samengesteld uit de Algemeene Nederlandsche 
Vrouwen-Organisatie en de Democratische Partij, stelt zich ten doel de 
democratische beginselen in staat en maatschappij in toepassing te bren-
gen. 

Daarvoor acht de partij noodig het brengen in één politieke organisatie 
van democratisch gezinde Nederlanders van verschillende godsdienstige 
richting en het verbreken van de tegenwoordige onjuiste politieke schei-
dingslijn voor zoover deze nog wordt beheerscht door de z.g. antithese. 

Het democratisch beginsel van dezen tijd, hetwelk te omschrijven is als 
bet beginsel der gelijkgerechtigdheid, vordert volgens de Democratische 
Partij de verwezenlijking der volgende wenschen 

I. Publiek- en privaatrechtelijke, maatschappelijke en economische ge-
lijkstelling van vrouw en man.  

If.  Democratiseering van den Volkenbond; versterking van zijn in-
vloed en gezag.  

III. Nationale ontwapening.  
IV. Volledige toepassing van het vrijhandelstelsel. 
V. Aanvaarding als eenig richtsnoer voor de staatkunde ten aanzien 

van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao het belang dier staats-
deelen zelf. 

Erkenning, overeenkomstig de bedoeling der Grondwet, van Neder-
landsch-Indië, Suriname en Curaçao als zelfstandige deden van den Staat.  

VI,  Volledige uitvoering van het in onze wetgeving neergelegde 
beginsel van volkomen vrijheid van het belijden zijner godsdienstige 
meeningen.  

VII. Volledige scheiding tusschen Staat en Kerk.  
VIII. Ernstige bezuiniging in de Staatshuishouding op die uitgaven, 

welke niet strekken tot de cultureele en economische verheffing van land 
en volk.  

IX. Belastingheffing naar draagkracht. 
X. Exploitatie van gemeenschapswege van daarvoor in bet belang der 

gemeenschap in aanmerking komende bedrijven.  
XI. Wettelijke regeling der rechtspositie van alle ambtenaren en 

andere werknemers in dienst der overheid. 
XII. Regeling van de medezeggenschap der arbeiders (zoowel intel-

lectueele als handenarbeiders) in bedrijven, zooveel noodig door wettelijke 
maatregelen. 

XIII. Handhaving van het beginsel der Arbeidswet 1919, 
XIV. Behartiging der belangen van den landbouw en de visscherij, 

volgens het beginsel der gelijkgerechtigdheid  zóó,  dat deze een aan handel 
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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 
verstande, dat deze geschiedt niet alleen in het belang der loonarbeiders, 
maar ook in dat van andere daarvoor in aanmerking komende volksdeelen 
en dat daarbij vermenging van sociale voorzorg en armenzorg strikt 
worde vermeden. 

XVII. Verbetering van het volksonderwijs en de volksopvoeding. 
XVIII. Betere aanpassing van ons rechtswezen en strafstelsel aan de 

tegenwoordige toestanden en moderne denkwijzen. 

ALGEMEEN DEMOCRATISCHE UNIE. 

Urgentie-program. 

Het urgentie-programma der Unie bevat om. : Het streven naar we-
reldvrede en ontwapening langs den weg van het Nationale Voorbeeld. 
Verwerping van elk revolutionair streven, De Unie staat volkomen ge-
wetensvrijheid voor. 

Zij weoscht een democratisch geconstrueerden Volkenbond, die de 
macht heeft, internationale geschillen door arbitrage te beslechten. 

Zij staat afschaffing van den dienstplicht voor en wil het militaire 
apparaat vervangen door een politiemacht. 

De A.D.U. streeft krachtdadig naar vrijhandel en wil afschaffing van 
overheidssteun aan bedrijven. 

Aan werklooze gezinshoofden moet productieve arbeid worden ver-
schaft onder instandhouding van het gezinsverband. Cumulatie van pen-
sioenen en salarissen van ambtenaren in overheidsdienst, dient te worden 
vermeden. 

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

De A.D.U. verklaart zich voor prernievrij Staatspensioen aan alle 
Nederlanders. 

Zij wenscht afschaffing van personeele belasting voor zoover die drukt 
op winkel-, café-, restaurant- en hotelbedrijf, doch verklaart zich vóór 
belasting op de goederen in da dcode hand. 

Ten aanzien van de overzeesche gewesten verklaart zij zich voor een 
politiek, die niet strijdt met de belangen der inheenische bevolking. 
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