
hoo 
uit 

Samen 
verantwoordelijk 

CDA-verkiezingspr 
1977-1981 
"t 

chrisfen 
don,ocrafisch 



Het verkiezingsprogram van het CDA telt 68 pagi-
na's. Dit program wordt in deze brochure in hoofd-
lijnen weergegevçfl. 
Het motto van ons program luidt: "niet bij brood 
alleen". De vraag naar ons dagelijks brood is na-
melijk wel belangrijk, maar het CDA meent, dat 
een politieke partij op méér dingen moet letten. 
Onze manier van leven en van omgaan met andere 
mensen mag niet alleen op onze eigen belangen 
zijn afgestemd. Op deze aarde zijn wij samen ver-
antwoordelijk Dat is dan ook het verkiezings-
thema van het CDA. 

Wie het volledige program wil bestellen, kan dit 
doen door f 4,— per exemplaar over te maken op 
gironummer 15008 t.n.v. Verkiezingsfonds CDA 
te Den Haag. 
Op dit gironummer zijn bijdragen ter ondersteu-
ning van de verkiezingscampagne uiteraard ook 
van harte we/kom. 



Het is tijd dat we wakker worden. Wakker uit de droom 
van ieder jaar meer en ieder jaar beter. We moeten terug 
naar de werkelijkheid. We zijn te ver doorgedraafd in de 
nohting van houden wat we hebben en pakken wat we 
kunnen krijgen. Daar zijn grenzen aan gesteld. De grens 
van de economie: we kunnen niet meer opmaken dan er 
is. En de grens van onze gezamenlijke verantwoordelijk-
heid: we leven niet alleen om te vechten voor een groter 
deel van de koek en om die plak dan ook meteen maar op 
te maken. 

Een andere samenleving. Daaraan bouwen we niet mee, 
als we onze zinnen blijven zetten op geld en andere din-
gen, die alleen maar aan onszelf en ons gezin ten goede 
komen. Het gaat in de maatschappij al tè veel hard tegen 
hard. Eigen belang krijgt de overhand; onze groep moet 
rnéér hebben dan andere groepen. 
Eind van het liedje is, dat we niet tevredener zijn gewor-
den, maar wel wantrouwiger en afgunstiger. Mensen die 
het toch al moeilijk hebben, trekken weer aan het kortste 
eind; de sterken strijken de buit op. 

Een paradijs op aarde kunnen we niet bouvvt, e,er-
heden, die wij dachten te hebben, glippen als zand tussen 
onze vingers weg. Vandaag kan onze buurman zonder 
werk komen te zitten; wie weet is het morgen onze beurt. 
Of is uw beurt al geweest? Er lopen al zoveel mensen rond 
zonder vast doel, omdat hun baan is weggevallen. 
Natuurlijk, het is prachtig dat de sociale voorzieningen in 
ons land tot de beste van de wereld behoren. En dat werk-
lozen dus verzekerd zijn van een uitkering. Maar meer dan 
een noodoplossing is het niet en mag het ook nooit wor-
den. Voor de echte oplossing moeten wij samen verant-
woordelijkheid aanvaarden. Dan alleen wordt het mo-
gelijk, dat de werklozen van  nû  weer zinvol aan de slag 
kunnen gaan. 

Samen verantwoordefifsk  
Wij hebben onvrede met de huidige wereld. Wij hebben 
onvrede met die kille en harde maatschappij. Een maat-
schappij, die jonge mensen te weinig kansen geeft en ou-
deren wegbergt in tehuizen. 
Avond na avond kijken we vanuit onze makkelijke tv-stoel 
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naar de ellende in de arme landen. Je moet wel leihsrd 
zijn om geen gevoel van machteloosheid te krijgen: wat zit 
er nog een hoop verkeerds in onze samenlevinç 

Wat kun je als enkeling daarin veranderen? Een girooije 
uitschrijven is al een daad van medemenselijkheid. Maar 
we kunnen niet in ons eentje de zorgen van de hele 
wereld dragen. Samen proberen er iets beters van te ma-
ken, biedt al veel meer mogelijkheden. We moeten daar 
dan wel bewust voor kiezen en we moeten ons daarbi 
een taak stellen. 
Bewust kiezen wil zeggen: niet alleen aan onze eigen 
boterham-met-beleg denken, maar ons mede-verant-
woordelijk weten voor wat er met de wereld en met de 
schepping gebeurt. 
Die taak is ons al eeuwen geleden gewezen in het Evan-
gelie. Aan ons de plicht een eigentijdse oplossing te vin-
den voor "het voeden van de hongerigen, het kleden van 
ne naakten, het bezoeken van de gevangenen en de 
vr•m:•': :uen1 



I engelie, dat oproept tot het dienen van God en de me-

demens. Het CDA weet natuurlijk ook wel, dat het bij de 
uraktische uitvoering van zijn program op alle mogelijke 
:jnieren kan falen. 

3men verantwoordelijk. Het CDA gaat ervan uit, dal dit 
b sef de drijfveer kan zijn om tot een rechtvaardiger en 

:liger samenleving te komen. Een samenleving, waarin 
c.c mondigheid en volwassenheid van alle mensen zo 
uC cd mogelijk tot hun recht komen. 

gezamenlijke verantwoordelijkheid mogen we niet af-
luiven. Niet naar de overheid en ook niet naar andere 

n, achtsblokken, Het CDA is tegen iedere samenballing 
\/ul macht, ,' .. c'. »/'! iI: 
a iwoordelij 

Het CDA kLs I . c -- 
staatsvorm, zoals we die nu in Nederland hebben.  
eel  biedt ons de beste kansen onze verantwoord 

De samenleving, w I:W' ,P ', r,C-i er CL 'fl 

ce ene op de andere dag werkelijkheid worden. Daarvoo 
zullen - langs de weg van geleidelijkheid - ontzaglijk veel 
problemen tot een oplossing moeten worden gebracht. 
Het Verkiezingsprogram 1977-1981, waarin een groot 
aantal wensen van het CDA is neergelegd, telt dan ook  
vie  bladzijden. 
Dze brochure bevat de hoofdlijnen uit dat CDA-program. 

ct gaat daarbij om vier groepen prohi'c en waarop he 
CCIt een antwoord wil geven: 

de Nederlandse sarnen/evfnc, met gelijke 
mogelijkheden, vrijheden, rechten en plichten 
voor alle mensen; 
de grenzen aan onze economische groei; 
de overheid, die de samenleving zo rechtvaai  
dig  mogelijk moet dienen; 

- onze solidariteit met andere volkeren, in het 
bijzonder met de armen in de wereld, waarvoor 
e' medeverantwoordelijk willen zijn. 



Het CDA vraagt aandacht voor de noden en behoeften 
van vele groepen mensen in ons land. Want wij schieten 
nog zoveel tekort tegenover bijvoorbeeld zieken, gehan-

dicapten en bejaarden. Zij hebben net zo goed recht op 
een eigen privé-leven. Maar ze hebben ook recht op onze  

hulp. De overheid moet daarom meer mogelijkheden bie-
den voor hulpverlening door vrijwilligers. Toch kan ook de 
"onpersoonlijke hulp" van wet en overheidsmaatregelen 
nog beter georganiseerd worden. Vooral om deze zwakke 
groepen te beschermen tegen de vaak liefdeloze behan-

deling door de maatschappij. 
Speciaal wat de bejaarden betreft, vindt het CDA, dat zij 
gelegenheid moeten hebben om zo lang mogelijk zelf-
standig te blijven. 

De overheid moet ook bijzondere aandacht schenken aan 
de alleenstaanden, met of zonder kinderen, en aan dege-
nen die samenwonen. Het CDA neemt het op voor de jon-
geren. Zij moeten veel meer dan nu het geval is, een in-
breng kunnen leveren in het speciaal \/OOr hen bestemde 

overheidsbeleid. 

Op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg is nog 
veel te doen. Denk maar aan onze slechte leef , eer en 
drinkgewoonten, aan de verslaving aan alcohol, tabak en 
drugs, en aan het toenemend gebruik van kalmerings- en 
slaapmiddelen. De overheid moet op dat gebied meer aan 
onderzoek en voorlichting doen. 
Voor verslaafden aan soft en hard drugs moet een betere 
opvang in speciale klinieken tot stand komen. 

Ons land heeft de traditie een vluchthaven- Xe zijn voor 
buitenlanders, die in strijd met de rechten van de mens 
worden vervolgd of worden gediscrimineerd. Wij zullen 
die traditie volledig moeten handhaven. 
Het CDA wil ook dat buitenlandse werknemers op voet 
van gelijkheid met Nederlandse werknemers worden 
behandeld. Verder verdienen minderheidsgroepen, waar-
toe ook Surinaamse Nederlanders en Zuid-Molukkers be-
horen, voortdurend onze aandacht. 

stuw thc1er ïj e 
mensen 
Ons uitgangspunt "samen verantwoordelijk" betekent 
ook, dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet 
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kunnen waarmaken. In het bestuur van de stad en van het 
land wil dit zeggen, dat meer mogelijkheden voor inspraak 
moeten worden geschapen. Aan de andere kant vragen 
wij van de bestuurders dan ook verantwoording in het 
openbaar. 
Want de overheid is er ten dienste van ons allemaal; wij 
zijn er niet om de overheid een plezier te doen. Doel-
stelling van het CDA is daarom de staat te vermense-
lijken in plaats van de mens te "verstatelijken' Door in-
spraak van de burgers en door openbaarheid van het be-
stuur zullen de mensen in beginsel alle vormen van 
bestuurlijke besluitvorming moeten kunnen beïnvloeden. 
Daarvoor is nodig, dat het bestuur zo dicht mogelijk bij de 
mensen wordt gebracht. Dus: niet het onnodig onttrekken 
van taken aan de gemeente, maar juist overheidstaken 
herverdelen. Zodat de gemeenten meer zelfstandig beslis-
singen kunnen nemen. Het resultaat is, dat de verant-
woordelijkheid o de schouders komt te rusten, waar men 
die dr»in k.. 

Er zijn vele gebieden, waarop de overhe~o ,an 
dat zij er is ten dienste van de mensen. Enkele voorbe 
den: 

- het aanmoedigen van actieve deelname aan 
beoefening door door amateurs; 
een betere spreiding van musea; 
het stimuleren van recreatieve sportbeoefening er 
daaraan gekoppeld: het tegengaan van verzieking-
door-geld en verruwing van de sport; 
het beschermen van de mensen tegen misleidende re-
clame; 

- het bijdragen aan het behoud van een Vrije en veel-
soortige pers, alsmede het stimuleren van  regional  
en lokale omroepen; 

- het verbieden van het opdringen en ongevraagd thuis  
bezorgen van pornografie. 

Op het gebied van de volksgezondheid kan de overhel 
haar dienstbaarheid aan het volk bewijzen, door sterk d 
nadruk te leggen op verlaging van de kosten van mcdi 
sche zorg. Daarnaast is het een taak van de overheid t 

en voor qOede 0.0' on  eo- opvoeding. 



Leangrijke aaae, dat het één van de weinige punien in het 
program is, waarvoor méér geld wordt uitgetrokken. Ver-
der moet de overheid het eigen woningbezit stimuleren. 
En vooral ook veel zorg besteden aan goede en betaalbare 
huisvesting voor mensen met lage inkomens, gehandicap-
ten, alleenstaanden en buitenlandse werknemers. 
t/Vat de ruimtelijke ordening betreft, staat bij het CDA 
voorop, dat deze er is terwille van de samenleving. Ruim-
telijke ordening mag dus geen aangelegenheid zijn van al-
een maar boekenwijsheid. 

C o"iei4ieicL 
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Ten aanzien van het verkeer staat bij het CDA de veilig-

heid bovenaan de wensenlijst. Daarom: verkeers-

opvoeding op zoveel mogelijk scholen, extra aandacht 
voor voetgangers en fietsers, handhaving van maximum 
snelheden, verplichte autokeuring en invoering van 
11 
woonerven'. Dat alles moet onderdeel vormen van een 

'ieerjarenplan voor de verkeersveiligheid. Het CDA heeft 
nok voorkeur voor het verbeteren van bestaande wegen in 
plaats van het aanleggen van nieuwe wegen. Wel moeten 
er meer fietspaden komen. 
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Als verantwoordelijke mensen treden wij de p. 
blemen van de samenleving tegemoet. In die 
dachte past het standpunt van het CDA, dat he 
delijk is voor eigen vrijheid ook eigen offers te b 
gen. Dat geldt op het gebied van de huisvest 
de sociale zekerheid en de volksgezondheid. En 
ten opzichte van het deelnemen a 
sociaal-culturele en sportvoorzienin = 

AiQ16.01111611i iiIil. 

iens&ijI 1ev 
Vn toenemende mate voelen rnene on  
dreigd in hun veiligheid. Hoewel de oorzaken daarvan 
per kunnen liggen, heeft toch ook de overheid hier 
taak. Want iedereen in Nederland moet zich veilig kunne 
weten en in zijn levensmogelijkheden beschermd. Daarom 
is voorrang nodig voor de verbetering en versterking 
het politie-apparaat. Daarnaast moet de overheid rn 
zorg besteden aan de slachtoffers van de misdaad. 

Het streven naar bescherming van de mens dient zich 
uit te strekken tot het ongeboren leven. Het CDA stelt 
zwangerschapsonderbreking dan ook zeer strikte ve 
waarden. Abortus mag door een arts alléén worden t 
gepast in gevallen, waarin voortzetting van de zwanç 
schap een ernstige bedreiging vormt voor de lichameV 
of geestelijke gezondheid van de vrouw. 
Het CDA wil dat er meer mogelijkheden komen om 
vrouw te helpen vóór en na de beslissing om een abor= 
wèl of niet uit te voeren. 
Het spreekt in dit verband haast voor zich, dat het Ci 
vn mening is, dat er betere voorlichting over het vocn'e 

erantvo 
Vn het program van het CDA is een beV =eoee pe;ee 
'n -tmi , cr het dr de  •-,pd  t:, •== =• 



treffende de emancipatie van de vrouw. Dit beleid riet 
naar de mening van het CDA op ministerieel niveau  vv -„r-
den  gecoördineerd. 
Gelijke kansen voor man en vrouw. Dit betekent bijvo 

u\J •: 

weli11 
lanefl 

ee 
echtpaar kunnen kiezen of de man dan wel de vrouw al 
kostwinner wordt aangemerkt. 

Emancipatie begint eigenlijk in het onderwijs. Jongen e 
meisje krijgen op school nog veel te veel hun latere rol i 
de maatschappij opgelegd. Daarom moet bij de leerkrach 
en het begrip voor de emancipatie worden bevorderd. Z 
zullen dan hun leerlingen beter kunnen helpen de"r(-„!be  
paaldheid bij de studiekeuze te vergeten. 

0p weg naar de door het CDA gewenste verantwoo 
delijke samenleving vervult het onderwijs een ze 
belangrijke rol. Want onderwijs behoort vorming t 
verantwoordelijkheid te zijn. Voorwaarde daarvoor is d 
vrtjheid van onderwijs, die dan ook in geen enkel opzc 
mag O,'nrdsfl aaj•ea.  
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ogram: 

- bevordering van de integratie van kleuter- en ba:. 
1erwijs; 
eleidelijke verlaging van de leerlingenschaal 
aximaal 30 kinderen per klas; 

en nieuwe opleiding voor leerkrachten van 4 tot 1 
12 jarige kinderen; 

- experimenten met een driejarige middenschool v 
1 tot 13 a 14 jarigen; 
ondhaving van het voortgezet onderwijs in 
e vorm; 
iderzoek naar de mogelijkheden van vers 
eroepsonderwijs om het vakmanschap va 
ngen te verhogen; 

."leidelijke vervanging van onderwijs en vor 
• .erkende jongeren door participatie-ond 
oestaande beroeps-opleidingen; 
onderlinge afstemming van hoger beroepsonderv  
on  wetenschappelijk onderwijs, ieder met behoud' 
• in eigen karakter; 
ivoering en uitwerking van de Wet herstructurer 
-n de Wet universitaire bestuurshervorming in 
ietenschappelijk onderwijs; 

onderzoek en experimenten met 'wederkerend" t 
erwijs; d.w.z. dat men na zijn opleiding gelegenI 
jgt tot verdere vorming en nascholing. Daarbij k 

• - no.., ,o' net n  1 1. iet op kop 
v steeas  voider  gloeleil van onze welstand en van 

techniek het hoogste doel in de samenleving zijn. Maar 
schaarste aan grondstoffen, energie en ruimte, waar v 

ons de laatste jaren bewust van zijn geworden, zetten een  

em  op deze ongebreidelde groei. Wij zullen er daarc t 
scherp op moeten letten, dat het bedrijfsleven onze 

schaarse middelen zo goed mogelijk beheert. 
Het CDA blijft daarbij onverkort voorstander van ee 
verantwoorde en maatschappelijk aanvaardbare onder  
?emingsgewijze produktie. In dit verband is ook van gro 
belang, dat het overheidsbeleid wordt gericht op bevc- 

• ............................- 
- r- ' '
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Goe binrei qFenzen. wtqaflaSpvT;t vraagt in het b 
zonder onze aandacht voor het milieu en voor onze 
tuurlijke omgeving. Het milieubeheer zal internatior: 
krachtig moeten worden aangepakt, bijvoorbeeld ten a 
zien van de vervuiling van de Rijn en van de zeeën. In 
gen land dient de overheid een scherp-kritisch beleid 
voeren bij het uitgeven van vergunningen en bij het tegen-
gaan van milieuverontreiniging. Een goede voorlichting op 
dit terrein moet hiermee hand in hand gaan. 
Het behoud van natuur- en landschapsschoon is een eis 
van hoge orde. Daarom vraagt het CDA bijvoorbeeld de 
totstandbrenging van nationale parken, het behoud v 
waardevolle cultuurlandschappen en de instandhoud, 
van de Waddenzee als natuurgebied van internat' 
betekenis. 

Groei binnen grenzen. Dat wil ook zeggen, dat de 
zorg eisen stelt aan het op de markt brengen van pri: 
ten, bijvoorbeeld ten aanzien van veiligheid, milieubeh 
nnq en enerciieverhruik. De overheid moet daarom 



crk van de consurnenten-oegan/sa/e ondersteunen. 
Deze organisaties kunnen dan op hun beurt zorgen voor 
goede voorlichting aan de consument (wij allemaal dus). 
Dit alles met het doel: meer begrip bij te brengen voor de 
kWaheit en de rntieuvrendelijkheid van artkelen. 

Samen verantwoordelijk - ons richtsnoer voor een men 
cve samenleving - heeft ook zijn betekenis voor het be-
drijfsleven. Het houdt het zoeken in naar nieuwe vormer: 
van medezeggenschap, uitgaande van een gezamenlijt 
aanvaarde verantwoordelijkheid. 
Het CDA wil die samenwerkingsgedachte tot uitdrukkint 
gebracht zien in: 

een wettelijke regeling ter bevordering van het werko-
verleg en de behandeling van klachten in onderne-
mingen; 
aangepaste vormen van medezeggenschap in kleinr: 
ondernemingen met minder dan 10C personeelsle-
den; 
gezamenlijk overleg tussen ondernemingsleiding e 
de gekozen vertegenwoordigers van de werknemer 
over beslissingen, waarop die vertegenwoordigei 
volgens de wet invloed hebben; 
de samenstelling van de Raad van Commissarissen: 
deel van de raad wordt gekozen door de werknemer-
'/, deel door de aandeelhouders en 1/  deel door de ge 
kozen commissarissen gezamenlijk. 

Het CDA stelt grenzen aan de economische groei. Mar 
het is wèl van zeer veel belang - met name voor de werk-
gelegenheid - dat de structuur van onze economie wordt 
versterkt. De overheid moet daarom zorgen voor een goec 
investeringsklimaat. Want dat leidt tot nieuwe arbeids 
plaatsen voor morgen. 

Sterke bedrijfstakken moeten zich kunnen ontwikkelen; de 
zwakkeren hebben steun nodig voor hun ontplooïng. Daar 
heeft de overheid ook mee te maken. Binnen de bedrijfs-
takken zullen overlegorganen van werkgevers en wei!: 
nemers moeten worden opgericht. Deze overlegorganc 
treden op als verantwoordelijke medespelers en tegel 
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vaststeen vari oe verdeio ontwrkKerlirj van ue sv:- 
chillende takken van het bedrijfsleven. 

Het is wel weer de taak van de overheid om de rPqion 
oonomische ontwikkeling krach - 

Het CDA hecht veel waarde aan een gezond mru'tv 
kleinbedrijf. In het verkiezingsprogram wordt een aa 
maatregelen en beleidsvoornemens opgesomd, die da 
toe moeten bijdragen. 
o vindt het CDA bijvoorbeeld, dat het beleid voor z 

'-rand/gen gericht moet worden op sociale zekerhs 
3ok moeten zij in ieder geval een inkomen kunner 
werven, dat gelijkwaardig is aan dat van werknem 
3ij het belastingbeleid dient daarmee rekening te worc 
gehouden. 
Verder wil het CDA, dat het midden- e. 
de overheid terzijde wordt gestaan m• 

- advies, onderzoek en bedrijfsontwi 
-- verruiming van de garantiekrediet-mogelijse 

- systematisch structuuronderzoek per bedrijis 
per regio; 
ie oprichting van regionale dienstencentra voor 
sociale begeleiding; 

- het eventueel voorschrijven van minimum-prijzen 
het tegengaan van prijsdiscriminatie.  

Poor  de land- en tuinbouw en voor de visserij is vooral 
beleid in Europees verband van belang. Wat de Ne. 
andse overheid betreft, moet het beleid naar de me 
van het CDA gericht zijn or:' het behoud van de  concur,  
tiekracht van de Ne 

Het scheppen en be - 

(5- craal in het CDA piogra 
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door arbeid, die is afgestemd op de persoonlijke en 
maatschappelijke behoeften en mogelijkheden. 

Een aantal beleidspunten van de overheid, dat aan deze 
doelstelling moet bijdragen, is al opgesomd op de voor-
gaande pagina's van deze brochure. Het gaat daarbij on-
der andere om onderwijs, verdere scholing, gelijkwaardig-
heid van man en vrouw, en een levensvatbaar midden- en 
kleinbedrijf. 

Speciaal voor de ontwikkeling van jongeren is het funest, 
als zij niet zinvol bezig kunnen zijn. Daarom wil het CDA 
voorrang geven aan de bestrijding van de jeugdwerk-
loosheid. Nagegaan dient te worden of de capaciteit 
van het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk 
onderwijs, meer dan tot nu toe het geval is, afgestemd 
moet worden op de te verwachten arbekmogelijkheden. 

Nieuwe zinvolle werkgelegenheid kan worden geschapen 
door snel over te gaan tot uitvoering van openbare 
werken-programma's. Dat geldt met name voor nationale 
programma's op het vlak van de milieuzui vering, de ener-
giebesparing en het opnieuw gebruiken v n grondstoffen. 
Verder kan de stadsvernieuwing hieraan een bijdrage  IF  
veren. 

Uitvoering van de CDA-verlangens zal bijdragen, 
de werkloosheid met kracht wordt te, drongen. 

Rechtvaardige verdeling 
De CDA-eis van rechtvaardige verdelin van lasten laat 
zich in een aantal kernpunten samenvati 

Inflatiebestrijding. De stijging van de inflatie moet tot 
beneden 5% worden teruggedrukt. Er moet een eind 
komen aan het doorschuiven van prijsstijgingen naar 
andere groepen; iedereen betaalt daardoor meer en 
krijgt steeds minder. 

Inkomensbeleid. Dit beleid omvat alle inkomensgroe-
pen, dus ook beoefenaren van Vrije beroepen. Voorop 
staat de wenselijkheid om tot een matiging van de 
bestaande inkomensgroei te komen; de laagste inko-
mens worden daarbij ontzien. De kinderaftrek bij de 
inkomstenbelasting kan worden afgeschaft; de kinder-
bijslag moet gehandhaafd blijven, evenals een belas-
tingvrij bedrag per kind in het belastingtarief. 
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en moet op de helling; de werkelijk zwakken in i 
samenleving moeten ook hier worden ontzien. M: 
bruik en oneigenlijk gebruik zullen worden tegen -

gegaan. Het CDA strijdt voor waardevastheid van aUs 
uitkeringen. 

Belastingen. Vereenvoudiging van het belastingstelss 
is noodzakelijk. Aanpassing van de belastingen aan C 
gevolgen van de inflatie is rechtvaardig. Zwart gele 
moet worden opgespoord en beunhazerij wordt ba - 

streden. Het eigen woningbezit wordt ook door d 
belasting gestimuleerd (aftrek hypotheekrente, aftrek,  
onderhoudskosten). De posities van de thuiswerkende 
gehuwde vrouw en van onvolledige gezinnen ver-
dienen extra aandacht. De belastingvrije voet in de 
vermogensbelasting wordt verhoogd. 

7 ,xi,_irio overheidssector. In het helena van 0 



en de uitgaven voor de sociale zekerheid nog sterker 
moeten worden omgebogen dan nu al gebeurt. Het 
CDA stelt, dat de stijging van deze uitgaven rond 
1980/1981 dient te zijn teruggebracht tot 0,6 a 0,7% 
per jaar (in procenten van het nationaal inkomen). 

ereld 

De ontwikkelingssamenwerking is voor het CDA 
een zeer wezenlijk deel van het voorgestane beleid. 
Wij houden dan ook vast aan tenminste de bereikte 
1 1/2% van het netto nationaal produkt als bijdrage 
van het Nederlandse volk. Op die post mag abso-
luut niet bezuinigd worden. 

)o hu ip die ons La. OP 005 nOt ra.:naPci....... 
zijn op de lande. 

die een hoge :nna povea van vclPn:s ng van de 
vensomstandigbeden van de allerarrnsten, 
die een relatief laag inkomen per inwoner hebbe: 
die ernst maken met het eerbiedigen van de recht»n 
van de mens. 

In economisch opzicht streeft het CDA naar gelijkwaar-
digheid van alle landen. Bijvoorbeeld op het gebied van de 
wereldhandel (grondstoffenprijzen I), het internationale 
geldwezen en de industriële produktie. In plaats van hei 
Europese voedselovorachcdeoPvleid moei een vvreid-

voedselbeleid komen 

Het CDA bepleit blijecodu, anon/c steun aan he.....r!c /0' 

do Verenigde Naties in al zijn verscheidenhe i d. 
De twee voornaamste invalshoeken van onze buiten/and  
so  politiek blijven: 

het vestigen en versterken van een internation/v 
rechtsorde; 
solidariteit met mensen en volken, die verdrukt wo, 
den, armoede lijden of op andere wijze een duideli;o' 
achterstand hebben. 

Voor de oplossing van de grote problemen van werklon'-
heid en inflatie is samenwerking tussen de landen van 12 
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rope  noodzakelijk. De totstandkoming van de Europese 
Unie wordt bevorderd. En dat onder de democratische 
controle van het Europese Parlement. 
De Europese christen-democraten zullen zich inzetten 
voor het doen slagen van de rechtstreekse verkiezingen 
voor het Europees Parlement. 

Aan het streven naar onafhankelijkheid van de Neder 
/andse Anti//en zal het CDA medewerking verlenen. 

rüGii9li'i ri 
,ontwapening 
We zijn nog mijlenver verwijderd van een 

11
samen verant- 

woordelijk op wereldschaal. 
Bewapening is in onze wereld van vandaag helaas nog 
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echter met afschuw. Vooral gezien de vermeogingskraci 
de deze wapens in zich bergen. En de techniek gaat ver 
der ......Het wapentuig bereikt een perfectionering, do 
de schepping als zodanig zelfs bedreigt. Daarom maç 
zon bewapening niet worden berust! De overheid zal icr ,  
ernstig dienen te bezinnen op de grenzen van het t ige 
stane wapengebruik. 
Het CDA beple 'Gd Ir '''- anruDa~„ var]  

de ontwapening 

Het CDA houdt vast ddG da .c'h'' acdoncdnhoid van 

Nederland met de NAVO. Onze dc;e ce UH/t gericht op. 

- het voorkomen van oorlog 
het beheersen van crises: 
het beschermen van de doiroc:d:...  sir  rrrracschg- 
pelijke waarden in onze samenleving. 

Afhankelijk van de internationale veiligheidssituatie wordi 
telkens de omvang van de Nederlandse bijdrage aan do 
NAVO bepaald, mede in overleg met de NAVO-partnerc 
Een zo goed mogelijke onderlinge taakverdeling tussen cc 
NAVO-landen is nodig Het CDA wil tenslotte meer één-
oormighed .'. r.cgc'rrs tin i ouo'cra 0Gm: ncsarrdng ho  
SC '-ti 

Het Christen-Denocti,scIr Appol dOOI in in/n verkiezings-
program 1977/1981 maar weinig he/often. Her CDA 

heeft wel veel verlangens en vraagt van u misschien méér 
clan het u biedt. Het vraagt van u vooral een persoonlijke 
inzet: de wil om te erkennen, dat wij samen verant-
woordelijk zijn. Dat wij wel degelijk de "hoeder van onze 
broeders en zusters" zijn. 

Appèl wil zeggen: een beroep doen op iemand. Het CDA 
doet een beroep op û om te kiezen voor een redelijk en 
verantwoord program. 
Appèl betekent ook: het afroepen van namen, in de ver-
wachting dat men zich "present" meldt. 
Het CDA verwacht, dat u zich op 25 mei, als de verkie-
zingsdag daar is present zult me/den in het stemlokaal. En 
dat u dan de gc'.o Ulr ock,i; rot .-ers,e hokje van 
lijst 1. 
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