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Algemene opmerkingen 
De PSP kiest voor een program van anti-kapitalistiese 
struktuurhervormlngen. Dit werkprogram staat tussen een 
maximum program (een program dat zou gelden in een 
socialistiese maatschappij) en een minimumprogram 
(een program van direkte belangenbehartiging) in. Een 
dergelijk werkprogram wordt gekenschetst door het 
streven naar een steeds toenemende verkleining van de 
macht van de kapitaalbezitters. Terwijl de PSP een 
program van neo-kapitalistiese strukstuurhervormingen 
verwerpt, als dat slechts tot doel heeft de bestaande 
machtsverhoudingen te versterken ten koste van de 
arbeiders, wordt steun gegeven aan een aantal eisen, die 
aan de ene kant de direkte belangenbehartiging ten doel 
hebben, maar aan de andere kant de macht van de 
kapitaalbezitters aantasten. 
Dergelijke eisen zijn o.a.: 
Glijdende loonschaal, versterkte zeggenschap van de 
arbeiders in het bedrijfsbeleid door  by.  opening van de 
boeken, herziening van de ondernemingsstatuten, het 
recht van benoeming en ontslag, het recht tot goedkeuring 
van ondernemingsplannen en de jaarrekening. 
Wij voeren de strijd voor anti-kapitalistiese 
struktuurhervormingen als pacifistiese socialisten, in het 
besef dat niet alleen politieke doelen aan morele normen 
getoetst behoren te worden, maar ook de middelen om 
die doelen te bereiken. 

NUFAI 

Hoewel het voor de PSP moeilijk en weinig aantrekkelijk 
is, om als partij voor partijlozen te funktioneren, zal zij 
er goed aan doen het bestaande ongestruktureerde 
onbehagen bij velen om te vormen tot een politieke kracht, 
die in aktie- en pressiegroepen de strijd voor een 
rechtvaardige samenleving ondersteunt. 
Hoewel van de kant van verschillende politieke partijen de 
nadruk wordt gelegd op het gebrek aan kommunikatie,  

op het teveel aan partijen teneinde de huidige krisis 
waarin ons parlementaire systeem verkeert te verklaren, 
lijkt ons die analyse onjuist. De feitelijke oorzaken moeter 
wij zoeken in het feit dat het parlementaire systeem 
funktioneert binnen een (neo)-kapitalistiese maatschappij. 
In die maatschappij heeft de overheid weinig speelruimte 
omdat zij ten opzichte van de grote koncerns een zeer 
beperkte macht heeft en bovendien, b.v. in hoogovens en 
bij D.S.M. met grote ondernemingen verbonden is. 
Dit heeft tengevolge, dat het in de praktijk weinig 
verschil heeft gemaakt welke regering we hadden. We 
zijn van mening dat velen van de verkiezingen wegblijven 
omdat er geen alternatief - althans geen prakties 
alternatief - bestaat. 
De PSP - hoewel ze de waarde van de demokratie op 
zichzelf erkent en die nog wil uitdiepen - streeft er dan 
ook naar een prakties alternatief te vormen, waarin velen 
zich kunnen vinden, om op basis van praktiese politiek de 
ontoereikendheid van het huidige kapitalisme aan te 
tonen. 
U hebt hierbij enkele grepen uit een verkiezingsprogram 
ontvangen. Begrijpelijk kunnen we niet het gehele 
verkiezingsprogram naar voren halen in een dergelijke 
samenvatting. Over de verschillende hoofdstukken van 
het verkiezingsprogram worden ook korte samenvattingen 
gemaakt. 
Samenvattend over het gehele program kunnen we 
zeggen: 

• Het is een program waarin de vraagstukken In 
wereldverband worden gezien en waarin de 
nederlandse politiek een onderdeel is van de mondiale 
politiek. 

• Het is een radikaal soclalîstles programma, waarvoor 
de gerechtigheid richtsnoer is, een rechtvaardige 
verdeling van de welvaart, mondiaal en nationaal. 

• Wij eisen zeggenschap van alle mensen over hun 
eigen leefsituatie en de verbanden die daarop van 
invloed zijn. Voor denatlonale samenleving betekent 
dit dat één van de belangrijkste strijdpunten voor de 
komende tijd zal zijn de vraag wie In feite beslissen 
over de verdeling van de nationale produktie; hoe 
die moet zijn samengesteld en hoe de verdeling over 
de kollektieve en Individuele konsumptie en 
investeringen moet zijn. 
Wij zijn van mening, dat dit een gemeenschapszaak Is, 
die niet kan worden overgelaten aan de ,,happy  few"  
die onze ekonomie regeren en die nauwelijks 
kunnen worden gekorrigeerd door een demokratles 
gekozen overheid. 

• Over een dergelijke verdeling mag uitsluitend langs 
demokratiese weg beslist worden. Pas dan is er een 
evenwichtige groei van konsumptie en investeringen 
van kollektief en individuele bestedingen te 
verwachten. Dan wordt het ook mogelijk om een 
behoorlijk deel van de produktie af te zonderen om de 
achtergehouden landen werkelijk te helpen. 
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Konomue 

De PSP streeft naar een samenleving waarin de grond, de 
produktiemiddelen, handel en transport, het bank en 
verzekeringswezen aan de gemeenschap behoren. 
De zeggenschap van de kapitaalbezitter en/of 
management over de produktiefaktoren dient vervangen 
te worden door de zeggenschap van de gemeenschap; de 
arbeiders beheren in opdracht van deze de afzonderlijke 
bedrijven. 
Produktie en distributie dienen plaats te vinden in het 
kader van een  central  ekonomies plan. Er zal daarbij 
onder meer gebruik worden gemaakt van een centraal 
investeringsbeleid en een prijs regulering. Op deze wijze 
kan worden bereikt dat de produktie geschiedt naar 
behoefte en niet om wille van de winst; dat produktie en 
distributie op demokratiese wijze worden geregeld en dat 
de eigendomsverhoudingen - grondslag voor veel 
onrecht - ingrijpend gewijzigd worden. 
Enerzijds de eis aan het arbeiderszelfbeheer een zo groot 
mogelijke zeggenschap te geven en anderzijds de eis de 
belangen van de gemeenschap (= de konsument) 
centraal te waarborgen, zullen op het bestuurlijke vlak 
voortdurende aandacht vragen. 

om 

; 

De overheid dient er zorg voor te dragen dat bestaande 
produktiemiddelen en werkgelegenheid niet door 
manipulaties van enkelen vernietigd worden. Een 
onafhankelijke en openbare, regelmatig gehouden 
kontrole om dit aan het licht te brengen is daarom even 
noodzakelijk, als een belastingonderzoek om ontduiking 
van belasting tegen te gaan. De bovengenoemde zeggen-
schap van de arbeider, d.i. de demokratisering van het 
bedrijfsleven, is overigens de beste waarborg om aan de 
bestaande vormen van wanbeheer in dit opzicht een eind 
te maken. 
De behoefte aan een produkt of dienst wordt bepaald 
door de waarde die het voor de mens heeft en niet door 
de suggestie die uitgaat van rekiame en andere middelen 
van konsumptie stimulering. Wij zijn van mening, dat de 
overheid wettelijke maatregelen moet gemen die de 
konsument over kwaliteit en kwantiteit van goederen 
duidelijk voorlicht. 
In het bestaande ekonomiese bestel blijven tal van 
kollektieve voorzieningen ontoelaatbaar tenachter. 
Tegelijk nemen in de partikuliere sfeer de typiese luxe 
en nonsens-bestedingen in snel tempo toe. De PSP wil een 
tegengestelde werking bevorderen. 

Binnen het bestaande bestel menen wij dat o.m. de - 

volgende maatregelen noodzakelijk zijn: 
•Iedere loonregeling behoort vergezeld te gaan van 

egelingen op het gebied van prijzen, winsten, 
herinvesteringen, teneinde bestaande verhoudingen 
zodanig te verschuiven dat de aagste inkomens hun 
achterstand gaan Inlopen. Tevens pleiten wij voor de 
Invoering van een waardevast minimumloon 
gebaseerd op een ruim behoeftepakket, dat alle 
levensterreinen omvat. 

* De ondernemingsraden - rechtstreeks en demokratles 
gekozen - moeten in toenemende mate het beheer 
van het bedrijft overnemen. De ondernemingsraad 
dient alleen hen die aan het bedrijf hun arbeidskracht 
verkopen te vertegenwoordigen en niet de 
bedrijfsleiding. Derhalve dient hij zijn voorzitter uit zijn 
midden te verkiezen, terwijl zijn leden volledige 
onschendbaarheid genieten. 

• Alle ondernemingen waarvan de omzet de / 1 000 000 
per jaar overschrijdt zijn verplicht tot publikatie van 
de omzetcijfers, de winst en verliesrekening, de 
balans en de namen van eventuele houders van 
prioriteitsaandelen. 

• Nodig Is een ,,noodwet bedrijfssiultingen", die 
waarborgen dient te scheppen ter bescherming van de 
rechten van de werknemer bij bedrijfssluitingen en 
faillisementen. (waarbij vorderingen van werknemers 
met voorrang moeten worden behandeld) en tegen 
een ,,voidongen feiten politiek" van de werkgevers-
kant. 

• Het belang van de konsument moet worden 
door: 
a. een krachtig prijsbeleid. 
b. voorschriften omtrent aanduiding van inhoud, 

samenstelling en kwaliteit. 
C. inschakeling van konsumenten organisaties in de 

daarvoor In aanmerking komende delen van de 
ekonomiese beleidsvorming van de overheid. 

d. subsidie aan konsumentenorganisatles van 
odanige grootte, dat regelmatig onderzoekingen 

naar aard en kwaliteit van goederen mogelijk zijn. 
. analoog aan de wetgeving Inzake een 

keuringsdienst voor waren, dient er een wet voor 
toezicht op reklame te komen; daarbij dient 
onjuiste of misleidende rekiame strafbaar te 
worden gesteld. 

• Het beheer van bedrijfspensioenfondsen en andere 
pensioenvoorzieningen dient in handen van de 
gemeenschap te komen, teneinde te waarborgen dat 
de vele miljarden ook ten bate van de gemeenschap 
worden aangewend. 

Tenslotte: De strijd voor fundamentele struktuur-
hervormingen zal vooral worden gevoerd IN de bedrijven 
door middel van direkte aktie, die in nauwe samenwerking 
met parlementaire aktie moet worden gevoerd. 
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roeia basislonen. Voor zover deze systemen nog blijven 

De verantwoordelijkheden in het arbeidsproces dienen bestaan, dient de beoordeling niet alleen van laag door 
door allen die daarbij betrokken zijn te worden hoog, maar ook van hoog door laag te gebeuren. 
gedragen. Daarom dienen bestaande ondernemingsraden Een verdere bijdrage tot een nivellerende loonvorming is 
die weinig of geen invloed hebben op het beheer der het openbaar maken van ieders inkomen. 
bedrijven gewijzigd te worden in raden voor zelfbeheer Kinderbijslagen zijn binnen de kapitalistiese maatschappij, 
van de ondernemingen, waar voor de werknemers de inkomens gekoppeld zijn aan 
Bij de nu voorkomende bedrijfssluitingen blijkt het zg. geleverde arbeid en in het biezonder voor grotere 
ondernemersrisiko wel op de werknemer te drukken gezinnen met lagere inkomens, noodzakelijke 
maar nauwelijks op de kapitaalverschaffers, die zich in kompensatie. De PSP is van mening, dat de  kinder- 
vettere jaren al veilig gesteld hebben. Daarom mogen bijslagen losgekoppeld moeten worden van deelname aan 
beslissingen over ontslagen, koncentratie of sluitingen het produktieproces en uitgekeerd moeten worden aan 
pas genomen worden na instemming van de ondernemings gezinnen met een inkomen beneden de welstandsgrens, 
raden en de vakorganisaties. Bij een sluiting moeten de waarbij uitgekeerd moet worden aan hen die de kinderen 
sociale verplichtingen nagekomen worden voor feitelijk verzorgen. 
alle andere verplichtingen. Overtredingen dienen zware Er moet een sociaal wetboek worden ingevoerd, dat 
straffen tengevolge te hebben. strafvervolging inplaats van civiele vordering mogelijk 

maakt bij wangedrag van de werkgever. 
Met betrekking tot de werkende jongeren stelt de 
PSP onder meer: 
S Invoering van een wettelijk minimumloon op 18 jarige 

leeftijd. 
S Invoering van een voorwaardelijk arbeidsverbod en 

van een gedeeltelijke scholings- en vormingsplicht 
voor zestienjarigen. 

: S Een strenger toezicht van de arbeidsinspektie op de 
naleving van het voorwaardelijk arbeidsverbod. 

• Het ontkoppelen van arbeids- en leerovereenkomst 
• Het demokratiseren van de vrijetijdsbesteding door 

- 

het tot stand brengen van medebeslissingsrecht van 
werkende jongeren op dit terrein 

• Het scheppen van waarborgen binnen het jeugdbeleid 
waardoor de werkende jongeren in organisatie en 
en aktie op eigen wijze hun rol kunnen vervullen 

De histories gegroeide situatie waarbij de vrouw in deze 
maatschappij duidelijk wordt achtergesteld blijkt o.a. uit: 

' . 
.. a. Het ontbreken van voorzieningen die het de gehuwde 

vrouw mogelijk maken in het arbeidsproces opgenomen 
te worden, zoals kinderopvang en gemeenschappelijke 
voorzieningen bij de huisvesting. 

b. Wettelijke diskriminatie van de vrouw, geen gelijke 
t-..-I.-....:...... .;; ..-.;.4 

Man-vrouw van meisjes van 14 en 15 jaar die huishoudelijke 
Onder alle omstandigheden hebben man en vrouw werkzaamheden verrichten, achterstelling van 
gelijk recht op arbeid. Voor de werkende vrouw met ongehuwde moeders t.o.v. gehuwde moeders, 
kinderen moeten door de overheid gesubsidieerde de fiskale positie van de gehuwde werkende vrouw. 
voorzieningen worden getroffen, die het haar mogelijk De PSP wil dit veranderen door onder meer de volgende 
moeten maken het recht op arbeid buitenshuis te maatregelen: 
realiseren. • Gelijke opvoeding voor jongens en meisjes vanaf 
Part-time werk voor mannen en vrouwen moet mogelijk de  creches.  Aparte vakken  (by.  handwerken speciaal 
gemaakt worden. Er mag geen ontheffing gegeven voor meisjes) dienen te verdwijnen. 
worden van het betalen van minimum tonen, waarvan juist • Afschaffen van het onderscheid tussen mannelijke 
de vrouw weer de dupe is (Konfektie-industrie). en vrouwelijke beroepen in de beroepsvoorlichting. 
Beloningssystemen op basis van persoonlijke • Geen gebruik van het begrip ,,hoofd van het gezin". 
beoordeling, prestatie en/of werkklassifikatie dienen te • Zorgen voor kennis en beschikbaarstelling van 
verdwijnen met gelijktijdige evenredige optrekking van de voorbehoedsmiddelen vanaf de geslachtsrijpheid. 
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Onderwijs 
Ieder mens moet in de gelegenheid worden gesteld zich 
naar eigen aard en aanleg volledig te ontwikkelen. 
Opvoeding, onderwijs en vorming zullen de mens moeten 
toerusten op zijn demokraties-kritiese taak in de 
samenleving. In plaats van de mens aan te passen aan 
de maatschappij, zal de samenleving aan ieder een 
zinvolle plaats moeten geven. 
Opvoeding, onderwijs en vorming hebben daarbij een 
dienende taak. De snel toenemende kennis, de 
toenemende aantal verschillen en snel wisselende sociale 
verbanden waarvan de mens in die samenleving deel 
uitmaakt, stellen nieuwe eisen aan het onderwijs. 
Konkurrentiezucht en prestatiedrang moeten niet 
worden aangewakkerd, maar omgebogen naar wederzijds 
begrip, tolerantie en krities inzicht. 
Voor een goede oriëntatie en deelname aan de 
politieke besluitvorming is de kennis van de eigentijdse 
politieke en maatschappelijke verhoudingen, de inrichting 
van de samenleving van even groot belang als een 
veelzijdige historiese kennis hiervan. 

r 

Demokratisering 
Interne en externe demokratisering van het onderwijs 
zullen een voorwaarde blijken te zijn om op demokratiese 
wijze tot strukturele veranderingen van de maatschappij 
in socialistiese zin te komen. Dit wordt daarom door 
de PSP van groot belang geacht. 
De meeste schoolleidingen zijn er op uit hun eigen 
positie te konserveren, wat er bijna altijd toe leidt dat 
iedere verandering, zelfs ieder experiment geweerd 
wordt. De verhouding tussen leraar en leerling zijn 
doorgaans autoritair van aard. De leraar streeft er naar 
zijn objekt - het kind - het voorgeschreven 
leerprogram bij te brengen en te geleiden naar het 
beoogde diploma. Lesrooster, leerprogramma en examen 
eisen vinden hun oorsprong en betekenis niet in de  

behoefte van het kind maar in de eisen die de maat-
schappij stelt. Er worden produktiemiddelen gevormd 
i.p.v. het tot volledige ontplooiing laten komen van 
het kind. 
Onderwijs behoort ten alle tijde kosteloos te zijn. 
Voor studerenden vanaf 18 jaar behoort - ongeacht de 
studie - een studieloon te gelden, waardoor zij 
onafhankelijk kunnen studeren. 
Om de niet toelaatbare inperking van de ontplooiings-
mogelijkheden van de vrouw te doorbreken, moet het 
Onderwijs gelijke vormingsmogelijkheden bieden voor 
jongens en meisjes. Aparte vakken en aparte scholen 
voor jongens en meisjes dienen te verdwijnen. Seksuele 
voorlichting moet vanaf de kleuterscholen verplicht 
worden. Op de basisschool moet het vak ,,miljeubeheer" 
worden ingevoerd. 
In principe is er leerplicht tot 18 jaar. Voor de op eerdere 
leeftijd in veel gevallen aanvangende beroepsopleidingen 
dienen regelingen te worden gemaakt voor part-time 
werk i.p.v. part-time studeren. Het onderwijs behoort 
niet onder begeleiding van de werkgever te worden 
gegeven maar onder toezicht van de vormings- en 
onderwijsinstelling. Algemeen vormende vakken en 
maatschappelijke vorming dienen voldoende aandacht te 
krijgen. 
De PSP is voorstander van openbaar onderwijs omdat 
daarin de in ons volk levende overtuigingen het best 
tot hun recht kunnen komen. Voorzover er behoefte 
bestaat aan biezonder onderwijs aanvaardt de PSP de 
financiële gelijkstelling. 
Rijkssubsidie in stichting en eksploitatie van peuter-
speelplaatsen is noodzakelijk. 
De PSP wil de internationale uitwisseling van scholieren 
op grote schaal bevorderen. 
De salarisverschillen van de leerkrachten bij het kleuter-
en basisonderwijs, het voortgezet en het hoger onderwijs 
dienen drasties te worden verminderd. 
Scholen behoren te worden geleid door de gezamenlijke 
leerkrachten met medezeggenschap van leerlingen, 
ouders en eventueel administratief of technies personeel. 

Universitair en hoger beroepsonderwijs 
Universitair en hoger beroepsonderwijs dienen in één 
wetelijke regeling te worden samengebracht. Voor deze 
vormen van Onderwijs wordt, uiteraard met toelatings- en 
vorderingskriteria, studieloon gegeven. 
Bij universiteiten en hogescholen wijst de PSP de 
verdeelsleutel af, waarbij het aantal zetels dat 
wetenschappelijke staf, studenten en niet weten-
schappelijk personeel zullen gaan innemen, van te voren 
wordt vastgesteld. Verkiezingen voor deze organen 
dienen te geschieden volgens het systeem één man-één 
stem. Om onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek 
mogelijk te maken moet zeggenschap van het 
bedrijfsleven over de samenstelling van de onderwijs-
pakketten worden tegengegaan. 
Universitaire opleidingen dienen zo te worden 
georganiseerd, dat men ook 's avonds kan studeren. 
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Volkshuisvesting en gezondheidszorg 
De steeds hoger wordende huren van nieuwbouwwoningen, 
zelfs in de woningwetsektor, maakt het zoeken naar 
middelen om goedkoper te bouwen urgenter dan ooit. 
Willen wij ernst maken met vervanging van krotwoningen, 
dan klemt dit eens te meer. Als middelen hiertoe ziet de 
PSP o.a. de volgende mogelijkheden: 
• Het instellen van een woningbouwfonds voor de 

financiering. Dit fonds zou gevoed moeten worden uit 
onder meer (gedwongen) leningen tegen lage rente, 
de te verstrekken woningwetvoorschotten en de 
terugvloeiende rente en aflossing daarop; 

• Het versnellen en vereenvoudigen van het bouwproces 
door geïndustrialiseerde bouw. Hier vooral zal één 
nationaal toeleveringsbedrijf, inplaats van het elkaar 
bekonkurerende partikulier initiatief, noodzakelijk 

WEI C415  

• Het tegengaan van spekulatie met bouwgronden. 
Als middel om de belangen van de huurders te 
behartigen, wil de PSP de oprichting van huurders-
verenigingen stimuleren, o.a. door het geven van 
techniese hulp en juridiese, ekonomies en politieke 
achtergrondinformatie. 
Woonvormen met centrale voorzieningen als 
kinderopvang, centrale keuken, wasserij, hobby- en 
ontmoetingsruimten, dienen bij de planning van 
nieuwe wijken de voorkeur te krijgen. 
Overal waar in onze wetgeving een overdreven belang 
wordt gehecht aan bescherming van partikuliere 
belangen van overwegend financiële aard - waardoor  
by.  saneringsherbouw stagneert en velen langer in 
een afbraakbuurt moeten wonen - zal de wet 
gewijzigd moeten worden. 

Voor de komende tijd wenst de PSP: 
• Een bouwprogram van 150000 woningen per jaar, 

oplopend tot 190000, waaronder een zeer hoog 
percentage woningwetwoningen. 

• Naast de kwantiteit zal de kwaliteit, eventueel door 
verhoging van de kurveprijzen, moeten verbeteren. 
Bv. meer differentiatie, minder gehorigheid, bouw 
van speciale bejaarden-, invaliden-, alleenstaanden-, 
en studenten woninuen. 

• De verwezenlijking van het voorgaande zal binnen het 
bestaande systeem van het private eigendom 
moeilijk tot stand kunnen komen. Een snelle 
realisering kan worden verkregen door de grond, de 
woningbouw en de woningexploitatie geheel in 
handen van de gemeenschap te brengen. 

$ Het woningbezit dient in handen van de overheid te 
komen. Pas dan is er een basis om aan de huidige 
chaos van huren, premies en tegenstellingen tussen 
huurwaarde en woonwaarde een einde te maken. Het 
beheer kan - onder centraal toezicht - in handen 
van de bewoners zelf komen. 

• Zolang grond uitgegeven wordt voor partikulier 
gebruik, met welk doel dan ook, moet die in huur of in 
erfpacht gebeuren. 

• Aan doorstroming op grote schaal kan pas worden 
gedacht na het invoeren van een huurbelasting, die 
echter niet alleen van toepassing mag zijn op de 
bewoners van gesubsidieerde woningen, maar  by.  ook 
op de bewoners van eigen huizen. 

• Partikuliere woningburo's dienen verboden te worden. 
Buitenlandse arbeiders hebben recht op huisvesting 
voor hun gezinnen in Nederland. 

Gezondheidszorg 
De gezondheidszorg behoort zich onbeperkt uit te 
strekken tot alle leden van de gemeenschap. De beste weg 
daartoe is: 
• De vorming van een nationale gezondheidsdienst. 
• De betaling van de kosten uit de algemene middelen. 
Voor direkt streeft de PSP naar: 
• Een algemene verzekering tegen alle soorten ziekte-

kosten en gezinshulp, ter vervanging van het nu 
bestaande zeer verdeelde ziekenfondswezen. Daarmee 
wordt tevens het onderscheid tussen partikuliere en 
fondspatiënt opgeheven. 

• Een landelijk systeem van groepspraktijken voor 
huisartsen en een landelijk koördinatie van het 
ziekenhuiswezen. Naast de wens naar zeer 
gespecialiseerde ziekenhuizen dient ie1ere patiënt 
die een niet-uitzonderlijke behandeling behoeft in zijn 
eigen regio verpleegd te kunnen worden. 

• Geestelijk gehandicapten moeten - ten laste van de 
algemene middelen - in dagverblijven kunnen worden 
opgevangen. 

• Het inschakelen van de massa media in een kampagne 
die de bevolking moet doordringen van een 
individuele gezinsplanning als basis voor een 
verstandig bevolkingsbeleid. 

• De pil In het verzekeringspakket en subsidie zonder 
voorwaarden aan konsultatieburo's voor huwelijks-
en geslachtsleven. 

• Een wettelijke regeling voor abortus provokatus 
waarbij in feite de betrokken vrouw of het echtpaar 
een beslissende stem heeft. 
Meer aandacht aan de mogelijkheid tot sterilisatie 
van de man. 
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IDe NAVO, de westelijke bewapening en de 
veiligheid in de wereld. 
De gedachte, dat de NAVO-landen de menselijke 
vrijheden zouden verdedigen wordt ontkracht door o.a. 
de lidmaatschappen van Portugal en Griekenland en 
de rol van voormalige Hitler-officieren in de NAVO. 
De gedachte dat de NAVO vrede en veiligheid zou 
garanderen wordt ontkracht door het feit dat bewapening 
op dn duur juist oorlogsverwekkend is. 
Wat de vijftien landen van de NAVO gemeen hebben, is 
niet de staatkundige demokratie. maar het systeem 
van het privé-bezit van de produktiemiddelen. 
We kunnen dan ook de konklusie trekken dat de funktie 
van de NAVO het verdedigen is en het stabiliseren van 
het kapitalistiese produktiesysteem. 
In deze tijd van A- B- en 0-wapens is de bewapening 
ongeschikt geworden voor elk doel, zelfs voor agressie. 
De oude bezwaren die altijd al tegen het militarisme 
hebben bestaan, hebben a.h.w. een nieuwe dimensie 
gekregen door de massa vernietigingsmiddelen. 
Socialisme 
Het socialisme is geen middel tegen alle kwalen, maar 
kan wel worden beschouwd als essentiële voorwaarde 
voor de oplossing van een aantal problemen. In een 
wereld die geheel socialisties is, zullen weliswaar niet 
alle belangentegenstellingen verdwenen zijn, maar de 
belangrijkste, gebaseerd op het privé bezit van 
produktiemiddelen, wel. In een wereld met een aantal 
kapitalistiese staten of statenblokken zal de oorlogskans 
altijd groot zijn, omdat de nationale overheden als 
funktie van kapitalistiese belangengroepen, de oorlog als 
methode in hun konkurrentiestrijd zullen handhaven. 
De PSP kiest voor een afwijzing van de status  quo,  
maar zonder daarbij middelen te aksepteren die het 
voortbestaan van de mensheid in gevaar brengen. Dit 
houdt in: 
Kritiese steun aan bevrijdingsbewegingen die zich 
richten tegen staatkundige en/of ekonomiese overheersing 
door buitenlandse machten. 
• Kritiese steun aan bevrijdingsbewegingen die zich 

richten tegen staatkundige en/of ekonomiese 
overheersing door buitenlandse machten. 

• Kritiese ondersteuning van de binnenlandse strijd 
tegen de staatkundige en/of ekonomiese overheersing 
van het volk door een binnenlandse machtselite. 

• Optimale bevordering van de rechten van minderheden. 
Hieruit vloeien o.a. de volgende PSP standpunten voort: 
• De Verenigde Naties kunnen uitgroeien tot het 

internationaal orgaan van rechtsprekende en 
rechtsorde handhavende bevoegdheid. Eerste voor- 
waarde daartoe is een universeel lidmaatschap. 
Toelating van de volksrepubliek China, Noord-Vietnam, 
Noord-Korea, West-Duisland en de DDR. 

• Het voeren van een konsekwente ontspannings- 
politiek. Het uittreden van Nederland uit de NAVO. Het 
deelnemen aan een Europees veiligheidssysteem. 

• Erkenning van de  Oder  Neisse arens en van de DDR. 

• Verwijdering van buitenlandse troepen en wapens uit 
Nederland. 

De defensie 
De PSP acht de militaire defensie die zijn bestaansgrond 
vindt in de gedachte van het - de vrede bevorderende - 
machtsevenwicht: immoreel, ondoelmatig, verspillend, 
schadelijk voor de welvaart en voor de psychiese 
volksgezondheid. 
Bovendien heeft zowel het nationale militaire apparaat 
als de NAVO een binnenlandse taak; het onderdrukken 
van demokraties volksverzet tegen het kapitalisme, 
zodra het parlementaire stelsel niet meer bruikbaar 
blijkt te zijn voor het handhaven van de bestaande 
toestand. 
De politiek van de PSP is gericht op minimalisering van 
het geweld. Dit wordt o.a. bevorderd door maximalisering 
van de demokratie. 
Voor de komende tijd wil de PSP o.a.: 
• Nederland uit de NAVO, de NAVO uit Nederland. 
• Afbraak van het defensiebudget. Geen dienstplich-

tigen, ook geen beroepsleger. 
• Voorbereiding op niet-militaire, geweldloze 

verdedigingstechniek en taktiek. 
• Het vervangen van de (semi-militaire) BB door een 

doeltreffende rampenorganisatie. 
• Het instellen van een ministerie voor vredes-

vraagstukken. 
• Geen verdere uitbreiding van militaire oefenterreinen. 

Geen verdere vernielingen aan de bestaande 
terreinen, onder toezicht van burgerlijke kommissies. 
Zolang er nog een leger is dienen in elk geval de 
oefenterreinen in de zomermaanden voor rekreatie te 
worden gebruikt. 

i]uF- 
In de diskussie over een eventuele dienstplicht voor 
meisjes onder het motto gelijke rechten, gelijke plichten, 
stelt de PSP zich op het standpunt dat een sociale 
dienstplicht voor meisjes dient te worden afgewezen, 
omdat: 
1. In de huidige situatie hebben meisjes toch al minder 

onderwijs dan jongens. 
2. Een sociale dienstplicht betekent een rem op lonen en 

arbeidsvoorzieningen in de zg. verzorgende beroepen. 
3. Verzorgende beroepen veronderstellen toewijding en 

geen dwang. 
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Ruimtelijke ordening 
Ieder mens heeft recht op goede huisvesting en binnen 
het planologies mogelijke recht op vrijheid van vestiging. 
Hoewel Nederland steeds voller wordt zal er ruimte 
moeten blijven of gemaakt moeten worden, waarbinnen 
nieuwe ontwikkelingen tot hun recht kunnen komen. 
Prakties leidt dat ertoe, dat een voortdurende strijd 
geleverd moet worden voor het behoud van ieder stukje 
ongerept natuur en voor elk rekreatiegebied. 
Met name in de randstad Holland dient iedere uitbreiding 
van industrieterreinen, autosnelwegen en vliegvelden 
sterk aan banden te worden gelegd. 
De zeehavenontwikkeling van Rotterdam en Amsterdam 
dient te worden afgeremd ten gunste van Delfzijl, 
Den Helder, Terneuzen en Vlissingen. 
Dil is ook noodzakelijk ter verdere beperking en kontrole 
op de miljeuvervuiling. 
Het zal duidelijk zijn, dat een goed bevolkingsbeleid 
(in feite een door de overheid gewilde geboorteregeling) 
de planologiese problemen op korte termijn zal verlichten 
en op lange termijn de enige mogelijkheid is om de 
beschikbare ruimte leefbaar te houden. 
Het is van groot belang, dat de verschillende elementen 
van een plan ongeveer gelijktijdig verwezenlijkt worden, 
zodat b.v. de huizen niet allang klaar zijn als met 
de winkels nog niet eens begonnen is. 
Naast de (te grote) voorrang die de industrie heeft is er 
de heilige koe" van het (auto)verkeer. In plaats van 
daar alles voor te laten wijken willen wij, dat er in de 
steden leef- en loopruimte komt met minder lawaai. 

Verkeer 
Onveiligheid, luchtverontreiniging, ruimte-gebrek en 
een voortdurende kostenstijging voor de gemeenschap 
én de individuele gebruiker noodzaken tot drastiese 
ingrepen in het verkeersbeleid. De PSP verlangt,  

dat Rijk, provincies en gemeenten de verkeersstromen in 
Nederland gaan regelen op grond van een maximaal 
vervoersaanbod en minimale kosten. 
Dat is uitsluitend mogelijk bij een keuze voor een 
volledig gratis openbaar vervoer gepaard gaande met 
een beperking van het (personen)autovervoer. 
Daarvoor kunnen o.a. de volgende maatregelen van 
groot nut zijn: 
• Geen verdere verdichting van het autosnelwegennet, 

uitgezonderd ringwegen om steden en de achter-
gebleven verbindingen met het Noorden en Oosten. 
Beperking van de autoproduktie en vaststelling 
maximum afmetingen voor auto's. 

• Subsidieregelingen, verkeersregels, wegenplanning 
en belastingwetgeving dienen het openbaar vervoer 
in elk opzicht voorrang te geven. 

• Afsluiting van de binnensteden voor het autoverkeer. 
Openbaar stadsvervoer onder kontrole van de 
gemeenteraad, waarbij in grote steden railvervoer 
op vrije baan vereist is. 

• Geen uitbreiding van Schiphol. Spreiding van een 
aantal kleinere vliegvelden in het land waartoe 
militaire velden aan hun huidige bestemming kunnen 
worden onttrokken. 

• Goederenvervoer zoveel mogelijk via spoor of 
waterweg. Geen sluiting van spoor- of goederen-
stations omdat ze niet rendabel zouden zijn. 

Landbouw 
In de tot nu toe achtergebleven agrariese bedrijfstakken 
vindt een versnelde kapitaaiskoncentratie plaats. 
Veel Nederlandse boeren zijn in feite slecht betaalde 
arbeiders met een dubbele afhankelijkheid. Zij bezitten 
zelf geen produktiemiddelen, pachten hun land en 
verkopen hun arbeidskracht in allerlei vormen van 
kontraktteelt. 
De vele kleine bedrijven leveren lage inkomsten, 
verborgen werkloosheid en overproduktie op. Het 
plan Mansholt bepleit als oplossing de vorming van 
kapitalistiese agrariese grootbedrijven met een vorm van 
gedwongen kollektivisatie. 
De PSP acht grote agrariese bedrijven in het belang van 
konsument en producent maar wijst zowel het 
kapitalistiese grootbedrijf als de gedwongen kollektivisatie 
af. Daartoe zijn door de PSP o.a. de volgende maatregelen 
bepleit: 
• De vorming van koöperatieve grootbedrijven dient 

gestimuleerd te worden. 
• Nieuwe grond in de polders dient niet aan financieel 

krachtige zelfstandigen maar aan koöperaties van 
elders verdwenen kleine boeren te worden uitgegeven. 
Waterschappen moeten geheel uit de algemene 
middelen bestreden worden. Meervoudig stemrecht 
in de waterschappen dient geheel te verdwijnen. 

• Behouden van oude kultuurlandschappen door i.p.v. 
het doorvoeren van ruilverkaveling subsidie te verlenen 
aan bioloaies dvnamiese experimenten. 
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Het miljeu 
Het lijkt wel of U tegenwoordig doodgegooid wordt met 
dat ,,miljeu". Maar dat is toch wel te begrijpen. Het is 
zelfs zo erg geworden dat ook de andere partijen luide 
jammerklachten laten horen over dat milieu. Toen de PSP 
nog maar kort bestond, praatte bijna niemand er nog 
over. 
De PSP heeft toen vele keren voor dovemansoren staan 
praten in de vertegenwoordigende lichamen. 
Gewaarschuwd dat het binnenkort wel eens te laat kon 
zijn. Is het nu al te laat? Als we er alleen over blijven 
praten is het inderdaad binnenkort te laat. 

'.i.. 

Kort gezegd verstaan we onder miljeu-verontreiniging het 
stinken van de lucht, het vies worden van het water en 
het langzaam maar zeker vergiftigen van de bodem. 
Voor de gemiddelde burger valt het eerste en tweede het 
meest op. De PSP gelooft er niet in dat je met een 
persleiding in Groningen of met een hoge schoorsteen in 
Pernis iets wezenlijks aan dat milieu kunt doen. De enige 
manier om er werkelijk iets aan te doen is over te gaan 
naar een systeem waar het geld niet meer het enige 
belangrijke is. Dat betekent een socialistiese 
maatschappij! Wat staat er over dat milieu nu in ons 
werkprogram '71-'75? 
Op de vestiging en uitbreiding van de industrie zal de 
overheid een grote invloed moeten hebben. Zij alleen kan 
afwegen waar en wanneer investeringen het meeste nut 
voor de gemeenschap hebben. Industrievestigingen of 
uitbreidingen die alleen mogelijk zijn door het inschakelen 
van buitenlandse arbeidskrachten moeten niet worden 
toegelaten. (die moeten nl. niet in ons overvolle land 
worden neergezet, maar in Marokko, Italië of iets 
dergelijks.) 

Ruimtelijke ordening 
Ieder mens heeft recht op goede huisvesting en binnen 
het planologisch mogelijke recht op vrijheid van vestiging. 
Dit behoort bij één van de voornaamste beginselen van 
de PSP. Daarop is dus o.a. dit werkprogram gebaseerd. 
De vraag naar diep vaarwater voor de internationale 
doorverbinding naar het industriële achterland levert in de 
Rijnmond en het Noordzeekanaalgebied een grote 
industriële druk op en zuigt het Noorden en Oosten van 
Nederland leeg. De zeehavenontwikkeling van Amsterdam 
en Rotterdam moet dus worden afgeremd ten bate van 
Terneuzen, Vlissingen den Helder en Delfziji, mede door 
die plaatsen te voorzien van goede- verbindingen voor 
massatransport naar het achterland. 
Plaats industrieën nooit aan de westzijde van grote 
bevolkingscentra. Zorg dat vliegvelden en petro-chemische 
fabrieken niet in de buurt van grote steden worden 
neergezet. Diskrimineer de arbeiders niet nog meer dan 
toch al gebeurt in een kapitalistiese maatschappij, door ze 
te verplichten in onbewoonbare steden vlak bij de fabriek 
te wonen De baas gaat heus wel buiten wonen als hij 
daar zin in heeft! Hoewel Nederland steeds voller wordt 
moet er ruimte blijven voor rekreatie. Het is duidelijk 
dat één en ander gesteund behoort te worden door een 
door de overheid gewilde geboorteregeling. 

Verkeer 
Het auto-vervoer binnen de steden behoort ook beperkt 
te worden, o.a. door verbetering van het openbaar 
vervoer. In de landbouw moet gekozen worden voor een 
sterke beperking van het aantal gebruikte vergiften. 
Ook hier geldt weer dat het welzijn van de mens voor 
moet gaan bij een klein beetje meer welvaart. We moeten 
ophouden alle zaken alleen via onze portemonnee te 
bekijken. Kortom we zullen naar een andere mentaliteit 
toe moeten. We zullen beslist niet kunnen volstaan met 
onderstaande regeltjes, maar het is in ieder geval een 
begin: 
• Waar normen en eisen van verontreiniging overtreden 

worden - wat pas bij regelmatige kontrole kan 
blijken - moet verbetering, zo die niet vrijwillig 
aangebracht wordt, afgedwongen worden door boetes 
en andere sankties. Altijd zal moeten gelden dat de 
verontrelniger zal moeten betalen. Hij verdient er 
Immers ook aan! 

• Bij nieuwe vestigingen of uitbreidingen van 
industrieën zal het milieu een belangrijke en in de 
toekomst waarschijnlijk overheersende rol moeten 
spelen. Wat hebben we aan werkgelegenheid als men 
niet meer kan leven in de stank en de herrie? 

• Een belangrijke verbetering zou onmiddellijk bereikt 
kunnen worden als Burgemeester en Wethouders van 
de gemeenten in het openbaar verslag zouden 
moeten afleggen van hun beleid inzake de toepassing 
van de hinderwet. 
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Bestuur - Financiën 
Het parlementaire stelsel waarborgt slechts een stuk 
politieke demokratie als het berust op evenredige 
vertegenwoordiging. De kommunikatie kiezer-bestuur" 
wordt bevorderd door het aantal kiezers per gekozene 
klein te maken door: 
• Decentralisatie van bestuursbevoegdheden naar zo 

klein mogelijke eenheden. 
• Alle vertegenwoordigende lichamen rechtstreeks te 

kiezen. 
• De volgorde van de verkiesbaarheid op de kandidaten-

lijsten te laten bepalen door de uitgebrachte 
voorkeurstemmen. 

Informatiespreiding is machtspreiding; daarom dient de 
regel te gelden dat overheidsaangelegenheden openbaar 
zijn en door iedereen gekend mogen worden, tenzij 
er ter bescherming van de persoonlijke sfeer of om 
financieel nadeel voor de gemeenschap te voorkomen, 
door een gekozen vertegenwoordigend lichaam 
uitdrukkelijk anders wordt beslist. Openheid bevordert 
een doeltreffende verantwoording door gekozen 
bestuurders aan de kiezers; het zal helpen voor komen 
dat een gezagsdrager aan zijn al te menselijke neigingen 
- misbruikt te maken van gezag - zal toegeven. 
Voor de komende tijd ziet de PSP een aantal aktiepunten, 
waarvan de belangrijkste: 

r1 
• Strijd voor behoud van de evenredige vertegen-

woordiging; tegen iedere vorm van een distrikten-
stelsel. 

• Passief en aktief kiesrecht voor alle bestuurslichamen, 
te beginnen met 18 jaar. 

• Naast de bestaande ministeries een ministerie voor 
milieuhygiëne, één voor kultuur en één voor sport, 
jeugd en rekreatie. Daardoor ontstaat een afzonderlijk 
ministerie voor maatschappelijk werk. 

• Opheffing van alle veiligheidsdiensten zoals de 
B.V.D. 

• Niet-Nederlanders die in Nederland woonachtig zijn 
met een werkvergunning hebben In alle opzichten  

dezelfde rechten als Nederlanders. 
• Burgemeesters en kommissarissen van de koningin 

moeten gekozen worden. 
• Afschaffen van de monarchie, die kwa betekenis en 

entourage de uitdrukking is van een bestuursvorm die 
Met meer past bij een moderne demokratiese 
samenleving. 

• Afschaffing van volgens de volkstelling te houden 
inventarisaties van de bevolking, zolang 
persoonlijke gegevens gekoppeld blijven aan namen en 
anonimiteit niet gegarandeerd kan worden. 

• Verwerping van de plannen van een basisregistratie 
van de bevolking met behulp van registratienumme 
aangezien niet voldoende waarborgen tegen 
onbevoegd gebruik en voor geheimhouding gegeven 
kunnen worden. 

Financiën 
Vanuit het gezichtspunt dat een belastingstelsel 
gehanteerd kan worden voor een herverdeling der 
inkomens, streeft de PSP naar relatief hoge direkte 
belasting van hoge inkomens en minimale belasting van 
lage inkomens. 
Wij wijzen dus (verhoging van) de BTW af evenals  by.  
een minder progressieve loon- en inkomstenbelasting. 
Indien de indirekte belastingen toch zullen toenemen dan 
wil de PSP een loonsverhoging waarbij de laagste lonen 
sterker stijgen dan de hogere (degressieve 
loonsverhoging). 
Vereenvoudiging van het belastingstelsel zal overheid en 
belastingbetaler veel werk besparen. Het mag echter 
niet betekenen dat eisen van rechtvaardigheid en 
billijkheid aan een dergelijke vereenvoudiging worden 
opgeofferd. Belastingheffing naar draagkracht is 
belangrijker dan vereenvoudiging. 
Bij een eventuele opvoering van het tarief van de 
vennootschapsbelasting dient te worden vermeden dat 
dit wordt afgewenteld op de konsumentenprijs van het 
geproduceerde artikel. Het prijsbeleid heeft hier een 
funktie. 
De PSP wil de zg. Zijlstra-norm - welke de groei van de 
overheidsuitgaven koppelt aan de groei van het 
nationaal inkomen laten vallen omdat de overheids-
investeringen nu al een achterstand hebben bij de 
partikuliere. De toekomst zal om steeds meer kollektieve 
investeringen vragen. 
Binnen het raam van de overheidsfinancieringen mogen 
de gemeenten geen sluitpost zijn. Integendeel, de 
gemeentefinanciën zullen juist aanmerkelijk uitgebreid 
moeten worden, terwille van de decentralisatie van de 
besluitvorming, de achterstand in investeringen die door 
een jarenlang te zuinig beleid is ontstaan en een 
aantal kollektieve voorzieningen die door de gemeenten 
moeten worden doorgevoerd. 
Het vermogen van de overheid dient in een staatsbalans 
(resp. provincie-gemeente balans) zichtbaar te 
worden gemaakt. 
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Juridiese zaken 
De PSP eist, dat de fundamentele mensenrechten, zonder 
welker erkenning elke menselijke samenleving verwordt 
tot staatsdiktatuur, worden verankerd in de grondwet. 
Toevoeging van de volgende grondrechten: 
Recht op huisvesting, werk en inkomen, Onderwijs, 
staking en betoging voor iedereen, een leefbare omgeving, 
vrije meningsvorming via alle kommunikatiemiddelen. 
De PSP wil snelle ratifikatie van de verdragen op de 
rechten van de mens zoals die in 1966 zijn aanvaard 
door de algemene vergadering van de V.N. Op grond 
daarvan: 
• Aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan deze 

verdragen. 
• Erkenning van de grondrechten ook voor 

vreemdelingen. 
• Meerderjarigheid In alle opzichten bij het bereiken van 

de 18 jarige leeftijd. 
• Geen wettelijke regeling van het stakingsrecht, die dit 

recht inperkt. 
Verdere eisen van dit moment: 
• Een algemeen verzekeringssysteem voor juridlese 

bijstand, betaald uit de algemene middelen. 
• Bij het opleggen van boetes zal men de boete - 

afgezien van de op te leggen straf - i.v.m. de 
variërende draagkracht afhankelijk van het inkomen 
moeten vaststellen. 

• Echtscheiding bij onderling goedvinden moet als 
hoofdvorm worden erkend. 

• Abortus provocatus moet gelegaliseerd worden. De 
wil van de vrouw of het echtpaar dat om abortus 
verzoekt moet doorslaggevend zijn. ,• Pornografie behoort geheel te worden vrijgegeven. 

Kommunikatie en informatie 
De koppeling van het betalen van luister- en kijkgeld aan 
het wettelijk meetellen voor het lidmaatschap van een 
omroepsvereniging dient te vervallen. 
De PSP wijst rekiame in radio en televisie af, maar is 
voorstander van konsumentenvoorlichting  by.  door een 
zendmachtiging voor het konsumenten kontaktorgaan. 
De PSP ziet met verontrusting de toenemende koncentratie 
in de pers. De vrijheid van meningsuiting en -vorming 
verliezen hun zin mdi p ze door financiële afhankelijkheid  

van kommerciële direkties gemanipuleerd kunnen 
worden. 
Kultuur en rekreatie 
Kultuur is een permanente revolutie, die naast de 
wijziging van ekonomiese machtsverhoudingen, alle 
menselijke verhoudingen krities beziet. Het kultuurbeleid 
moet erop gericht zijn alle mensen in het kulturele 
ontwikkelingswerk te betrekken. Op korte termijn 
staan er o.a. de volgende eisen in het program: 
• In de woonwijk dient ruimte te zijn voor openlucht 

rekreatie, sociaal kuitureel vormingswerk en 
kreativitelten voor alle leeftijdsgroepen. 

• Elke wijk en eik dorp dienen de beschikking te krijgen 
over goed geoutilleerde gemeenschapsruimten. 

• De sportverenigingen moeten worden uitgebreid en 
gesubsidieerd, maar dienen niet in dienst te staan van 
rekords najagende sporten. 

• De PSP verwerpt de denkpatronen die normatief - en 
daarmee intolerant voor anderen zijn: Geen 
filmkeuring, geen pornografiebeperkingen. 

Man/vrouw verhouding 
Zowel de wettelijke als de praktiese belemmeringen voor 
de verdere ontplooiing van de vrouw moeten worden 
weggenomen. Ook de mentaliteit dient op vele gebieden 
nog drasties te worden veranderd. Daarom hier de 
volgende direkte eisen: 
• Gelijke opvoeding van jongens en meisjes. 
• Afschaffing van aparte scholen en aparte vakken voor 

jongens en meisjes. 
• Afschaffen van het onderscheid tussen mannelijke en 

vrouwelijke beroepen in de beroepsvoorlichting. 
• Geen gebruik maken van het begrip ,,hoofd van het 

gezin". 
• De mogelijkheden voorbehoedsmlddeien onbeperkt te 

verkrijgen vanaf de geslachtsrijpheid. 

Maatschappelijk werk 
Het maatschappelijk werk moet zich niet zozeer bezig 
houden met het aanpassen van de mens aan de 
maatschappij. immers in die maatschappij zijn 
verschillende misstanden ingebouwd. Het enige sukses 
dat het maatschappelijk werk bereikt heeft ligt in het 
materiële vlak, zoals gebouwen en bijstandsfondsen. 
Wij menen dat het ,,aktie gerichte sociaal werk, dat niet 
de mens wil aanpassen aan de maatschappij maar die 
maatschappij zelf ook wil wijzigen, de voorkeur 
verdient. Konkreet zijn we o.a. voor een opheffing van 
de verzuiling op alle punten van het maatschappelijk 
werk. 
In de bejaardenzorg moet veel meer rekening gehouden 
worden met de bejaarde als mens in plaats van als geval. 
De pensioengerechtigde leeftijd zal meer naar keuze 
moeten worden ingesteld en eventueel geleidelijk 
(met part time werk voor de pensioenering) worden 
doorgevoerd voor wie dat wenst. 
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De situatie in de kapitalistiese wereld 
Nog nooit in de geschiedenis heeft de heersende klasse 
van een land zo diepgaand de sociale en politieke 
verhoudingen in een hele reeks van andere landen 
beïnvloed, als de VS van Amerika op dit ogenblik. 
Zij beheersen niet alleen de staatsapparaten van het 
merendeel der voormalige koloniën, maar penetreren 
bovendien steeds meer ook in West-Europa. Het belang-
rijkste is dan ook, dat de heersende klasse in de 
kapitalistiese landen al lang de burgerlijke, parlementaire 
demokratie weer aan het afbreken is, omdat die op geen 
enkele wijze meer te verenigingen is met de eisen van 
de ekonomiese politiek. Deze parlementaire demokratie 
wordt vervangen door lichamen als de NAVO, OESO, IMF, 
EEG enz. Dáár vallen de beslissingen die van belang 
zijn voor de ontwikkelingen in de westerse wereld. 
Wat nu kenmerkend is voor de huidige fase van de 
geschiedenis, is de brede ontwikkeling van een nationale 
bevrijdingsbeweging in vrijwel al deze landen. 
Het ondersteunen van deze bevrijdingsbeweging is een 
belangrijke taak van het socialisme. 
Daarom moet ook belangrijke waarde worden gehecht 
aan de zgn. politiek van de niet-gebondenheid, omdat deze 
ertoe bijdraagt, de VS in de wereld te isoleren. Deze 
politiek zal zonder socialisme echter op den duur evenmin 
mogelijk zijn als die van de nationale bevrijdingsbeweging. 

Europese gemeenschappen 
De PSP acht deze in de huidige vorm onaanvaardbaar. 
Zij hebben de funktie om socialistiese ontwikkelingen 
in de afzonderlijke lidmaten tegen te houden, verdere 
monopolievorming te stimuleren en een machtsblok 
tegenover de Tweede en Derde Wereld te vormen. 

Griekenland 
De PSP wil het ontstaan van werkelijke demokratiese 
verhoudingen stimuleren, maar wil evenmin een terugkeer 
tot de situatie van vóór de staatsgreep van april 1967. 
De PSP is solidair met de Griekse bevolking in haar verzet 
tegen het kolonelsregiem. Dit regiem past typies 
binnen de NAVO. 

Portugal 
Bestrijding van dit achterlijke fascistiese regiem dat in 
zijn huidige vorm (Caetano) niet beter is dan onder  
Salazar.  Scherpe bestrijding; ook van de koloniale politiek. 
Ook dit regiem met zijn militair-strategies  waardevolle 
overzeese gebieden hoort duidelijk in de NAVO thuis. 

De Verenigde Staten 
Ondersteuning van Het Andere Amerika, d.w.z. de 
aktiegroepen van studenten, negers en andere minder-
heidsgroepen, die de oorlogszuchtige buitenlandse 
politiek en de diskriminerende binnenlandse politiek 
(zowel sociaal als raciaal) als gevolgen van de 
kapitalistiese struktuur in de Amerikaanse samenleving 
bestrijden. 
De situatie in de kommunistiese wereld 
De ekonomiese achterstand van de landen waarin een 
sociale omwenteling had plaatsgevonden, maakte de 
realisering van een werkelijk socialistiese samenleving op 
korte termijn onmogelijk. 
Hoe meer de achterstand op het kapitalisme vermindert 
en de levensomstandigheden van de bevolking geleidelijk 
verbeteren, hoe meer voorwaarden vervuld worden voor 
demokratisering van burokratische gtrukturen in de 
staat, partij en industrie. 
Helaas werden deze demokratiese tendenties in 
Tsjecho-Slowakije hardhandig onderdrukt. De handhaving 
van het feitelijke éénpartijen stelsel in alle landen van 
het kommunistische blok en de vervolging van anders-
denkenden tonen aan dat er op het gebied van 
demokratiese gelijkheden nog geen wezenlijke 
vooruitgang is gemaakt. 
De situatie in de Derde Wereld 
Deze is voor een groot deel nog feodaal van struktuur,  

terwijl overigens een breed scala van (al of nief militaire) 
diktaturen tot min of meer demokratiese staatsvormen 
optreedt. 
Op dit ogenblik moet de industrialisatie van de Derde 
Wereld centraal staan. Die industrialisatie zal vanuit het 
kapitalisme niet of onvoldoende op gang worden gebracht. 
De huidige ontwikkelingspolitiek van het Westen is in 
hoge mate protektionisties t.a.v. het eigen bedrijfsleven 
zoals o.a. blijkt uit de rol van de Europese 
Gemeenschappen: 
• de kapitaaishulp wordt meer dan gekompenseerd door  

rente en terugbetaling op oude leningen en de 
wegvloeiende winsten; 

• de verhouding tussen de prijzen, die betaald worden 
voor de exportprodukten der arme landen enerzijds 
en die der rijke landen anderzijds, vertoont de 
tendens te verslechteren ten nadele van de arme 
landen. 

Deze overwegingen brengen de PSP tot konkrete 
stellingname op het terrein van de ontwikkelingspolitiek, 
waarbij het duidelijk moet zijn dat niet alleen de omvang 
van de bijstand vergroot moet worden, maar dat de aard 
van die bijstand nog belangrijker is. 
Meer multilateraal dan bilateraal, althans voorzover de 
multilaterale hulp niet neerkomt op hulp vanuit een kleine 
club van rijke kapitalistiese landen. 
Steun aan grondstoffenovereenkomsten en handels-
politieke ontwikkelingen (o.a. een algemeen preferentie-
stelsel) die de positie van de ontwikkelingslanden op 
de wereldmarkt verbeteren. 
Steun a fonds  perdu  in plaats van in de vorm van leningen. 
Beperking van de rol van het westelijke bedrijfsleven 
voorzover deze wezenlijk de uitbuitingsverhouding 
konti nu ee rt. 

Zuidelijk Afrika 
Bestrijding van het blanke minderheids-regiem in 
Zuid-Afrika (inklusief het geannexeerde Namibia), 
Rhodesië, Angola en Mozambique. 
Zuid-Oost-Azië 
Volledige afwijzing van de interventie-politiek van de 
Verenigde Staten in Vietnam, Laos, Cambodja en 
Thailand. 
Hereniging van Vietnam op basis van de akkoorden van 
Genève van 1954. 
Erkenning door Nederland van Noord-Vietnam en 
Noord-Korea. 

Indonesië 
Bestrijding van alle steun aan het huidige bloedige regiem, 
dat voor een groot deel verantwoordelijk is voor de 
massamoorden van de laatste jaren; met name 
stopzetting van de zogenaamde ontwikkelingshulp, 
die binnen dit systeem alleen aan kleine groepen ten 
goede komt. 

Suriname en de Antillen 
Onvoorwaardelijke onafhankelijkheid door beëindiging van 
het Statuut. Integratie in het Caraibische gebied. 

Midden-Oosten 
Het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnse Arabieren 
omvat het recht op terugkeer naar de door hen in 1948 
verlaten gebieden en hun recht om na terugkeer samen 
met de Palestijnse Arabieren van Israël en van de in 
1967 bezette Palestijnse gebieden zelf uit te maken hoe 
hun toekomstige politieke status zal zijn. 
Het zelfbeschikkingsrecht van de Israëlische Joden 
omvat het recht op behoud van sociaal-kulturele 
identiteit, in een staatsverband - welk dan ook - dat 
een bestaan in vrede en veiligheid waarborgt. 
Elke benadering van het konflikt, waarbij voorbijgegaan 
wordt aan het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnse 
Arabieren, is noodzakelijk onvruchtbaar. Evenzo 
dient het zelfbeschikkingsrecht van de Joodse bevolking 
van Israël door de Palestijnen erkend te worden. 

Meer gegevens kunt u vinden in het werkprogram '71-'75 van de PSP. Het is te bestellen bij PSP, postbus 700 Amsterdam. 
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Het werkprogram '71 '75 van de PSP is het verkiezingsprogram dat is opge d voor de Tweede-Kamer-: 
verkiezingen van 1971. (Bij de vervroegde verkiezi 
uittreksel staan de belangrijkstepunten uit dit prof 

Het nieuwe werkDrouram :77-'81 zal beQin i977 
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