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de parlementaire democratie
D.S. '70 streeft naar een verbetering van de samenieving via de weg van de parlementaire
democratie. Wetten die op democratische wijze tot stand zijn gekomen, moeten worden
nageleefd zolang zij niet op democratische wijze gewijzigd of ingetrokken zijn.

de socia Ie gerichtheid
D.S. '70 zet zich in voor een zo rechtvaardig mogelijke afweging van belangen. Zij weet
daarbij, dat de zwakken in onze samenleving extra steun en aandacht nodig hebben. Salida-
riteit met de sociaal zwakken moet een hoofdpijler zijn van onze sociale orde.

de ruimte
D.S. '70 wenst een ruimtelijk beleid, dat de bevolking meer mogelijkheden geeft zich naar
eigen keuze in de diverse streken van ons land te vestigen. Daarvoor moeten bestaans-
bronnen en voorzieningen bewust over het land worden gespreid. Een goed woon· en leef·
klimaat moet blijvend worden veiliggesteld.

de persoonlijke financiele speelruimte
D.S. '70 vindt, dat de mogelijkheden om naar eigen inzicht te leven - het geld naar eigen
inzicht uit te geven - zo groot mogelijk moeten zijn. Zij wenst daarom, dat door een ander
overheidsbeleid - onder meer inzake subsidies - een verdere verhoging van de belasting-
tarieven wordt voorkomen.

Ais belangr~kste probleem voor de komende jaren ziet D.S. '70 de volkshuisvesting. Aan de
woningbouw kent D.S. '70 dan ook de grootste voorrang toe, zowel wat aantal als kwaliteit van
de te bouwen woningen betreft.



D.S. '70 kent aan de woningbouw de grootste voorrang toe, zowel wat het aantal, als de kwali·
teit van de te bouwen woningen betreft. Bij de bestrijding van de woningnood zal in het bijzonder aan·
dacht moeten worden besteed aan maatregelen ten behoeve van person en met lage inkomens, die het
meest van de woningnood te lijden hebben.
0.5. '70 wenst daartoe onder meer:

a. minder stimulerende maatregelen - zoals het verlenen van subsidies en garanties - door de over-
heid voor andere gebouwen en minder gebouwen voor de overheid zelf (bv. voorlopig geen nieuw par-
lementsgebouw) ;

b. bevordering van de doorstroming;

c. vereenvoudiging en versnelling van de procedures om te kunnen bouwen;

d. tegengaan van de algemene overspanning in het economische leven, waardoor de bouwnijverheid, zo-
wel direct als via de hoge rentestand in de knel is gekomen;

e. grondige doorlichting van de structuur van de bouwnijverheid via de researchafdelingen van het mi
nisterie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid;

f. betere spreiding van de werkgelegenheid over het land, bv. door de vestiging van bedrijven en kan-
toren, zodat er meer mogelijkheden voor de bevolking komen om overeenkomstig hun eigen wensen
te leven dan thans in het Westen van ons land het geval is;

g. billijker regelingen voor de verdeling van woonruimte, o.a. ten behoeve van alleenstaanden;

h. opvoering van het aantal jaarlijks te bouwen woningwetwoningen en andere gesubsidieerde woningen
met 15.000 in totaal, uiterlijk te bereiken in 1975;

i. beter afstemmen van de woningbouw op de verschillende behoeften zoals die bestaan bij gezinnen,
alleenstaanden, bejaarden. invaliden;

j. meer aandacht voor reconstructie en sanering oude wijken;

k. voortgaan in de richting van individuele huursubsidies.

II. BEVOLKINGSPROBLEEM

0.5. '70 erkent, dat de steeds toenemende bevolkingsdichtheid ons voor grote problemen stelt.
Zij wenst daarom onder meer:

a. betere spreiding van de bestaansbronnen en daardoor van de bevolking over Nederland;

b. het tegengaan van de economische overspanning, waardoor de grote zuigkracht op buitenlandse ar-
beiders afgeremd wordt;

c. zorg voor het op ruime schaal beschikbaar zijn van voorlichting over verantwoorde gezinsvorming,
ook in het onderwijs, opdat de opgroeiende generaties zich meer bewust zullen worden van hun ver-
antwoordelijkheid jegens de toekomstige generaties.

III. MILIEUBEHEER, NATUURBESCHERMING EN OPENLUCHTRECREATIE

De toename van de bevolking, de industrialisatie, het verkeer en het gebruik van allerlei chemi·
sche producten in de landbouw en in de gezinnen maken maatregelen op het gebied van de milieuhy·
giene en geluidshinder noodzakelijk.
Het is gewenst dat:

a. de wettelijke 'bepalingen om verontreiniging en geluidshinder te voorkomen en te bestrijden worden
verbeterd en uitgebreid;

b. het principe "de vervuiler betaalt" meer dan tot nu toe in de praktijk wordt gebracht;

c. de vraagstukken van milieuverontreiniging in internationaal verband worden aangepakt;

d. een minister zonder portefeuille of een staatssecretaris wordt belast met de coordinatie van aile pro-
blemen, die met het milieubeheer verband houden.

Wat betreft het gebruik van de bodem zal er een krachtiger beleid gericht moeten zijn op behoud
van hetgeen ons nog over is aan vrije natuur, flora, fauna en landschapsschoon.
Hierbij moet de richt/ijn zijn, dat wij de uiterste zorg besteden aan voor het zo rijk mogelljk gescha-
keerd houden van het lee.fmiJjeu in ons dichtbevolkte land. Meer dan voorheen zal men blj het a f..



wegen van economische en technische belangen tegenover die van een gezonde omgeving, aan dit
laatste het grootste gewicht moeten toekennen. Er dient een practisch recreatiebeleid in goede
harmonie met de eisen van een zorgvuldig natuurbeheer te worden gevoerd. De mogelijkheden tot
openluchtrecreatie in de nabije omgeving van de woonkernen zullen maximaal moeten worden benut.
Ook aan het behoud van stedelijk schoon dient meer aandacht te worden besteed. D.S. '70 staat op
het standpunt, dat natuur- en recreatiegebieden ook als zij eigendom van particulieren zijn in redelijke
mate toegankelijk dienen te zijn voor iedereen.

IV. SOCIALE VERZEKERINGEN

Het geheel van de sociale verzekeringswetgeving zal vereenvoudigd en meer op elkaar afgestemd
moeten worden. Bovendien dienen de volgende verbeteringen te worden aangebracht:

a. de A.O.W.-uitkering voor gehuwden dient netto (derhalve na aftrek van de ziekenfondspremie) te
worden opgetrokken tot het netto-minimumloon met evenredige verhoging voor ongehuwden en van
de uitkeringen ingevolge de A.W.W.;

b. de uitkering voor de zgn. "oud-invaliden" (d.w.z. degenen die v66r 1-7-'67 invalide zijn geworden)
dient opgetrokken te worden overeenkomstig het terzake door de S.E.R. uitgebrachte advies;

c. kinderbijslag dient te worden gegeven voor het derde en volgende kinderen tot het 18e jaar;

D.S. '70 wenst in dit verband op korte termijn een studie van maatregelen, om na te gaan of het mo-
gelijk is om de kinderbijs/ag van werknemers voor het eerste en tweede kind af te schaffen zonder
nadelige gevolgen voor het totale inkomen. Gedacht wordt hier o.a. aan compenserende maatregelen
op het gebied van de lonen en de belasting. Zo/ang deze studie niet tot positieve resultaten heeft ge-
leid, dient de kinderbijslag voor het 1e en 2e kind gehandhaafd te blijven.

d. de arbeidsongeschiktheidsverzekering zal uitgebreid moeten worden o.a. met de zelfstandigen tot een
volksverzekering.

V. VOLKSGEZONDHEID

De centrale overheid is met betrekking tot de volksgezondheid de eerst verantwoordelijke en
dient daarom een directe invloed uit te oefenen op een zo goed mogelijk functioneren van aile voorzienin-
gen in de gezondheidszorg.

D.S. '70 wenst o.m. dat:

a. grote aandacht wordt besteed aan die punten, waarop de gezondheidstoestand van de bevolking de
laatste jaren achteruit blijkt te gaan;

b. een betere coordinatie en planning bij de bouw van ziekenhuizen, verpleegtehuizen en verzorgings·
huizen wordt tot stand gebracht;

c. anti-conceptionele middelen en adviezen onder de verstrekkingen van de ziekenfondsverzekering wor-
den opgenomen;

d. de alcohol- en drug-problemen, zowel van uit de juridische als medisch-sociale sfeer worden aange-
pakt, de handel in bedwelmende, roesverwekkende middelen dient met kracht te worden tegenge-
gaan;

e. buitensporige verdiensten in de gezondheidszorg verdwijnen;

f. richtlijnen worden vastgesteld, die er op zijn gericht, dat gehandicapten zoveel mogelijk normaal ge-
bruik kunnen maken van openbare gebouwen en vervoermiddelen;

g. wettelijke voorschriften, die de modernisering van de medische ethiek en praktijk in de weg staan,
verdwijnen;

h. de vraagl§'tukken van abortus provocatus, reanimatie en transplantatie worden aangepast aan de
maatschappelijke ethiek en ontwikkeling.

VI. CULTUUR EN SPORT

Creativiteit is in ieder mens aanwezig. De mogelijkheid deze te uiten en in het dagelijks leven toe
te passen dient ontwikkeld te worden door ~ulturele vorming. .. .. . . .
De schoolgaande en werkende jeugd moet via de bestaande onderwljsmstelhngen en vormmgsmstltuten
meer onderricht ontvangen in persoonlijke smaakontwikkeling betreffende wonen - leven en denken.
In het cultuurbeleid moet voldoende ruimte voor de sport aanwezig zijn. De deelname buiten de beroeps-
sfeer is thans meer passief dan actief door het tekort aan sportieve vorming en het ontbreken van sport-
accommodatie.



Initiatieven, welke van grotere belangstelling voor een actieve deelname aan sportbeoefening beogen, ver-
dien de steun van de overheid.

yoorrang,..voor wat betreft het onderwijs, geeit D.S. '70 aan verbetering van het kleuter- en van
het basls-onde~!"ljs. Immers de grondslag voor de mogelijkheid, op .!"elke wijze nil. het basis.onderwijs,
vervolg-onderwljs kan worden gevolgd, wordt voor esn zeer belangrJjk deel gelegd in de levensfase tus-
sen vier en twaalf jaar.

Daarom wil D.S. '70:

a. Een verlaging van de leerlingenschaal volgens aan te geven schema en hierop vooruitlopend de mo-
gelijkheid voor scholen met in hoofdzaak kinderen uit de sociaal zwakkere milieu's een of meer extra
leerkrachten aan te stellen;

b. een wettelijk kader, waarbinnen en het kleuter, en het basis-onderwijs geregeld gaan worden, zodat
een ge"integreerd en samenhangend geheel van basis-onderwijs gaat ontstaan, waardoor ontplooiings-
kansen volledig benut kunnen worden;

c. een goede coordinatie tussen de verschillende schoolverzorgingsdiensten de schoolpaedagogische
diensten, de schoolartsendiensten en de diensten voor school- en beroepskeuze.

Evenzeer als de aandacht van D.S. '70 gericht zal zijn op de mogelijkheid, dat de begaafden op-
timale kansen krijgen hun gaven te ontplooien, zal D.S. '70 er naar streven, dat de zwak en partieel
begaafden zich naar hun mogelijkheden en behoeften kunnen ontwikkelen.

Daarvoor moeten:

a. de nazorg en begeleiding van leerlingen van het buitengewoon onderwijs verder worden uitgebreid;

b. de nu reeds bestaande diensten en instellingen beter gecoordineerd worden;

c. de inspectie en consulentschappen van het buitengewoon onderwijs verbeterd worden.

Met betrekking tot het lager en middelbaar beroeps- en algemeen vormend onderwijs stelt
D.S. '70 o.a. het volgende:

a. het beroepsonderwijs moet gericht worden op een vorming, waardoor de afgestudeerde in een zo
groot mogelijke mate in zijn beroeps- en persoonlijk leven tot ontplooiing kan komen;

b. ook het leerlingstelsel en de consulentschappen moeten in verband daarmee beter functioneren;

c. het beroeps- en algemeen vormend onderwijs moet aangepast zijn aan de belangstelling, de aard en
de behoeften van de jeugd;

d. de overheid kan door middel van wetten en voorschriften ten aanzien van vestiging en inrichting van
scholen zorgen, dat hieraan wordt tegemoetgekomen door doelstellingen te eisen en evoluerend on-
derzoek doen plaats vinden;

e. de mogelijkheden voor her- en bijscholing dienen te worden vergroot.

D.S. '70 hecht grote waarde aan een rechtvaardiger inkomens- en vermogensverdeling.

Vergroting van het nation ale inkomen zal de mogelijkheden tot verbetering van de financiele po-
sitie van de sociaal zwakkeren gunstig be"invloeden.

Hulp aan zwakke groepen dient in het algemeen niet te geschieden door de tarieven voor goede-
ren en diensten van de overheid laag te stellen, maar door het inkomen van de betrokkenen te verhogen.
Dit kost minder, omdat daarvan niet tevens diegenen profiteren, die daaraan geen behoefte hebben. 80-
vendien worden de betrokkenen in de gelegenheid gesteld het hogere inkomen naar eigen inzicht te be-
steden.

D.S. '70 acht kritische toetsing van zin en omvang van overheidsuitgaven dringend geboden.



Zorgvuldige afweging van de wenselijkheid van de verschillende overheidsuitgaven en de daartegen-
over staande offers, die van de bevolking gevraagd worden, is uitermate belangrijk. Daarbij zal, voor-
zover geconstateerd wordt, dat in feite mensen met lagere inkomens belast worden ten gunste van
beter-gesitueerden, of aan dringender verlangens niet voldaan kan worden, omdat voor minder urgente
doeleinden geld besteed wordt, tot herziening van de uitgaven overgegaan moeten worden.

D.S. '70 acht verhoging van de be/astingtarieven niet noodzakelijk. Door sommige uitgavenposten niet
te laten stijgen en door de stijging van het nationa/e inkomen zal integendeel enige verlicht'ing van be/asting
mogelijk kunnen worden. D.S. '70 denkt hierbij in het bijzonder aan verhoging van de be/astingvrije voet en
tariefsverlaging bij de loon- en inkomstenbe/asting. Hiervan zul/en met name de laagstbetaalden en de mid-
dengroepen profiteren. Dit zal ook van be/ang zijn voor de be/astingheffing van ongehuwden en de gehuwde
werkende vrouw en voor het tarief bijzondere beloningen.
Daartegenover zou de vermogensbe/asting, zo/ang de rente hoog blijft, iets verhoogd kunnen worden.

keling.
Iij is tegenstander van blijvende protectionistische maatregelen en acht subsidies aan bedrijven

en bedrijfstakken slechts verantwoord gedurende een overgangsperiode om structurele aanpassingen
mogelijk te maken. Het economische beleid zal de bestaansmogelijkheid van de zelfstandige onderne-
mer en de expansie van goed geleide en in zich zelf gezonde bedrijven zeker moeten stellen.

Bijzondere aandacht verdient daarbij het midden- en kleinbedrijf. Om tot de zo noodzakelijke her-
structuering van het midden- en kleinbedrijf te komen, dient het Ontwikkelings- en Saneringsfonds zijn taak
efficienter en slagvaardiger te kunnen verrichten.

D.S. '70 streeft naar uitbreiding van de Europese Economische Gemeenschap en zal pogingen
steunen deze uit te bouwen tot een federale staat op democratische grondslag.
D.S. '70 staat kritisch ten opzichte van het beleid dat de E.E.G. thans op diverse gebieden - waaronder
de landbouw - voert, omdat te veel gelet wordt op nationale belangen op korte termijn en te veel gelet
wordt op de prijzen van de producten en te weinig op de individuen. Hierdoor worden de prijzen te hoog,
terwijl desondanks veel landbouwers het financieel moeilijk hebben. Deze politiek schaadt ook de nood-
zakelijke nationale en internationale arbeidsverdeling.

De overheid dient in tijden van dreigende spanning een volledig gebruik te maken van aile beschik-
bare instrumenten om onder meer de investeringen at te remmen. Krachtige bestrijding van de inflatie is
noodzakelijk.

In verband met de Europese landbouwpolitiek dient het nationale beleid op korte termijn aan een kri-
tische beoordeling onderworpen te worden om vast te stel/en, of dit nog voldoende beantwoordt aan de
gewijzigde behoeften. Ten aanzien van de ruilverkaveling, moet by. de vraag worden beantwoord, of deze
zeer kostbare ingrepen in ons landschap nog werkelijk in verantwoorde mate voldoen aan de gestelde doel-
einden. De door de ontwikkeling in de landbouw noodzakelijke afvloeiing van agrariers behoort sociaal vol-
doende te worden begeleid. Voor aan de modeme eisen aangepaste levenskrachtige bedrijven moeten ka-
pitaa/smogelijkheden worden geschapen, die versnippering (bv. door vererving) helpen voorkomen.

Er dient op te worden toegezien, dat de Nederlandse visserij in E.E.G.-verband niet in een ongunsti-
ger uitgangspositie geraakt.

D.S. '70 staat positief tegenover de hervorming van de ondernemingsstructuur.

Bij wegaanleg dient, financieel, technisch en organisatorisch een beter samenspel te komen tus-
sen de gemeenten, de provincies en het rijk. Een landelijk orgaan voor planning en financiering verdient
overweging.
Verkeersdicipline moet worden bevorderd.

D.S. '70 wenst stimulering van het openbaar vervoer, zowel in de openbare als in de particuliere sector.

Het besef van de waarde van de democratie zal moeten worden bevorderd. Niet toege·
geven zal mogen worden aan intimidatie en aan het recht in eigen hand nemen. Wetten, die op
democratische wijze tot stand zijn gekomen, zullen moeten worden nageleefd zolang zij niet op
democratische wijze zijn gewijzigd of ingetrokken.



.. 0.5. '70 acht het gewen~t, dat de bestuursstructuur doorzichtiger gemaakt wordt, dat allerlei be-
stuurllJke pro~~dures vereenv~~dlgd worden en dat een zekere decentralisatie plaats vindt.
Voorts acht ZIJ het noodzakeliJk, dat de taken van de verschillende overheids-instanties duidelijker wor-
den afgebakend, ~o~at het niet meer mogelijk zal.zijn, dat voor hetzelfde doeI door verschillende de-
partementen Subsidies gegeven worden en evenmm door verschillende bestuurslagen (rijk, provincie en
gemeente) .

0.5.'70 bepleit de opstelling van een voordracht door de Tweede Kamer aan de koningin tot benoeming
van de kabinetsformateur.
0.5. '70 is voorstander van een kiesdrempel.

0.5. '70 acht een bondgenootschappelijke samenwerking in Atlantisch verband noodzakelijk in het
belang van vrede en veiligheid.
In over leg met de bondgenoten moet gestreefd worden naar een doelmatige opbouw van de strijdkrach-
ten van de verschillende bondgenoten. In de huidige omstandigheden past geen verzwakking van de ge-
meenschappelijke krachtinspanning. Tegenover de stijging van de kosten, die voortspruit uit de stijging
van het loon- en prijspeil en de noodzakelijke aanpassing van de bezoldiging van dienstplichtigen dient
gestreefd te worden naar kostenbesparing door:

* concrete samenwerking in NAVO-verband op militair-industrieel gebied;

* verbetering van de doelmatigheid en efficiency van het Nederlandse defensie-apparaat, mede in
NAVO-verband.

0.5. '70 acht internationale solidariteit een dringende eis.

Daarom wenst 0.5. '70:

a. de stimulering van de vestiging van industrieen, verbetering van de landbouw en andere bedrijfstak-
ken in ontwikkelingslanden. Hierbij zal moeten worden nagegaan, welke industrieen beter elders dan
in Nederland kunnen worden gevestigd of uitgebreid;

b. de bevordering van een rendabele uitvoer door de ontwikkelingslanden van hun produkten;

c. verbetering van de wijze, waarop steun wordt verleend;

d. handhaving van de Nederlands bijdrage aan ontwikkelingslanden op het huidige, naar internationale
maatstaven, hoge niveau;

e. een verbeterde voorlichting over de besteding van de ontwikkelingshulp.

Dit alles op basis van internationale solidariteit en verantwoordelijkheidsgevoel (van ons en van de ont-
wikkelingslanden zeit).

Aan Suriname en de Nederlandse Antillen moet de mogelijkheid gegeven worden tot een duide-
lijke presentatie van haar eigen identiteit in de internationa~e verhoudingen, in he.t bijzonder op het Arne-
rikaanse continent. Indien Suriname en de Nederlandse Antillen zulks wensen, dlent Nederland op con-
structieve wijze medewerking te verlenen aan wijziging of beeindiging van het Statuut.

0.5. '70 acht het gewenst een studiecommissie in Konin~rijks-verband in te stellen om na te gaan of het
mogelijk is het Statuut te vervangen door een samenwerkmgsverdrag.

Het recht op vestiging in de delen van het Koninkrijk dient op basis van wederkerigheid te worden be-
paald.



BEGINSELVERKLARING
van de politieke partij

DEMOCRA TISCH SOCIALISTEN '70

OEMOCRATISCH SOCIALISTEN '70 is een nieuwe politieke partij, waarvan de beginselen reeds in de
naam tot uiting komen, want zij is:

• democratisch

• socialistisch

• eigentijds
OS '70 is de m 0 era tis c h
want zij wenst:
een SAMENLEVING, waarin

- de rechten van de mens worden geeerbiedigd
- verdraagzaamheid richtsnoer is voor de onderlinge betrekkingen en
- het persoonlijk initiatief en de persoonlijke ontplooiing van een ieder worden bevorderd;

een STAATKUNOIG BESTEL, waarin
- gerechtigheid heerst en
- de burgers de voortdurende mogelijkheid hebben tot

• het verkrijgen van informatie
• het uiten van hun inzichten en
• het propageren van hun wensen inzake het te voeren beleid, waarbij gewelddadige en onrechtma-

tige middelen worden afgewezen;

een REGERINGSSTELSEL, waarin
- de bestuurders op aIle niveau's het vertrouwen behoeven van de gekozen vertegenwoordigers der be-

stuurden en hun mandaat aan hen danken, maar dat
- het mogelijk maakt om besluitvaardig op te treden, zeker als het gaat om de bescherming van de de-

mocratie.

OS'70 is s 0 cia lis tis c h
want zij wenst:
een MAATSCHAPPIJ, met

een menselijk gezicht, waarin
• noch blinde economische drijfveren
• noch de staatsalmacht de toon aangeven;

een SOCIALE OROE, waarvan
- de solidariteit met de sociaal zwakken een hoofdpijler vormt;

een ECONOMISCH BESTEL, waarin
- de gemeenschap verantwoordelijkheid draagt

• voor de algemene leiding der produktie en
• voor een rechtvaardige verdeling van het nationale inkomen, en

- de beschikkingsmacht over de produktiemiddelen ondergeschikt is aan het welzijn van de gemeen-
schap.

OS '70 is e i 9 e n t ij d s,
omdat zij volledig rekening houdt met de grote verschillen, die bestaan tussen de huidige maatschappelijke
omstandigheden en die in de perioden waarin de idealen van democratie en socialisme vorm kregen en
omdat zij Iering wi! trekken uit de maatschappelijke en politieke gebeurtenissen, die tot deze verschillen
hebben geleid.

OAAROM WENST OS '70:
POLITIEK:

- niet alleen het afwijzen van "rechtse", diktatoriale strevingen, maar ook het afwijzen
- zowel van een ondemocratisch "socialisme"

als van anarchistische strevingen, welke nooit tot iets anders dan tot vernieling en ontwrichting heb·
ben geleid;



MILITAJR:
- het streven naar inte.rnat~?nale~ntwapening en blijvende vrede en
- ~ol~ng deze doelen.n1e~zlJn berelkt, een doelmatige verdediging, die slechts kan geschieden door mi-

soclllL~ECOaN~:.flSCH:g In nauwe bondgenootschappelijke samenwerking met andere volkeren (Navo);

~.at het welzij~. niet. ~chter zal blijven bij de materiele welvaart en dat de zorg voor een goed natuur-
/iJk en mense/i]k m!/i~u, behalve een verantwoordelijkheid voor ieder individu, een zeer belangriJ"ke
taak van de overheld IS
zowel nationaal als internationaal;

CULTUREEL:
- de overtuiging, dat opvoeding en vorming grote aandacht behoeven en
- n!et in hoofdza~k op de me~~ als producent gericht mogen zijn, maar
- zlch de harmonJsch ontploollng van de persoon en de opvoeding tot democratisch burger ten doer

moet stellen;
DEMOGRAFISCH:

- he~besef te doen doordringen dat de sterke bevolkingsaanwas een ernstige bedreiging van de mens-
held vormt;

INTERNATIONAAL:
- het begrip, dat de wereld steeds meer een wordt en
- dat solidaritiet met de economisch zwakkere volken een eis van het heden en de toekomst is.

DEMOCRATISCH SOCIALISTEN '70 rekent zich internationaal verbonden met democratisch socialisti-
sche bewegingen in andere landen.

POSITIEBEPALING
De partij "Democratisch Socialisten '70" is opgericht, omdat zij de politieke partij het juiste en noodzake-
lijke middeJ acht om maatschappelijke inzichten en overtuigingen tot gelding te brengen en omdat zij haar
beginselen in geen der bestaande partijen (in voldoende mate) terug vindt - immers, de partij verwerpt
daarbij met kracht:

- de keus voor een totalitaire een-partijstaat, die de C.P.N. maakt;
- het i1lusionistisch-pacifistisch stelling nemen van de P.S.P., dat een gevaar voor vrede en veiligheid

vormt;
- de reactionaire strevingen van Boerenpartij, Binding Rechts en dergelijke groeperingen;
- het optreden van belangengroeperingen als politi eke partijen.

En hoewel de partij de betekenis van geloof en levensovertuiging voor de politieke keuze erkent, verwerpt
zij partijvorming op confessionele basis, omdat

dit de politieke keuze verdoezelt en
- de politieke onduidelijkheid en
- de politi eke malaise bevordert;

ook waar de politieke standpunten van zo'n confessionele partij weinig bezwaren zou opwerpen, is die par-
tij desondanks als politiek tehuis onaanvaardbaar.
Inzake de drie resterende partijen geldt het volgende:
Democraten '66 legt een overdreven nadruk op politiek-technische hervormingen en stelt amateuristisch
aandoende eisen.
De V.V.D. schiet duide\ijk tekort in begrip voor de noodzaak van ingrijpende sociale en economische her-
vormingen.
De P.v.d.A. vertoont tegenwoordig te veel anarchistis .he, anti-parlementaire en irreeel-pacifistische strevin-
gen.
Democratisch Soiialisten '70 acht in een sterk geschakeerde bevolking de bereidheid van een partij tot
samenwerking met andere democratische partijen een levensnoodzaak voor de democratie en zij is daarom
tot samenwerking met zulke andere partijen op basis van een concreet programma bereid.
De toets van deze samenwerking zal zijn, dat het programma - beoordeeld naar de beginselen van OS '70
_ stappen in de goede richting zet en nergens tot een tegengestelde ontwikkeling leidt, terwijl voldoende
waarborgen voor de verwezenlijking ervan dienen te bestaan.
Democraten Socialisten '70 beseft,

dat niet aile maatregelen, die zij op grond van haar beginselen zou willen zien getroffen, tegelijk
kunnen worden verwezenlijkt en
dat op grond van de mogelijkheden telkens weer een keuze moet worden gedaan.


