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Alleen een socialistische ordening geeft waarborgen voor 
een samenleving van blijvende vrede, vrijheid, rechtsze-
kerheid en gelijke welvaart voor allen. 
De PSP ondersteunt alle maatregelen die deze ordening 
bevorderen en stelt zich achter de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens. 

Rechtsorde 

De PSP stelt onder andere de volgende eisen: 

- aanpassing van de nederlandse wetgeving aan de inter - 
nationaal erkende mensenrechten (Verdrag van Rome), 
met name ook in de gemeenten; 

- garanties voor vrijheid van meningsuiting, drukpers en 
demonstratie; verzekering van het telefoongeheim, ver-
bod tot gebruikmaking van afluisterapparatuur, ophef-
fing van de BVD; 

- uiterste beperking van het voorlopig arrest, ook voor 
vreemdelingen; 

- afschaffing van de militaire dienstplicht. 

Democratie 

Voor een goed werkende democratie acht de PSP noodza-
kelijk: 

- verkiezing van staatshoofd, provinciale gouverneurs en 
burgemeesters; 

- het scheppen van voorwaarden om actieve deelname aan 
en controle op het bestuur mogelijk te maken; 

- verantwoordingsplicht over het politiebeleid; 
- mogelijkheid van referendum in gevallen van gegronde 

twijfel over de verlangens van de bevolking; 
- toekenning van actief kiesrecht op 18-jarige en passief 

kiesrecht op 21-jarige leeftijd; 
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- verkiezing van een volksvertegenwoordiging, bestaande 
uit één Kamer, op grondslag van evenredige vertegen-
woordiging; 

- volledige openbaarheid en voorlichting aan de bevolking 
met name bijvoorbeeld over het buitenlands en econo-
misch beleid, maar ook op gemeentelijk niveau. Veel-
vuldig contact tussen bestuurders en bevolking. 

Welvaart voor  alien  kan alleen tot zijn recht komen als 
ook voor het welzijn van allen wordt gezorgd. Dit is een 
zaak van de gehele gemeenschap; maatregelen moeten dan 
ook worden genomen door gemeenschapsorganen en gefi-
nancierd uit de algemene middelen. 
Als belangrijke onderdelen van dit welzijn ziet de PSP: 

Goed wonen 

Aan de eis dat iedereen zelfstandig en geriefelijk moet kun-
nen wonen, kan alleen worden voldaan als woningbezit 
geen winstobject, maar een gemeenschapszaak is. De 
PSP wil nationalisering van grond, woningbouw en -exploi-
tatie. De benodigde gelden moeten uit de algemene midde-
len en verplichte leningen tegen lage rente worden ver - 
kregen. Het beheer moet in handen komen van democra-
tisch tot stand gekomen gemeenschapsorganen. 

Ruimtelijke ordening 

Bij het ruimtelijk beleid moet aandacht worden geschonken 
aan: 

- spreiding van de bevolking, door afremming van de 
groei van de steden in het westen; 

- stedebouw: het scheppen van een gunstig woonmilieu 
door groenvoorziening tussen en binnen de woonkernen, 
speelgelegenheid en gemeenschapsgebouwen; 
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- recreatie: ontsluiting en openstelling van meer strand, 
duinen en bossen, herbebossing van woeste grond, 
aanleg van kampeerterreinen enz • en exploitatie hier - 
van zonder winstoogmerk. 

Een gezond milieu 

Verontreiniging van lucht, water en bodem moet krachtig 
worden bestreden. Alle technische mogelijkheden moeten 
worden benut ongeacht de kosten, die in de eerste plaats 
moeten drukken op de industrieën die de verontreiniging 
veroorzaken. 

Medische verzorging 

De gezondheidszorg voor de bevolking moet zich uitstrek-
ken tot de gehele bevolking en in handen zijn van de ge-
meenschap. De PSP wenst te komen tot de vorming van 
een 'nationale dienst voor de gezondheid', te bekostigen 
uit de algemene middelen. Als eerste stappen in die rich-
ting: een algemene ziektekostenverzekering, kosteloze 
bevolkingsonderzoeken op kanker enz. 

Bevolkingsbeleid 

De groei van de bevolking dwingt tot een actief beleid in 
dezen. Dit zal onder meer moeten bestaan uit: 

- door de overheid gestimuleerde propaganda voor ge-
zinsplanning; 

- vrijheid van voorlichting over en propaganda voor ge - 
boortenbeperkende middelen en opneming in het zie - 
kenfondspakket van die middelen die onder medische 
controle staan; 

- stimulering en subsidiëring van consultatiebureaus 
voor huwelijks- en geslachtsleven. 

Onderwijs en vorming 

De ontplooiing van de mens is tevens in het belang van de 
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gemeenschap, onderwijs en vorming moeten dan ook ho-
ge prioriteit hebben in de collectieve voorzieningen. 
Het openbaar onderwijs geeft de beste kansen voor het 
aankweken van verdraagzaamheid en gemeenschapszin. 
Eisen die de PSP stelt zijn onder meer: 

- kosteloos onderwijs en leermiddelen; 
- integrale studiekostenvergoeding bij het universitair 

en hoger onderwijs; 
- grotere inspraak van leerkrachten en ouders in het be- 

stuur van de scholen. 

Kunst, cultuur en recreatie 

Voor het welzijn van de mens is recreatie onontbeerlijk. 
Kunst en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk zijn. 
Het scheppen van de mogelijkheden daartoe behoort tot de 
collectieve voorzieningen, dus onder andere: 

- bouw van schouwburgen, aanleg van sportvelden, enz.; 
- subsidie voor cultureel en recreatief werk; 
- afschaffing van de vermakelijkheidsbelasting; 
- artistieke vorming reeds op de lagere scholen; 
- actief kunstbeleid door garanties voor kunstenaars. 

Pers, radio en televisie 

Terwille van goede en volledige voorlichting ten behoeve 
van de meningsvorming moeten de vrijheid van drukpers 
en van meningsuiting onverkort worden gehandhaafd en 
ook mogelijk gemaakt. De PSP wenst: 

afremming van de monopoliepositie van de grote pers-
organen, bijvoorbeeld door faciliteiten aan de kleine 
pers ten aanzien van omzetbelasting en PTT-tarieven; 

- invoering van een nationale omroep, democratisch be-
stuurd door vertegenwoordigers uit maatschappelijke 
en culturele organen; 

- invoering van het recht van wederwoord in pers, radio 
en televisie; 

De PSP is tegen reclame in radio en televisie. 
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Verkeer 

Het openbaar vervoer verdient de voorkeur boven alle an-
dere vormen van verkeer en kan bevorderd worden door 
onder andere lage tarieven. Het vervoer behoort tot de 
collectieve voorzieningen, waarbij winst en rentabiliteit 
geen rol mogen spelen. 

de arbeid 

De plaats van de arbeid in het maatschappelijk bestel is 
een belangrijk punt in de doelstellingen van de PSP. Juis-
te arbeidsverhoudingen kunnen alleen bereikt worden in 
een socialistische maatschappij: een samenleving waarin 
de produktiemiddelen in handen zijn van de gemeenschap 
en worden beheerd door hen die betrokken zijn in het ar - 
beidsproces, 
Om daartoe te komen, stelt de PSP nu de volgende eisen: 

- instelling van rechtstreeks door de werknemers geko-
zen ondernemingsraden met beslissende bevoegdheden 
betreffende investeringen, produktie, arbeidsverhou-
dingen, werving en ontslag van werknemers en met 
medebeslissingsmacht - tezamen met overheid en vak-
organisaties - betreffende bedrijfssluitingen, concen-
traties, enz.; 

- directe invoering van een wettelijk minimum loon; kop-
peling van de lonen aan het indexcijfer van de kosten 
van levensonderhoud, waarbij vastgesteld dient te wor-
den dat CAO's minimum voorwaarden bevatten; 

- geleidelijke vervanging van de AOW door een premie-
Vrij staatspensioen uit de algemene middelen, te begin-
nen met afschaffing van een maximum bedrag bij de 
heffing van procentueel stijgende premies; 

- verkorting van de arbeidstijd door invoering van een 
40-urige werkweek, verhoging van de leerplichtige leef-
tijd, vervroeging van de pensioengerechtigde leeftijd 
en verlenging van de vakanties; 
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- vermindering van de inkomensverschillen door grotere 
loonsverhogingen voor de lagere inkomens en afwijzing 
van verhoging met een voor allen gelijk percentage. 

Afgewezen worden: 
- de werkclassificatie en de verdienstenbeloning, omdat 

deze in strijd zijn met het principe van inkomen naar 
behoefte en verdeeldheid in de hand werken; 

- elke wettelijke regeling van het stakingsrecht, omdat 
elke regeling een beperking zal inhouden van dit recht, 
dat een grondrecht is; 

- de bevoorrechte positie van de zogenaamde erkende 
vakbonden; 

- bevoorrechting van bij deze vakbonden aangesloten le-
den boven de niet en anders georganiseerden. 

de economie 

De beschikbare produktiemiddelen moeten harmonisch wor-
den gebruikt voor de bevrediging van de economische be-
hoeften, volgens normen en prioriteiten die in de centrale 
economische plannen zijn voorzien. Dit is pas mogelijk 
als eigendom en beheer van de produktiemiddelen berusten 
bij de gemeenschap, in een socialistische samenleving dus. 
In de huidige situatie neemt de PSP onder andere de vol-
gende standpunten in: 

- omdat goede collectieve voorzieningen een wezenlijk on-
derdeel vormen van een persoonlijk welvaarts- en wel-
zijnsniveau, moet bij de beoordeling van de belastingen 
rekening worden gehouden met de noodzakelijke uitbrei-
ding van deze collectieve voorzieningen; 

- in het belastingstelsel moet worden gestreefd naar rela-
tief maximale belasting van hoge en minimale belasting 
van lage inkomens. Vermindering van de inkomstenbe-
lasting en verhoging van de indirecte belastingen maakt 
de sterken sterker ten koste van de zwakkeren en wordt 
als anti-socialistisch afgewezen; 

- de inflatie (geldsontwaarding) treft de economisch zwak-
ken het ernstigst, daarom is koppeling van de lonen en 
pensioenen aan het prijspeil noodzakelijk en moeten ho - 
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ge belastingen worden geheven op winsten die uit infla-
tie voortkomen; 

- indien zogenaamde bestedingsbeperkende maatregelen 
nodig zijn, moeten deze gevonden worden in verhoogde 
heffingen op hoge inkomens en vermogens en bedrijf  - 
winsten. Niet in aantasting van het bestaanspeil van de 
werkende bevolking; 

- vergroting van de macht van kapitalistische belangen-
groepen via de Europese organen moet krachtig worden 
bestreden; 

- tenminste 2% van ons nationale inkomen moet beschik-
baar komen voor de ontwikkelingsgebieden. Een krach-
tige verlaging van de defensielasten kan daartoe een bij-
drage zijn; 

- het investeringsbeleid moet gericht zijn op sociaal nut-
tige produktie. Investeringen die gericht zijn op zinloze 
luxe consumptie moeten onmogelijk worden gemaakt, 

de landbouw 

De PSP streeft naar nationalisatie van alle grond en instel-
ling van produktielichamen met bestuursraden, gekozen 
uit en door de grondgebruikers. Binnen het kader van de 
centrale planning moeten deze produktielichamen volledige 
medezeggenschap hebben, met name over de produktieplan-
nen. Enkele eisen clie nu gesteld worden, zijn: 

- geleidelijke nationalisatie van alle cultuurgrond; 
- erkenning van de rechten van de grondgebruikers; 
- stimulering door de overheid van coöperaties die tot 

doel hebben de produktie-, distributie- en consumenten- 
prijs te doen dalen; 

- democratisering van het landbouwschap en de agrari - 
sche produktschappen door het toekennen van stemrecht 
aan alle betrokkenen; 

- het tegengaan van grondspeculatie door een prijsstop 
voor alle grond; 

- subsidiëring - zolang als nodig is - door de overheid 
om de sociaal-economische omstandigheden in de land-
bouw gelijke tred te doen houden met die in handel en 
industrie. 
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De PSP wenst een doelmatige distributie van goederen en 
dienstverlening aan de consument. Voor zover concentra-
tie van bedrijven hierbij nodig is, zullen deze bedrijven in 
handen van gemeenschapsorganen moeten zijn. Kleine be-
drijven die bestaansrecht blijven hebben omdat ze in een 
behoefte voorzien, moeten zo nodig worden bijgestaan met 
renteloze kredieten uit het ontwikkelings- en sanerings-
fonds voor de middenstand. Bestaanszekerheid moet wor-
den verschaft door het garanderen van een minimum inko-
men en de sociale uitkeringen die ook voor de werknemers 
gelden, door middel van een volksverzekering. Bij gedwon-
gen sluiting moet de kleine zelfstandige in aanmerking ko-
men voor werkloosheidsuitkering. 

BUITENLANDSE POLITIEK 
De mensheid is zich de noodzaak van internationale eenheid 
veel sterker bewust dan voor de tweede wereldoorlog. De 
groei naar eenheid in de wereld - die naar onze opvatting 
socialistisch zal moeten zijn - gaat helaas gepaard met 
veel strijd en ellende. Tal van volkeren zijn gewikkeld in 
een felle strijd tegen oude of nieuwe koloniale heersers. 
Vele jonge landen, die formeel zelfstandig zijn, voelen 
steeds sterker de noodzaak op te treden tegen de economi-
sche uitbuiting van een ~-kolonialisme. De PSP meent 
dat de vrede in de wereld nooit gebaseerd kan zijn op de 
overheersing van het ene volk door het andere, of op een 
evenwicht van machtsblokken, maar alleen gewaarborgd 
kan worden binnen een veiligheidsstelsel dat zich uitstrekt 
tot alle landen en verder in een versterking van het gezag 
van de Verenigde Naties. Van de nederlandse regering ei-
sen wij dat zij de volgzaamheid aan NAVO en Verenigde 
Staten opgeeft om een werkelijk bemiddelende rol te kun-
nen spelen in de wereldconflicten, omdat de kleine landen 
voor een dergelijke bemiddelende rol bij uitstek geschikt 
zijn. 
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De Verenigde Naties 

Het gezag van de VN dient hersteld te worden. De VN 
moeten uitgroeien tot een macht die de wereldvrede kan 
garanderen. De nederlandse politiek in de VN moet daar-
op gericht zijn. De volksrepubliek China moet haar zetel 
in de VN - en dus ook de voor China bestemde zetel in de 
Veiligheidsraad - innemen. 

Tegenstelling Oost West 

De vrees voor verstoring van eigen economische posities 
heeft in het verleden nogal eens geleid tot kunstmatig op-
voeren van deze tegenstelling. De nu ingetreden verbete-
ring moet worden benut, door het beleggen van een Euro-
pese veiligheidsconferentie, een toenemende samenwer-
king tussen de West- en de Oosteuropese economische or-
ganen en een grootscheeps uitwisselingsprogramma op het 
gebied van onderwijs, cultuur, wetenschap enz. 

De Duitse kwestie 

Omdat iedere stap op het punt van de bewapening van de 
Duitse Bondsrepubliek direct een tegenstap van het Oost-
blok oplevert, en om iedere uitbreiding van atoombewape-
ning te voorkomen, moet Nederland zich scherp kanten te-
gen inspraak van West-Duitsland over atoomwapens. De 
DDR (Oost-Duitsland) dient door Nederland te worden er - 
kend. 

Tegenstelling Noord Zuid 

De tegenstelling tussen de rijke noordelijke en de arme 
zuidelijke landen wordt steeds groter .'  Op grond van soli-
dariteit en omdat de kans op oorlogen daardoor wordt ver-
kleind, moet de ontwikkelingshulp sterk worden uitgebreid. 
De hulp moet niet in de vorm van consumptiegoederen en 
zeker niet in de vorm van rentedragende leningen worden 
verschaft, maar in de eerste plaats worden verleend voor 
onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en het scheppen 
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van condities die de vestiging van industrie mogelijk ma-
ken. Op dit ogenblik wordt de kapitaalstroom van zuid 
naar noord echter steeds breder. Voor zover nog rente 
en aflossing moeten worden betaald, moeten deze gestort 
worden in een speciaal ontwikkelingsfonds van de Verenig-
de Naties. De rijke landen moeten een fonds vormen waar-
uit de ontwikkelingslanden een vergoeding dienen te ont-
vangen voor de verslechtering van de ruilvoet (lage grond-
stoffenprijzen, stijgende prijzen voor industrieprodukten). 

Kolonisatie en apartheid 

moeten onvoorwaardelijk worden afgewezen. Ieder uitstel 
in deze maakt de kans op het uitbreken van een rassen-
oorlog groter. 

Vietnam 

De oorlog in Vietnam is voortgekomen uit scherpe econo-
mische en sociale tegenstellingen. De beëindiging van het 
conflict moet dus gesteund worden door een beëindiging 
van deze tegenstellingen. Verder moet in de eerste plaats 
onder andere aan de volgende voorwaarden worden vol-
daan: 

1. De beide strijdende partijen (de Verenigde Staten en het 
Zuidvietnamese Bevrijdingsfront) sluiten een wapen-
stilstand waarbij een regeling van de terugtrekking van 
alle buitenlandse troepen wordt getroffen. 

2 De interne problemen van Vietnam worden door de Viet-
namezen zelf opgelost. 

3 Een internationale vredesconferentie garandeert de 
zelfstandigheid van Vietnam 

internationale veiligheid 
Naarmate de vernietigingsmiddelen steeds verder worden 
geperfectioneerd, wordt het steeds meer mensen duidelijk 
dat de vrede met door militaire middelen kan worden ge - 
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garandeerd. Deze middelen die in vredestijd al een ge - 
vaar inhouden, zullen in tijd van oorlog beide partijen 
dwingen om zo snel en zwaar mogelijk toe te slaan. Enke-
le voorwaarden die de PSP als noodzakelijke stappen ziet 
voor een grotere internationale veiligheid, zijn onder an-
dere de volgende: 

1. Ontmanteling van alle buitenlandse bases in ieder land. 
2. Uitbreiding van de overeenkomsten van de club van 

3. Opheffing van de NAVO en het Pact van Warschau. De 
kleine landen kunnen beginnen met uittreden, waartoe 
onderlinge overeenkomsten wenselijk zijn. 

4. Uittreden van Nederland uit de NAVO, verwijdering van 
alle buitenlandse bases en radicale vermindering van 
de defensieuitgaven. 

5. Instelling van een ministerie voor ontwapening in Ne- 
S -  • S 

Het volledige verkiezingsprogramma is verkrijgbaar door 
storting of overschrijving van f 1,25 op postgiro 15590 
ten name van Uitgeverij Bevrijding, Amsterdam. 
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