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10 Departij zal het geestelijk en het materieel wel-

zijnvan de mens cen traalstellen 0

Onder welzijn te verstaan het zich veilig en ge-
borgen voelen, in staat tot kreatieve aktivitei-
ten ..

2 ..De partij zal zich meer speciaal inzetten voar de
specifiekevverknemersbelangen in al zi jn facet-
ten vanhet sociaal-, ekonomisch-. en kulturele
leven in de Nederlandse samenlevingo Di scrimine-
rende maatregelen - de Nederlandse werknemer be-

.treffende -zullen me~ aIle mogelijke midd~len
worden bestreden~

3o·De partij wil in de Nederlandse palitiek naast
de faktor kapi taal· cloor de inbreng van de fak-
tor arbeid een tegenwicht vermen ..

40 Naastenliefde, offerbereidheid, sociale bewogen-
heid' en rechtvaardigheid zullen de konkrete -uit-
gangspunten voor de partij vormeno

50 De partij zal ijveren voar demokTati~, openh~id
en eenvoud in wetgeving, ver~ciezingsprocedure s,
politiekebedrijvig4ei~, belastingstelsel, so-
cialeverzekeringen~ op ondenvijsgebied en an-
deremomenteel veel teingewikkelde terreinen ..

6~De partij zal zich m~t aIle kracht'inzetten voar
een minimum inkomen, dat voer een ieder nageen
redelijke welstand waarborgt ..

7..De partij zal zich inzetten voor een vr1Je ge-
neeskundige verzorging van iedere ingezetane,

'waa;rvande ;kostenhoofdzakelijk bestreden dienen
te word~n uit de Staatskas, waarbij geen onder-
scheid dient te bestaan tUBsen de hoogte van, 1 t
persoonlijk inkomen van de ingezetenen ..Hooguit
zal de'partij een symbolisch eigen risico aan-
vaardeno

80 De gemeenschapsvoarzieningen magen, uit welke
overweging oak, niet worden stapgelegd of ge-



temporiseerdc Te denken ip,aan Ylopingbouw" de
aan1eg van wegen en water1j,auvrldlhd:lge.werken~ver-
volm~king van he"t'?p¢.erv~i js 5, socials voorzie-
ningen e"do

90 Het is noadzakelijk op de overheidsuitgaven te
besnoeieno Hiervoor,komt in deeerste plaats in
~anmerking het mi1itaire apparaato Voorts bezui-
nigingen door betere coBrdinatie en rationalisa-
tie van het overheidsapparaato

10., De, regering dient eenkrachtige en sterk gevlijzig-
de 'industrialisatie-politiek te voerenoDe.T.8RK-
NE1QERS-PARTIJ verstaat hieronder9 dat het vesti-
gen van nieuwe bedrijven en steun aan bestaande
bedrijven reg ion a a 15 dowoz~ daarwaar
de stat,istiekgegevens het graotstearbeidsQver-
schot te zien geven, gespreid dient te zijuo

11" Ret bedrag van d'e Algemene OuderdomsYJet' (A.OeW .• )
en de Algemene Weduwen':'"en ~:!ezenwet (Ao ~i{c\}{ c )
dient zodanig te worden verhoogd, dat een rede-
lijke,welvaart oak.voor de bejaarden en weduwen
is gewaarborgd" Hetbedrag dient VOORAFte·wor-
den vastgesteld aande.handvan het'indexcijfer
vOor het levensonderhoudo.

-12. De partij is voorstander vangelijke beloning van
man en vrouw'bij-gelijke arbeido

130 Departi j zal krachtig ijveren voor de v6rsnelling
vandeaanleg van aan hettoencmende'verkeer aan-

--geJ)a$te \vegen in aIle provincies,daarbij' v60ral
denkendaan dewerkgelegenheid van werknemers in
dienst,van anze zeerbek-vvame wegenbouwerso

1~"])eWONINGJ30UVv dientin een dubbel tempo- tewDr";'
denaangepakt, met nog vri jeretoewijzing van
bouwprojecten9 maar dan'met in achtnBtning van
ook voor de Nederlandse werknemer. op te brengen
huur- of koopprij:zen 0 "

Vooral' woulngenm'oe .t, e n en k u n 11. en
: . ',' ------- ,

voordeliger wordenuitgev0E:rd~, ~waardoor rede-
lijkerhuur- E3nkooPPJ;',ijzenqntstaan ~ zander
dat aan de kwali tei t wprdt getorndo

15>· Wat de sociale verzekeringen betreft zal de par-
tij streven naar~
- afschaffing van de bijna ontelbare benamingen,9'
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premiepercentages Sod.;
een premie voor aIle socials voarziening~n9
aIle uitkeringen door EEl\!" overheidslichaam:

, ~
premie geheel. te 'betalen doo!'! de, ·werkn~meT
(looncompensatie) te innen door desta~t;
ge~n wels~anp.sgrens~
pr~mi~per6entage:van het inkomen~ zonder
maxi mum?'

160 Het belastingstelsel dient drastisch te worden
herzieIl" O.a .. verhoging van de belasting ~rije
vaet.

170 Een wettelDk stakingsrecht oak voor ambtenaren
dien t zo spoedigmogelijk te i,1Vordengerege~ldo

18. Het R~k verlene ruime financiele steun aan
nieuvve en hestaande 'rekreatiegebieden en r,e-
kreatiemogelijkhedeno Zij ziet er daarbiJ op
toe ~ dat deze oak toegankelijk zijn voor (Ie
minst draagkrachtigenc

19. De regering ~t~lle minireaal een staatssekreta-
ris aan 9 die ui tslui tend tot taak krijgtde
werkgelegenheid te stimuleren en bevorder6n'.
De partij zal streven naar een Mini sterie van
Arbeido

20. De partij zalJ wanneer voor GillvlliENSCHAPSVOOR-
ZIENINGEN gelden beschikbaar IDeeten komenl zich
niet verzetten tegen een redelijkebelas;t,ing-
verhoging ') eenter pas dan' wanneer op de over-
heidsui tgaven voldoenq.e:is bezuinigd \ en',mits

\ \ . ".

een redelijke welvaart voor iedereen '?n'in 4et
bijzonder voor de minst draagkraehtigen 9 geg-a-
ran.d.eerd ,bli j.ft·.

. "" ..

210 De ~vB~a~E~illRSpARTW-IS voer ontwikkelingshulp.

22 o'})e',i'vergoeding die mili tairen dienen te ontvan-
gen moet zodanig zi jn, dat 'zi j ni etmeer 'af~

" hankelijk zijn van de financiele steun van de
:-'---'~,-onders ,e,nfamilie~" '

.- .

23, De regering Toere een gezonde loonp()litiek.
Daartoe is het no..digdatdenederlandse werk-
nemer zelf en voldoende invloed krijgt in de
Twe'e'de Kanter der Sta ten-Generaal 0



DE
WEflKN [HERS flJfI T!J

L 'JST 15
veer het geluk van de gezinnen
van de Nederlandse werknemers !

voor medezeggingsschap van de
werknemers9 OOK IN DE POLITI.GK !----_._-----------'-

opdat geen beslissingengenomen
worden over de hoofden van de
Nederlandse werknemers !!!+ wel voor beslissingen over de
Nederlandse werknemers in nauw

LUS r 15
A MACH/ELA

WENST U NADERE INFORMATIE ??

WENDT U TOT ONDERSTAANTIE ADRBSSEN !

Fra.ns Halslaan 6 .~ TERNEUZEN

Tuinbouwst raat 12 (Secretariaat) UTRECHT
Oranjebolwerk 18 ·STEBNBERG~f
Fennen 38 o.....R. . //J .r-;1~i:ENWOUDEN (Fro)f2le> fT'9'tJ t? '.


