
Ontwerp AMENDEMENTEN op het gezamenlijk Ontwerp-Verkiezings-
programma van de E.V.P. i.o. 

ter bespreking, vervanging of aanvulling door de basisgroeper- 
en door de leden en sympatisanten via de basiegroepen. 
Graag zullen we adhesie of eigen amendementen ontvangen om 
ze zo mogelijk te koordineron en daardoor de hoeveelheid te 
beperken. 

blz.  III  al,L regel Lf ipv. "eigen verantwoordelijkheid" 
te lezen; "gewetensvrijheid" 

1.3. regel 1+ weglaten: "al naar gelang het wederzijds 
vertrouwen groeit" 

1.8. toevoegen: "ook door het bevorderen van een neutrale 
tweede taal b.v.Esperanto" 

1.9.f. ipv. 2% lezen: "minstens 3%" 

H 2.3, weglaten: "en daardoor nationale of gemeenschappelijke 
defensies nog niet gemist kunnen worden" 

2.9. toevoegen: "tenzij met het Warschaupakt'7  

H 2.13,  ipv. "op de nullijn . gehandhaafd" lezen: 
"minstens evenveel verminderd als de 
gemiddelde bezuiniging hij andere departementen" 

2,14, toevoegen: "Deze  fin,  middelen worden genomen van de 
defensiebegroting en gebracht onder onderwijs" 

3,9. Vervangen door: "Inkomsten en rechten in het vrije bedrijf 
mogen niet te veel afwijken  van die bij de ambtenaren" 

5.1+. toevoegen: "ook vanuit hun eigen achtergrond" 
5.6. ipv. "het volwassen leven" lezen: "de maatschappij" 
5.15. zie blz.  XI  en EPV-Verkiez.progr. 12,13 t/m 12.15, 
6.7. voor "kostwinners" invoegen: "vrouwelijke of mannelijke" 
6.9. ipv. "zes maal" lezen:  "ens  vijf maal" 
6.10. na "kind" invoegen: "van mensen met modaal of minder 

inkomen" 
6.11. kan vervallen zie 6.5. 
6.18. ipv. "lonen" lezen: "hoogste en gezamenlijke inkomens." 
6,30.ipv, "misbruik .. 0,wekgevers" lezen: "het zich ten 

onrechte geld toeeigenen zowel bij zelfstandigen ..," 

6.1+7. weglaten: "van ., mogelijk" ; toevoegen: "van die 
produkten waar het betreffende land economisch en 
sociaal het meest toe geeigend is" 

6.1+8. kan vervallen 
10.1+, ipv. "wettelijk .,. harddrugs" lezen: "betere voorlichting 

over alkohol, drugs enz»' 
11.2. toevoegen: "indien het kind hier behoefte aan heeft" 
11.5. na "gehandicapte" invoegen: "en de nietroker". 

Tot horens of ziens 

Hartelijke  groeten, 

Wim Koopmans, Schalkeroord 405, 3079 WH Rotterdam 
tel. 010-821+891+ 
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