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Meer exemplaren zijn verkrijgbaar door storting van f 250 
op één van onderstaande PostgIronunimers: 
Werkgroep Alternatief vooi Penningmeester EPV 
het CDA - J  Brinkman  te Postbus 1490 - ZWOLLE 
Enschede PQS.tgi,zo: 3703509 Postgiro 38.92447 

L. V. 



- III -  

INLEIDING 

De "Evangelische Volkspartij" (EVP) is er van 
overtuigd dat het luisteren naar en het handelen 
overeenkomstig het Evangelie van Jezus Christus 
de beste kansen biedt om de tegenstellingen in 
deze wereld te verzoenen en vrede en recht 4se 
k-aiden-&f te  ease  err.Vt 

De EVP pretendeert daarmee niet het alleenrecht 
te hebben op het vertalen van het Evangelie in 
een politiek beleid. Zij neemt het Evangelie als 
uitgangspunt en richtsnoer voor haar politiek 
beleid, omdat de bevrijdende boodschap van het 
Evangelie voor ieder mens persoonlijk, tevens de 
opdracht inhoudt de wereld te bevrijden van on-
recht, haat, oorlog en geweld. 

Daartoe is een politiek beleid nodig dat zich 
richten wil naar de norm van de bijbelse gerech-
tigheid. Alleèn dan kunnen vrede, solidariteit 
en rentmeesterschap in de samenleving werkelijk- 
heden worden. - 

Gerechtigheid oefenen is naar bijbelse vatting 
met met name een taak voor de overheid .  Ten4van 
de burger. Daarmee is meteen de grens van de 
overheidstaak aangegeven. Als de eigen verant-
woordelijkheid van de burgers in het gedrang 
dreigt te komen, zal de overheid halt moeten 
houden. 

Geen almachtige staat dus, maar wel een politiek 
beleid dat onder erkenning van de eigen verant-
woordelijkheid van de burger de kaders wil schep- 

!( ?en waarbinnen die verantwoordelijkheid zich ook 
metterdaad ontplooien kan. Dan kan in een samen-
spel van krachten 
vTbanVh) de samenleving toegroeien naar een 
verantwoordelijke maatschappij. 

Daarnaast zal er moeten worden toegezien dat in-
derdaad ieder de kans krijgt om verantwoorde-
lijkheid te dragen. Met name tegen discriminatie 
(om welke redenen dan ook) zal met kracht moeten 
worden opgetreden. 

Men kan geen gerechtigheid oefenen zonder soli-
dair te zijn met het zwakke en verdrukte. Maar 
solidariteit moet dan wel anders en meer zijn 
dan het zich beschermend neerbuigen tot de 
zwakkere. Solidariteit is het samen met die 
zwakkeren (personen of volken) zoeken naar een 
samenleving met betere verhoudingen en omstan-
digheden. 

De meest ideale samenleving is die waar vrede 
en recht elkaar ontmoeten. Om die vruchten van 
het oefenen van gerechtigheid te plukken zal 
het politiek beleid er op gericht moeten zijn 
alles te weren wat de vrede bedreigt. 

Dat betekent natuurlijk een voortdurende strijd 
tegen de huidige, op wantrouwen gebaseerde en 
iljarden verslindende bewapeningswedloop. Die 
egint bij het afwijzen van allerlei nucleaire, 
chemische of bacteriologische wapens, die de 
wereld met massavernietiging bedreigen. 

Maar het betekent niet minder het bestrijden 
van alles wat haat en wantrouwen onder de vol-
keren veroorzaakt, zoals het ongebreidelde 
streven naar macht, steeds meer welvaart, meer 
bezit, meer grondstoffn enz. 

Wil men vrede en solidariteit bevorderen, dan 
zal het politiek beleid gericht moeten zijn op 
het dienen van elkaar, als mensen die ellen ge-
schapen zijn naar het beeld van dezelfde Schepper. 
Niet het verwerven of behouden van machtsposi-
ties mag het doel zijn, maar wel het samen bouwen, 
d.i. bewerken en bewaren van de schepping voor 
allen. 

De schepping met al zijn rijkdommen is de mensen 
gegeven ten behoeve van allen. Daarom moet scherp 
worden opgetreden en daar ligt weer een taak voor 
de politiek en dus voor de overheid, tegen het 
eenzijdig profiteren van de schepping door de 
ene groep van volkeren, ten koste van de andere. 

Als zo het rentmeesterschap door overheid en 
burger wordt beleefd zal er ook een eind komen 
aan de roofbouw op de schepping voor eigen voor-
deel ten koste van na ons komende generaties. 

We hebben dan ook geen technologische surrogaten 
nodig die de schepping, o.m, in bodem, water en 
lucht, verontreinigen en vergiftigen tot schade 
van de mensheid. 

Gerechtigheid oefenen houdt ook in het hand-
haven van orde en recht. Zonder rechtsregels 
kan geen enkele samenleving bestaan. Ze dienen 
ter beschermimf'.dillen. 
Het recht in eigen handen nemen of het minachten 
van rechtsregels of rechterlijke beslissingen: 
Ondermijnt de samenleving, tot schade van allen. 
Maar gerechtigheid vraagt meer dan het formeel 
hanteren van wetsartikelen. 
Rechtshandhaving kan in dat kader nooit los ge-
zien worden van liefde en barmhartigheid. 

Het voeren van een politiek met het Evangelie 
als uitgangspunt is geen gemakkelijke zaak. Het 
is feitelijk een waagstuk. 
De Evangelische Volkspartij durft niettemin dat 
waagstuk te ondernemen omdat zij dat ziet als 
opdracht voortvloeiend uit het Evangelie en 
omdat zij gelooft dat in die weg telkens weer 
tekenen van hoop en verzoening kunnen worden 
opgericht, die leiden naar een verantwoordelijke 
maatschappij. 
Om die reden zijn onze vertegenwoordigers in en 
voor hun politieke handelen op het Evangelie 
aanspreekbaar: 

Tenslotte: een politieke partij heeft niet tot 
taak het Evangelie te verkondigen. 
Ze is geen kerk. Ze vraagt düs ook niet om in-
stemming met enige kerkelijke belijdenis. 
Daarom staat de Evangelische Volkspartij open 
voor iedereen die zich aangesproken voelt door de 
Evangelische opdracht mee te werken aan de 

tot standkoming en opbouw van een samenleving 
waarin, zowel nationaal als internationaal, 
gerechtigheid en dus vrede en solidariteit 
heersen kan. 

1. Buitenlands beleid. 

2. Vrede en veiligheid. 

3. Binnenlandsbestuur. 

4, politieke opstelling. --- 

5. Onderwijs. 

6. Sociaai-ekonomisch beleid. 

7. Volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening. 

8. Energiebeleid. 

9, Milieubeheer.  

id.  Volksgezondheid. 

11. Maatschappelijk werk. 

12. Kultuur en rekreatie. 

13. Justitie. 

14. Verkeer en Vervoer 

BUITENLANDS BELEID 

1- 1 Een internationale samenleving waarin ge-
rechtigheid de norm is en waar dus vrede 
kan heersen tussen de volken en waar ver-
trouwen en solidariteit de plaats innemen 
van wantrouwen, machtsmisbruik en onder-
drukking, vraagt om een duidelijke inter-
nationale rechtsorde. 

1- 2 In zulk een rechtsorde dienen de volkeren 
elkaar te erkennen als gelijkberechtigde 
partners, de handhaving van de mensen-
rechten gewaarborgd te worden en 
van machtsblokken (politiek, economisch 
zowel als militair) te worden uitgesloten. 

1- 3 In een dergelijke samenleving zal niet 
het zgn. militair evenwicht het buiten- 4z'  
lands  beleid bepalen, maar zal,a}-iar ) 
gts-n'g het wederzijds vertrouwen gmek-, 
de rechtshandhaving steeds minder een 
militair karakter dranen en steeds meer 
politioneel van aard worden. 



MUM 

1- 4 Het buitenlands beleid zal daarom, ook met 
het oog co de oositie van de Derde Wereld-
landen, zich krachtig moeten inzetten voor 
de tot standkoming of versterking van een 
zodanige rechtsorde. 

1- 5 Nederland zal daarbij zelf een aktieve rol 
moeten spelen door het ontwikkelen van 
initiatieven, zowel in internationaal ver-
band via de V.N.  (buy,  door het bepleiten 
van de  installing  van een Hoog Commissar-
aat voor de mensenrechten) als ook op basis 
van eqen verantwoordelijkheid. 

1- 6 Het heleid van internationale organen als 
V.N. of E.E.G. zal voortdurend aan de inter-
nationale rechtsorde getoetst moeten worden, 
met name ook voor wet de Oost-West en de 
Noord-Zuid relaties betreft. 

1- 7 Bestaande overlegvormen, zoals de toetsings-
konferenties over Europese samenwerking en 
veiligheid zullen struktureel moeten worden 
gemaakt. 

1- 8 Culturele uitwisseling van verschillende 17 

bevolkingsgroepen, met name ook van jongeren 
moet sterk worden bevorderd om op die wijze 
het wederzijdse beeld van volken, bijv. in 
Oost en West-Europa, te verbeteren. 

1- '9 Solidariteit met de arme en verdrukte vraagt 
van het buitenlands beleid een krachtige 
inzet voor 
a. het weer op gang brengen van de echte 

dialoog met de Derde Wereld, n.m. door 
met initiatieven te komen t.a .v. een 
Internationale Economische orde; 

b. het recht van die landen zich te ontwik-
kelen naar eigen aard en kultuur, uiter-
aard met eerbiediging van de mensen-
rechten; 

C. algehele afschaffing van belemmerende 
invoerrechten in de E.E.G. voor arme 
ontwikkelingslanden; 

d. kwijtschelding van de groeiende schulden-
last van de armste ontwikkelingslanden. 
Verdere hulpverlening dient bij voor- 2- 
keur te geschieden door bijdragen of 
renteloze leningen, zodat het profijt van 
bedrijfsresultaat niet weggaat aan de be- 
taling van rentelasten, maar gebruikt kan 
worden voor eigen investeringen in die 
landen zelf; 

a. een zodanige ontwikkelingssamenwerking 2- 

dat de betrokken landen, zeker voor wat 
de primaire levensbehoeften betreft, zo- 
veel mogelijk onafhankelijk worden van 
hun externe relaties; aj Lt- 2- 

f. geleidelijke opvoering van de bijdrage 
voor ontwikkelingssamenwerking in de 
komende vier jaar to  1 2 S van het bruto 
nationaal inkomen 

1-10 E.E.G. 
ie 

Nederland moet zich inzetten voor een EEG-
beleid dat meewerkt aan de hoognodige ont-
spanning in de wereld door zich te richten 

1-16 Tegen landen, waar op grond van het daar 
heersende systeem stelselmatig mensen-
rechten worden geschonden, kan tot ekono-
mische sancties worden overgegaan. 
Zo is t.a.v. de republiek Zuid-Afrika een 
onverwijld inscellen van een verbod op 
nieuwe investeringen in dat land door Ne-
derlandse bedrijven vereist, evenals het 
deelnemen aan olieboycotten.Vl s 

- 

MIDDEN-OOSTEN. 
Voor zover Nederland invloed kan uitoefenen 
op een duurzame vredesregeling in het 
Midden-Oosten, zal de regering in zijn 
kontakten met alle partijen in dat kont likt 
uitgaan van de primaire voorwaarde dat zon 
regeling altijd gebaseerd zal moeten zijn 
op erkenning van het bestaansrecht van de 
staat Israel zowel als op erkenning van 
het recht op zelfbeschikking van het 
Palestijnse volk. Voorts zal zij er in 
die kontakten op aan kunnen dringen alles 
na te laten wat met die primaire voorwaarde 
in strijd is (of wat rechtstreeks ingaat 
tegen aanbevelingen of resoluties van de 
V.N.) 

1-14 MENSENRECHTEN. 
Bescherming van de mens behoort een belang-
rijk onderdeel van het buitenlands beleid 
te zijn. Aktief verzet tegen elke vorm van 
diskriminatie, racisme of geweldpleging, 
waar ook ter wereld)  is een eerste vereiste. 
Wijken voor enige vorm van chantage kan 
daarbij niet worden gedoogd. 

1-15 T.a.v. die landen waarmee wij bijzondere 
kulturele of ekonomische betrekkingen 
onderhouden, zal een verhoogde aktiviteit 
moeten worden ontwikkeld. 

VREDE EN VEILIGHEID. 

1 Willen de volkeren in vrede en veiligheid 
met elkander kunnen leven in vertrouwen 
op de internationale rechtsorde, dan zal 
de naleving van die rechtsorde moeten 
worden gekontroleerd en zo nodig moeten 
kunnen worden afgedwonoen. 

2 Het daartoe nodige mohtsapparaat moet 
onder supervisie staan van de V.N. Alle 
staten zullen daarin hun aandeel moeten 
leveren. 

3 Omdat de huidige situatie nog ve van die 
vredige veiligheid verwijderd is(rrd_aT- 
door mmtîöT1a Le. ig-k de- 
f&nsies-noqtet--gOIEE kunlle - rd),  zal 
Nederland, zowel in zijn buitenlands als 
in zijn defensief beleid, door het nemen 
van de nodige initiatieven met kracht 
moeten streven naar het bereiken van zon 
situatie. 

op verbetering van de ekonomische groeivan 2- 4 Het beleid zal in de komende jaren dan 
de ontwikkelingslanden (zie 1-9) en niet op ook duidelijk gericht moeten zijn niet 
et veiligstellen van eigen ekonomische -; p wapenbeheersing alleen, maar vooral op 

'\Çgroei en welvaart )7 wapenvermindering te beginnen met de 

Ti Indien  an  cra1ik ha1ad nn\rnnr ' massa-vernietigingswapens 

verdient versterking zowe l in \ 2- 
politiek als in bestuurlijk en struktureel 
opzicht, aanbeveling. In zijn medewerking 
daaraan zal Nederland zich tevens inzetten 
voor dernokratisering van de EEG. 

1-12 Indien echter de EEG zich blijft manifes- ï 2- 
teren als een machtsblok ter behartiging 
van het eigen belang, dan dient Nederland 
afstand te nemen van deze Gemeenschap. 

1-13 Nederland zal het initiatief moeten nemen) 
tot voorstellen inzake de oprichting van 
een Internationaal Hof van Appèl (in elk 2- 
geval voor de EEG-landen) waaraan mis-
dragingen van  multi-nationale onderneminge 
worden voorgelegd en aan vast te stellen 
rechtsregels kunnen worden getoetst. 

Het aanmaken of bezitten van dergelijke 
wapens, zgn. ter afschrikking, houdt de 
bewapeningswedloop en het daarmee gepaard 
gaande wantrouwen in stand en dient daarom 
te worden afgewezen. - 

Nederland zal het initiatief moeten nemen 
om te komen tot een internationaal verbod 
van gebruik en produktie  ran  massaver-
nietigingswapens (nucleaire zowel als 
chemische en bacteriolooische strijd-- 
middelen). %q 

- 

Nederland zal daarbij zelf het voorbeeld 
moeten geven door de plaatsing van de 
zgn. middellange afstandswapens in Neder-
land af te wijzen en geen verantwoorde-
lijkheid te aanvaarden voor de produktie 
ervan en de plaatsing elders in West-
Europa. Voorts zullen in de komende vier 
jaar de in Nederland opgeslagen kern-
wapens verwijderd moeten worden. 

im 
- K 
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2- 8 Beëindiging van het lidmaatschap van de 
NAVO zal overwogen moeten worden indien de 
Nederlandse initiatieven binnen het bond- 
genootschap geen steun ontvangen en indien 
het NAVO-beleid in de komende vier jaar niet 
leidt tot 
- -vermindering in aantal van de massa- 
vernietigingswapens; 

- zodanige vermindering van  hat  te plannen 
gebruik dat een totaal afstand nemen 
van deze wapens kan worden verwacht; 

- afwijzing van nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van de nucleaire bewapening 
en de beproeving daarvan; 

- invoering van een sluitend kontrole- 
systeem binnen de NAVO-landen, waardoor 
de levering van essentiele grondstoffen 
en de overdracht van hoog ontwikkelde 
technologische kennis, nodig voor de 
vervaardiging van kernwapens, onmogelijk 
wordt. 

2- 9 Het NAVO-gebied dient niet verder te worden 
uitgebreid., - 

2-10 Een Europese 'keromacht moet nadrukkelijk 
worden afgewezen. 

2-11 Het NAVO-beleid moet niet worden beheerst 
door konkurrentle met het Warschau-pact, 
maar zal door overleg daarmee moeten 
werken aan vermindering van de wederzijdse 
militaire sterkte. 

2-12 In het kader van de wapenvermindering dient 
het zgn. SALT-overleg te worden voortgezet, 
waarbij echter naast de Verenigde Staten 
en Sowjet Rusland ook de Nest-Europese 
landen betrokken dienen te worden. 

2-13 -De nationdte iebegroting dient op de 
nullijn_i5rden Ediiaafd. 

4- 1 De Evadgeliache Volkspartij is bereid tot 
samenwerking met andere politieke partijen, 
die eveneens de vorming van een samenleving 
nastreven waarin gerechtigheid wordt ge-
oefend en waar de burger dus zijn verant-
woordelijkheid kan beleven. 

4- 2 Een mogelijke samenwerking zal met name 
worden beoordeeld op grond van het stand-
punt dat wordt ingenomen t.a.v. het in dit 
program gestelde, vooral wat betreft 
buitenlands beleid (inklusief Ontwikkelings-
samenwerking) vrede en veiligheid, het 
sociaal-ekonomisch beleid, volkshuis-
vesting alsmede het spreiden van verant-
woordelijkheid. 

4- 3 Op  dezelfde gronden zal steun worden ver-
leend aan een kabinet dat zijn beleid 
daarop richten wil. 

ONDERWIJS 

5- 1nderwijs en opvoeding zijn erop gericht  
Can  de opgroeiende mens de reeds gevormde 
waarden en kultuur door te geven teneinde 
hem zo te vormen tot een bewust levend, 
zelfstandig individu en groepslid. In onze '- 

westerse beschaving van wedijver en over-
waardering van het materiële, leiden 
Onderwijs en opvoeding al gauw tot een 
eenzijdige ontwikkeling en ontplooiings-) 
mogelijkheid. 

5- Het beleid t.a.v. opvoeding en onderwijs- -, 
kansen moet er dan ook vooral op zijn 
gericht die eenzijdigheid te doorbreken. 
De erkenning van de gelijkwaardigheid van 
de mensen zal moeten resulteren in gelijke 
kansen op ontplooien van talenten. 
Een onderwijssysteem, dat voornamelijk is 
gericht op intellectuele vorming van de 
leerling, gaat te zeer voorbij aan de 
gelijkwaardigheid van de mensen. Behalve 
met de ontwikkeling van intellectuele en 
technische kwaliteiten dient de school 
zich dan ook nadrukkelijk bezig te houden 
met de ontwikkeling van kreatieve, artis- 
tieke, organisatorische en sociale 'capaci- 
teiten, o.m. d.m.v. verschillende  worsen  
van projektonderwijs. 

BINNENLANDS BESTUUR. - 

Handhaving en versterking van deparlementaire 
demokratie is een eerste vereiste om de recht-
staat goed te doen funktioneren en verder te 
ontwikkelen. 

Kenmerk van de rechtstaat is 
gelijkwaardigheid en gelijkberechtigdheid 
n alle personen en groepen, ongeacht gods-

dienstige, kulturele, ethnische of sociale 
verschillen; 
het zich houden aan de op demokratische wijze 
tot stand gekomen rechtsgeldige besluiten en 
regelingen, zowel door de burgers als door de 
overheid zelf; 
het meespreken van de burgers in het bestuur 
allereerst door vrije en geheime verkiezingen. 

3- 1 Teneinde de betrokkenheid van de burger 
zo groot mogelijk te doen zijn, zal het 
bestuur binnen de bestaande drie bestuurs-
lagen t.w. kijk, provincie en gemeente, 
zoveel mogelijk moeten worden gedecen-
traliseerd. 

3- 2 Daartoé zal het rijk in ieder geval die 
taken, welke verband houden met het toe-
zicht op en de koördinatie van het beleid 
van de gemeenten, met name inzake planning 
e.d. aan de provincie moeten overdragen. 

3- 3 Met de tijd en geld verslindende plannen 
inzake gewestvorming dient na alle mis-
lukte pogingen te worden gestopt. Om te 
grote concentratie te voorkomen zal over-
wogen moeten worden in hoeverre bestaande 
provincies kunnen worden gesplitst. 

3- 4 Het Openbaar Lichaam Rijnmond dient met 
grote spoed de status van provincie te 
verkrijgen. De vorming van een provincie 
Twente moet bezien worden, 

3- 5 In de gemeentelijke bestuurslaag, waar de 
parlementaire demokratie het best kan 
funktioneren omdat die het dichtst bij de 
burger staat is, om als gemeente een samen-
hangend beleid te kunnen voeren, een her-
indeling van de gemeenten, met name van 
kleine gemeenten, dringend vereist. 
De bestaande procedure dient te worden 
vereenvoudigd en ingekort. 
Als minimumgrootte voor een goed bestuur-
bare gemeente, dient te worden uitgegaan 
vanongeveer 10.000 inwoners. 

3- 6 Omdat provinciale of gemeentelijke autono-
mie niet goed kan funktioneren zonder een 
zekere financiële zelfstandigheid, moeten 
de huidige financiële verhoudingsregelingen 
worden herzien. 

3- 7 Gemeenten met meer dan 25.000 inwoners 
dienen te beschikken over een eigen politie-
apparaat. De overige Gemeenten zullen deel 
uitmaken van een provinciaal politie-
apparaat. 
Salariëring en rechtspositie moeten in 
centraal overleg worden geregeld. 

3- 8 Het dragen vad een politieke verantwoorde-
lijkheid voor het politie-beleid moet nader 
en wettelijk worden geregeld. 

3- 9 Ter vergelijking met een aanpassing van d€ 
overheidssalarissen aati die in het Vrije 
bedrijf, zullen onk 1nzaande rechten en/ 
of emolumenten en der groepen in 
rekening wordeh "gebracht 

2-14 Speciale aandacht en de daarvoor nodige 
financiering moet worden gegeven aan ver-
sterking van de geestelijke weerbaarheid 
en aan voorlichting over en de uitwerking 
van mogelijke vormen van geweldloos verzet 
en aan de civiele verdediging. - 

2-15 De dienstplicht dient te worden gehandhaafd. 
Zij behoort onderdeel te zijn van een so-
ciale dienstplicht voor jongens en meisjes 
uit bepaalde leeftijdsgroepen. 

POLITIEKE OPSTELLING 



VI 

5- 3 In plaats van de leerplichtduur te verlengen 
tot achttien jaar verdient het aanbeveling 
de leerplichtleeftijd van zestien jaar te SOCIAAL EKONOMISCH BELEID. 
handhaven,maar het leerrecht vorm te gever 
door goede mogelijkheden te scheppen voor 6- 1 De E.V.P. streeft naar een ekonomische 
tweede-kans-onderwijs. Recht op om-, her- orde waarin de demokratisch gekozen over- 
en bijscholing moet kunnen worden gereali- heid de wettelijke middelen heeft om 
seerd met behoud van rechtspositionele grote lijnen te trekken voor het sociaal 
verworvenheden. Een financiële regeling ekonomisch beleid, en de algemene kaders 
m.b.t. langdurig studieverlof en omscholjnc te Scheppen, waarbinnen individuen en or- 

is, gezien het recht op leren, alleszins ganisaties hun eigen verantwoordelijkheid 
gewenst, kunnen beleven. 

Behalva de vrijheid van onderwijs in  rich-  6- 2 Nederland zal moeten afzien van het stre- 
tind achten w1 ook de inrichting van grote ven naar steeds groter ekonomische groei, 
waarde. doch zich duurzaam moeten instellen op 

5- 4 Het beleid zal erop gericht moeten zijn een ekonornie van het "genoeg". 

voorkinderen uit elk sociaal milieu de Op die wijze kan de grote welvaartskloof 

mogelijkheid te bevorderen dat zij, af- tussen de rijke landen en de derde wereld 
hankelijk van hun aanleg, Nederlands-talig worden overbrugd, kan het milieu worden 
onderwijs kunnen volgen. Bijzondere aan- gespaard, de energiebehoefte worden inge- 
dacht moet worden gegeven aan het onder- toomd, de kwaliteit van de arbeid worden 
wijs voor kinderen met een niet-Nederlandse - 

verhoogd en daadwerkelijk steun worden ge- 
kultuur geven aande armste ontwikkelingslanden 

5- 5 De demokratisering van het onderwijs dient 6- 3 De huidige ekonomische situatie, geken- 

zodanig te worden bevorderd dan deze ten merkt door toenemende strukturele werk- 

goede komt aan het funktioneren van het loosheid, stijgende energieprijzen en 

Onderwijs en zoveel mogelijk recht doet aan teruglopende ekonomische groei, dwingt zo- 

de mondigheid en gelijkwaardigheid van alle wel de overheid als partikulieren tot 

geledingen die bij een bepaalde Onderwijs-- matiging in de bestedingen om zodoende 

instelling zijn betrokken. De stichtings- wezenlijke voorzieningen zoals het peil 

vorm past in deze demokratiseringsvorm niet, van de sociale zekerheid en voldoende werk- 
gelegenheid te kunnen behouden. 

5- 6 Het Onderwijs dient ruimte te bieden aan 
een experimenterend vooruitlopen op het 6- 4 Om dit te kunnen bereiken zal gerekend 

volwassen leven, b.v. door middel van moeten worden met een eenmalige matiging 

stages en anderssoortige kontakten met van gemiddeld vier procent van het totale 

maatschappelijke situaties, besteedbare inkomensbedrag ineens en voor 
een reeks van jaren met een stabilisatie 

5- 7 Een verdere uitbouw van scholingsmogelijk- op dat niveau. 
heden op alle niveaus en voor alle leef- Vanzelfsprekend moet dit gepaard osan met 
tijden na de leerplichtige leeftijd, via een strak prijsbeleid. -- - 

b.v. open scholen, moet worden gestimuleerd. 
6- 5 De lasten die deze matiging met zich mee- 

Basisonderwijs brengt, moeten zo eerlijk mogelijk naar 
draagkracht over de bevolking worden ver- 

5- 8 Integratie van kleuter- en basisonderwijs deeld. Daarvoor is een TOTAALPLAN nodig 
moet worden voortgezet. Waakzaamheid met dat, na overleg met de sociale partners en 
betrekking tot het kleuter-eigene is hier- zoveel mogelijk in overeenstemming met hun 
bij geboden. V J wensen, vastlegt hoe de lasten zullen wor- 

5- 9 Invoering van de wet op het basisonderwijs den verdeeld en hoe de daardoor beschik- 

moet krachtig worden bevorderd, tegelijk baar komende ruimte konkreet zal worden 

met de omvorming van de pedagogische  aka-  besteed. 

demie en de kleuterleidsteropididing tot 6- 6 Tenminste één procent van het matigings- 
een geintegreerde nieuwe opleiding. pErcentage zal in een te stichten werkge- 

5-10 zorgvuldig zal moeten worden overwogen legenheidsionda moeten worden gestort. 

of een kind dat extra aandacht behoeft van- Het beheer over dit fonds dient te berus- 

wege een mentale dan wel lichamelijke ten bij overheid en sociale partners. 

handicap gebaat is met een aparte school. 6- 7 Ingevolge de roeping die de overheid heeft 
Opvang binnen de gewone school moet zoveel om zich op te stellen aan de kant van- de 
mogelijk worden bevorderd zwakken zal hij de matiging in principe 

5-11 Er moeten meer mogelijkheden komen voor -- 
niet op het minimumloon voor kostwinners 

deeltijdbanen in hetbasisonderwijs. mogen worden gekort. De koppeling van 
sociale voorzieningen aan de lonen moet 

- Secundair onderwijs 
gehandhaafd blijven. 

5-12 Het groeiend tekort aan goed geschoolde hand- 
inkomensbeleid - 

werkslieden enerzijds en dO toenemende 6- 8 Door een rechtvaardig inkomensbeleid moet 
werkloosheid onderafgestudeerde' Mavo-, - gestreefd worden naar meer gelijkheid tus- 
Havo- en Vwo-leerlingen anderzijds dwingt sen de inkomens. Grote inkomensverschillen 
ertoe met spoed te zoeken naar mogelijk- suggereren grote waarde-verschillen tussen 
heden om meer aan te sluiten bij de aanleg de mensen en bovendien bevorderen ze  on- 
en ambitie van het kind dan bij de status - tevredenheid en naijeer, 
van de ouders. De behoefte van de maat- - 

6- 9 Naast het wettelijk minimumloon zal daarom  schappij mag bij de voorlichting een  dui-  ook een wettelijk maximuminkomen moeten 
delijke rol spelen Onder4ijsvOrmen als 
LTS en MTS behoren op hetzelfde niveau te vastges eeld îi e bo in te erootte 

worden gewaardeerd pls MAVO en HAVO van s_n - h- LIO- ( ffi 5115 mon j Open- 
baarheid v-us  ails  inkomens is irierbij ver- 

5-13 Vanaf het achttiende jaar moet iedere eist. - 

student onafhankelijk kunnen zijn van zijn  

6-10 Om het behoeft -element in het inkomen te 
ouders/opvoeders/voogden Dit kan worden 

bet1or z or ieder kind enabedrag 
gerealiseerd door het bescikbaar stellen aan kinderbijslag moeten worden uitgekeerd. 

- van een basisbeurs. Daarboven moeten moge- - - - 

lijkhedcn worden geschapen tot het afsluiten 6-11 Aparte matigingsregelidgen voor bepaalde 
van leningen bij de overheid. Kinderbijslag groepen dienen te worden afgewezen tenzij 
en kinderaftrek vervallen dan na het acht- op basis van vrijwilligheid 
tiende jaar.} 6-12 - - Overwogen moet worden of de regeling van 

5-14 De invoering van een zodanige L-rede" 
- 

lonen en arbeidsvoorwaarden niet veel meer 
middenschool is gewenst, dat er rekening - op bedrijistaknivo en ondernemingsnivo 
gehouden kan worden met (le aanleg van elk zou moeten geschieden. 

kind. - 

5-15 Wetenschappelijk beleid 
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• Produktiesystemen of -technieken, die de 
arbeid tot een monotone of merB onwaardige 
bezigheid maken, moeten in het kader van 

6-13 Naast het overleg op centraal nivo tussen de humanisering van de arbeid, verboden 
Overheid, werkgevers en werknemersorgani- kunnen worden. De Arbeidsomstandighedenwet 
saties, zouden op het nivo van de bedrijfs- zal daartoe nader geredigeerd moeten worden. 
tak raamovereenkomsten kunnen worden afge- 
sloten waarin bodemvoorzieningen als mini- 6-23 Gezocht zal moeten worden naar moqelijkhe- 
munloonhoogte, werktijden, e.d. kunnen wor- den om ongeschoolde en routine-matige ar- 
den opgenomen. beid te kombineren met meer inzichten ver- 

antwoordelijkheid vragende werkzaamheden. 
6-14 Op ondernemingsnivo zouden overeenkomsten 

gesloten kunnen worden, die tegemoetkomen Medezeggenschap j 
aan het typisch bedrijfseigene van de onder-, 6-24 De verantwoordelijkheid voer het bedrijfs- 
neming. Verdere invulling van primaire en even moet zoveel mogelijk aan de bedrijfs- 
secundaire arbeidsvoorwaarden, alsmede winst 

kunnen bestemming b4.W9 1zouden hierin 
genoten zelf (werkgevers en werknemers) 
worden overgelaten. Daartoe moet de direkte 

worden 000enomen. invloed van de werknemers op het bestuur 
(-15 De spoedige inwerkingstreding van een ver- van hun eigen ondernemino worden vergroot. 

mogensaanwasdeling, waarbij 2/3 van de ver- Bij fusie, verplaatsing, reorganisatie, 
mogensaanwas wordt bestemd voor de werkne- voorgenomen bedrijfssluiting of invoering 
mers en 1/3 voor de kapitaalverschaffers, van nieuwe produktietechnieken, moeten zij 
is dringend vereist. Het voor de werknemers medebeslissingsrecht hebben. 
bestemde deel zou in een door de gezamen- 6-25 Verkiezing van tenminste de helft van de 
lijke werknemers beheerd fonds moeten wor- kommissarissen rechtstreeks door de werk- 
den gestort. V nemers van het bedrijf,'_ op voordracht van 

6-16 Bestrijding van de werkloosheid is niet al- de ondernemingsraad, is vereist. 
leen een ekonomische zaak, maar heeft even- 6-26 Een reglement vbor het werkoverleg, waarin 
zeer een morele reden. Immers, ook als de de rechten van alle werknemers om mee te  
beschikbare hoeveelheid werk,  by.  door ont- beslissen over de eigen werksituatie binnen  
wikkeling van de automatisering vermindert, het bedrijfsgeheel, dient verplicht te 
dient het recht op arbeid -ook voor de worden gesteld.  
vrouw- onverkort te worden gehandhaafd. 

6-27 Elk bedrijf, koöperatie of instelling met 
-17 De werkgelegenheid moet daarom zo eerlijk meer dan 25 werknemers is verplicht een 

mogelijk over de bevolking -mannen zowel ondernemingsraad in te stellen. Bij  minder 
als vrouwen- verdeeld worden. Middelen dan 25 werknemers dient er een wettelijke 
daartoe zijn n.m.: verkorting van de ar- regeling te komen, waarin het recht op 
beidstijd, bevordering van deeltijdbanen inspraak in het beleid is vastgelegd. 
en vervroegde pensionering. Promotiekansen 
en doorstromingsmogelijkheden voor vrouwen 6-28 Kommissariaten van ondernemingen zijn  on- 
moeten worden verbeterd. De overheid geeft verenigbaar met het lidmaatschap van de 
hij dit alles het goede voorbeeld. Tweede Kamer, van Colleges van Gedeputeerde 

6-18 Verkorting van de arbeidstijd zal uiteraard 
Staten en Colleges van Burgemeester en Wet- 

gepaard gaan met matiging in de lonen. 
houders. 

6-29 Invoering van een sociale dienstplicht 
6-19 Opvoering van het aantal arbeidsplaatsen voor jongeren (overeenkomstig de sugges- 

zal allereerst binnen het bedrijfsleven ties  van de CNV-bond voor Werkende jonge- 
moeten geschieden. Door het verlenen van ren) moet zo snel mogelijk ter hand worden 
steun door de overheid (goedkoper dan werk-  
loosheidsuitkeringen) kan èn het behoud èn 

genomen. 

de uitbreiding van arbeidsplaatsen worden 6-30 De kontrole op eventueel misbruik van  so- 
gestimuleerd. ciale voorzieningen, zowel hij werkgevers 
Die steun zal vooral gericht dienen te zijn als werknemers, dient te worden verscherpt. 
op middelgrote en kleine bedrijven. Strenge 
kontrole op de besteding van die steun is Belastingen 
dringend nodig. 6-31 Het is noodzakelijk tot vereenvoudiging van 
Werkgelegenheid kan ook bevorderd worden het belastingstelsel over te gaan, met name 
door het verlenen van steun aan kleine of door beperking van de veelheid aan onthef- 
ambachtelijke bedrijfsjes, die zich bezig fingsmoge1ijkheden, o.m. verwerkinos- en 
houden met bijv. recycling op kleine schaal, representatiekosten. Ook het ongedaan maken 
alternatieve landbouw, grondverzorging e.a. van fiscale voordelen voor bezitters van 

6-20 De overheid zelf zal eveneens aktief moeten luxueuze huizen, tweede woningen, jachten 
zijn in het scheppen van arbeidsplaatsen. e.d.-  is noodzakelijk. 
Te denken valt hier aan: 6-32 Bestrijding van belastingfraude mag niet af- 
verkleining van klassen en groepen bij het 

• 

hankelijk gesteld worden van ekonomische  
onderwijs; 
de welzijnssektor, met name in de bejaarden- 

overwegingen als kapitaalvlucht e.d. 

zorg en de kinderbescherming; 6-33 Er dienen de volgende belastingmaatregelen 
het aanstellen van werkkrachten tot het op- genomen te worden: 
heffen van achterstandssituaties bij leer- a. Invoering van een vermogenswinstbelasting 
lingen uit bepaalde sociale  milieu's,  en een spekulatiebelasting; 

6-21 prioriteit zal moeten worden gegeven aan b. De vennootschapsbelasting wordt verhoogd 
het ontwikkelen van een goed georganiseerd met 2%; 
arbeidsmarktbeleid. Via de arbeidsbureau's C. Verhoging van de BTW voor de eerste le- 
dient de arbeidsbemiddeling voor onbetaald vensbehoeften moet worden afgewezen. 
vrijwilligerswerk nader gestruktureerd te 6-34 De meeropbrengst van het aardgas als gevolc- 
worden. van de koppeling aan de olieprijs komt vol- 

6-22 Het vervangen van zinvolle arbeidsplaatsen ledigten goede aan de overheid. 
door kapitaalsintensieve investeringen, / 
al of niet in het kader van fusie of reor- Konsumentenbeleid 
ganisatie, vereist toestemming van de 0D 6-35 Ter bescherming van de konsument dient een 
dernemingsraad. Konsumentenraad te worden ingesteld, be- 
Toepassing van nieuwe produktietechnolo- 

• staande uit vertegenwoordigers van de er- 
giön op het vlak van bio-engeneering wordt kende konsumentenorganisaties. 
aan een vergunningsstelsel gebonden. 
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6-39 Het beleid zal duide-lijker dan tot nu toe 
gericht dienen te zijn op het instandhou-
den van een levenskrachtig midden- en klein-
bedrijf,zowel vanwege het bevorderen van de 
werkgelegenheid als ook om tegenwicht te 
bieden tegen ekonomische machtskonsentra-
ties. 

6-36 De regering zal, bij regelend dan wel voor--
lichtend optreden in zaken als samenstel--
ling  en kwaliteit van voedingsmiddelen, 
energieverbruik van apparaten, misleidende 
reklame, milieuvervuiling door konsumptie, 
goederen, prijsbeleid, e.a., overleg die-
nen te plegen met deze Raad. De Raad kan 
Ook ongevraagd advies aan de regering ge-
ven. 

6-37 Herziening dan wel aanvulling van de - Waren-
wet is daartoe vereist. 

6-38 Geleidelijke afschaffing van reklamebood-
Schappen op radio en T.V. 

Midden- en Eleinbedrijf 

6-40 Oneerlijke konkurrentie, b.v. door verkoop 
van artikelen beneden de kostprijs, moet 
worden verboden. 

6-41 Kodperatieve samenwerking van kleine be-
drijven dient te worden gesteund. 

6-42 Oudedagsvoorzieningen en voorzieningen bij 
invaliditeit dienen voor kleine zelfstan-
digen mogelijk te worden gemaakt overeen-
komstig bestaande regelingen voor werkne-
mers. 

6-43 In uitbreidingsplannen zullen weer zgn. 
buurtwinkels moeten worden opgenomen. 

Landbouw en Visserij 

6-44 Herziening van de WIN, in die zin dat ze 
vooral kan worden toegepast op middelgrote 
en kleine bedrijven, is met name voor de 
agrarische sektor gewenst. De positie van 
land- en tuinbouwbedrijven t.o.v. de bui-
tenlandse konkurrentie kan er door worden 
versterkt. 

6-45 In het belang van de zelfstandige agrarische 
gezinsbedrijven verdient het aanbeveling de 
vorming van kleinschalige koöperaties te 
bevorderen, met name met het oog or het be-
houd en het efficienS benutten van de werk-
gelegenheid alsmede het versterken van de 
onderhandelingspositie van die bedrijven. 

6-46 Uitbreiding dan wel omvorming van de Stich-
ting Beheer Landbouwgronden tot een Grond-
bank is gewenst. De Grondbank heeft tot 
taak het verwerven van agrarische gronden 
en het op sociaal-ekonomische voorwaarden 
in pacht uitgeven van deze gronden voor 
gebruik als grond voor akkerbouw, tuinbouw 
of veeteelt. 
Het beheer zal berusten bij een Stichting 
waarin overheid en landbouworganisaties 
participeren. 

6-47 (Het beleid binnen de EEG zal er vooral op 
"-gericht moeten zijn de positie en afzetmo-
gelijkheden van de Nederlandse land- en 
tuinbouw te handhaven en zo mogelijk te 
verbeteren 

6-48 Het beleid t.a.v. de visserij dient er 
allereerst op gericht te zijn deze nationale 
bedrijfstak ook voor de toekomst voor ons 
land te behouden. Daarom zal binnen de EEG 
het Nederlandse beleid met kracht stelling 
moeten nemen tegen territoriale belemme-
ringen voor het recht tot uitoefening van 
de Visserij door de lidstaten. 

6-49 Het waken tenen overbevissing is noodzake-
lijk.Een quotering mag niet zodanig zijn, 
dat daardoor onevenredige schade dreigt te 
ontstaan voor de Nel  er randse visserij) 

6-50'Vebeterinq van haven-outillage en moderni-
öeriog van de vissersvloot blijft aandacht 
van de regering vragen 

- ----- 

-- 
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- 
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VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 

7- 1 Een van de sociale grondrechten van onze 
tijd is het recht van de burger op een 
goede en betaalbare woning. Het is daarom 
de plicht van de overheid een zodanig volks-
huisvestinqsbeleid te voeren dat de burgers 
ook inderdaad van dit recht gebruik kunnen 
maken. 

7- 2 Ter bestrijding van de nog steeds heersende 
woningnood en mede ter bevordering van de 
kontinuiteit in de bouw en de daarmee ver-
bonden werkgelegenheid, zal de overheid een 
vierjarenplan voor de woningbouw moeten 
vaststellen (1982 t/m 1985) ter grootte van 
120.000 wooneenheden per jaar. 

7- 3 Dit program zal, zowel wat aantal als aard 
van de woningen betreft, gebaseerd moeten 
zijn op de behoefte van nu en de komende 
jaren in de verschillende regio's. In de 
woningwetsektor, die prioriteit moet heb-
ben, zal tevens goede aandacht oeten woi-
den geoeven aan de huisvesting v 
ren, gehandicapten, ejaarden en buiten-
land-se arbeiders 

7- 4 Bevordering van het eigen woningbezit ver-
dient steun, mits de totale tegemoetkoming 
van de overheid (premie, huurforfait, be-
lastingaftrek e.d.) het subsidie voor de 
bouw van een woningwetwoning niet te boven 
gaat. 
Subsidiëring van premiekoopwoningen dient 
gebonden te zijn aan de eis van tenminste 

zelfbewoning. 

7--  5 Aangezien de woningwetwoning anno 1980 
een redelijk goede woning is dient gestopt 
te worden met het opvoeren van de eisen in 
de Wenken en Voorschriften'. Niet alleen 
werkt dit kostenverhogend doch vergroot dit 
de toch al te grote administratieve romp-
slomp. 

7- 6 hel zal groter aandacht moeten worden be-
steed aan en dient financiering te worden 
gegeven voor geluids- en warmteisolatie, 
zowel bij nieuwbouw als bij de bestaande 
woninovoorraad. 

7-7 Kwaliteitsaanpassing van de oude woning-
voorraad is eveneens urgent, uiteraard 
met gelijktijdige aanpassing van de huren 
op basis van woongenot. 

7- 8 Bij het huursubsidiebeleid dient er van te 
worden uitgegaan, dat een huur van 15% van 
het bruto-modale inkomen als normaal geldt. 
Huurders met lagere inkomens zullen via een 
Wet op de individuele huursubsidie een 
toeslag op die huur kunnen ontvangen. -Huur-
ders met hogere inkomens zullen bij het hu-
ren van woninowetwoningen op overeenkomst- -
ge wijze een toeslag op de huur betalen. 
De uitvoering van deze regeling dient te 
geschieden door de gemeenten. 

7- 9 De rente-aftrek voor hypotheken op eerste 
woningen geldt slechts voor een hypotheek-
bedrag tot f 250.000,-. 

7-10 Verlaging van het BTW-tarief voor woningen 
met een kostprijs tot f 100.000,- (een 
eerste levensbehoefte) tot 4% is zeer ge-
wenst. De inkomstenderving voor de overheid 
wordt, althans gedeeltelijk gekompenseerd 
door lagere stichtingskosten en dus lagere 
objektieve subsidies. - - 

7-11 De positie van de huurder dient versterkt 
te worden  p.m.  door hem direkter te betrok-
ken bij het volkshuisvestingsbeleid via in-
spraak in nieuwbouwplannen en sanerings-
of vernieuwingsplannen. 
De invoering van een uniform huurkontrakt 
is dringend gewenst. 

7-12 Ter voorkoming van onverantwoorde spekula-
tieve winsten op huizen, zullen door ge-
meenten op ruime schaal anti-spekulatie--
bedingingen" wordentoegepast. 



ENERGIEBELEID 

9- 2 Schone produktie, hergebruik van afvalpro-
dukten, zinvol gebruik van grondstoffen en 
energie dienen in een aan het parlement 
voor te leggen produktieplan geregeld te 
worden. 

9- 3 Er dient een wet te komen, die enerzijds de 
belangen van de agrarische bedrijfsvoering 
en anderzijds de waarden van het daar aan-
wezige milieu, landschap en de natuur vei- 
lig stelt. - 

9- 4 De bio-industrie dient aan strenge normen 
gebonden te zijn, waarbij welzijns, en wel-
vaartsnormen zinvol getoetst worden. 

9- 5 Er komt een boetestelsel om verontreiniging 
van het milieu door rechtspersonen te voor-
komen. 

9- 6 De vervuiler van lucht en water betaalt in 
Principe de kosten van de zuivering. Deze 
zuivering dient zo dicht mogelijk bil de 
bron te geschieden. 

9- 7 Het gebruik van proefdieren, met name in 
industriële processen en bij wetenschappe-
lijk onderzoek dient aarienlijk te worden 
beperkt. v 

' 9- 8 Chemische bestrijdingsmiddelen, toepasbaar 
in de landbouw, zijn uitsluitend ter ge-
bruik beschikbaar, wanneer zij binnen 14 
dagen biologisch afgebroken worden. 

9- 9 Natuurbehoud en natuurbeheer wordenbevor-
derd: 
a. De Waddenzee wordt beschermd gebied 
b. De Lauwersmeerpolder blijft vrij van 

militaire aktiviteiten 
c. De Markerwaard wordt niet drooggemaakt 
d. Schiphol wordt niet verder uitgebreid. 

.. - .. 

4 
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8- 1 De overheid regelt de winning, opwekking 
en distributie van energie. 

8- 2 De overheid bevordert krachtig de ontwik-
keling van alternatieve, niet eindigende 
energiebronnen.  

8- 3,/En samenwerking met industriële bedrijven 
Vrealiseert de overheid de mogelijkheid om 
restwarmte uitputtend om te zetten in elek-
trische energie. 

8- 4 Het totale gebruik van de energie moet ver-
minderd worden. De toepassing van energie-
besparende technologieën, verbetering van 
verwarmingsinstallaties, isolatie van wo-
ningen en openbare gebouwen, het bouwen var 
zuiniger auto- en vlirotniomotoren dienen 
sterk bevorderd te worden. 

8- 5 Het is noodzakelijk de steenkoolvoorraden 
in de Nederlandse bodem als energiebron aan 
te boren. Daarbij  nag  winning en verwerking 
uitsluitend plaatsvinden, als dit onder 
milïeuaanvaardbate omstandigheden kan ge-
schieden. 

8- 6 Nieuwe kerncentrales moeten niet worden ge- - 

bouwd. De huidige kerncentrales dienen 
kamm4oiiejaar te worden gesloten. 

8- 7 Aardgasbaten, zowel in partikuliere- als 
overheidssektor worden mede gebruikt voor 
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek 
ten aanzien van energiewinning .  

MILIEUBEHEER 
\/

9- 1 Al het menselijk handelen moet erop gericht 
zijn milieuvervuiling zoveel mogelijk te 
beperken, zoals die ontstaat onder andere door 
het vrijkomen van giftige stoffen, het ver-
oorzaken van geluidshinder, warmte-afgifte 
aan oppervlaktewater en door mogelijke andere 
vormen van verstoring van het natuurlijke 
milieu. 

- Ix - 

7,13 Ter bevordering van een rechtvaardiger 
en efficienter woonruimte-distributie 
dient: 
met spoed een Leeqstandswet tot stand te 
komen, die leegstand van woonruimte tegen-
gaat en daarmee het zgn. kraken voorkomt; 
Het eigendomsrecht dient daarin te worden 
geëerbiedigd, mits het voor zolang de wo-
fling  metterdaad de bestemming van woning 
heeft en als zodanig gebruikt kan worden; 
snelle onteigening bij het weigeren van 
medewerking moet geregeld worden; 
vereenvoudiging en stroomlijning van de be-
staande distributieregelingen dienen met 
spoed ter hand te worden genomen. 

7-14 De totstandkoming van een "Volkshuisves-
tinoswet, waarin nieuwbouw, stadsvernieuw 
ing, leegstand en woonruimteverdeling in 
samenhang geregeld worden, is hoogst ur-
gent. Daarmee wordt een eind oemaakt aan 
de onduidelijkheid die de veelheid van re-
gelinqen thans veroorzaakt. 

7-15 Decentralisatie van het volkshuisvestinqs-
beleid en verkating van de langdurige goed-
keuringsprocedurna is eveneens urgent., 

. •. 
..: . 

Stadsvernieuwing 

7-16 Teneinde de leefbaarheid van de stad te 
verbeteren en daarmee verstedelijking van 
het platteland te voorkomen dient de wonn- 
en werkfunktie van de binnensteden t .. 
worden versterkt. Stadsvernieuwing,  Yd  

nd- e-aea't-e-  woningverbetering, is daartoe 
een belangrijk middel. 

..... 
7-17 In de komende vier jaar zdmde stadsver-

nieuwing met kracht ter hand moeten worden 
genomen en de nodige financiering voor een 
vergroot programma ter beschikking moeten 
worden gesteld. 

7-18 Een doelmatige planning door de gemeente-
besturen (met inspraak van de bevolking) 
is noodzakelijk. Daarbij zal moeten worden 
oelet op: 
- tijdig ter beschikking zijn van vervan-
gende woningen; 

- voorkomen van leegstand of sloop van wo- 
ningen lang voordat met de vernieuwing 
werkelijk begonnen wordt; 

- vermijden van dure aankopen of onteige-
ningen van niet beslist noodzakelijke 
projekten  (by.  bedrijven) 

Ruimtelijke ordening 

7-19 verbetering van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening is nodig in verband met nadere rege-
ling van het beroepsrecht ter vervanging 
van het beroep op de Kroon. 

20 Ook voor do ruimtelijke ordening zal een 
meerjarenplanning moeten worden vastgesteld. 

7-21 Zowel vanwege de kosten als het belang van 
de toekomstige bewoners dienen nieuwe woon-
steden of kernen bil voorkeur daar gepland 
te worden waar aansluiting op  wegen of spoor-
lijnen reeds aanwezig is of op eenvoudige 
wijze tot stand kan komen. 

7-22 Omdat de ruimte in ons land schaars is en het 
gebruik daarvan zoveel mogelijk geordend 
dient te worden is ruimtelijke Ordening 
een taak van de overheid. 
De ruimtelijke ordening dient richtingoevenf 
te zijn en mag niet bestaan uit het achter-
af vastleggen van de reeds plaats gehad 
hebbende ontwikkelingen. 

7-23 Ruimtelijke ordening is niet het spreiden 
van allerlei zaken (als werkgelegenheid, 
rekreatie of wonen) over het gehele land, 
maar moet zijn het ordenen per regio van de 
behoeften in samenhang met het bewaren en 
beschermen van natuur en milieu. 

7-24 De vorming van landelijke gebieden of land-
schapsparken, waarin het agrarisch bedrijfs-
leven bestaansmogelijkheden houdt maar waar-
bij het behoud van het landschap, natuur 
en milieu verzekerd is, verdient aanbeveling. 
Het beheer over deze gebieden dient bij de 
wet geregeld te worden. 
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9-10 Nederland zal het initiatief moeten nemen 
om te komen tot een internationaal verdrag 
binnen het kader van de V.N. tegen milieu-
vervuiling. Ieder land krijgt daarbij de 
opdracht om het fysisch milieu in eigen 
land weer gezond te maken. Vooral het in 
stand houden van tropische regenwouden 
als ook het bosbeheer in het algemeen ver-
dienen extra aandacht. 

10. VOLKSGEZONDHEID ' 

10- 1 In Nederland dient op oor to tormijp één 
,7 vo1ksverzeker3ng tegen ziektekosten tot 

stand te komen, &,elke, afgezi van de 
premie, geheel kosteloos is 

10- 2 De salarissen van artsen, tandartsen, 
specialisten en apothekers worden gere-
geld dn het kader yen een algemene volks-
verzekerîni tegen ziekte 'tn ) 

10- 3 Demokrais'ering van de gezondheidszorg is 
noodzakelijk. Patiënten hebben recht op 
informatie ten aanzien van eigen medische 
gegevens. Gedwongen opname in een psy-
chiatrische inrichting is alleen mogelijk 
nadat de pathont(e) door de rechter is 
gehoord 

10- 4 Er komt een',1 jbnderschaid tusseng 
'soft- en hardroras. Verslaafden aan deze 
middelen zijn retiiten en reen wetsover-
treders.  

10- 5 Alternatieve geneeswijzen -voor zover deze 
hun waarde hebben bewezen- moeten gelijk-
gesteld worden met erkende geneeswijzen. 

10- 6 Met betrekking tot de abortus-provocatus 
moet voorshands de uitwerking van het 
thans door de Tweede Kamer aanoenomen 
wetsontwerp Ginjaar-de Ruiter' worden 
afgewacht, oordat tot wijziging moet 
worden overgegaan. De diskussie hierover 
moet in de partij nog diepgaand gevoerd 
worden) 

10- 7 Ongewenste zwangerschappen dienen voorko-
men te worden.(pitvoerinci van een abortus 
provocatus moet zoveel mogelijk worden 
voorkomen) Daarom zijn in de eerste plaats 
preventiemaatrecelen nodig en goede opvoe-
ding tot respekt en verantwoordelijkheid 
voor elkaar en voor het leven. 
Daartoe dienen de volgende maatregelen 
genomen te worden: 

(i. vroeg beginnen met goede voorlichting 
over geslacht en gemeenschap -) 

2. goede' voorlichting aan jongeren aan-
gaande zwangerschap, gekoppeld aan een 
anti-abortus voorlichting. 

3. goede voorlichting over en via het zie-
kenfonds te verstrekken veilige voorbe-
hoedmiddelen. 

MAAdSHAéYÊ 

11- i(inderen, vallend onder de kinderbescher-
ging, dienen bij voorkeur in pleeggezin-
nen opgevoed te worden. 

11- 2 Een herziening van de adoptiewet is nood-
zakelijk. De regelingen t.a.v. oudere 
kinderen dienen verbeterd te worden. 
Adoptie, ook door anderen dan gehuwden, 
moet mogelijk worden. 

11- 3 Alle instanties voor maatschappelijke hulp-
verlening moeten waar het kan worden samen-
gebracht, zodat in alle stadswijken en 
dorpskernen zoveel mogelijk één centraal 
adres voor alle hulpverlening aanwezig is. 

11- 4 Bewoners van bejaardenhuizen hebben recht 
op medezeggenschap bij beslissingen, die 
van invloed zijn op hun leefomstandigheden. 

."-- 

11- 5 Openbare gebouwen en voorzieningen moeten 
aan bindende voorschriften gaan voldoen, 
nodig voor het gebruik ervan ook door de 
gehandicapte. Voorzieningen van het open-
baar vervoer moeten meer op de gehandicap-
te worden ingericht. 

KULTUUR EN RECREATIE 

12- 1 Nog steeds zijn delen van onze bevolking 
onvoldoende betrokken bij aktieve of pas-
sieve kultuurbelevino. Hetzelfde ken onge-
merkt worden t.a.v. de rekreatie. 

12- 2 Het kultuurbeleid dient gericht te zijn op 
het scheppen van de mogelijkheden voor 
brede lagen van onze bevolking daadwerke-
lijk deel te nemen aan kulturele aktivi-
teiten. 

12- 3 De bevolking dient meer inspraak te krijgen 
in de kulturele voorzieningen van de woon-
omgeving. 

12- 4 Da overheid dient de aanleg van rekreatie-
en soortakkommodaties te bevorderen. 

12- 5/eklameboodschappen via radio, televisie en 
'T elnetten worden geleidelijk afgeschaft)' 

12- 6 Nederland treedt in overleg met belangheb-
bende staten om te komen tot internationale 
afspraken met betrekking tot satelliet-uit-
zendingen. 

JUSTITIE  

13- 1 Het justitionele beleid bij misdrijven 
dient in de eerste plaats gericht te zijn 
op hersocialisatie.Hierbij kan het inscha-
kelen van de delinquent bij het herstellen 
van de door hem aangerichte schade over- 
wogen worden / ) 

13- 2 Het justitioneel apparaat dient zodanig t 
worden ingericht, dat snel berechten van 
kleine misdrijven en eenvoudige overtre-
dingen regel wordt. 

13- 3 Slachtoffers van misdrijven krijgen het 
recht op smartegeld, zonodig uit de ge-
meenschappelijke middelen. 

13- 4 Gratieverlening dient gehandhaafd te wor-
den. 

13- 5 Grotere variatie in op te leggen straffen 
is gewenst. 

13- 6 Alle beroepsgroepen dienen een wettelijk 
recht op staken te verkrijgen 

13- 7 Alternatieve samenlevingsvormen behoeven 
eer[roditsregelino. \/ h 

13- 8 Het opslaan van persoonsoegevens in data-
banken en het verstrekken daarvan aan 
derden mag alleen geschieden met uitdruk-
kelijke vergunning, te verlenen door do 

13- 9 In het civiele recht wordt de eigenaar 
van een B.V. ook in privé-vermogen aan-
sprakelijk gesteld bij het voldoen aan 
verplichtingen van de B.V. h 

13-10 Het beleid ten aanzien van vreemdelingen 
verdient aanpassing: V 
a. Regularisatie: 1. In principe aanvaar-

ding van degenen, 
die op 17 oktober 
1978 in een overeen-
komstige positie als 
die, waarin de 'Kerk-
Marokkanen verkeer-
den. 

2. Bijstelling van 
oa.ef onrechtvaardi-
e voorwaarden van 
de zogenaamde over-
gangsregeling voor 
de buitenlandse werk-
nemers— 

b. Vluchtelingenbeleid 

1. Inhoudelijke herzie-
ning van het vluch-
telingenbeleid. 

2. Aktief uitnodigings-
beleid van de  Ned.  
regering. 

3. Aktief int, overleg 
over de bijdrage, die 
de westelijke wereld 
aan de knelpunten zou 
kunnen leveren. 
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c. Turkse Christenen 1. Instelling van een g. Het instellen van de mogelijkheid, dat 
stuurgroep, die de rege- een gemeentebestuur voor de gehele be- 
ring moet adviseren over bouwde kom -behoudens uitzonderingen- 
de hier te lande verblij- een max.snelheid kan instellen van 
vende chr. Turken, 30 km per uur. 
In die stuurgroep zitten 
vertegenwoordigers van 
de kerken en de Twentse 
gemeenten 

2. opschorting van de uit- Wetenschappelijk beleid 

zetting van alle chr.  5.15 Wetenschappelijk onderzoek moet 
Turken die op dit moment worden gemeld aan een daartoe in 

- in ons land verblijven - het leven geroepen kontrole- of 
tot de adviezen van de kode-kommissie eventuele gevolgen 
stuurgroep zijn gehoord van een onderzoek mogen niet bui- 

ten de maatschappelijke kontrole 
13-11 Uitwijzing van vreerûdelinoen kan alleen vallen. 

geschieden door middel Van een gerech- 
telijke uitspraak. Daarbij is beroep me 
gelijk op een hogere rechtsinstantie. 
Pas na uitspraak in dit beroep kan tot 
uitwijzing worden overgegaan. 

13-12 Nederland dient er bij de Europese 
Kommissie op aan te dringen, dat de 
kontrole aan de buitengrenzen van de 
Europese Gemeenschap zodanig wordt op- 
gezet, dat de toevloed van illegale 
gastarbeiders wordt ingedamd; 

VERKEER EN VERVOER 

14- 1 Met name de verkeersontwikkeling werd 
eenzijdig beïnvloed door de belangrijke toe- 
name van het partikulier autoqebruik. De ex- 
ponentiële groei hiervan werd bevorderd door 
het stichten van woongebieden zonder passend 
railvervoer. Op zichzelf ooede beslissingen 
ten gunste van het openbaar vervoer worden 
vaak ten dele teniet gedaan door bevordering 
van het privé-autoverkeer. 

14- 2 Het verzorgen en het goed doen funktio- 
neren van het openbaar vervoer is over- - 

heidstaak. Dit openbaar vervoer, met 
name het streekvervoer, dient krachtig 
te worden uitgebreid 

14- 3 Onderzocht dient te worden of door bij- 
stelling van de tarieven het gebruik- van 
het openbaar vervoer sterk kan worden 
bevorderd. - 

14- 4 De aanleg van nieuwe autowegen dient 
- voorlopig achterwege te blijven. 

14- 5 Stads- en dorpsuitbreidingen dienen 
onmiddellijk te worden aanoesloten op 
openbaar vervoer, zo mogelijk railver- 
voer. Er dient een s000rverbinding te 
komen van Amsterdam over Almere, Lely- 
stad, Emmeloord, Drachten Groningen. 

14- 6 Goederenvervoer dient a15 essentieel 
vervoer te worden aangemerkt. De belem- 
meringen, die het thans ondervindt, 
dienen derhalve zoveel mogelijk voorko- 
men te worden. 

14- 7 De overheid dient naast normen voor de. 
veiligheid van de gemotoriseerde ver- 
keersdeelnemers ook voorschriften te 
geven ta.v luchtvervuiling en geluids- 
overlast door motorvoertuigen. Deze - - 

moeten hiertoe van een speciale instal-- 
latie zijn voorzien. 

14- 8 De verkeersveiligheid dient te worden 
bevorderd door: 
a. de aanleg in versneld tempo van fiets-- 

paden en fietsroutes. 
b. het inrichten van speelstraten en woon- 

ervan. 
C. Wijziging van voorranesregels ten 

gunste van het langzame verkeer in 
woonwi-iken, 

d. Verbod voor bromfietsberijders ge- 
bruik te maken van .de fietspaden 
binnen 1e bebouwde kom. - 

e. Een strenger toezicht op' de handhavinc' 
van snelheidsbeperkinoen. - 

f. Freouenter optreden tegen het alkohol- 
gebruik door bestuurders 
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AANMELDINGSFORMULIER. 

Hierbij geef ik mij op als lid van/betuig ik adhesie met(+) 

de EVANGELISCHE VOLKS PARTIJ i .o. 

Naam: 

Adres: 

Postkode: Woonplaats: 

Telefoonnummer: Handtekening: 

(+) sv.odoorhalen wat niet verlangd wordt. 

Inzenden in gesloten gefrankeerde envelop aan: 

Werkgroep Alternatief voor het CDA 
Loosduinsekade 4, 
2571  BM  DEN HAAG 

of aan: 

EPV 
Postbus 1490 
8001 BL ZWOLLE. 

/. 
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