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Vier jaar geleden gingen wij als CDA de verkiezingen in 
met het motto samen verantwoordelijk". Ook bij deze 
verkiezingen is dat het geval. Waarom? Het ant-
woord is klip en klaar: omdat politiek niet alleen iets is 
voor de politici, maar voor en van ons gezamenlijk. 
Daar dragen allen in dit land verantwoordelijkheid voor; 
de jongeren onder ons niet minder dan de ouderen. Het 
CDA heeft als titel van zijn program: ,,Om een zinvol 
bestaan". Is dat nog wel mogelijk? Vele problemen 
zowel nationaal als internationaal overspoelen ons. 
Stijgende werkloosheid, geen werk voor jongeren die 
nog aan het begin van hun leven staan, bedreiging van 
het milieu, tekort aan energie, bewapening en bedrei-
ging van de wereldvrede, en meer. 
Kunnen wij onderzulke omstandigheden nog wel zinvol 
samenleven? Het CDA gelooft dat dat kan, maar zegt 
er direct bij dat er dan ingrijpende veranderingen in de 
samenleving noodzakelijk zijn, zodat wij ons bestaan 
ook echt als zinvol zullen ervaren. 

Belangrijkste punten uit ons program voor de 
komende 4 jaar zijn: 

ontwikkelingssamenwerking 
werkgelegenheid 
fundamenten van de sociale zeker- 
heid veilig stellen 
stads- en dorpsvernieuwing 
culturele minderheden 
vrijwilligerswerk 
vrede en veiligheid  

Het CDA zegt niet: dat zullen wij even in 4 jaar voor u in 
orde maken. Dat zou volksbedrog zijn. Het CDA zegt 
wel: de hierboven genoemde punten zullen voorrang 
moeten krijgen. Als wij gezamenlijk de schouders eron-
der zetten dan moet dat ook kunnen. Geen gouden 
bergen beloven, wel zeggen hoe ons land ervoor staat 
en hoe wij de problemen willen aanpakken. 

Wij vragen dus behalve uw instemming vooral uw me-
dewerking. Dat appèl, dat beroep doen wij op u op 
basis van een eerlijk en nuchter program. 

Op dinsdag 26 mei kunt u stemmen. Maak daar gebruik 
van, het is uw recht. Stem dan op het CDA: , samen 
verantwoordelijk". 

,"V~ 
Dries van Agt. 
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Het is hoog tijd dat we wakker worden. 
Wakker worden uit de droom van ieder 
aar meer en ieder jaar beter. De bomen 
groeien niet meer tot in de hemel. Die 
tijd is voorbij. We moeten er ons volledig  
'an  bewust zijn, dat een stap terug 
noodzakelijk is. Die stap hoeft overi-
gens niet zo pijnlijk te zijn als we bereid 
zijn, er gezamenlijk de verantwoorde-
lijkheid voor te dragen. Een verantwoor-
delijkheid die bij onszelf begint en zich 
uitstrekt van onze eigen omgeving tot 
ver daarbuiten: de Nederlandse sa-
menleving, maar ook de wereld om ons 
heen. Dan hebben we het over mensen 
n arme landen en over vrede en veilig-
ieid in de wereld. 

Als we bereid zijn die mede-verant-
woordelijkheid te aanvaarden, zullen 
we misschien wel wat minder welva-
rend worden, maar er zal dan wel spra-
ke kunnen zijn van een zinvol bestaan 
voor ons en de komende generaties. 
Dat is de kern van het CDA-programma 
voor de komende jaren. 
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Eén van de heetste hangijzers in de 
komende periode zal de werkgelegen-
heid in ons land zijn. En direct daaraan 
gekoppeld ons inkomen en de sociale 
voorzieningen. 
Het CDA kiest met overtuiging: werk 
voor allen die willen en kunnen werken. 
En ook handhaving van de sociale ze-
kerheid. Die keuze vraagt offers. Het 
betekent, dat we in inkomen achteruit 
moeten, ook mensen met een laag 
loon. Maar zij natuurlijk wel minder dan 
mensen met een hoog inkomen. Het 
CDA wil huishoudens ontzien die echt 
van een minimum-inkomen moeten 
rondkomen. Anderen zullen er per jaar 
minstens 1 procent op achteruit moeten 
gaan, terwijl mensen met de hoogste 
inkomens zeker 4 procent per jaar zul-
len moeten inleveren. 
Dit is geen prettig verhaal. Maar die 
stap terug is wel noodzakelijk. Pijnloze 
oplossingen, die sommigen ons willen 
voorspiegelen, bestaan nu eenmaal 
niet. 

Betekent dit meer werk? Niet automa-
tisch. Maar het CDA wil er wel alles aan 
doen, dat het beleid van ondernemin-
gen sterk wordt bepaald door de relatie 
tussen winst en werk. Daarom zullen 
ook investeringen van ondernemingen 
gericht moeten zijn op het scheppen 
van meer banen. 
Een ander punt dat kan bijdragen aan 
het verkleinen van de enorme 
werkeloosheid van dit ogenblik, is het 
verplichten van werkgevers om moeilijk 
plaatsbare mensen, zoals langdurig 
werklozen, WAO'ers, jongeren, enz., bij 
voorrang aan te nemen. Daarom wil het 
CDA, dat er een wet op de inschakeling 
van arbeid komt. 

In dit verband past ook, dat grote aan-
dacht moet worden gegeven aan het 
scheppen van deeltijdbanen, zowel bij 
de overheid als in het bedrijfsleven. 
Juist om vrouwen, jongeren en gedeel-
telijk arbeidsongeschikten aan werk te 
helpen. Tenslotte zullen vraag en aan-
bod van arbeid beter op elkaar moeten 
worden afgestemd. Zonodig moeten 
werknemers worden verplicht zich om 
te scholen. Want de tijd is echt voorbij, 
dat je van je 15de tot je 655te jaar in 
hetzelfde bedrijf en op dezelfde plek 
kon blijven zitten. We zullen allemaal  

Lereid moeten zijn zonodig iets nieuws 
aan te pakken, desnoods in een andere 
plaats. 

Bij dit alles moeten de sociale voorzie-
ningen zodanig behouden blijven, dat 
mensen die er echt gebruik van moeten 
maken, redelijk rond kunnen komen. 
Maar van de andere kant mag de socia-
le zekerheid niet worden misbruikt als 
vangnet om mensen aan de kant te zet-
ten. Dat is a-sociaal en bovendien on-
betaalbaar. De sociale voorzieningen 
moeten ook een rol gaan spelen als 
springplank om mensen waar mogelijk 
weer in het arbeidsproces in te schake-
len. 

Het CDA-programma besteedt veel 
aandacht aan volkshuisvesting en 
stadsvernieuwing. Omdat behoorlijk 
wonen voor iedereen een eerste le-
vensbehoefte is. Al zullen we op veel 
andere terreinen het kalmer aan moe-
ten gaan doen, het CDA vindt dat de 
woningbouw juist extra moet worden 
gestimuleerd. 
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De hoeveelheid geld voor stads- en 
dorpsvernieuwing moet in vergelijking 
met het huidige bedrag worden verdub-
beld. Daarnaast zal het budget voor wo-
ningverbetering ten minste op het ni-
veau van 1980 gehandhaafd moeten 
blijven. Verder moetende vergunnings-
procedures worden versneld, door het 
beleid voor de volkshuisvesting meer in 
handen van de gemeenten te leggen. 
Wat de nieuwbouw betreft wil het CDA, 
dat er in de komende regeringsperiode 
120.000 huizen per jaar worden ge-
bouwd. Voor een deel zal het hierbij 
gaan om ,,sobere" bouw. 
Het CDA wil het eigen woningbezit blij-
ven bevorderen, vooral voor mensen 



met een smalle" beurs. Extra aan-
dacht zal worden gegeven aan huisves-
::v'g voor één- en tweepersoons huis-
:ojdens. Behoorlijk wonen kost geld; 
ve zullen bereid moeten zijn daar offers 
voor te brengen. Zo zullen de huurprij-

zen in overeenstemming moeten wor-
den gebracht met de kwaliteit van het 
'iis. Daar staat dan tegenover dat de 

odividuele huursubsidie een wettelijke 
oasis moet krijgen om mensen met te 
ocie huurkosten te kunnen helpen. 

"oor mensen die in een eigen huis wo-
nen, zal het zogenaamde huurwaarde 
forfait van de inkomstenbelasting om-
hoog moeten. 

ij de samenwerking met ontwikke-
ingslanden gaat het niet alleen om de 
oroblemen van de derde wereld, waar 
800 miljoen mensen onder de armoe-
degrens leven, maar ook om onze pro-
Olemen. De barrières en belemmerin-
gen om tot een rechtvaardige regeling 
van de internationale betrekkingen te 
komen, zullen geleidelijk moeten wor-
den afgebroken. Het ontwikkelingsbe-
leid moet zich kenmerken door respect 
voor de medemens, waarbij het recht 
van de mensen in arme landen voorop 
staat. 
Het CDA wil met het ontwikkelingsbe-
leid bereiken, dat de mensen in de der-
de wereld zich met succes voor de ont-
wikkeling van hun land kunnen gaan 
inzetten. 
Om dat waar te maken zal het absoluut 
nodig zijn het bedrag voor ontwikke-
lingshulpte handhaven op minimaal 1,5 
procent van ons netto-nationaal inko-
men. 
Voor het CDA is de ontwikkelingssa-
menwerking één van de hoekstenen 
voor het beleid in de komende rege-
ringsperiode. Op ons program staan 
dan ook heel wat maatregelen, die 
noodzakelijk zijn om een menswaardig 
bestaan van onze verre naasten te kun-
nen bereiken. 
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Nauw verwant met de problemen van 
de ontwikkelingslanden zijn de vraag-
stukken van vrede en veiligheid in de 
wereld, van wapenbeheersing, van de 
mensenrechten enz. Onder andere 
door versterking van de positie van de 
derde wereldlanden kan worden ge-
werkt aan het verminderen van de 
spanningen tussen Oost en West. 
Voor het CDA is beheersing en vermin-
dering van de (kern)bewapening het 
centrale punt om te komen tot ontspan-
ning tussen Oost en West. Want de Wa-
penwedloop als zodanig bedreigt onze 
menselijke samenleving. 
Het CDA zet zich in voor vermindering 
van het aantal en de soorten kernwa-
pens, voor terugtrekking van kernwa-
pens uit de voorste posities, voor kern-
wapenvrije gebieden in Oost en West. 
Verder vindt het CDA dat de neutronen-
bom niet mag worden ingevoerd. 
De beslissing over de modernisering 
van de kernraketten op Nederlands 
grondgebied is voor het CDA een uiterst 
belangrijke aangelegenheid. Deze be-
slissing moeh met name worden be-
paald door: 

de mate waarin eind 1981 con-
crete en duidelijke resultaten zul-
len zijn bereikt in het wapenbe-
heersingsoverleg met de Sovjet-
Unie ter zake van de vermindering 
van Eurostrategische kernwapens, 
of althans daarop een betrouwbaar 
uitzicht is; 
de mate waarin tevens in onder-
handelingen resultaten zijn be-
reikt terzake van het daadwerke-
lijk verminderen van het aantal in 
Europa opgeslagen tactische 
kernwapens; 
de vraag of eventuele plaatsing 
van nieuwe wapensystemen op 
Nederlands grondgebied zal lei-
den tot een vermindering van de 
bestaande Nederlandse nucleai-
re taken. 

Natuurlijk, de kernwapens moeten de 
wereld uit. Ons doel is: hoe komen we 
van de kernwapens af zonder dat onze 
vrijheid eraan gaat. Daarover moet de 
discussie gaan. Volgens het CDA is 
daarvoor de meest begaanbare weg 
het voeren van open onderhandelingen  

Het CDA wilde kernwapens niet zo zeer 
uit Nederland, maar uit de wereld. 

In deze verkiezingskrant heeft het CDA 
u een indruk gegeven van enkele be-
langrijke punten uit het verkiezingspro-
gramma ,,Om een zinvol bestaan". 
Maar er is natuurlijk veel meer, waar-
over het CDA uitgesproken ideeën en 
verlangens heeft. U heeft niets kunnen 
lezen over bijvoorbeeld onderwijs, 
volksgezondheid, milieu- en energie-
vraagstukken, verkeer en vervoer, het 
landbouwbeleid, de problemen van 
minderheden in onze samenleving enz. 
enz. 

Ons adres 
Wilt u daar meer over weten, bestel dan 
het volledige programma Om een zin-
vol bestaan". Prijs 11 50; inclusief por-
to t 3,50 en wel bij het CDA-bureau, 
Dr. Kuyperstraat 5, 2514 BA Den 
Haag. 

tussen Oost en West. Overigens sluiten 
wij eenzijdige stappen niet uit, maar we 
zullen daar wel zeer voorzichtig mee 
moeten zijn. Anders zouden deze wel 
eens averechts kunnen werken. 
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In deze krant staan een paar hoofdpun-
ten uit het verkiezingsprogramma van 
het CDA. Wat betekenen deze wensen 
nu voor jonge mensen? 
Het CDA vindt, dat de werkgelegen-
heidskansen van jongeren moeten wor-
den vergroot, omdat de jeugdwerk-
loosheid onaanvaardbare vormen heeft 
aangenomen. Daarom zullen werkge-
vers en overheid verplicht worden o.a. 
jongeren bij voorrang in dienst te ne-
men. Verder zullen langdurig werkloze 
jongeren in een ,,stage" ervaring moe-
ten kunnen opdoen, zodat de kans op 
werk stijgt. Ook pleit het CDA voor ver-
ruiming van deeltijdbanen. Om dat mo-
gelijk te maken is inkomensmatiging 
van iedereen - dus ook van jongeren - 
noodzakelijk. Het één kan niet zonder 
het ander. Het is duidelijk dat van de 
mensen met hogere inkomens meer zal 
worden gevraagd dan van mensen met 
een laag loon. 
Ook onder jongeren bestaat woning-
nood. Binnen de sterke stimulering van 
de bouwsector zullen minstens 16.000 
eenheden voor 1- en 2-persoons-
huishoudens moeten worden gebouwd. 
Dat zal uiteraard ook jongeren ten goe-
de komen. Tevens zullen de mogelijk-
heden om kamers te verhuren vergroot 
moeten worden. Daarnaast zijn het be-
vorderen van doorstroming, het bestrij-
den van de leegstand en een krachtige 
aanpak van de stadsvernieuwing nood-
zakelijk. Toch moeten we er eerlijk bij 
zeggen, dat de achterstand in de bouw 
nog zo is, dat het niet mogelijk is iedere 
jongere die daarvoor kiest direct aan 
eigen woonruimte te helpen. Bovendien 
zijn er mensen die in een nog ongunsti-
ger positie zitten! 
In het programma laat het CDA zien wat 
het met de toekomst voor heeft, welke 
nieuwe wegen moeten worden ingesla-
gen. De toekomst, waarin de jeugd van 
nu een zinvol bestaan moet hebben. 
Daarvoor zijn we samen verantwoorde-
lijk, oud en jong; voor de huidige en 
komende jonge generaties. 

Daarom wil het CDA ook: 
terugdringen van de afhankelijk-
heid van kernwapens; 
geen uitbreiding van het aantal 
kerncentrales zolang het afval- 

en veiligheidsprobleem niet is op- 
gelost; 
minstens het huidige niveau van 
de ontwikkelingssamenwerking 
handhaven; 
vergelijkbare rechten en plichten 
voor alle samenlevingsvormen; 
terugdringen van het particulier 
autogebruik en bevordering van 
het openbaar vervoer, ter be- 

Formatie- 
criteria 
Het Congres van het CDA, op zater-
dag 21 februari 1981 in Den Haag 
bijeen, spreekt als zijn mening uit, 
dat het CDA na de verkiezingen, bij 
formatiebesprekingen betrokken, 
uitgaat van de navolgende criteria: 
1. het CDA-verkiezingsprogram; 
2. de verkiezingsuitslag; 
3. de wenselijkheid van een brede 

basis voor een parlementair 
meerderheidskabinet, zodat ook 
een brede ondersteuning van 
het beleid vanuit de samenleving 
wordt bevorderd 

4. de gelijkwaardigheid der coalitie-
partners. 

Zeven 
beleidspunten 
Het Congres van het CDA, op zater-
dag 21 februari 1981 in Den Haag 
bijeen, spreekt op basis van het pro-
gram Om een zinvol bestaan" 
waarin centraal staan gerechtig-
heid, solidariteit, rentmeesterschap 
en gespreide verantwoordelijkheid, 
uit dat: 
1. de ontwikkelingsinspanning van 

Nederland ten minste op het 
reeds bestaande niveau blijft; 

2. het beleid voor de komende (ka-
binets)periode gericht moet zijn 
op het creëren van nieuwe per-
spectieven voor de nationale 
economie en de werkgelegen-
heid, onder meer door: 

• sterke bevordering van deel-
tijdbanen, in het bijzonder ten 
behoeve van gedeeltelijk ar- 
beidsongeschikten, jongeren 
en vrouwen; 

• extra stimulansen voor de 
zwakke regio's; 

scherming van het milieu en om 
het energieverbruik te beperken. 

En zo zijn er nog veel meer goede din-
gen uit het CDA-programma te noe-
men. Goed voor de toekomst van jong 
en oud, voor jezelf en je vrienden. Durf 
daarom ook met het CDA op pad te 
gaan voor een zinvol bestaan in de toe-
komst. 

• stimulering van vernieuwing 
in het bedrijfsleven, gericht op 
perspectieven-biedende pro-
dukties; 

• versterking van de concurren-
tiepositie van Nederland; 

• verdere uitbreiding van de 
medezeggenschap; 

• inkomensmatiging naar 
draagkracht; daartoe is onver-
mijdelijk dat het beleid erop is 
gericht metterdaad voor echte 
minima de koopkracht te 
handhaven; 

3. fundamenten van ons stelsel van 
sociale zekerheid behouden 
moeten blijven en dat de uitstoot 
van mensen naar de sociale ver-
zekeringen moet worden af-
geremd; 

4. een forse inspanning moet wor-
den geleverd ter bestrijding van 
de woningnood en voor de 
stads- en dorpsvernieuwing; en 
dat van de burger een grotere 
bijdrage wordt gevraagd die in 
overeenstemming is met de 
kwaliteit van zijn huis, met 
inachtneming van het 
draagkrachtbeginsel; 

5. een gelijkwaardige plaats van de 
culturele minderheden in ons 
land wordt bevorderd; 

6. in een samenhangend welzijns-
beleid prioriteit wordt gegeven 
aan hen, die moeilijk voor zich-
zelf kunnen opkomen en zorgen; 

7. in het kader van een in het bond-
genootschap te voeren vredes-
en veiligheidsbeleid de mensen-
rechten centraal staan, waar-
door een hoopgevend perspec-
tief aan mensen kan worden ge-
boden, en het wordt onder meer 
gericht op terugdringing van de 
afhankelijkheid van kernwa-
pens. 

Het Congres doet een appèl op de 
andere politieke partijen en het Ne-
derlandse volk om in de geest van 
samen verantwoordelijk" de huidi-

ge problemen aan te pakken. 
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