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De CHU noemt zich Christelijk, omdat 
zij zich wil laten bezielen door het 
Evangelie van Jezus Christus en zich 
wil stellen onder de kritiek daarvan. 
Luisterend naar de stem van de Kerk 
wil de CHU aantasting van geestelijke 
en zedelijke normen en waarden, die 
op fundamentele wijze aan de Ne-
derlandse samenleving vorm geven, 
bestrijden. Zij wil in dit licht ook 
de materiële belangen van ons volk 
en de wereld behartigen. 

De CHU noemt zich historisch, omdat 
zij de ontwikkeling van de samenle-
ving plaatst in het perspectief van het 
Evangelie. Vanuit deze visie heeft de 
CHU haar idealen, niet alleen op 
geestelijk en zedelijk terrein, maar ook 
op sociaal-economisch gebied. 

De CHU noemt zich een Unie, omdat 
dit haar typeert als een open bewe-
ging, waarin men wars is van partij-
dwang. Zowel naar binnen als naar 
buiten stelt zij in de discussie de eer-
bied voor de overtuiging van de an-
der voorop. 

De CHU staat voor de handhaving van 
de constitutionele monarchie onder 
het Huis van Oranje. 

In het belang van de bestaanszeker. 
held wil de CHU: 
• een zo hoog en stablel mogelijk 

peil van werkgelegenheid; 
• een krachtige bestrijding van do 

Inflatie; 
• verbetering van de economische 

structuur zowel van de verschillen-
de bedrijfstakken als van de on-
derscheidenbieden zoals het ge 
Noorden en het Zuiden van het 
land. 

De CHU wenst een rechtvaardige ver-ij  
deling van de belastingdruk door: 

verhoging van de grens, waar bed 
noden geen loon- en inkomstenbe-
lasting wordt geheven en aanpas-
sing van de tarieven van die be-
lastingen bij voortgaande Inflatie; 
herziening van de tarieven voor 
ongehuwden en buitenshuis wer-
kende gehuwde vrouwen.  

De CHU steunt ieder verantwoord ini-
tiatief tot beëindiging van de strijd in 
Vietnam. 

Voor de ontwikkelingslanden wil zij: 
uitbreiding van de hulp met geld 
en mensen; 
doelmatige besteding van de gel-
den; 
verbetering van de voedselpro-
ductie. 

Vanzelfsprekend Is de CHU voor een 
zo groot mogelijke woningproductie. 
Zij heeft bijzondere aandacht voor de 
huisvesting van grote gezinnen, licha-
melijk gehandicapten, jonggehuwden, 
bejaarden, studenten en alleenstaan-
den. 

De CHU Is tegen woningwetbouw 
voor hen, die geen overheidssteun 
nodig hebben. 

Enkele punten hieruit: 
spoedige herziening van het onderne- 
mersrecht; 
versterking medezeggenschap werk- 
nemers; 
vereenvoudiging sociale verzekerings- 
wetgeving en de uitvoering daarvan. 

De CHU zal een prijsvorming steunen, 
die de Nederlandse boer en tuinder 
deel doet hebben aan de stijgende 
welvaart; zij is voor verdere activering 
en modernisering van onderwijs en 
voorlichting. 

De CHU zal de nadruk leggen op: 
goed middenstandsonderwijs; 
ruime voorlichting; 
kredietfaciliteiten; 
positie binnenscheepvaart. 

De CHU wil dat de aanvoerhavens, 
de afslagen en de distributie doei 
matiger werken. 

De CHU neemt de jeugd serieus. De 
overheid moet meer rekening houden 
met de belangen en initiatieven van 
Jongeren. 

Met dit uittreksel van hef verkiezingsmanifest 1967 wil 
de CHU duidelijk stellen op welke grondslag en op welke 

wijze zij werkzaam wil zijn. Als u uw stem aan de CHU 

geeft, moet u weten vanuit welke achtergrond de CHU 

werkt en voor welke practische punten zij zich de komen-

de vier jaren zal inzetten. 

Dit zijn een aantal punten uit hef program-
ma van de CHU voor de komende 4 jaren. 
Belangrijk voor u, als u uw keuze gaat be-
palen. Stemmen is een zaak van vertrouwen. 
De CHU neemt het vertrouwen van haar 
kiezers zeer ernstig. 
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