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Daadwerkelijke beschermfug' van de .Reclit~n van de, Men~, con£o~m
de' EJ,lropesei ConvenUe vOOide Recbten van de' Mens, zoals deze door
,de vijftien Staten, welke Lid vande' Raad van Europa zijn, is onder~
tekend. "

DOELSTELLINGEN:

1. VERMtN,DERIN,G Bel~~~g~ •.
Vrijstelli~gvan lo()h.;.,~n.iJ:).kQ~stenbelf;tstirlginciten'het loon .of bet inkomen
.niet meer bedraagt'dil.n £75.~ ,per' ~eek of £3900,-'-:"per jaar. .
Afschaffing van. de' lObO: .... .:.op oYeruren". . '.

,", _ -i-':,C ::'::-~;~"-';-J,_-~~~~:'_~'-~:'::_:':'<:<:'--ff ,~~r~s-·:{_-:·_;·',':?;r;_:_,:",-·,~~~~J~;_-,y::'. _.' _;:- '_, ".:_ :.~?::J'~',':',::<:':":':':""--' <";:": '. _<::':0.::"//_', " _.": _ ___ ':.' ~
Afschaffing v~nde' prdgr~s~ie ,van de 'loon~ en inkomstenbelasting voor ecbt~
paren waarVao' man' en 'Vtouwbetden werken. '... ,.
Verlaging van' de loori~ en in:komstenhelasting voor vrijgezeUEmvan beiderlei
kulllie.' ' " .
~.,,~
,--,',

2. OPHEFFINGWoniiJ.g~ood.··'
Snelle woningbouw door toepassing van geiiormaliseerd-e:.·standaa:r;donderdeIen,
waardodr,tenminste 10:000~~oningen 'permaand .ktinnen 'worden gebouwd,
I:n~chakelin\l.van .all~..parti 'bouwondernemers, met 'RijksvoOr~chotten
.tegen:lage:;:r;ente:Sn~U¢i-e.·.,." peter .v:¢rstrelillngVan. de vereistebouwver~
gunriin~ien~!.........'

"A£Schaf£iIlge~,v' de vereiste woonvergJ1J;lningenen ,van de bev~gdheiq: tot
. '..... , ... i.ti~~$y<>,r'. ,j:.", ...." , ,',:\,' " . ' ,'. "

GeleidelijkeQPh'ef~U1.g,der. hutsve,s,thlgsbureaux.
,'<:: "i' ,':j:ii~~:~~y{> > _._~- ';.' ,.;':-'J

3. AFSCHAFFtNG nehL. .',", "
Gdee: .. ov~~schak~li~~,~~~reell peperktdoch uitei~t doel-
mati'g en'gl§sp '.' .. ' r, ... ,~{>ep~~eg~r~\ro1gens·'de.opvattjngen van de heden~
oaagse inili~afre"'deskundig,en.' '. ", .' . . ' .
- ,','_,,' ',._' '._ .-b,."_;,, . ,_ ',' _,',". " _."

VERHOG~~~' ....' ,. , ..
,Ve;h~iiig :;;~·het.·f 'uaej:dC>m$penSioe~ lv~riedeJ,'·N~~lande~.
,totf 125.~ per in'aanif. oeh en tot £200',;":,;,, per maandvoorecht~
paren; die de 'leeItijd ,v,an:65 r'hebben 'bereikt,



' .. ". ,'" '--;. ". - ." '~

5~. HERSTEL van de RechtSstaat.
Ditbetekent ~e Staat;Oie~,zich.,aan hetrecht.gebonden achti en de verwezen..
li}kingvein ,hefRechtnastiedt.len derhalve opheffing van.aIle gevolgen.Yan
d~ instrjjdm~tc):e Gr~ndVret en de beg:inselenv-an.geremtigheid,zi>als dez'e
o.a.,zijn ne.ergelegd ill.de Europese ,c:onventie voor de Recliten van de M.ens,
uitgevCiardigdewetten en. beshiiten en de daarop gegronde vonnissen en 'be-
slissfugen~ ,...... '. "..
Dif.houdt. onder meer in de uitbelaling van achterstaIlige pe)lsloen.en-aan
al C!aFQprechtenk~nendoen gelden; teven's~hetrecbtopschade-

.••. .', leD" '~die:c):oor!iet v~rloJ:eIlg~n:Nedetlan4sJndie moreie
, .hebbe~~ge:leoen,Ifet'zittijcfensc:if'rillde'oorlOgsjaren. ' .

1. VRtJ E LOOnvm'ni~~•.
. LoO~~~rmingop grond van b~kwaamheid en prestatie,ongeacht diploma's.

Gelijke· belonfng,voor, man en vrouw voor gelijkwaardige arbeid.
V erzekeringvan een ,miniinumloon,.dat een .redelijke levensst<;indaardwaar-
borgt, geen beperking vanhet maximutnIoon. ' '

8. HERSTELenerkenning. va~ de Re~ubliekder Zuid-Molukken(Ambon).
Erkenning van de Republiek'del: ZUid•..Molukken aIs 'souver~ine Staat.

9. H.A.NDHAVING Grondgebied.
Verzet tegen hef piijsgeven van' elke' duimbreed grand van' het Koninkrijk der
Nederlanden, waaronder begrepen Nederland, de Nederlandse Antillen, Suri~
name en~ieuw-~uinea.' '.' " ,'. "

10. DAADWERKE·lt:)KEBe~herinm~spolitiek.
DraStische maatregele~ ~rb~vciliging van leven en goed van :Nederlanders

,.." 'i')n d.eiJ.vF~.eJride/'geeI(papieren'protestenmaar,dad;n;\.: • '

, 11. QNTGINNfNG,eno~~~~w~~de~;kide1en Over~e. .
Steunverlening uitsluitend en in dke vorm aan de tot op heden nog 'onont-
gonrien en .onontwikkelde overzese delen van het Koninkrljk; aan vreemde
gebieden blijve iedere steun achterwege zolang in eigen Koninkrijk nog zoveel
te verbeterEm is. '

12. HERZIENIN,G Emigratiepolitiek. ,
Bevorderin9 'van em'igratie, met regeringssteun, naaralle delen van het Ko~

,'n"nkrijk, diebuite Nederlahcl zijIi gelegen" in plaats van de bevordering van
. '.'e atie van;d " lart,dgenoten, zeUs met. geldelijkesteun, 'naar vreemde:-1 " ','" . ' .. , .

,13~V&RHq<a~£Iln 5~s:~geliiigen;arbeid~';6or~Cl~rcle~voor het' ~edisch
,en verpregend personeel; in de ziek~n!luizen, sanatoria, enz., in- zowel als
extern; ,Verbetering . huisvesting en. verzorging van de "ouden van dagen".

14. VERHIEUWINGond~jS.·. ':; ... ",': ",
Hef,Zteningen doelmaclge vereenvoudiging der leet~programma's en examen~
'eisen.Vermi#derlng'van. 'cliploma's ,eiihet'aantal vakken' bij het middelbaar
,onderwijs, inv<>eringvan'groter aantal keuze-vakken en daarmede samenhan.:.
s-ende specialisatie;.inogeIijkheid. , ',' ,,' >~;:.,,, '" . ' ~. ,
Afschaffing van' school~en.col1egegelden voor :aIle;so'Octen,van~nderwijs.

,Ver1:?etef4J:g vaI).,M "~lijlte.opy()e<!ing,door overheidssubsidies voord~
""b;':ef~ni1iqva1i~;~l1e .:Y~}1:'~poif.',·'. ,',:...~;:~:,,' " . ' '

Aantrekking.-yanleer ,,~chten:door opvOeting,van, het salarispeil.



, '- . ".' ,-" .' .. ~, ., -- ; ..

Invoering: van streng ere straffen voor "weg-piraten". .

A~iJ.w:nding~~nd;eophrengst van.dewegenbelasting en de heffing opbenzine
enz. me.t ten delemclar in haar geheel ter verbetering van het wegennet en
1.iitbre1dingvan de maatregelen: ter bevordering van de verkeersveiligheid voor

. aIle categodeen' weggebruikers., .

'''Afschaffingvan de 'niillioenen-verslindende PUbliela:echtelijk~Bedrijfs-Orga-
nisatie, (P.B.O.) .•. ...•• 'u . "

,. :':f.,,,':"'~,:>.,:1 -- ';/':,_;;;';";-:,'<~:_ . ,. ".,-, " "',-- :-,. "',. ",,"?

Beperkingya~ de overhei
'7,~ ,:i ~

11.HERZIENING Jladio-enl'eI~~isid,~~tei. ' '

Naast debestaande omroepverenigingen dientook aan andere groeperingen,
,politieke zowel alscommerciele en maatschappelijke, zendtijd ter beschikking
te worden gesteld, teneinde te kunnen' terugkeren tot een gezonde en vrije
meningsuiting.

18. GEZONDER. A,grari!ichBeleid~

Door de ~komsten van de agrarische werkgevers in overeenstemming te bren-
gen met die van de werkgevers in andere bedrijfstakken kan een gelijkschake-
ling worden bereiktyan de lonen van de agrarische werkers met die van de
arbeiders in de iIidustrie. Hierdoor wOrdt een opeenhoping van arbeidskrachten
in' de dichte (industriele) bevolkings-centra' voOrkomen en het tekort aan
arbeidskrachten op' het platfe1and opgeheveri.

\;

Bevordering Van,hogereprijzet?- en betere vooriichting .inzake de wereldmarkt-
en exi>ortprijzen betreffende landbouw en veeteelt.

" ""-;" ..-::,,-:':.:'.>::~j.--. ,~:-,:'~ ::' :",". "'::,~,:,

19. A ERZIEN ING ~Middenstandspolitiek.
" . - .

Beperkingvan de vestigingseisenen vergunningen. Bij de verIening va~ de
tot de strikt noodzake1ijke te heperken vergunningen dient de nadruk meer
te worden gelegd op vakhekwaamheid en practische ervaring clan op diploma's
en theoretische kennis. '

Beperking ,Van het grootwink~bedrijf, .warenhuizen, particuliere- en staats-
coOpel'aties,~rteI ,gen, ijsafspraken~J '" •...' , ., , ' ',' :
BeVotdermg!va'n:!,' . ':culie ifiatiefi en bescherining vande ·.be1arigen
'der kleine zel£standigen. . .

7t .... ,

~, '1.'..,,, ....".:~,':".. :_;.':~'.~.. <c:.-- .. ~~~:,.-';·;';-:'.' .. ,l~;.~·__",.",
20. BUITENL~N;DSE 'P9Utiek .. ,.. '.,; ". .

;~~::-':::,'~__.-:':?{;~,··f'-~~~:'·~-.__::,.·',~;.;;~S":·.·~:t<rt··~':y~,;'~"P<,::L;;·.S..;:'::;:.~'c{.~,'f:.-' ,:.':,-'::~"':':':'.' /,'(":'-. ,.','; .:.; - :;:\. - -'~'~'-.",,: " -"~'. '.'., " ;':', ": :'::'" :::::::.' _.:-:~:
Bevorderlng-van'eenreaIis'tische,op desamenwerkfug met de West~Europese
landen, gerichte .' p~litiE;k,inhet bijzonder tenaanzien van een .
spoedige 'opheff '. .renzen~enander-e 'handelsbelemmeringen"alsmede
het ,bevorderen v&nae. invoering ,van eenEuropese munteenheid als algeiJ.j.een
gelderid hetaalmiddeL ,i\fschaffing van .paspoorten, visa enz.

:I(J;'a<;htigesteun aan 'het.streven naar een g.emeenschap·pelijkeparate en cfoel~
ma#ge .defensie. .



Dit manifest 9aat uit van err'wordt dnderschreven door groeperingen en 'per;
sonen uit (in alphabetische volgorde):

hd Algemeen Agrarische Verbond,
Jong Consetvatief Vemond,
ex.:.K.N.I.L.,
ex-K.N,P'f '

de,Middenst~uidspartij~
Nederhinders, uit, N~derlandS,'In.die gerepatrieerd,
~di~~ed~lall~se, C()l18erVilHeye ~~l1ij~">
Partij voorRecht,Viijhcld ~~ Welvaart.
het Staatkundig N'ieuw-Guinea'Verbond Nederland,-', -:.-' - .-

alsmede PolitiekOntevre,denen over het door de bestaande politieke partijen
en de overheid gevo~rde ~eleid.

om metelg,en kandldaten op6en gemee~schappelljke IIjst
aande verklezlngen van de leden derTweede Kamer

'derStaten-Generaal deel te nemen

Laatniet-:oPnieuwhet' historische waord' werkelijkheid worden, gesprolCen
teen ons land eveneens op de rand van de afgrond was gebracht, Iuidende :

U, OVER UEN ZONDER 'Uti


