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bij dit verkiezingsprogramma
Het gaat erom aIle omstandigheden te
niet te doen waarin een mens een ver-
nederd, een geknecht, een verlaten en

veracht wezen is.

In boverlstaand citaat van Marx wordt het doel van de
PSP kernachtig samengevat. Hiervoor is een radikale
verandering van de maatschappij nodig: het kapitalisme

1n het patriarchaat moeten worden afgebroken en
.,~_.1ervangen door het socialisme. Een groat aantal eisen

en aktiepunten die daarop betrekking hebben zijn
vastgelegd in het aktieprogramma van de PSP*.
Het verwezenlijken van die punten vereist de opbouw
van een demokratische tegenmacht, die tegenover de
ondemokratische macht van de hu idige machthebbers
staat. De PSP streeft naar een bundeling van aile
krachten die inzien dat een socialistische demokratie
alleen tot stand kan komen door bewustwording en
machtsvorming van aile uitgebuite en onderdrukte
groepen. De PSP wil een bijdrage leveren aan de
krachtenbundeling van aile anti-kapitalistische en
progressieve bewegingen, zoals vakbeweging, vrouwen-
beweging, huurdersbeweging en vredesbeweging.

Het werk van de PSP in het parlement is er in de eerste
plaats op gericht de druk van de (buitenparlementaire)
progressieve bewegingen om te zetten in resu Itaten.

x"'~en belangrijke stap vooruit kan daarbij zijn de
~orming van een linkse regering met een programma

van uitvoerbare stappen in de richting van het socia-
lisme. Zolang een linkse regering nog niet mogelijk
is, moet links in de oppositie toch voor een dergelijk
programma opkomen en daarmee een perspektief
op verandering bieden. Deze benadering wordt in de
inleiding van dit programma verder uitgewerkt.

Dat na de verkiezingen een regering tot stand kan
komen zoals de PSP die voorstaat, is niet erg waar-
schijnlijk. Ais er een 'Iinkse' meerderheid komt,
zal die waarschijnlijk slechts gevormd kunnen worden
met behulp van D'66, dat het niet willen kiezen tot
principe heeft verheven. In de PvdA wordt de toon nog
aangegeven door voorstanders van een hernieuwde
koalitie met het CDA, al wordt dit voor de ver-
kiezingen niet duidelijk uitgesproken. Daar staat
tegenover dat in de PvdA (en ook in de CPN) een
diskussie op gang lijkt te komen over de mogelijkheden
van een links beleid.

Ais een regering uit Iinkse partijen niet op hoofd-
punten een programma uitvoert, zoals dat in dit

programma is weergegeven, dan zal zo'n regering
gedwongen zijn telkens weer toe te geven aan de eisen
en voorwaarden die vanuit de kapitaalbelangen worden
gesteld. Daardoor blijft slechts ruimte voor 'suksessen'
die niets wezenlijks veranderen aan de maatschappij-
struktuur. Deze suksesjes zullen met veel wollige taal
breed worden uitgemeten als belangrijke hervormingen.
Zo'n regering zal echter de oorzaak zijn van grote
desillusies en misschien meer kwaad dan goed doen.

Met andere woorden: een Iinkse regering is nodig, maar
op zich niet voldoende. In zo'n regering en het parle-
me nt, maar ook daarbuiten, zal een krachtige druk
van links nodig zijn om een weifelende PvdA te
dwingen een socialistisch hervormingsprogramma niet
te ontkrachten. Per slot van rekening voerde ook het
kabinet Den Uyl een beleid van verhoging van winsten,
loonmatiging, bezuinigingen, ongerichte steun aan
bedrijven ell voortgaande bewapening. En komt zo'n
linkse regering er niet, dan is een krachtige socialis-
tische inbreng in de oppositie nodig om steeds weer
te laten zien dat er een heel ander beleid mogelijk is.
Zo is het tekenend dat de PvdA bij de algemene
beschouwingen in 1979 klaagde dat de CDA-VVD-
regering in feite de voorstellen van de PvdA uitvoerde.

Een ander beleid is mogelijk en noodzakelijk. De
strijd voor veranderingen mag door linkse partijen niet
worden verzwakt, maar moet juist worden versterkt
door deze veranderingen tot inzet van de strijd te
maken.

Dit verkiezingsprogramma vloeit voort uit het aktie-
programma van de PSP. Het geeft een aantal belang-
rijke zaken aan die volgens de PSP op korte termijn
gerealiseerd kunnen worden. Daarvoor zal de PSP
opkomen, zowel in als buiten het parlement.

Versterk daarom de PSP. Word lid en werk mee.
En stem bij de Tweede Kamerverkiezingen op de PSP.

Lambert Meertens
voorzitter van de PSP

••Het aktieprogramma van de PSP is in 1977 voor het laatst in
zijn geheel vastgesteld. In 1980 is besloten dat het voortaan niet
meer in zijn geheel tegelijk zou worden herzien, maar dat dit
voor de hoofdstukken afzonderl ijk zou gebeuren, die dan als af-
zonderlijke brochures worden uitgegeven.
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Waar in dit programma woorden als arbeider, vertegenwoordiger en heerser gebruikt worden verwijzen niet alleen naar mannen.
Bijvoorbeeld 'vertegenwoordiger' slaat zowel op mannen als vrouwen die in een vertegenwoordigend lichaam zitten.



inleiding
De maatschappij waarin we leven is een kapitalistische
maatschappij. Dat wil zeggen dat de middelen waarmee
de produktie tot stand komt in handen zijn van een
kleine groep mensen. Middelen als bedrijven, machines,
grond. Daarmee probeert deze groep zoveel mogelijk
winst te maken. Dat bepaalt wat er geproduceerd
wordt, waar, wanneer, hoe en hoeveel. Het gaat hun er
niet om bij de produktie in de maatschappelijke
behoefte te voorzien.

Dit systeem heeft geleid tot een groeiende stroom
konsumptiegoederen. Die stroom wordt zeer ongelijk
verdeeld. De bezitters en beheerders van de produktie-
middelen hebben daarbij een bevoorrechte positie.
Die zullen ze niet vrijwillig afstaan.

Zolang niet de maatschappelijke behoefte maar de
winst bepalend is voor de produktie, kunnen de grote
problemen niet doeltreffend worden aangepakt en
zullen steeds nieuwe problemen ontstaan. Velen zijn
onvrijwillig werkloos of worden in het arbeidsproces
lichamelijk of geestelijk gesloopt. Een goede woning
is voor grote groepen onbereikbaar. Op het milieu en
de grondstoffen wordt roofbouw gepleegd. De gevaren
van de bewapening groeien voortdurend.

AI deze problemen komen voort uit het karakter
van het kapitalisme. Ondanks de 'welvaart' die het
gebracht heeft, kan het kapitalisme niet leiden tot
een bevrijding van de mens van aile vormen van uit-
buiting, onderdrukking en geweld. Integendeel: het
kapitalistisch systeem kan zich alleen hand haven
door aan de meerderheid van de bevolking de zeggen-
schap te onthouden over de eigen werk-, woon- en leef-
situatie, dus door die meerderheid te onderdrukken.
Het kapitalisme is nauw verweven met het al veel
langer bestaande patriarchaat, de onderdrukking van
vrouwen door mannen. Het kapitalisme heeft op deze
patriarchale onderdrukking ingespeeld, deze versterkt
en daar een eigen vorm aan gegeven. Dit heeft er
toe geleid dat vrouwen op aile maatschappelijke
terreinen onderdrukt worden. Deze onderdrukking
is het duidelijkst waar te nemen in het gezin. Dit vormt
een direkte afspiegeling van zowel de kapitalistische
als de patriarchale machtsverhoudingen in de maat-
schappij. Hier vindt de ideologische en ekonomische
onderdrukking van de vrouw door de man op de
kleinste schaal plaats. De bestaande waarden en
normen worden er op de kinderen overgedragen.

Niet aile vormen van cnderdrukking en uitbuiting
houden rechtstreeks verband met het prive-bezit
van de produktiemiddelen en het patriarchaat. Denk
maar aan zaken als rassendiskriminatie en de achter-
stelling van homo's en minderheden in het algemeen.

Nog veel scherper wordt de onderdrukking en
uitbuiting zichtbaar in de Derde Wereld. Vooral ten

bate van de grote multinationale ondernemingen.
Het verzet in Nederland tegen de uitbuiting van de
Derde Wereld stuit op dezelfde tegenstanders als het
verzet tegen uitbuiting en onderdrukking hier. Meer
dan een miljard mensen zijn in deze wereld gedwongen
honger te lijden, terwijl tegelijkertijd aile landen samen
twee miljoen gulden per minuut aan bewapening
uitgeven. De verspreiding van kerncentrales over de
wereld maakt in steeds meer landen de produktie van
kernwapens mogelijk. Denk maar aan Brazilie,
Pakistan, Zuid-Afrika en Israel.

Het kapitalisme staat onder druk. Het sterkste land
van het kapitalisme, de Verenigde Staten, doet
verwoede pogingen zijn afbrokkelende positie 1!
behouden. In de Derde Wereld ontworstelen steeds
meer volkeren zich aan de wurggreep van het westerse
imperialisme. Voorbeelden uit de laatste jaren zijn
Vietnam, Mozambique, Angola, Nicaragua en
Zimbabwe.

De grote ekonomische groei is voorbij. De (verborgen)
werkloosheid blijft maar oplopen. Vooral bij jongeren,
vrouwen en ouderen. Veel mannen en vrouwen komen
in een uitzichtloze situatie terecht. Het kapitalisme
is opnieuw in een ernstige krisis terecht gekomen.
De krisis in het kapitalistisch systeem wordt beant-
woord met een rechtse krisispolitiek: bezuinigingen
op van alles en nog wat, behalve op (kern )bewapening.

Daarbij wordt steeds minder geld gestoken in brood-
nodige voorzieningen als (jongeren) hu isvesting,
onderwijs, sociale uitkeringen, enzovoort. De overheid
komt niet tegemoet aan de gerechtvaardigde eise
van belangenorganisaties. In plaats daarvan onderdrukt
zij het protest van deze groeperingen, waarbij steeds
vaker gebruik gemaakt wordt van politiegeweld.
Het lijkt wel of de jaren dertig zijn teruggekeerd.

Gelukkig is links nu sterker dan in de jaren dertig.
Er zijn nu talloze progressieve bewegingen: vredes-
beweging, vrouwenbeweging, anti-kernenergie-
beweging, homobeweging, kraakbeweging, huurders-
beweging, milieubeweging, demokratiseringsbewe-
gingen in het onderwijs en leger, talloze aktiegroepen
enzovoort. Bovendien zijn de linkse partijen en de
vakbeweging nu sterker. Rechts kan zijn akelige
plannen nu moeilijker doorzetten. De Joplossingen'
van rechts worden gebaseerd op een valse voorstelling
van zaken over de oorzaken van de krisis. Niet het
systeem wordt verantwoordelijk gesteld, maar zwarte
schapen als uitkeringstrekkers en buitenlanders.



maar juist in de aanval gaanen de werkelijke oorzaken
blootleggen en oplossingen en veranderingen in socia-
Iistische richting aangeven. Rommelen in de marge,
zoals de PvdA doet, is niet voldoende. De ontwikkeling
van het kapitalisme maakt socialistische oplossingen
steeds noodzakelijker. Anders blijft het kapitalistische
marktmechanisme ons tel kens opnieuw in een krisis-
ellende storten, met als dreiging op de achtergrond een
atoomoorlog en daarmee de totale vernietiging van de
mensheid. De oude leuze socialisme of barbarij is
aktueler dan ooit.

Socialisme betekent voor de PSP de samenleving die
ontstaat door het opheffen van aile uitbuiting en
onderdrukking die voortvloeien uit het kapitalisme
en het patriarchaat. Dat is geen onbereikbaar ideaal
maar een dringende noodzaak waaraan we hard moeten
werken.

~~:)et moet uit zijn met de situatie dat een klein aantal
""'grote ondernemingen vaak beslissende invloed heeft

op de ekonomie. Bezit en beheer van de produktie-
middelen moeten in handen van de gemeenschap
komen. Pas dan wordt het mogelijk bijvoorbeeld
het werkloosheidsprobleem definitief op te lossen.
Maar het gaat er niet alleen omaf te rekenen met het
prive-bezit van de produktiemiddelen, maar ook met
het huidige systeem van arbeidsdeling. Zo zullen
mannen net zo goed bij het verzorgen en opvoeden van
kinderen betrokken zijn als vrouwen. Aile arbeid,
betaalde, vrijwillige en huishoudelijke, zal herverdeeld
zijn. AI deze veranderingen zullen zich evenzeer
in de zogenaamde prive-sfeer moeten voltrekken als
in de openbare sfeer.

Maar socialisme betekent voor de PSPniet een maat-
schappij als in de Sovjet-Unie of China. Weliswaar is
daar prive-eigendom van de belangrijkste produktie-

4)iddelen afgeschaft, maar het blijft uiteindelijk
een kleine minderheid die het voor het zeggen heeft.
Op papier hebben vrouwen daar dezelfde rechten.
Maar dat heeft niet hun bevrijding gebracht. Het huis-
houdelijk werk komt toch weer op vrouwen neeI'.
Hun seksuele onderdrukking is niet verdwenen. Hier-
naast ontbreken in die landen een aantal voor ons
zeer dierbare dingen: vrijheid van meningsuiting,
respekt voor minderheden, stakingsvrijheid en
dergelijke.

Socialisme houdt voor de PSP juist een radikale
demokratisering en feminisering van de gehele
maatschappij in.
Men noemt de westerse landen vaak demokratisch
omdat er een parlementair stelsel bestaat. Maar het
bestaan van een aantal parlementaire spelregels garan-
deert nog niet dat er demokratie is. De PSPvindt dat
de parlementaire demokratie moet worden uitgebreid
tot een maximale demokratie. Daarin worden de
beslissingen door de betrokkenen zelf gezamelijk
genomen, in plaats van door buitenstaanders over hen.
Daarvoor is een langdurig proces nodig van bewust-

wording en machtsvorming van onderop. In buurten,
bedrijven en instellingen wilen gekozen organen van
basisdemokratie zoveel mogelijk hun eigen zaken
beheren. Aile direkt betrokkenen kunnen kiezen en
gekozen worden in buurt-, bedrijfs- en instellings-
raden. De gekozenen zijn zonodig terugroepbaar.
Bepaalde belangrijke punten kunnen worden beslist
in algemene vergaderingen van aile betrokkenen
(direkte demokratie). Bij het proces van bewust-
wording en machtsvorming spelen buurtaktiegroepen,
bedrijfsledengroepen en dergelijke nu al een belangrijke
1'01. Zij vormen een eerste aanzet tot organen van
demokratische macht aan de basis.

Een rechtstreeks gekozen parlement moet over de
hoofdlijnen van de maatschappelijke ontwikkeling
beslissen. Hiertoe is het noodzakelijk dat het parlement
meer bevoegdheden en faciliteiten krijgt ten opzichte
van de regering (en dus ook van het ambtelijk
apparaat) dan dat nu het geval is. Dit parlement staat
niet tegenover de organen van basisdemokratie, maar
vormt daar een noodzakelijke aanvulling op.

Pas als het Westen socialistisch is geworden, kan
definitief een einde komen aan de uitbuiting en onder-
drukking van de onderontwikkelde landen door de
multinationale ondernemingen. De schrijnende onge-
lijkheid op wereldschaal tussen Noord en Zuid moet
worden opgeheven. Ontwikkelingshulp moet daad-
werkelijk aan de armsten in de arme landen ten goede
komen en niet, zoals nu, in de eerste plaats aan
verschillende multinationals.

Aile vormen van uitbuiting en onderdrukking doen
zich voor op ekonomisch, ideologisch en politiek vlak.
De strijd hiertegen moet gericht zijn op een totale
verandering van de maatschappij. Het is niet zo dat we
eerst kollektief beheer van de produktiemiddelen
en pas dan andere veranderingen mogelijk achten.
De strijd op aile punten moet nu en hier gevoerd worden.

Onderdrukking en uitbuiting kunnen, als het er op aan
komt, niet zonder wapens. Aileen in een wereld waar
aile vormen van onderdrukking zijn verdwenen, is geen
geweld. Dat is nog vel' weg. Op dit moment dreigen
kernwapens zelfs de hele mensheid te vernietigen.
De kernwapens de wereld uit helpen, om te beginnen
in Nederland, is dan ook nog steedseen van de belang-
rijkste taken we voorstaan.

De PSP is voor het afbreken van militaire machts-
blokken: ontwapening, zonodig eenzijdig. Immel's,
de bewapening zelf is een voortdurende bedreiging
van de vrede. Aileen door radikale demokratisering
van de maatschappij worden de oorzaken van geweld
weggenomen.

Een demokratische maatschappij, die niet berust op
geweld en uitbuiting, komt er niet vanzelf. Degenen die
de macht hebben zullen niet vrijwillig afstand doen van



hun bevoorrechte positie. Daarom is het noodzakelijk
dat daarvoor strijd wordt gevoerd. Niet om de macht
in handen van een nieuwe bevoorrechte klasse te
brengen, maar in handen van aile mensen samen.
De strijd daarvoor kan alleen met sukses worden
gevoerd als deze geweldloos is en aktief wordt
ondersteund door de grote meerderheid van de
bevolking.

Het is uitgesloten dat de noodzakelijke veranderingen
uitsluitend via het parlement kunnen worden afge-
dwongen. Daarvoor heeft het parlement te weinig
macht. De ekonomische macht is in handen van de
ondernemers, waarbij vooral een handjevol grote
ondernemingen de dienst uitmaakt. Tegenover hun
(buitenparlementaire) macht moet de meerderheid van
de bevolking haar eigen tegenmacht opbouwen. Ook,
en zelfs vooral, waar het parlement (nog) gedwongen
is zich te schikken naar de wensen van de ekonomische
machthebbers.

Op dit punt onderscheidt de zienswijze van de PSP
zich scherp van die van bijvoorbeeld de PvdA. De
PvdA is geneigd om verzet tegen eenmaal genomen
parlementaire beslissingen als ondemokratisch af te
schilderen en daarmee de buitenparlementaire strijd
af te remmen. Dat geldt het sterkste (maar niet alleen)
als de PvdA in de regering zit. De PSP vindt juist
dat de geweldloze, massale buitenparlementaire strijd
het demokratisch gehalte van de maatschappij
verhoogt.
De bestaande ondemokratische machtsverhoudingen
zijn niet onveranderlijk. Het is dit besef, dat in buiten-
parlementaire akties tot uitdrukking komt. En tegelijk
leveren deze akties weer een bijdrage aan de bewust-
wording over de werkelijke machtsverhoudingen.
Ze laten zien dat we er niet in hoeven te berusten
dat over en zonder ons wordt beschikt.

Dat wil niet zeggen dat de strijd binnen het parlement
onbelangrijk is. Het staatsingrijpen in de maatschappij
is zeer diepgaand, ook wat de ekonomie betreft.
Veel belangrijke eisen zijn niet buiten de politieke
besluitvorming op staatsnivo te verwezenlijken.
Dat geldt wel het~ duidelijkst voor een demokratische
planning van de ekonomie. Maar ook geldt het voor
uiteenlopende zaken als een ontwapeningspolitiek,
een milieuvriendelijk energiebeleid en verkorting van
de arbeidstijd. Het parlement moet juist gebruikt
worden om de buitenparlementaire druk om te zetten
in resultaten.

Progressieve bewegingen richten zich met hun eisen
dan ook mede tot regering of parlement. Ondanks
het feit dat ze soms een enorme kracht ontwikkelen,
worden er zelden grote overwinningen geboekt. Zonder
medewerking van regering en parlement zijn veel eisen
niet of moeilijk te realiseren. Achter de massale
beweging tegen de invoering van nieuwe NAVO-kern-
wapens eind 79 stond bijvoorbeeld een grote meerder-
heid van het Nederlandse volk. Toch nam de meerder-
heid van het parlement er genoegen mee dat de

regering zich in de NAVO niet tegen deze invoering
keerde.

am het perspektief op verandering te verbeteren
is het nodig dat er een regering komt die wel de
politieke wil heeft de eisen van de progressieve
bewegingen te ondersteunen. Van rechts is zo'n
regering niet te verwachten. Het tot stand brengen van
zo'n regering is een van de taken van links. Daarvoor
is een linkse meerderheid in het parlement vereist.
De mogelijkheid daarvan wordt vergroot als samen-
werkende linkse partijen een programma met
konkrete hervormingen tot inzet van de verkiezingen
maken. Zo'n programma moet aansluiten bij de eisen
van de progressieve bewegingen.

Een linkse meerderheid in het parlement biedt op
zichzelf geen enkele garantie dat een daarop steunende
regering een socialistisch beleid van radikal
veranderingen kan voeren. AI is de wi I daartoe aan-
wezig, dan moet toch rekening gehouden worden met
de reaktie van de grote ondernemingen en van delen
van het staatsapparaat. Want als links de meerderheid
in het parlement heeft veroverd, heeft het daarmee
nog niet het hele staatsapparaat in handen. Het leger,
de politie, het justitiele apparaat en belangrijke delen
van het ambtenarenapparaat zijn steunpunten van
rechts. Daarom zijn buitenparlementaire machts-
vorming en demokratisering van die instellingen
noodzakelijk.

Het antwoord op die reaktie moet worden geleverd
door de gezamenlijke strijd van aile progressieve
bewegingen. Van regering, ondernemers en andere
grote machthebbers eisen die bewegingen zeggenschap
op aile gebieden waarover ze zelf kunnen beslissen
(zelfbeheer). Een krachtige massale buitenparlemen-
taire aktie kan noodzakelijk zijn om te voorkome.
dat de regering onder de druk van de omstandigheden
zoals ekonomische sabotage door de ondernemers,
gedwongen wordt onaanvaardbare kompromissen met
rechts te sluiten. Aileen in wisselwerking met deze
voortdurende strijd kan de Iinkse parlementaire
meerderheid bijdragen aan de bescherming van de
buitenparlementaire machtsvorming van de arbeiders-
beweging en van haar eerder bevochten rechten, zoals
het stakingsrecht.

Een Iinkse regering zoals de PSP voorstaat, moet
daarom de strijd van aile progressieve bewegingen
ondersteunen en versterken. Zij zal die strijd nooit
mogen afzwakken of tegenwerken, zeals de regering
Den Uyl heeft gedaan. Een linkse regering moet de
mogelijkheden voor progressieve bewegingen sterk
verruimen en bereikte machtsposities wettelijk vast-
leggen. Dat zou een enorme stimulans betekenen voor
al die bewegingen in buurten, bedrijven en instellingen.
Konkrete resultaten maken het Iinkse perspektief
duidelijker. De progressieve beweging als geheel komt
daarmee sterker te staan. En daarmee dus ook de



linkse regering. Zo kunnen weer verdergaande
resultaten worden bevochten in de strijd voor
socialistische struktuurhervormingen. Door op deze
weg van wisselwerking tussen progressieve bewegingen
en linkse regering door te gaan, kan uiteindelijk op aile
nivo's van de maatschappij de beslissende machts-
vraag worden gesteld. De omwenteling in de richting
van het socialisme wordt zo mogelijk.

De keuze tussen meeregeren of oppositie voeren is voor
de PSP een praktische kwestie.
De PSP vindt deelneming aan een regering alleen zin-
vol:

als zo'n regering berust op een linkse meerderheid
in het parlement;
als zo'n regering (en de linkse parlementaire meer-
derheid) steunt op, en zich inzet voor, de buiten-

t~ parlementaire machtsvorming van de strijdende ba-
c> / sis in buurten, bedrijven en instellingen;

als zo'n regering stappen zet in de richting van een
socialistische maatschappij.

Zulke stappen moeten worden vastgegelegd in een links
regeringsprogramma. Hoofdpunten van zo'n program-
ma zijn:

1. De ekonomie onder kontrole brengen van de ge-
meenschap
Belangrijke stappen hierbij zijn:
- demokratische vaststelling van een landelijk eko-

nomisch plan;
- drastische inkomensnivellering; boven de ton hon-

derd procent inkomstenbelasting;
- een strakke prijs- en winstbeheersing;
- socialisatie van de belangrijkste industrieen, grote

handelsmaatschappijen en belangrijke financiele
instellingen zoals banken en pensioenfondsen;

- arbeiderskontrole over de investeringen .
. ,,, ')
~. Ontwapening en een anti-militaristische politiek

Belangrijke stappen hierbij zijn:
- verwijdering van aile kernwapens uit Nederland;
- ontmanteling van de buitenlandse bases in Neder-

land en het terugtrekken van de Nederlandse troe-
pen uit het buiteriland;

- uittreden uit de NAVO en het sluiten van verdra-
gen die de neutraliteit van Nederland garanderen;

- afschaffing van de militaire uitgaven en de omzet-
ting van wapenindustrie in vredesindustrie.

3. Een wettelijk kader voor demokratisering op aile
nivo's
Belangrijke stappen hierbij zijn:
- decentralisatie van beslissingsbevoegdheden naar

een zo laag mogelijk nivo;
- ruimere mogelijkheden voor overdracht van be-

voegdheden aan raden in buurten, bedrijven en in-
stellingen.

4. Opheffing van de werkloosheid en van de arbeids-
deling naar sekse
Belangrijke stappen hierbij zijn:

- herverdeling van de arbeid binnens- en buitens-
huis, mede door verkorting van de arbeidsdag;

- arbeidstijdverkorting per dag tot zeven uur als
eerste stap op weg naar een werkdag van vijf uur;

- mensen met deeltijdbanen dezelfde positie als bij
volledige banen, met dezelfde mogelijkheden voor
om- en bijscholing;

- verruiming van het recht op deeltijdarbeid, met
name in leidinggevende en beleidsfunkties;

- uitgebreide (om)scholingsprogramma's, met name
voor vrouwen;

- individualisering van het recht op werk, van belas-
ting, van sociale zekerheid, enzovoort;

- op grote schaal zinvol vrijwilligerswerk omzetten
in betaalde arbeidsplaatsen;

- uitbreiding van kollektieve voorzieningen, zoals
onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, eet-
gelegenheden, welzijnswerk, openbaar vervoer;

- verlenging van het zwangerschapsverlof; verzor-
gingsverlof van een jaar voor man of vrouw.

5. Zelfbeschikkingsrecht over eigen lijf
Belangrijke stappen hierbij zijn:
- de vrouw beslist over abortus; abortus uit het wet-

boek van strafrecht;
- seksueel geweld ook in het huwelijk strafbaar stel-

len;
- zelfbeschikkingsrecht in de gezondheidszorg; recht

op vrijwillige euthanasie.

6. Opheffing van de woningnood
Belangrijke stappen hierbij zijn:
- sterke opvoering van de bouw van betaalbare wo-

ningwetwoningen voor een- en twee-persoonshuis-
houdens en woongroepen;

- versnelling van de stadsvernieuwing;
- een regeling waarbij gemeenten panden moeten

vorderen als ze twee maanden of langer leeg staan.

7. Terugdringen van de verspilling van energie en
grondstoffen
Belangrijke stappen hierbij zjjn:
- ontwikkeling van alternatieve energiebronnen;
- stopzetten van kernenergie;
- een uitgebreid isolatieprogramma;
- maatregelen tegen verspilling bij produktie en

konsumptie, zoats het terugdringen van het auto-
gebruik.

8. Solidariteit met de Derde Wereld
Belangrijke stappen hierbij zijn:
- hulp gericht op de sociaal-ekonomische en kultu-

rele bevrijding van de volkeren van de Derde We-
reld;

- steun aan bevrijdingsbewegingen;
. uittreden uit de Europese Gemeenschap;
- geen als ontwikkelingshulp vermomde subsidies

aan het bedrijfsleven.

9. Verbetering van het onderwijs
Belangrijke stappen hierbij zijn:
- verkleining van de klassegrootte;



- invoering van de middenschool;
- aile onderwijs openbaar en gratis;
- extra aandacht voor buitenlandse kinderen.

10. Bestrijding van de repressie
Be/angrijke stappen hierbij zijn:
- het terugdraaien van militaire ontwikkelingen bij

de politie;
- opheffing van militaire ontwikkelingen bij de poli-

tie;
- opheffing van het korps mariniers, de kommando-

troepen en de marechaussee;
- opheffing van de BVD;
- een verbod voor repressieve buitenlandse organisa-

ties om in Nederland aktief te zijn;
- schrappen van de bijzondere noodwetgeving;
- uitbreiding van de rechten van dienstplichtigen en

afschaffing van de militaire rechtspraak.

Het werk van de PSP in de Tweede Kamer heeft in
hoofdzaak twee kanten. De PSP brengt in het parle-
ment socialistische oplossingen naar voren van de pro-
blemen die daar aan de orde komen, om duidelijk te
maken dat een heel ander beleid mogelijk is. Het gaat
daarbij vooral om steun voor zo'n beleid te verwerven.
De PSP verdedigt ook in het parlement zo goed moge-
lijk de belangen van de mensen die door de bestaande
kapitalistische maatschappij in de verdrukking komen.
De PSP probeert dat te doen door zich te verbinden
met degenen die hiertegen in aktie komen. Het gaat
erom buitenparlementaire druk om te zetten in parle-
mentaire resultaten. De PSP wil haar ideeen omzetten
in een realistisch socialistisch alternatief. De voorstel-
len uit dit programma zijn technisch uitvoerbaar. Ze
moeten worden afgedwongen tegen de druk van rechts
in.

De PSP hoopt dat dit programma deel kan zijn van het
programma van een linkse meerderheidsregering.
Mocht zo'n regering na de komende verkiezingen nog
niet mogelijk zijn, dan kiest de PSP voor een oppositie-
rol. In de vorm van moties, initiatief-wetten en amen-
dementen zal de PSP op parlementair nivo dit program-

ma gestalte geven. Tegenover een rechtse regering (zo-
als het kabinet Van Agt) betekent dat een scherp aan-
vallende rol, zoveel mogelijk in samenwerking met an-
dere progressieve partijen. Tegenover een centrum-
regering, waarin ook progressieve partijen vertegen-
woordigd zijn, betekent het een onafhankelijke, linkse
opstelling. De PSP zal onderdelen van het beleid van
zo'n regering die in socialistische richting gaan steunen
tegen rechts. Dat beleid zal worden aangevallen daar
waar dit strijdig is met de verlangens van de arbeiders-
beweging en waar het stappen naar het socialisme be-
lemmert.

De PSP zal in geen geval deelnemen aan een regering
die niet steunt op een linkse meerderheid in het parle-
ment. Zolang er nog een rechtse meerderheid is in het
parlement, zullen immers aile voorstellen die werkelijk
iets aan de machtsverhoudingen willen veranderen,
worden geblokkeerd. De PSP vindt dat de linkse partij-
en dan gezamenlijk een scherpe oppositie moeten voe.-
ren, om duidelijk te maken dat er ook een anrler beleiL.
mogelijk is. Een beleid dat door een meerderheidsrege-
ring van links zou kunnen worden uitgevoerd. Hieruit
voigt ook dat de PSP nooit een koalitie met rechtse
partijen als CDA en VVD zal vormen. De bereidheid
van de PvdA om dat wel te doen zien wij als schadelijk
voor de strijd voor maatschappelijke veranderingen in
socialistische richting. De wezenlijke tegenstelling tus-
sen een Iinkse en een rechtse politiek wordt daardoor
verslu ierd en de progressieve bewegi ngen worden afge-
remd in hun strijd.

De PSP is wel bereid deel te nemen aan een linkse rege-
ring die steunt op een parlementaire meerderheid en op
de progressieve bewegingen in Nederland. Een regering
die vastbesloten is met steun van de bevolking een pro-
gramma door te voeren van struktuur-hervormingen in
socialistische richting. Dit verkiezingsprogramma geeft
tegelijk aan wat volgens ons zo'n regeringsprogramm?
zou kunnen inhouden. De uitvoering van dit prograrri
ma betekent onherroepelijk een konfrontatie met de
gevestigde machten. Het zal tevoren duidelijk moeten
zijn dat zo'n regering die konfrontatie niet uit de weg
zal gaan, maar vastberaden de strijd wil aangaan die
voor de uitvoering van het programma noodzakelijk is.

sociaal ekonomisch beleid
Ons maatschappelijk systeem verkeert op sociaal-eko-
nomisch gebied in een ernstige krisis. Een niet aflaten-
de stroom van bedrijfssluitingen en reorganisaties zor-
gen voor een hoge werkloosheid. Deze stijgt nog steeds.
Met name in de onderontwikkelde regio's is deze ont-
wikkeling sterk voelbaar. De buitenlandse arbeiders,
die hier tijdens de hoogkonjunktuur werden heenge-
haald, worden het slachtoffer van de toenemende

werkloosheid. Sommige illegalen worden nu als grof
vuil over de grens gezet.
Naast de officiele werkloosheid is er ook een enorm
grote verborgen werkloosheid, mensen die werk zoeken
maar niet als zodanig staan ingeschreven: veel vrouwen,
jongeren en mensen in de WAO.
Ook zij die nog wel aan het arbeidsproces deelnemen
ondervinden de gevolgen van de krisis. Door opvoering



van het arbeidstempo, invoering van ploegendiensten
en een grotere onzekerheid over het behoud van het
werk neemt de Iichamelijke en geestelijke belasting toe.
Dit geldt niet alleen voor de mensen die betaalde ar-
beid verrichten, maar ook voor hun gezinsledendie hen
moeten opvangen. Het werk wordt eenzijdiger en sim-
peler, steeds meer mensenwerken onder hun nivo. Het
ziekteverzuim neemt toe en veel, vooral oudere arbei-
ders, belanden in de WAO. Steeds meer mensen moe-
ten voor de pensioengerechtigde leeftijd afhaken. On-
der het mom van emancipatie wordt nachtarbeid, waar
niet genoeg mannen meer voor te vinden zijn, voor
vrouwen opengesteld. Terwijl voor grote delen van de
bevolking de afgelopen jaren het vrij besteedbare inko-
men nauwelijks gestegen is, wordt door de loonmaat-
regel van de regering Van Agt een regelrechte loon-
daling doorgevoerd ten gunste van de bedrijfswinsten.
Zo wordt de kapitalistische krisis afgewenteld op de
loonafhankelijke bevolking. Hogere inkomensgroepen

~,ntspringen de dans door allerlei ontsnappingsmoge-
f•.'.ljkheden, zoals belastingvoordelen en incidenteel loon,

bijvoorbeeld via promoties. De inkomens zijn nog
steeds zeer onrechtvaardig verdeeld.
Ook de kollektieve voorzieningen staan onder druk.
Terwijl mede door de krisis de behoefte aan kollektieve
voorzieningen groter wordt, is het regeringsbeleid ge-
richt op bezuinigingen. De bewapeningsuitgaven blijven
echter onaangetast. Het deel van de kollektieve uitga--
ven dat in de vorm van de overheidssteun en andere
steunmaatregelen gericht is op de verhoging van de
winsten van het bedrijfsleven wordt groter. Kollektieve
voorzieningen ten behoeve van de bevolking komen
hiermee zeer sterk in het gedrang. De gevolgen hiervan
worden voor een belangrijk deel afgewenteld op de,
vooral door vrouwen verrichte, huishoudelijke arbeid.
Maar ook in het betaalde werk worden vrouwen zwaar
getroffen. De oorzaak hiervan is dat zij veelal in sekto-
ren werken waar de werkloosheid hard toeslaat: de

~;:;:~~~I:~~e~~~~~ekn~~1:~~;fs~~~~~~~~~n~~~~:~
dingindustrie. De bezuinigingen in de kollektieve sek-
tor treffen met name arbeidsplaatsen van vrouwen. Ze-
ker de getrouwde vrouwen vormen een arbeidsreserve.
De rek van de ekonomie zit met name in het werk dat
vrouwen betaald en vo~oralonbetaald doen.

Rechts, en helaas ook sommige mensenter linkerzijde,
zien al deze problemen louter als een uitvloeisel van de
huidige ekonomische krisis. Het gaat volgens hen alleen
om een tijdelijk verschijnsel dat het gevolg is van 'de
energie-krisis', de 'te hoge loonkosten', de 'te grote kol-
lektieve sektor', de stagnerendewereldhandel en derge-
Iijke. Loonmatiging, bezuinigingen en technische ver-
nieuwing, al dan niet verpakt in een 'sociaal aanvaard-
baar' jasje, zijn volgens deze gedachtengangvoldoende
om uit de problemen te komen.
De huidige krisis is niet uit de lucht komen vallen. Zij
vloeit noodzakelijkerwijs voort uit de kapitalistische
produktiewijze, het winststreven van de partikuliere
ondernemers en het ongeplande karakter van de ekono-
mie. De maatschappelijke tegenstellingen en tegenstrij-
digheden die in de jaren vijftig en zestig door de sterke

ekonomische groei toegedekt werden, zijn weer in volle
hevigheid aanwezig. Opnieuw wordt duidelijk dat het
kapitalistische produktiesysteem een remmende en
zelfs negatieve invloed heeft op de maatschappelijke
vooru itgang. Enkele voorbeelden:
Veel produktieprocessen zijn erg ongezond voor de
mensen die er in werken, terwijl de techniek ver genoeg
ontwikkeld is om mensen veilig op de maan te laten
landen. Hoewel er een grote werkloosheid en overpro-
duktie is, wordt het werktempo opgevoerd en wordt er
veel overwerk verricht. Talloze kantoren en dure koop-
woningen staan lang leeg, terwijl er grote woningnood
is.
Kern van het kapitalistisch produktiesysteem is de
winstgevendheid voor partikuliere ondernemingen.
Volgens VVD-maatstaven staat maatschappelijke effi-
cientie gelijk aandie winstgevendheid. Maar bij een eko-
nomische krisis kan deze slechts bereikt worden door
allerlei kosten niet tot de produktiekosten te rekenen
maar af te schuiven naar de gemeenschap: ontslagen
die het aantal WW-uitkeringen en daarmee de premies
doen stijgen; subsidiesen andere ondersteunende maat-
regelen die drukken op de rijksbegroting; verhoging van
het werktempo en verslechtering van de arbeidsomstan-
digheden waardoor mensen in de ziektewet en de WAO
terecht komen of een groter beroep moeten doen op
de kollektieve voorzieningen.
De ekonomische politiek van de kabinetten Den Uyl en
(in nog sterkere mate) Van Agt was gericht op loonma-
tiging, bezuinigingen op gemeenschapsvoorzieningen en
steun aan het bedrijfsleven. Dit heeft geen verbetering
gebracht in de werkgelegenheid en de partikuliere en
kollektieve inkomens. Integendeel, de krisis en de
maatschappelijke tegenstellingen zijn juist verscherpt
door deze konservatieve politiek. Multinationale onder-
nemingen maken grote winsten, terwijl in sommige be-
drijfstakken klap na klap valt. Internationaal opereren-
de bedrijven hevelen op grote schaal hun aktiviteiten
over naar het buitenland. Het Nederlandse bedrijfs-
leven is de grootste buitenlandse investeerder in de
USA! Textielbedrijven sluiten hun vestigingen in Ned-
derland en brengen hun produktie over naar landen
waar de uitbuiting van de arbeiders enorm is, en vak-
bonden in hun mogelijkheden zeer beperkt of totaal
verboden zijn.

Ook de theoretische argumenten voor de politiek van
loonmatiging en bezuiniging zijn inmiddels ondergra-
ven. Vooral de formule 'winst = werk' - waar Bestek
'81 volledig gebaseerdwas - heeft in de storm van kri-
tiek aile geloofwaardigheid verloren. Toch wordt nog
steeds geprobeerd deze formule - zij het in afgezwakte
vorm . te propageren en toe te passen. Dat het rege-
ringsbeleid van de vorige kabinetten - en met name het
kabinet Van Agt - louter is afgestemd op de belangen
van het bedrijfsleven kan niet langer ontkend worden.
Een politiek van krisisbestrijding, die voor de arbeiders-
beweging aanvaardbaar is, kan niet effektief zijn zon-
der het kapitalistisch systeem aan te tasten.
De PSPvindt dat de bestaandekapital istische chaos in de
produktie moet worden vervangen door een demokra-
tische planekonomie. Aileen dan kunnen de ekonomi-



sche aktiviteiten gericht worden op een zo groot moge-
Iijk bevredigen van de maatschappelijke behoeften. On-
der het kapitalistisch systeem kan hiervan geen sprake
zijn, want door de konkurrentieverhoudingen wordt
iedere ondernemer gedwongen tot vergroting van de af-
zet en de winst. In de huidige ekonomische krisis wor-
den deze tegenstellingen steedsduidelijker.
In de maatschappij die de PSPwenst, speelt de parti-
kuliere eigendom van de produktiemiddelen geen rol.
Het ekonomisch leven zal gericht zijn op het vervullen
van een demokratisch vastgesteld ekonomisch plan.

Binnen de grenzen van zo'n plan worden de bedrijven
en instellingen beheerd door de direkt betrokkenen. De
produktiemiddelen zijn eigendom van de gemeenschap.
Ekonomische groei kan nooit een doelstelling op zich
zijn. Meer zinvolle produktie is natuurlijk goed, maar
aan de andere kant moet allerlei onnuttige en scha-
delijke produktie worden afgebouwd. In het algemeen
is de PSPgeen voorstander van een hogere partikuliere
konsumptie, wet van een andere invulling en verdeling
van het konsumptiepakket. De kollektieve sektor
bestaat echter uit zaken die niet zomaar bij elkaar op-
geteld kunnen worden. Er zitten een aantal goede zaken
in die in het belang zijn van de meest onderdrukte groe-
pen in deze samenleving, bijvoorbeeld sociale voorzie-
ningen, gezondheidszorg, onderwijs, openbaar vervoer
en sodale woningwetbouw. Dezeposten moeten uitge-
breid worden en kunnen zeer veel zinvolle arbeidsplaat-
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sen scheppen. Aan de andere kant vindt de PSPdat er
vele miljarden bezuinigd kan worden op kollektieve
uitgaven voor defensie, wegenaanleg en ongerichte
steun aan het bedrijfsleven.
Het noodzakelijke werk, zowel binnens- als buitens-
huis, zal in een socialistische maatschappij eerlijk ver-
deeld moeten zijn over aile mensen die kunnen werken.
Hiertoe is een drastische verkorting van de arbeidstijd
nodig. Verzorgende en huishoudelijke taken moeten
gelijkelijk op mannen en vrouwen rusten. Pasals dit ge-
realiseerd is, kunnen vrouwen op gelijke voet met man-
nen aan de arbeid buitenshuis deelnemen. Op weg naar
die maatschappij dienen arbeid, arbeidsprestatie en in-
komen meer en meer losgekoppeld te worden. Oat be-
tekent in de eerste plaats dat gestreefd moet worden
naar het wegwerken van de ongelijkheid in inkomens.
Op langere termijn ziet de PSPals ideaal: /obn naar be-
hoefte, arbeid naar vermogen.
In tegenstelling tot de sociaal-demokratie is de PSPvan
mening dat het kapitalisme niet leefbaar gemaakt kar
worden. Nieuwe overlegstrukturen, makro-ekonomisch~
beleidsinstrumenten, wettelijke regelingen en een uit-
breiding van de kollektieve sektor alleen kunnen niet
leiden tot het socialisme. Dit kan alleen wanneer deze
maatregelen ondersteund en gedragen worden door
machtsvorming aan de basis. Ook een nationalisatie op
zich moet niet beschouwd worden als een socialistische
maatregel. Aileen in kombinatie met een fundamentele
demokratisering van het gemeenschapsbedrijf, zodat de
arbeiders en de gemeenschapzeggenschap krijgen, kan
een nationalisatie een socialistisch perspektief krijgen.

daarom wil de PSP het volgende:
1. Geen ongerichte en ongekontroleerde overheids-

steun aan het bedrijfsleven, zoals via de WI R. In
plaats daarvan schept de overheid zelf werkgelegen-
heid in het kader van een landelijk investeringsplar
in zaken als stadsvernieuwing, onderwijs, welzijns-
werk, kinderopvang, ontwikkeling schone energie-



bronnen, woningbouw, isolatieprogramma en lIit-
breiding openbaar vervoer.

2. Wanneer de overheid via kredieten of subsidies
steun verleent aan of deelneemt in bedrijven"wordt
de zeggenschapvoor de overheid en voor het perso-
neel in die bedrijven gegarandeerd. Op korte ter-
mijn wordt dit gerealiseerdin een noodwet.

3. Volledige stakingsvrijheid. Geen inbreuken op de
onderhandelingsvrijheid van de vakbeweging.

4. Handhaving van de koopkracht door een scherpe
prijsbeheersing. Tot het modale inkomen worden
de prijzen volledig gekompenseerd. Volledig ge-
kompenseerd wil ook zeggendat vooraf een voor-
schot gegeven wordt op de verwachte prijsstijgin-
gen. De konsumptiepakketten op basis waarvan de
prijsindex wordt vastgesteld worden regelmatig
aangepast in overleg met de vakbeweging. De wijze
van vaststelling behoeft goedkeuring van het parle-
ment. Net als aile loonsverhogingen worden de
prijskompensaties in centen in plaats van procenten

(') gegeven.
5. Een rechtvaardige opbouw van de lonen, waarbij

met name minder onderscheid wordt gemaakt tus-
sen hand- en hoofdarbeid. Bovendien een speciale
beloning voor vuil en zwaar werk.

6. Nationalisatie onder arbeiderskontrole van de ban-
ken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen
en grote handels- en transportondernemingen. In
de komende regeringsperiode wordt bovendien een
begin gemaakt met de socialisatie van de belangrijk-
ste ondernemingen in elke sektor van de industrie.

7. De exploitatie van de bodemschatten komt volledig
onder gemeenschapkontrole.

8. Nationalisatie van de wapenindustrie en omvor-
ming daarvan tot civiele industrie.

9. Maatregelen tegen kapitaalexport, zowel gericht te-
gen kapitaalvlucht en spekulatie als tegen ekonomi-
sche uitbuiting en belastingontduiking door multi-

.£'i.~ nationale ondernemingen.
~. Op korte termijn een verscherpt toezicht op de Ne-

derlandse vestigingen van de multinationale onder-
nemingen. Aan overtredingen van de zogenaamde
gedragskode worden wettelijke sankties verbonden,
met name met betrekking tot de interne verreken-
prijzen. Waar voor intern geleverde goederen en
diensten geen algemeen erkende marktprijzen be-
staan, worden deze vastgesteld door een speciaal
daarvoor in het leven te roepen kommissie.

11. Opheffing van de BV en CV als rechtsvorm.
12. Op de kortst mogelijke termijn dichten van de wet-

telijke mazen die het thans nog mogelijk laten om
leden van ondernemingsraden te ontslaan. Vervan-
ging van de wet op de ondernemingsraden door een
wet op de personeelsraden. De vertegenwoordigers
van de personeelsraden zijn terugroepbaar. De per-
soneelsraden krijgen inzage in aile boekhoudgege-
vens van het bedrijf. Ten aanzien van de volgende
punten heeft de personeelsraad het recht van bin-
dend advies:
- uitbreiding of inkrimping van het personeel
- aile verplaatsingen, uitbreidingen en/of investerin-

gen

~benoeming van nieuwe direktieleden en kommis-
sarissen

- wijziging van de juridische vorm van onderneming
- veranderingen in het artikelen- of dienstenpakket
- wijzigingen in de onderlinge verdeling van het per-
soneel over de vestigingen

- wijzigingen in de produktiestruktuur
13. Op verzoek van de personeelsraad nationalisatie

zonder vergoeding van ondernemingen waar de ak-
tiviteiten van de bedrijfsleiding herhaaldelijk in
strijd zijn met de belangen van het personeel, de
maatschappij als geheel of het voortbestaan van de
ondernem ing.

14.De regionale ontwikkelingsmaatschappijen worden
omgezet in provinciale beheersmaatschappijen
(PBM), die binnen een nationaal raamplan een re-
gionale ekonomische planning.opzetten. De PBM
kan bedrijven overnemen, bedrijven opzetten en
heeft een algemeen kontrolerende funktie ten aan-
zien van niet-overgenomen bedrijven. Bij bedrijven
van de PBM wordt arbeiderszelfbestuur ingevoerd.
Het bestuur van de PBM bestaat voor minstens de
helft uit vertegenwoordigers van de onder haar val-
lende bedrijven. De PBM is verantwoording ver-
schuldigd aan Provinciale Staten. Op korte termijn
moet in regio's met een extra hoge werkloosheid
een inkrimpingsverbod bij grote bedrijven afgekon-
digd worden en wordt door de overheid extra
werkgelegenheid geschapen.

15. De werkgelegenheid wordt eerlijker verdeeld onder
meer via de volgende maatregelen:
a. verkorting van de werkdag tot zeven uur met be-

houd van de koopkracht tot modaal, als eerste
stap op weg naar een werkdag van vijf uur;

b. vrijwillige, gefaseerdepensionering vanaf 55 jaar;
c. het recht om het werk gedurende enige jaren te

onderbreken voor een vervolgopleiding;
d. bij deeltijdarbeid dezelfde rechten als bij een vol-

ledige werkweek;
e. werkgelegenheidsprogramma's die meer arbeids-

plaatsen voor vrouwen schapen;
f. meldingsplicht van vakatures en de invulling

daarvan bij de gewestelijke arbeidsburo's, waar-
bij kontrole uitgeoefend wordt ter voorkoming
van diskriminatie. Uitbreiding van het personeel
van de arbeidsburo's;

g. verplichting voor werkgevers met meer dan 35
werknemers het personeelsbestand een afspiege-
ling te doen zijn van de gehele regionale (wer-
kende en zoekende) beroepsbevolking voor wat
betreft de opbouw naar sekse,huidskleur en vali-
diteit;

h. terugdringen van overwerk.
16. Verbod van uitzendburo's. Deze vorm van arbeids-

bemiddeling wordt overgedragen aan de gewestelij-
ke arbeidsburo's.

17. De maximale werkweek wordt voor iedereen van
48 uur op 40 uur gebracht.

18. Ploegendienst en ander ongezond of gevaarlijk
werk worden wettelijk beperkt. Voor volkontinu-
bedrijven invoering van de vijfploegendienst. De-
zelfde beperkingen op nachtarbeid voor mannen en



vrouwen, In geen enkele vorm van verplichting tot
het verrichten van nachtarbeid. Volledige vergoe-
ding voor veilig vervoer waar niet op gewacht hoeft
te worden in geval van nachtarbeid.

19. Verbod op koopavonden zolang er geen goede
kompensatieregeling is.

20. De overheid bevordert de mogelijkheden op kriti-
sche konsumptie door uitbreiding van de verplichte
produktinformatie. Meer bevoegdheden voor kon-
sumentenorganisaties en bevordering van kon-
sumptiekooperaties.

21.0penbaarheid van aile inkomens.
22.Alle gegevens van het Centraal Plan Bureau worden

openbaar gemaakt om publieke kritiek en kontrole

mogelijk te maken.
23. Een basisinkomen voor iedereen.
24. Afschaffing van jeugdloon en zakgeldregelingen

door optrekking naar het gangbare voor volwasse-
nen.

25. Een wet op de sociale voorzieningen in plaats van
het doolhof van verschillende sociale wetten. Hier-
bij vervanging van AOW, pensioenen en bijstands-
uitkeringen aan bejaarden door een algemene ou-
derdomsvoorzien ing. Nationalisatie van de pen-
sioenfondsen. De kosten worden n iet opgebracht
uit premies maar uit de algemene middelen.

26. Gelijke sociale rechten op aile gebied voor buiten-
landers en Nederlanders.

financien
Van de totale kollektieve uitgaven (overheidsuitgaven
en sociale voorzieningen samen) nemen de sociale
voorzieningen een steeds groter deel in. Momenteel
wordt zo'n zestig procent van de kollektieve uitgaven
door premieheffing gefinancierd. Dit systeem heeft
een aantal nadelen. Het werkt niet nivellerend, maar
eerder denivellerend. Dat komt vooral door de
maximum-premiegrenzen: voor inkomens boven die
premiegrenzen wordt dezelfde premie betaald
als de inkomens op de premiegrens. Het bed rag blijft
dus hetzelfde maar het percentage gaat omlaag.
Bovendien zijn de premies gekoppeld aan de faktor
arbeid en niet aan de faktor kapitaal. Hierdoor is de
premiedruk verschillend voor bedrijven die, gemeten
naar het gei"nvesteerd kapitaal, veel dan juist wel
weinig arbeidsplaatsen hebben. De arbeidsintensieve
bedrijven en bedrijfstakken worden zwaarder getroffen
door de stijging van de premiedruk dan de kapitaal-
intensieve bedrijven.
Ook worden door dit systeem de bruto-Ioonkosten
verhoogd. Dat de loonkosten in Nederland de laatste
tien jaar zo snel zijn gestegen is dan ook niet zo zeer
veroorzaakt door het uitgekeerde loon, maar door de
stijging van de sociale premiedruk. Dit stelsel van
premieheffing heeft dan ook een negatieve invloed op
de werkgelegenheid.

Behalve uit de sociale premies worden de kollektieve
uitgaven uit de belastingen gefinancierd. Een groot
deel van de belastingen bestaat uit de zogenaamde
indirekte belastingen. Dat zijn de BTW, accijnzen
en dergelijke. Evenals het systeem van premieheffing
werkt dit soort belastingen denivellerend: ze versterken
de verschillen in inkomen. Ais iedereen eenzelfde
bedrag aan belastingen betaalt via bijvoorbeeld
voeding, kost dat mensen met een laag inkomen een
groter deel van hun inkomen. Toch zijn er voorstanders
van indirekte belastingen. Zij gebruiken wel het
argument dat daarmee het koopgedrag van de mensen

bei'nvloed kan worden. Die politiek werkt in dE
praktijk echter niet. Zolang de prijs nog enigszin~
draaglijk is zal hij veelal worden betaald. Aileen als el
een alternatief wordt aangeboden of de reden om he'
produkt te kopen is weggenomen, koopt men he'
produkt niet meer. Het resultaat van de indirektE
belastingen is vaak dat bepaalde produkten te duUl
worden voor iedereen, behalve voor een rijke elite
Ais de overheid het koopgedrag wi I be i'nvloeden
kan dat beter gebeuren via het bieden van alternatieven
het wegnemen van oorzaken, het beihvloeden van dE
mentaliteit en waar nodig reglementering.
Naast de indirekte belastingen kennen we de direktl
belastingen, voornamelijk loonbelasting, inkomsten
belasting en vennootschapsbelasting. De inkomsten
belasting heeft slechts in schijn een sterk progressie\
en nivellerende werking. Met het schijventarief betaa.
iemand met een belastbaar inkomen van 201.00(
gulden in 1980 slechts over de laatste duizend guider
het hoogste tarief van 72 procent. Het gemiddeldl
percentage ligt dan in de buurt van 55. Bovendier
hebben vooral de hoge inkomens vele mogelijkheder
om allerlei uitgaven (bijvoorbeeld voor dure hypo
theken) af te trekken. In het huidige systeem is di
aantrekkelijker naarmate men een hoger inkome'
heeft. De vennootschapsbelasting kent in feite in he
geheel geen progressie.

daarom wil de PSP het volgende:
1. Financiering van een groot deel van de socia IE

voorzieningen via de direkte belastingen. Voor he"
overige deel heffing van sociale premies op basi:
van de brute toegevoegde waarde per werkneme
in plaats van de loonsom per werknemer. Op dezE
manier wordt vermeden dat arbeidsintensievl
bedrijven de zwaarste fasten moeten dragen
In afwachting hiervan afschaffing van de maximum



premiegrenzen zolang het systeem van premie-
heffing nog niet op ingrijpende wijze is veranderd.

2. Vermindering van het aandeel van de direkte
belastingen. BTW-heffingen op primaire levens-
behoeften als voeding, wonen, kleding, onderwijs-
middelen en ook informatiebronnen worden
afgeschaft.

3. Individuele heffing van elke belasting op loon en
inkomen, ongeacht de burgerlijke staat van de
betreffende persoon.

4. Een in hoge mate progressief belastingstelsel.
Elke gulden boven de ton moet voor honderd
procent belast worden. Verhoging van de belasting-
vrije voet.

5. Tegengaan van het oneigenlijk gebruik van diverse
ontheffings- en aftrekmogelijkheden. Aftrekposten
op het belastbaar inkomen worden vervangen
door aftrekposten op de belasting zelf. Het wordt
mogelijk geld van de belastingen te gaan ontvangen.

(2) ~~:n;:~~ekPosten worden aan een plafond

6. Honderd procent successierechten boven een
belastingvrije voet.

7. Maatregelen tegen belastingtechnische manipulatie,
zoals het oprichten en weer opzettelijk failliet
laten gaan van ondernemingen.

8. Heffing op winst of inkomen dat voortkomt
uit waardestijgingen die niet het gevolg zijn van
eigen arbeid of investeringen.

g. Zolang institutionele beleggers (pensioenfondsen
en dergelijke) nog niet genationaliseerd zijn,
worden zij verplicht om een groter deel van hun
gelden ter beschikking te stellen van de overheid.

10. Invoering van een vermogensaanwasdeling. Van de
vermogensaanwas (winst na heffing van vennoot-
schapsbelasting) wordt de helft gestort in een

kollektief fonds dat beheerd wordt door de vak-
beweging. Mogelijkheden voor bedrijven om hun
winsten naar het buitenland te verplaatsen worden
bestreden, onder andere door verscherpte kontrole
op interne verrekenprijzen.

11. Drastische verhoging van de extra belasting op
arbeidsloos (winst)jnkomen.

vrouwenbevrijding
In deze maatschappij wordt nog steeds verwacht dat
vrouwen moeder en huisvrouw worden en dat de man
de kost verdient. Deze voor vrouwen onderdrukkende
arbeidsdeling hangt samen met de overheersende
positie die het gezin nu heeft. Hoewel steeds minder
mensen in gezinsverband leven, is toch het gezin in
feite de enige erkende samenlevingsvorm. Dit blijkt
op het terrein van de wetgeving, de inkomens-
verdeling, het huisvestingsbeleid en de arbeidsmarkt.
De mensen worden door opvoeding, onderwijs en
reklame vertrouwd gemaakt met het beeld van man als
kostwinner en vrouw als moeder en huisvrouw. Een
aantal normen, zoals heteroseksualiteit en monogamie,
zijn hiermee verbonden. Deze normen werken
onderdrukkend.
Vrouwen verzetten in het gezin een enorme hoeveel-
heid werk. Dit werk doen ze onder slechte omstandig-

heden: financiEHe afhankelijkheid, weinig maatschappe-
lijke waardering. Het werk is nooit af en moeders
voelen de verantwoording voor kinderen 24 uur per
dag. Opvoeding en huishouding zijn op individuele
basis niet efficient te organiseren. Ze moeten
afgestemd worden op onder andere het werk van de
man en de school van de kinderen. De meeste vrouwen
staan alleen voor dit werk en krijgen vaak te kampen
met gevoelens van eenzaamheid en isolatie.

Bij de my the rond het gezin hoort ook het idee dat
vrouwen niet buitenshuis werken en dat in ieder geval
niet horen en hoeven doen. Maar de feiten zijn anders:
veel vrouwen werken 66k buitenshuis. Meestal moet
dat, omdat de man niet genoeg verdient, omdat
vrouwen niet in gezinsverband leven of omdat ze de
sleur van het huishoudelijk werk willen doorbreken.



Ook op de arbeidsmarkt worden vrouwen gediskrimi-
neerd: vrouwenwerk is grotendeels laag betaald,
eentonig werk met weinig vooruitzichten en rechts-
zekerheid. Buitenshuis doen vrouwen veelal hetzelfde
soort werk als in het huishouden. Ze werken vooral
in de verzorgende en dienstverlenende sektor. Dat
vrouwen werken wordt als tijdelijk gezien, bijvoorbeeld
tot aan het huwelijk of als aanvulling op het inkomen
van de man.
Hoewel vrouwen aan de Nederlandse ekonomie altijd
een belangrijke bijdrage hebben geleverd wordt het
recht op arbeid nog steeds niet erkend. Er wordt geen
rekening gehouden met aanpassing van werk- en
schooltijden, er is geen kinderopvang of een verzor-
gingsverlof voor vrouwen en mannen. Vrouwen moeten
deze zaken wel eisen, zolang zij nog uitsluitend' de
verantwoordelijkheid dragen voor huishoudelijke taken
en opvoeding.
In deze tijden van ekonomische krisis negeert de
regering opnieuw het recht van vrouwen op betaald
werk buitenshuis. Bezuinigingen in de kollektieve
sektor betekenen ontslag voor vrouwen. De gevolgen
van de bezuinigingen worden bestreden door het
inzetten van vrouwen als onbetaalde vrijwilligsters of
door het overbelasten van het overblijvend personeel.
Het huishoudelijk werk wdrdt verzwaard door daling
van de koopkracht van .Ioontrekkers en door bezuini-
gingen op kollektieve voorzieningen. De automatisering

en toenemende kans op werkloosheid veroorzaken
psychische druk, die in het gezin vooral door vrouwen
moet worden opgevangen.
Anderzijds proberen ondernemers en regering, onder
het mom van emancipatie, vrouwen te krijgen voor
banen waarvoor wegensslechte arbeidsomstandigheden
niemand te krijgen is.
Met deze ekonomische en ideologische onderdrukking
van vrouwen hangt ook de machtsongelijkheid op
seksueel gebied samen. Vrouwen hebben geen zeggen-
schap over hun Iichaam. Binnen de heersende normen
over seksualiteit is de vrouw een lustobjekt. Dit vormt
de basis van het seksuele geweld, waar in principe aile
vrouwen aan bloot staan, zowel binnen als buiten het
gezin. Vrouwen vechten tegen aile vormen van
seksueel geweld en tegen het beeld van vrouwen als
lustobjekt. Vrouwen vechten tegen de porno-industrie,
die dit beeld bevestigt.

De PSP wil een maatschappij waarin een einde i~
gemaakt aan aile onderdrukking van vrouwen. am dh~
te bereiken moeten vrouwen zelf de wortels van die
onderdrukking blootleggen en bestrijden. Er zal een
bewustwordingsproces op gang gebracht moeten
worden bij zowel mannen als vrouwen. Voor links
moet dit leiden tot nieuwe diskussies, nieuwe strijd-
terreinen en nieuwe strijdvormen. am een werkelijke
bevrijding van vrouwen mogelijk te maken is het nodig
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dat er een herverdeling komt van aile arbeid: betaalde,
vrijwillige en huishoudelijke arbeid.

De manier waarop het huishoudelijk werk georgani-
seerd is moet fundamenteel veranderen. Er moeten
kollektieve voorzieningen komen voor kinderopvang,
ziekenhulp, eet- en wasgelegenhedenenzovoort.
De traditionele arbeidsdeling tussen mannen en
vrouwen in beroepen, opleidingen en huishouden
moeten opgeheven worden. Mannen moeten verant-
woordelijkheid nemen voor het huishouden en
kinderen. Dat kan alleen als de betaalde arbeidsdag
drastisch wordt verkort tot vijf uur. De moederschaps-
ideologie en het beeld van de vrouw als lustobjekt en
als onmondig wezen moeten worden afgebroken.
Dit kan alleen wanneer het gezin als overheersende
samenlevingsvorm en heteroseksualiteit als norm voor
iedereen worden aangepakt.

<ttJaarom wil de PSP het volgende:
1. Zelfbeschikkingsrecht voor de vrouw over haar

eigen lijf uitgangspunt in de wetgeving. Dus abortus
uit het wetboek van strafrecht, abortus in het
ziekenfondspakket, de vrouw beslist; geen
verplichte bedenktijd, goede zwangerschaps-
regelingen. Subsidie voor opvang van mishandelde
en verkrachte vrouwen. Speciale voorzieningen
voor gezondheidszorg voor vrouwen.

2. De overheid geeft als werkgever het voorbeeld
in het aanstellen van vrouwen, door hen voorrang
te geven, ook in funktie~ waarin weinig vrouwen
werken, en in de arbeidsvoorwaarden en
-omstandigheden waaronder vrouwen werken.
Uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen voor
vrouwen in de (semi)overheidssektor.

3. Ais aanvulling hierop een beleid van de overheid
dat gericht is op het verbeteren van de voor-,0 waarden voor deelname van vrouwen aan betaalde

arbeid. Arbeidsburo's en -raden hebben hierbij
een taak.

4. Meer kollektieve voorzieningen in de woon-
omgeving en in de buurt van bedrijven. Gratis
kinderopvang, gelijke schooltijden en goede over-
blijfmogelijkheden op scbool. Verder meer goede
en goedkope was- en eetgelegenheden, en gezins-,
bejaarden- en ziekenhulp. Uitbreiding van de
mogelijkheden voor tweede kans onderwijs en om-,
her- en bijscholing.

5. Verkorting van de arbeidsdag. Mensen met een
deeltijdbaan dezelfde rechtspositie als bij volledige
banen.

6. Op grote schaal vrijwilligerswerk omzetten in
betaalde arbeidsplaatsen.

7. In de hele wetgeving wordt uitgegaan van vrouwen
en mannen als zelfstandige individuen met een
eigen recht op arbeid en op een basisinkomen
waar ze zelfstandig van kunnen leven. Individua-
Iisering van sociale verzekeringen en belastingen.
Ais eerste stap afschaffing van het kostwinners-
principe.

8. Invoering van een verzorgingsverlof van een jaar
voor vrouw of man bij de geboorte van een kind.
Betaald verlof bij ziekte van kinderen of huis-
genoten, op te nemen door man of vrouw.

9. Subsidie aan vrouwengroepen en -organisaties
waarin zelforganisatie van vrouwen of het door-
breken van traditionele man-vrouw verhoudingen
centraal staat. Behalve het beschikbaar stellen van
subsiedies en het ontwikkelen van duidelijke
kriteria voor toekenning hiervan, mengt de over-
heid zich niet in de ontwikkeling van de vrouwen-
beweging. Geen van bovenaf opgelegdeemancipatie-
buro's.

10. Tegengaan van seksistisch optreden van politie en
justitie bij seksuele misdrijven jegens vrouwen.
De opvang van verkrachte vrouwen op politie-
buro's wordt geregeld zoals de vrouwenbeweging
dat wenst.

relaties en seksualiteit
Nog steeds bestaan er met betrekking tot seksualiteit
taboe's en diskriminatie. Mensen worden hierdoor.
belemmerd vrij voor hun eigen seksualiteit te kiezen
en zich seksueel volledig te ontplooien. Nog kwalijker
is, dat met name op het terrein van de seksualiteit de
machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen en de
onderdrukking van vrouwen zichtbaar zijn. Nog maar
al te vaak worden vrouwen gezien en gebruikt als
lustobjekt, wat in zijn uiterste vorm tot seksueel
geweld leidt.
In deze maatschappij is heteroseksualiteit, die tussen
een vrouw en een man, de norm. Die norm wordt aan
iedereen opgedrongen. Die norm houdt ook in dat

mensen trouwen en een gezin vormen. Het gezin
heeft voor het kapitalistisch stelsel een belangrijke
funktie. Door verzorging en aandacht wordt er het
vermogen van de arbeidskracht om te werken in stand
gehouden. De overdracht van heersende waarden
en normen vindt voor een groot deel in het gezin
plaats via de opvoeding van de kinderen. Ais
konsumptie-eenheid speelt het een belangrijke rol.
Er is een strikte scheiding tussen prive-Ieven en
maatschappelijk leven. Rolpatronen in het prive-
leven en taakverdeling in het gezin zijn geen toeval,
maar hebben een maatschappelijke achtergrond.
Terecht stellen vrouwen, al dan niet in groepsverband



de heersende normen en arbeidsdeling steeds meer
ter diskussie en koppelen daaraan vele eisen. Het is
verheugend, dat er mannen, individueel en in groeps-
verband, zijn die nagaanhoe zij vrouwen onderdrukken
en hoe ze dat moeten veranderen.

De PSP vindt dat er een basisinkomen voor iedereen
moet komen. Hierdoor wordt voorkomen dat mensen
die vrijwillig een relatie aangaan maatschappelijk van
elkaar afhankelijk worden. Belastingen, sociale uit-
keringen en zaken als reduktieregelingen bij het
landelijk openbaar vervoer worden per persoon
geregeld, los van eventuele huwelijkse staat en gezin.
Het gezin als norm moet verdwijnen. Zo horen in
plannen voor woningbouw gemeenschappelijke voor-
zieningen te komen voor woongroepen en voor een-
en tweepersoonshuishoudens.
Elke diskriminatie op grond van seksuele voorkeur
moet bestreden worden. Mensen moeten vrij hun
seksualiteit kunnen kiezen en ervoor uitkomen.

Homoseksualiteit in het algemeen en homoseksuele
vrouwen en mannen in het bijzonder worden onder-
drukt. Deze onderdrukking bestaat al eeuwenlang

en is diep ingesleten in de huidige maatschappij en
kultuur. Zij komt onder meer tot uitdrukking in
diskriminatie binnen wetgeving, in opvoeding en
onderwijs, in de woon-, werk- en rekreatiemogelijk-
heden. Heel duidelijk komt ze tot uiting in openlijk
straatgeweld tegen homo's. Dit alles leidt ertoe dat
mensen hun homoseksualiteit vaak verbergen of
onderdrukken. In ekonomisch slechtere omstandig-
heden neemt de onderdrukking van minderheden,
dus ook van homoseksuelen, toe.

De PSP vindt dat diskriminatie van homoseksualiteit
en van homoseksuelen bestreden moet worden. Regels
en normen, waarin deze onderdrukking tot uiting komt
moeten veranderen. Daarvoor is een belangrijke
voorwaarde dat homoseksuelen zich organiseren,
zowel in eigen belangenorganisaties C!ls in bestaande
maatschappelijke organisaties.

daarom wil de PSP het volgende:
1. Belastingen en sociale uitkeringen worden per

persoon geregeld, los van eventuele huwelijkse
staat of relaties.

2. Afschaffing van de bevoordelingen van het
huwelijk ten opzichte van andere relatievormen.
Daarvoor woonrecht voor woongroepen en voor
een- en tweepersoonshuishoudens.

3. Echtscheiden wordt bij onderling goedvinden
zonder meer toegestaan.

4. Een financiEHe regeling die de bestaande alimen-
tatieplicht overbodig maakt. Hierbij kan de sociaIe
uitkering van de ene gescheiden partij niet op
de andere gescheidenpartij worden verhaald.

5. Een kind kan de achternaam van de moeder of
vader krijgen. Gehuwde vrouwen worden als regel
met hun eigen naam in het bevolkings- en kiezers-
register ingeschreven.

6. Elke diskriminatie op grond van seksuele voorkeUl
in landelijke en plaatselijke wetgeving verdwijnt.
Er komt een wet tegen sekse-diskriminatie, die
zich richt tegen aile vormen van direkte of
indirekte diskriminatie wegens geslacht, seksuele
voorkeur of huwelijkse staat. Opheffing van
bepalingen die een aktieve beleving van seksualiteit
onder een bepaalde leeftijd verbieden.

7. Geen (politie)registratie van homoseksuelen. Ver-
nietiging van bestaandegegevens.

8. Subsidiering en andere overheidssteun aan homo-
organisaties die een alternatief bieden voor de
kommerciele 'uitgaansgelegenheden' waar onder-
drukking van homoseksuelen wordt omgezet
in ondernemerswinst.

9. Mensen die de onderdrukking van homoseksuelen
in eigen land ontvluchten worden in Nederland
erkend als vluchteling.

10. Subsidie voor groepen die zich bezighouden met
het doorbreken van rolpatronen.

11. Verplichte, gelijkwaardige voorlichting over aile
vormen van seksualiteit vanaf de kleuterschool,
met inschakeling van ouders.



12. In het onderwijs worden seksistische les- en leer-
boeken vervangen door niet-seksistisch lesmateriaal.
Daarbij is het van belang dat de huidige taak-

verdeling tussen mannen en vrouwen en het tradi-
tionele gezinspatroon niet meer als enig juiste
worden voorgesteld.

volkshuisvesting
Nog steeds is er grote woningnood in Nederland.
Die neemt zelfs toe: het aantal woningzoekenden
wordt groter, terwijl er minder woningen met betaal-
bare huren ter beschikking komen. Op grote schaal
worden huurwoningen verkocht en daarmee uit de
huursfeer gehaald.Er worden minder woningwet-
woningen gebouwd. In 1979 stonden 350 duizend

,~huishoudens als woningzoekende ingeschreven. Tellen
''lcb''we de verborgen woningnood mee, dan benaderen

we de miljoen. En een huishouden bestaat meestal
uit meer dan een persoon.
In de volkshuisvesting blijkt de chaos en de on toe-
reikendheid van het kapitalistisch stelsel wel heel
duidelijk. Het recht op wonen is ondergeschikt aan
het eigendomsrecht en aan het winststreven van
partikulieren. Bij de overheidsuitgaven dalen de
uitgaven voor volkshuisvesting in verhouding tot
andere zaken.
Onder de mensen met de laagste inkomens is de
woningnood veruit het grootst. Toch worden er steeds
meer koopwoningen gebouwd, die voor hen niet te
betalen zijn, maar wel voor mensen met veel geld.
Door belastingfaciliteiten betaalt de gemeenschap hier
voor een groot deel aan mee. Nota bene, bij de duurste
woning het meest: hoe hoger de hypotheek en het
inkomen hoe evenredig hoger de aftrek. Aan deze

~1\.•"belastingfaciliteiten is de overheid meer geld kwijt
Ydan uitgegeven wordt aan subsidies op woningen en

huren.
Op de sociale woningbouw verdient de overheid door
kommerci€He rentetarieven en door de BTW van
18 procent. De huren worden steeds hoger gemaakt
door het puntensysteem, door de dynamische kost-
prijsberekening en door de jaarlijkse huurverhoging.
Nog altijd wordt er voornameljk voor gezinnen ge-
bouwd. Er is echter veel meer behoefte aan woningen
voor een- en tweepersoonshuishoudens. Een van de
groepen waar die behoefte het grootst is zijn de
jongeren. Mede door de lage inkomens is de woning-
nood in deze groep schrijnend. Oak voor mensen die
in grotere groepen willen wonen zijn geen geschikte
woningen.

In de centra van de steden zijn veel woningen opge-
offerd voor kantoorbouw en verkeersdoorbraken.
Denk maar aan Hoog Catherijne in Utrecht en de
metro in Amsterdam. Bovendien worden op die manier
de bewoners gedwongen hun vertrouwde woonom-
geving te verlaten. Voor hen zit er niets anders op dan
te verhuizen naar saaie nieuwbouwwijken met weinig

sociale kontakten.
De vernieuwing van oude woonwijken in de steden
stokt, doordat de overheid te weinig geld ter beschik-
king stelt. In de buurten met veel partikulier bezit
neemt de verkrotting en. prijsopdrijving onrustbarenq
toe. Ook woningbouwkorporaties en gemeenten
gedragen zich als huiseigenaren vaak schandalig door
woningen slecht te onderhouden. Bij verbetering van
huizen wordt het achterstallig onderhoud feitelijk op
de bewoners verhaald. Na verbetering worden de woon-
lasten dermate hoog dat ze voor de bewoners nauwe-
lijks op te brengen zijn. Bij vervangende nieuwbouw
is het nog erger: woonlasten van 25 tot 30 procent
van het inkomen zijn geen uitzondering. Daardoor zijn
de bewoners vaak gedwongen op eerste levens-
behoeften te bezuinigen of naar andere oude woon-
wijken te verhuizen. De huurgewenningssubsidie
betekent alleen maar uitstel hiervan. Na het aflopen
van deze slJbsidie zijn ze alsnog genoodzaakt te ver-
huizen naar een saneringswijk. Van bouwen voor de
buurt komt zo niets terecht.
De huursubsidie is maar zeer ten dele een oplossing.
In plaats van de huuropdrijving aan te pakken helpt
de overheid de hoge huren op te brengen. Voor de



huurders betekent dit een jarenlange loonstop: bij
stijging van het loon wordt de huursubsidie evenveel
verlaagd. Kamerbewoners hebben zelfs helemaal geen
huursubsidie.
Door de overheid wordt de volkshuisvesting groten-
deels overgelaten aan het vrije spel der maatschappe-
lijke krachten. Liberalisatie heet dat. Hierdoor trekken
de huisbazen, huisjesmelkers, spekulanten, beleggers,
bouwondernemers en banken aan het langste eind.
De liberalisatie gaat ten koste van woningzoekenden,
huurders, kamerbewoners, jongeren, buitenlanders
en in het algemeen de laagste inkomensgroepen.

De PSPvindt dat iedereen recht heeft op het bewonen
van een goed huis in een leefbare omgeving. Mensen
moeten een huis kunnen krijgen met voor hen betMI-
bare huren. Daarom moet, zolang won en nog niet
geheel uit de algemene middelen wordt betaald, er
een systeem komen van woonkosten naar draagkracht
en woongenot. Om een rechtvaardige woningverdeling
mogelijk te maken en om spekulatie en huuropdrijving
tegen te gaan moet het woningbezit in handen van
de gemeenschap komen. De PSP steunt de strijd van
buurtgroepen en kraakbeweging tegen de spekulatie.
Bij nieuwbouw moet hoogbouw vermeden worden.
Het is belangrijk dat in de plannen voor nieuwbouw
ook gemeenschappelijke voorzieningen opgenomen
worden. Bijvoorbeeld voor kinderopvang, gemeen-
schappelijke keuken en eetgelegenheid, wasserij, ont-
moetings- en hobbyruimten. Hierdoor worden mense-
lijke kontakten gemakkelijker mogelijk.
De PSP vindt dat grond, bebouwing en bouwonder-
nemingen in handen van de gemeenschap moeten
komen. Huisvesting moet onderdeel worden van een
uitgebreid voorzieningenpakket waardoor wonen uit-
eindelijk helemaal uit de algemene middelen betaald
wordt.

daarom wil de PSP het volgende:
1. Drastische verhoging van de bouw van betaalbare

woningwetwoningen. Bij nieuw- en verbouw in
totaal 75 procent voor een- en tweepersoons-
huishoudens en woongroepen.

2. Banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioen-
fondsen worden wettelijk verplicht een vast per-
centage van hun vermogen tegen een niet-kommer-
cieel rentetarief te lenen voor sociate woningbouw.

3. Oprichting van bouwbedrijven in handen van de
gemeenschap, die tegen kostprijs kunnen bouwen,
onder kontrole van arbeiders en bewoners.
Onmiddellijke kontrote op de winsten van de parti-
kuliere bouwbedrijven.

4. Een financieringsbeleid waarbij lagere inkomens-
groepen niet meer dan tien procent van hun netto
inkomen aan woonlasten betalen. Verhoging van
de objektsubsidies en afschaffing van de BTW
op sociale woningbouw, zodanig dat de indivi-
dueIe huursubsidie (I HS) een uitzondering wordt.
Geen bezuiniging op de IHS via bijstelling van de
tabellen. Zolang dat nog niet het geval is, uit-

breiding en optrekking van de IHS, die mogelijk
moet zijn voor iedereen vanaf zestien jaar. Een
wettelijke basis onder de IHS. Geen doorbereke-
ning van de kosten voor infrastruktuur in de huren.

5. Onmiddellijke huurverhogingsstop.
6. Opname in de nieuwe wet op de stadsvernieuwing

van de volgende punten: hoogste prioriteit aan
herstel of behoud van de woonfunktie van oude
wijken; bij de keuze tussen nieuwbouw, verbetering
of groot onderhoud geven de wensen van de bewo-
ners de doorslag. Geen verhaal van achterstallig
onderhoud op bewoners. Bewonersvan een komplex
beslissen gezamenlijk over verbetering. Geen
gedoogplicht, behalve voor eigenaar-verhuurders.

7. Meer geld voor stadsvernieuwing. Meer bevoegd-
heden voor gemeenten hierbij. Verhoging van de
normbedragen. Uitbreiding en optrekking van de
verhuispremies tot vijf duizend gulden.

8. Afschaffing van de 2 1/2 procent-regeling. Ook
na stadsvernieuwing betaalbare huren. Invoering
van een systeem van vergelijkingshuren. \

9. Een aktief aanschrijvingsbeleid, gekoppeld aan een
aktief aankoopbeleid. Uitbreiding van de bouw-
politie.

10. Tegengaan van spekulatie met grond en panden.
Voorkeursrecht voor de overheid tegen verbruiks-
waarde. Verbod op verkoop van grond en panden
door de overheid aan partikulieren.

11. Een leegstandswet waarbij gemeenten panden
moeten vorderen, wanneer deze twee maanden of
langer leegstaan. Kraken niet langer strafbaar.

12. Toepassing van de Woonruimtewet van 1947
voor aile woningen in Nederland, opdat de lokale
overheid aile woningen rechtvaardig verdeelt.

Inschrijving als woningzoekende mogelijk vanaf
zestien jaar.

13. Demokratisering van het bezit en beheer van
woningen. Ais beheersvorm is de verenigingsvorm
verplicht. Aile bewoners kunnen lid worden.·
Verplichte hantering van model-huurkontrakten
en modelkontrakten bij verbetering.

14. Verbod op het overhevelen van woningen uit de
huursektor naarde koopsektor. Verbod op 'horizon-
tale verkoop'. Werken aan een plan tot afschaffing
van het eigen woningbezit.

15. Afschaffing van de belastingfaciliteiten die eigenaar-
bewoners bevoordelen boven huurders. Om te
beginnen afschaffing van de belastingaftrek voor
rente van hypotheken boven 200 duizend gulden.
Reele vaststelIing van de fiskale huurwaarde.

16. Volledige huurbescherming, ook voor kamer-
bewoners. Geen ontruiming ten behoeve van
eigenaar-bewoners.

17. Verbod op partikuliere woning- en kamerburo's.
De overheid neemt deze taken over.

18. Een verbod voor kamerverhuurders om hogere
huurprijzen te eisendan volgens het puntensysteem
voor woonruimten is toegestaan.

19. Bij nieuwbouw een verplicht percentage woningen
die geschikt zijn voor bewoning door minder
validen.



20. Meer experimenten met nieuwe bouw- en woon-
vormen.

21. Het met grootste spoed aanleggen van voldoende

standplaatsen, in goed overleg met de woonwagen-
bevolking, inklusief ruimte voor het uitoefenen
van een bedrijf.

ruimtelijke ordening
Kenmerkend voor de huidige chaotische ordening van
de ruimte is dat voornamelijk ekonomische belangen
bepalen hoe de schaarse ruimte in ons land wordt be-
nut. De grote industriele koncerns vestigen hun bedrij-
ven daar waar door de gunstige verkeersligging en ande-
re voordelen de hoogste opbrengsten en laagste kosten
worden verwacht. Onder kapitalistische verhoudingen

..~ wordt het werk niet naar de m~nsen gebracht, maar de
Vi mensen naar het werk. Dit heeft geleid tot een sterke

opeenhoping van wonen en werken in voornamelijk de
Randstad. In deze volle gebieden ontstaan woningnood,
verkeerschaos, landschapsbederf en milieuvernietiging.
Uit andere delen van het land zuigen deze gebieden nog
meer arbeidskrachten aan. Op nog grotere schaal ge-
beurt dat door het aantrekken van buitenlandse arbei-
ders.
In de andere landsdelen weigeren de ondernemers te in-
vesteren in moderne bedrijven met groeikansen. Ook

extra overheidssubsidies vermogen hen niet te lokken.
Dit leidt in deze streken tot grote, blijvende werkloos-
heid. De sociaal-kulturele voorzieningen en het open-
baar vervoer blijven er sterk achter.
Het scheppen van verkeers- en rekreatievoorzieningen
door rijk, pravincies en gemeenten is erop gericht de
door het kapitaal opgelegde ruimtelijke ordening zo
draaglijk mogelijk te maken.
In de grate steden heeft de koncentratie van bedrijfs-
ruimten, met name kantoren, het wonen voor een be-
langrijk deel uit de oude binnensteden verdrongen:
cityvorming. Het aantal inwoners van de grote steden
neemt af. Wel wordt de werkgelegenheid onverminderd
in deze steden gekoncentreerd. Een steeds groter deel
van de arbeidsplaatsen wordt vervuld door mensen die
buiten de stad wonen en verplicht zijn dagelijks te pen-
delen naar hun bedrijf.
Er vindt een massale uittocht van jonge gezinnen en



hoger betaalden plaats. Vooral doordat het aantal men-
sen per woning afneemt, groeit het bebouwde opper-
vlak van de steden en hun randgemeenten toch sterk.
Ruimte voar de bouw wordt gevonden door de groene
ruimte rondom de steden op te vullen en door slaapste-
den zonder voldoende werkgelegenheid neer te zetten.
De hoogstbetaalden trekken weg naar forensendorpen
in een natuurlijke omgeving, ver van de industrie. Ge-
volg: meer verkeer, meer wegen en minder open ruimte
rondom de steden.
Waar de overheid de vrijheid mist om onafhankelijk
een beleid uit te stippelen, krijgen inspraakprocedures
voor de bevolking helemaal geen kans om zinvol te
funktioneren. Inspraakprocedures zijn zoethoudertjes
en zijn er dan ook meer op gericht voldongen feiten
aan de bevolking te verklaren dan op de mogelijkheid
een ander beleid te voeren.
De PSP vindt dat een krachtig beleid nodig is. Daarin
moeten ekonomische belangen ondergeschikt zijn aan
het bereiken van een evenwichtige verdeling van de
schaarse ruimte. Het werk moet naar de mensen wor-
den gebracht. Dat vereist dat iedere streek, en zo mo-
gelijk elke woonkern, in zijn eigen werkgelegenheid
kan voorzien. Hierdoor wordt forensisme en de aanleg
van omvangrijke verkeersvoorzieningen minder nodig.
In de steden is een grotere en ook meer gevarieerde be-
bouwingsdichtheid wenselijk. Dat kan door sterke be-
vordering van het openbaar vervoer en terugdringen
van het ruimtevretende autogebruik.

Zolang de partikuliere eigendom en de vrijheid van
ondernemen voortbestaan, is een demokratische ver-
d81ing van de ruimte onmogelijk. Daarom moet de
grond in handen van de gemeenschap komen. De be-
sluitvorming over de ruimtelijke ordening moet gede-
mokratiseerd worden. Over de vestiging en uitbreiding
van industrieen moet de gemeenschap zeggenschap
hebben. In het eerste stadium van de planvorming moe-
ten plannen openbaar worden gemaakt. De bevolking
behoort dan te worden uitgenodigd tot het ontwikke-
len en afwegen van alternatieven. Het vormen van groe-
pen die de strijd voor alternatieven voeren is belangrij-
ker dan het verfijnen van wettelijke inspraakprocedu-
res.

daarom wil de PSP het volgende:
1. Vereenvoudiging van de onteigeningsprocedures,

waardoor de grond snel in handen kan komen van
de overheid. Uitgifte geschiedt uitsluitend in huur
of tijdelijke erfpacht.

2. Aigemene invoering van een planwinstheffing, die
door kapitaalkrachtige bedrijven betaald wordt
waar zij profiteren van ruimtelijk ordeningsmaatre-
gelen door de overheid. Uit deze heffing worden de

nadelen voor zwakke bedrijven van dit ordenings-
beleid en van de stadsvernieuwing gekompenseerd.

3. Een bouwverbod voor de groene gordels rondom
de grote steden en voor aile natuurgebieden.

4. Behoud van het karakter van de nog overgebleven
grotere aaneengesloten open gebieden (met mid-
dengebied van de Randstad, het rivierengebiedl.
Geen verdere uitbreiding van de stedelijke zone in
de Veluwe en in landschapsparken.

5. Op korte termijn een vergunningenstelsel voor ves-
tiging en uitbreiding van bedrijven om te komen
tot een gewenstespreiding over het land.

6. Een nationaal zeehavenbeleid dat gericht is op een
evenwichtige spreiding van de goederenstromen
over aile havens, rekening houdend met werkgele-
genheid en milieu-eisen.

7. Het scheppen van werkgelegenheid in gebieden met
regionale onderontwikkeling door middel van in-
vesteringen door de overheid en opvoeripg van de
kollektieve voorzieningen.

8. Bestrijding van cityvorming, van bouw van slaapste
den en van forensisme. Voldoende werkgelegen-
heid, sociaal-kulturele voorzieningen en openbaar
vervoer, beschikbaar tegelijk met het gereedkomen
van nieuwe woongebieden.

9. Bevordering van dichtere bebouwing van steden,
niet door hoogbouw of het weglaten van groen-
voorzieningen, maar door het verminderen van ver-
keer- en parkeerruimten en sterke bevordering van
het openbaar vervoer.

10. Betaalbare woningbouw in darpen voor ingezete-
nen. Een verbod op dure bouw die overwegend
wordt bewoond door forensen.

11. Invoering van een verbod op weidewinkels en slui-
ting van zulke bedrijven waar ze reeds bestaan.

12. Wijzigingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
zodat werkelijke afweging van aile ontwikkelde al-
ternatieven en varianten noodzakelijk wordt en
overrompeling met spoedprocedures of reeds ge-
maakte kosten wordt voorkomen.

13. Afwijking van een bestaand bestemmingsplan via
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
uitdrukkelijk beperken tot die onderdelen van het
bestemmingsplan, waarover geen verschil van me-
ning bestaat.

14. Snellere afhandeling van bezwaarschriften, zonder
aantasting van de demokratische rechten van de
burgers.

15. Herziening van de mijnbouwwetgeving zodat niet
langer de verplichting bestaat ontginningskonces-
sies te verlenen ook als die belangrijkere bestem-
mingen doorkruisen.

16. Waar het College van Gedeputeerde Staten in
kwesties van stedelijke ruimtelijke ordening aan·
toonbaar partij is, de mogelijkheid voor bezwaar-
den zich rechtstreeks tot de kroon te wenden.



verkeer en vervoer
De laatste tientallen jaren is de auto het vervoermiddel
bij uitstek geworden. Het openbaar vervoer is vervallen
tot een verliesgevende restvoorziening voor huis-
vrouwen, kinderen, ouderen en in het algemeen
mensen die zich geen auto kunnen of willen veroor-
loven. Lange tijd werd de enorme uitbreiding van het
partikulier autopark toegejuicht en bevorderd. Tegen-
woordig komen de nadelen van het autobezit duidelijk
aan het Iicht: onveiligheid, luchtvervuiling, energie-
verspilling en beslag op ruimte door wegen en parkeer-
plaatsen. Maar de overheid, die vrijwel het hele open-
baar vervoer in handen heeft, voert nog steeds geen
beleid dat voldoende gericht is op bevordering van
het openbaar vervoer en het terugdringen van het auto-
gebruik. De overheid is er daarentegen op uit de
uitgaven voor het openbaar vervoer te beperken.

~at gebeurt door tariefsverhogingen en door een
slechtere dienstverlening, zoals het laten vervallen
van late ritten en het opheffen van een aantal lijnen.
Het gevolg hiervan is dat weer meer mensen een auto
gaan gebruiken zodat het openbaar vervoer nog meer
verlies lijdt.

De PSP wi! deze vlcleuze cirkel doorbreken. Het
langzaam verkeer en openbaar vervoer moeten tot een
volwaardig vervoersysteem ontwikkeld worden. De
PSP vindt dat het aantal voorzieningen voor fietsers
en voetgangers dient te worden uitgebreid ten koste
van de bestaande verkeersruimte voor het snelverkeer.
Zij vindt dat openbaar vervoer een sociaal recht van
iedereen is. Uiteindelijk moet het openbaar vervoer
gratis worden door het te bekostigen uit de algemene
middelen. Een fijnmazig net van rail- en busver-
bindingen moet het openbaar vervoer voor iedereen
bereikbaar maken. Vanuit bedrijfsekonomisch

Otandpunt is openbaar vervoer verliesgevend. De kosten
van wegenaanleg, politieapparaat en ongevallen zijn
bij autogebruik echter aanzienlijk hoger. De gemeen-
schap als geheel heeft dan ook alleen maar baat bij
een uitgebreid openbaar vervoer.

daarom wil de PSP het volgende:
1. Ais eerste stap naar gratis openbaar vervoer

halvering van aile tarieven.
2. Openbaar vervoer onder rechtstreekse parlementaire

kontrole, zodat organisaties van gebruikers meer
invloed kunnen uitoefenen. Over het Iijnnet,
frekwenties en materieelinzet wordt voor het
stadsvervoer beslist door gemeenteraden, voor het
streekvervoer door de Provinciale Staten en voor
de Nederlandse Spoorwegen door de Tweede
Kamer.

3. Snelle uitbreiding van het spoorwegnet, in de
eerste plaats met een Iijn Randstad-Lelystad-
Heerenveen-Groningen. Verbetering van de verbin-
dingen tussen het noorden, oosten en zuiden van

het land. Onder andere hiervoor invoering van een
intercity-verbinding en verdubbeling van het
spoor op de Iijn Rijnmond-Nijmegen-Zwolle.
Geen verslechtering van de dienstverlening door
opheffing van lijnen en verlaging van de frekwentie.

4. Het goederenvervoer zoveel mogelijk via spoor-
en waterweg. Geensluiting van goederenstations.

5. Voldoende financiele middelen voor een sterke
uitbreiding van het openbaar vervoer in steden en
agglomeraties, in de eerste plaats gericht op vervoer
op vrije banen, ontsluiting van nieuwe wijken
en drastische beperking van het partikuliere auto-
verkeer in de binnensteden.

6. Afschaffing van zonegrenzen voor het openbaar
vervoer binnen de steden.

7. Verbetering van het openbaar vervoer naar
industrieterreinen en rekreatiegebieden.

8. Uitbreiding van het nachtvervoer via treinen,
trams en bussen.

9. Overname van het taxivervoer door de overheid,
want taxi's vormen een fijnmazige aanvulling op
het openbaar vervoersnet.

10. Vereenvoudiging van de wettelijke procedures
om overlast van auto's, zoals stoepparkeren, tegen
te gaan. Zonodig speciale strengere maatregelen
voor de grootste steden.

11. Geen verdere aanieg van autosnelwegen, behalve
ringwegen om het doorgaande verkeer uit de
bebouwde kom te weren.

12. Invoering van een maximum-snelheid van 30
kilometer per uur in woongebieden.

13. Bij gelijkwaardige wegen aile verkeer van rechts
voorrang.

14. Bevordering van het fietsverkeer door aanleg van
veilige fietspaden, mogelijkheid tot rechts-afslaan
bij rood licht, afschaffing van eenrichtingsverkeer
voor fietsers, gratis fietsenvervoer door de NS
en uitbreiding van bewaakte stallingen.

15. Bescherming van de voetganger door bevordering
van voetgangersgebieden, woonerven en speel-
straten.



16. Betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer
en van gebouwen voor invaliden, ouderen en
mensen met kinderwagens.

17. Aanleg van lifthaltes bij opritten van snelwegen.
18. Versterkte kontrole op en nieuwe veiligheidseisen

voor het beroepsgoederenvervoer. Extra strenge
eisen voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Geen
vervoer van gevaarlijke stoffen meer langs
woonwijken.

19. Strengere eisen aan vervoersmiddelen wat energie-
verbruik en geluidsoverlast betreft.

20.0pbouw van een net van snelle internationale
treinen tussen de grote Europese steden. Terug-
dringing van het vliegverkeer ook op deze
trajekten.

21 . Geen uitbreiding van Schiphol en andere lucht-
havens. Geen tweede nationale luchthaven.
Opheffing van de binnenlandse Iijndiensten.
De interkontinentale luchtvaart moet beperkt
worden tot enkele vliegvelden in dunbevolkte
delen van Europa.

22. Geen opheffing van het verbod op nachtvluchten
voor vliegtuigen.

23. Wederopbouw van een industrie voor rollend
materieel voor het openbaar vervoer.

24. Subsidiering van de organisaties voor fietsers,
ENFB, en van de mensen die gebruik maken van
het openbaar vervoer, ROVER.

25. Aile veerdiensten in overheidshanden. Geen
inkrimping van de diensten.

milieu
Aan het einde van de jaren zestig bleek dat de steeds
snellere groei van de produktie en de steeds grotere
scheiding tussen wonen, werken en rekreeren ons
voor grote problemen ging stellen. Rivieren werden
zienderogen vuiler. De stank in de steden nam toe.
De natuur moest wijken voor steden en autowegen.
Wetenschappers waarschuwden ons voor nu nog
onzichtbare gevolgen van de steeds groter wordende
produktie. We noemen enkel: kankerverwekkende
sJ:offen als asbest en PCB (polychloorbiphenyl), gevaar
van enorme explosies en chemische rampen (de rampen
bij FIixborough en Sevesoen devondsten in Lekkerkerk
hebben dit reeds bewezen); veranderingen in het
klimaat; vervuiling van de oceaan. De milieubeweging
en ook de PSP 'kwamen tegen deze ontwikkelingen
in verzet.

Door de toenemende verontrusting is de overheid met
een aantal maatregelen gekomen. Milieubelasting,
een landelijk meetnet, een planologische kernbeslissing
voor de Waddenzee. De Oosterschelde gaat niet hele-
maal dicht. De industrie, vindingrijk als altijd, heeft
een hele milieusektor opgebouwd. Er wordt goed
verdiend aan zuiveringsinstallaties, filters en snuffel-
palen. Deze maatregelen hebben het milieuprobleem
echter niet opgelost.

Het milieu op zich telt in de kapitalistische ekonomie
niet als waarde. Wel waarde hebben de grondstoffen,
die uit het milieu gehaald worden, maar alleen als het
moeite kost ze aan dat milieu te onttrekken. De kosten
hiervan worden (vaak -dubbel en dwars) op de bevol-
king verhaald. Ook de effekten op het milieu van
produktieprocessen en produkten worden in de
kapitalistische ekonomie niet als verlies van waarde
gezien. Slechts milieumaatregelen waar de industrie
belang bij heeft tellen mee. Dat betekent slechte
arbeidsomstandigheden voor de arbeiders en overlast

voor de omwonenden. De gemeenschap draagt de
kosten van de slachtoffers. Ook verzetten ondernemers
zich vaak tegen milieumaatregelen van de overheid.
Tot nu toe zijn aile regeringen daar erg gevoelig voor.
Zij stemmen hun normen en maatregelen af op wat
ondernemers als haalbaar presenteren. Regering en
ondernemers dreigen ermee dat bij strengere maat-
regelen veel arbeidsplaatsen verloren zulien gaan.
Maar de milieuverontreiniging komt voor een groot
deel van kapitaalintensieve bedrijven, die weinig
arbeidsplaatsen opleveren.

De PSP is verre van tevreden met het gevoerde milieu-
beleid. Op het gebied van bewus'tWording en wet-
geving is een en ander bereikt. Maar wat vage raam-
wetgeving is niet voldoende. Dat wordt duidelijk uit
bijvoorbeeld de ernstige luchtverontreiniging met
S02, de voortgaande vervuiling van de Rijil met zout
en zware metalen, de voortgaande aantasting van het
Waddengebied, onder andere door havenaanleg in
Eemsen Dollard.
Voor een effektief milieubeleid is planning van
produktie en zeggenschap van de bevolking over de
produktie, kortom socialisme, een voorwaarde. Toch
is het niet verstandig daarop te gaan zitten wachten.
De strijd voor een schoon mi lieu moet nu gevoerd
worden. Daarbij kunnen resultaten worden geboekt.
Voorbeelden daarvan zijn: het behoud van natuur-
gebieden, betere veiligheidsmaatregelen en een grotere
milieuhygiene voor arbeiders en omwonenden.
De PSP vindt dat milieunormen en -maatregelen
gericht moeten zijn op het beeindigen van lozing van
schadelijke en milieuvreemde stoffen. Alles, wat nu
als afval wordt beschouwd, moet zoveel mogelijk
opnieuw gebruikt worden. Het gebruik van stoffen,
die niet afbreekbaar zijn of niet opnieuw te gebruiken
zijn, moet worden verboden, tenzij er sprake is van
duidelijke maatschappelijke noodzakelijkheid en geen



vervanging mogelijk is.
Openbaar onderzoek naar de invloed van menselijke
aktiviteiten moet gestimuleerd worden. De milieu-
beweging moet daar een belangrijke rol in spelen.
De gevolgen op lange termijn en op wereldschaal
moeten hierbij speciale aandacht krijgen. Lucht en
water trekken zich niets aan van nationale grenzen.
Daarom moet Nederland zich ook inspannen andere
landen ertoe te brengen een strenge milieuwetgeving
op te stellen en uit te voeren.

Bij het beleid ten aanzien van natuurbehoud dient
het besef voorop te staan, dat elke aantasting van de
huidige natuurgebieden moet worden voorkomen:

daarom wil de PSP het volgende:
1. Openbaarheid van meetgegevens, die door de

overheid worden verzameld, en van emissierap-
porten van aile grote bedrijven.
Een plicht tot Milieu Effekt Rapportage (MER)
voor grote industriele en infrastrukturele projekten.
De ME R wordt gedaan door een provincia Ie dienst
met kontrole van milieu- en vakorganisaties.
Betrokken groepen krijgen' recht op tegenonder-
zoek. Voor kleinere projekten is het mogelijk
een MER. te eisen. Voor produkten die waarschijn-
lijk grote invloed op het milieu gaan hebben
worden ook MER's opgesteld.

3. Aileen door de bevolking gekozen organen hebben
de bevoegdheid tot het verlenen van vergunningen
voor het lozen van afvalstoffen. Geen delegatie
van bevoegdheden op dit gebied aan onkontroleer-
bare en weinig demokratische waterschappen.

'f)
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4. Arbeiders krijgen recht op kontrole op de naleving
van milieu- en veiligheidseisen. Hiervoor recht
op gratis deskundige bijstand van juristen, milieu-
deskundigen en dergelijken voor de arbeiders in
een bedrijf en voor de bevolking.

5. De arbeiders krijgen het· recht bij twijfel over de
naleving van milieu- en veiligheidsvoorschriften
het werk te weigeren tot het bedrijf het tegendeel
heeft aangetoond.

6. Uitbreiding van de zwarte lijst van stoffen die
niet geproduceerd of in het milieu geloosd mogen
worden met onder meer aile soorten asbest en
PCB. Opstelling van een grijze Iijst van stoffen
waarvan verwacht kan worden· dat ze schadelijk
zijn voor het milieu. De industrie die deze stoffen
wit produceren of gebruiken moet het bewijs van
onschadelijkheid leveren.

7. Een verbod op wegwerpverpakkingen van plastics
en, aluminium met een ontheffingsmogelijkheid
voor noodzakelijke gevallen. Bevordering van
duurzaamheid van gebruiksgoederen door middel
van wettelijke voorschriften.

8. Een verbod op het gebruik van stoffen die de
ozonlaag in de atmosfeer aantasten.

9. Instelling van een heffing op verspillende of ver-
vuilende produkten, zoals fosfaten in wasmid-
delen, zolang er geen goede vervangingsmiddelen
zijn. Daarna een verbod ervan.

10. Geen milieubelasting voor partikuliere huishoudens.
11. 20 veel mogelijk gescheiden inzameling van afval

en verwerking ervan door recycling en kompos-
tering in gemeentelijke of regionale bedrijven.
Overblijvende stoffen worden - indien mogelijk -
door verbranding gebruikt voor opwekking van
energie.



12. Bij vergunningen voor het lozen van vloeibare afval-
stoffen wordt geeist dat het afvalwater de werking
van biologische zuiveringsinstallaties en de eko-
systemen in het oppervlaktewater niet in gevaar
kan brengen.

13. Meer zuiveringsinstallaties, die ook fosfaten en slib
verwerken.

14. Grootst mogelijke aandrang van de Nederlandse
oveheid om de vervuiling van de Rijn te stoppen.

15. Verbod op aile dieptelozingen.
16. Verscherping van de eisen voor de uitlaat van

verontreinigende stoffen door motorvoertuigen.
Benzine wordt zo snel mogelijk loodvrij en het
benzeengehalte gaat terug naar vier volumepro-
centeno

17. Registratie door bedrijven van inkomende en uit-
gaande vervuilende stoffen. Aileen de overheid
mag gevaarlijk chemisch afval vervoeren. Strenge
kontrole op materialen die gebruikt worden bij
het bouwrijp maken van terreinen.

18. Een zorgvuldig behoud van bestaande natuur-
gebieden. Dus geen militaire oefenterreinen aldaar.
Geen ontginning van nieuwe landbouwgronden
ten koste van natuurgebieden. Verhoging van de
subsidiering voor het beheer van natuurterreinen.
Behoud van oude kultuurlandschappen met rekrea-

tieve en kultuurhistorische waarde.
19. Uitbreiding en instandhouden van het bosgebied.

Houtproduktie ondergeschikt aan mi Iieudoeleinden.
20. Extra steun aan programma's van de Verenigde

Naties ter bestrijding van woestijnvorming en
bescherming van tropische regenwouden.

21. Geen inpoldering van de Markerwaard.
22. Verbod op gas- en olieboringen in de Waddenzee.

Geen bedreiging Waddenzee en Dollard door
industrialisatie. Verzet tegen de aanleg van een
Dollard-haven in Duitsland. Er komt een Wadden-
wet die niet alleen het zeegebied, maar ook het
omringende land beschermt.

23. Geen nieuwe ontgrondingen in Limburg.
24. Geen verdere aanleg van bovengrondse hoogspan-

ningsleidingen. Bij natuurgebieden worden de
hoogspanningsleidingen alsnog onder de grond
gestopt of zo mogelijk omgeleid.

25. Geen opheffing van het verbod op naohtvluchten
voor vi iegtu igen. Geen laagvliegverkeer boven
woon- en natuurgebieden. Verbod op reklame-
vliegtuigen.

26. Geen ontginning van de zeebodem, zolang de
gevolgen voor het zeemilieu niet zijn onderzocht.
Geen aanlegvan industrie-eilanden.

oorlog en vrede
De geschiedenis, ook na de Tweede Wereldoorlog,
wordt gekenmerkt door een onafgebroken keten van
oorlogen en de voorbereiding daarop. De oorlogs-
voorbereiding vindt vooral plaats binnen het systeem
van twee militaire machtsblokken: Warschaupakt en
NAVO. Daarnaast hebben andere landen, onder andere
in de Derde Wereld, een groeiend aandeel in de wapen-
wedloop. Het systeem van militaire machtsblokken
is gebaseerdop de mogelijkheid tot wederzijdse massa-
vernietiging. Door de afschrikwekkende werking hier-
van zou oorlog 'onmogelijk zijn geworden'. Maar ook
een wereld met kernwapens is geenszins verzekerd
tegen oorlog.

In ons eigen werelddeel heeft de wapenwedloop tussen
NAVO en Warschaupakt een bijzonder gevaarlijke
situatie veroorzaakt. Een onafgebroken stroom van
nieuwe (kern)wapens ondermijnt het hachelijke
evenwicht. De kernwapens worden steeds meer
'geschikt' gemaakt om daadwerkelijk oorlog mee te
voeren. Er worden 'kleine' nukleaire 'vecht'-wapens
ontwikkeld, zoals neutronenbom en cruise-missile.
Deze kernwapens zijn niet zozeer gemaakt om de
afschrikwekkende werking ervan, maar juist voor
feitelijk gebruik. Bij het uitbreken van een oorlog
tussen de grote mogendheden zal Europa vrijwel
zeker het slagveld worden. Zeker is dat Europa dat

niet zal overleven.
Het systeem van verdeling in machtsblokken heeft
bovendien in beide delen van Europa bijgedragen aan
een politieke status quo. Deze werkt zeer blokkerend
voor een voortgaand proces van politieke, ekonomische
en kulturele veranderingen aan beide kanten. Bij een
toenemende spanning tussen Oost en West betaalt de
Iinkse oppositie in beide blokken het gelag.
De huidige besprekingen over bewapening, zoals
SALT en MBFR, zijn niet meer dan afleidings-
manoeuvres. Hierbij worden verouderde wapen-
systemen aan een plafond gebonden of teruggetrokken.
De ontwikkeling van moderne wapens gaat echter
ongehinderd door.
De grote mogendheden zijn er op uit hun invloeds-
sferen in de wereld te behouden of uit te breiden.
De meeste voormalige kolonien zijn nu zelfstandige
staten. Maar merendeels blijven ze, ook als 'onge-
bonden landen', ekonomisch en vaak ook militair
afhankelijk van de grote mogendheden. De winsten
van de multinationals, de toevoer van grondstoffen
naar de industrielanden en de militair-strategische
posities van de machtsblokken worden veilig gesteld
en zo mogelijk versterkt. Lokale konflikten, waar ook
ter wereld, worden in dit verband even zovele
gevaren voor de wereldvrede. De volkeren van Zuid-
Oost-Azie Iijden nog steeds aan naweeen van het



Amerikaanse imperialjsme. In Zuidelijk Afrika en in
Zuid- en Midden-Amerika is de militaire onderdrukking
met steun van het Westen nog steeds aktueel. De
Verenigde Staten bedrijven in het Midden-Oosten
onbeschaamd hun kanonneerboten-diplomatie. Ze
trainen massaal interventielegers om 'zonodig' de olie-
velden te bezetten. De hulp van de landen in Oost-
Europa aan bevrijdingsbewegingen en bevrijde landen
heeft eveneens militair-strategische aspekten. Die hulp
gaat trouwens, als dat de machtspolitiek goed uitkomt,
niet zelden ook naar landen met uitgesproken rechtse
regimes. Interventies in de binnenlandse aangelegen-
heden van andere landen door de Sovjet-Unie·
(Hongarije, Tjechoslowakije, Ethiopie, Afghanistan)
is telkens voor het Westen een welkome gelegenheid
geweest om de bewapeningswedloop verder op te
voeren.

Verschillende 'ongebonden' landen staan op het punt
over kernwapens te beschikken. De voortgaande

,eJerspreiding van kernwapens is aan de ene kant het
gevolg van de verspreiding van de technologie van
kernenergie. Aan de andere kant wordt deze veroor-
zaakt door de onwil van de huidige 'bezitters' van
kernwapens om ze zelf af te schaffen. Door de ver-
spreiding van de kernwapens neemt het gevaar op het
uitbreken van een atoomoorlog alleen maar toe.

De militair-industriele belangen vormen een belangrijke
hinderpaal bij het streven naar ontwapening. De zeker-
heid van de afzet van wapensystemen maken voor de
kapitalisten de investeringen in de wapenindustrie
zeer aantrekkelijk. Niet alleen de kapitalistische,
ook de Oosteuropese ekonomien zijn in toe-
nemende mate gaan profiteren van de vreemde valuta,
die verkregen worden uit de wapenexport.
De wapenproduktie wordt vaak verdedigd met het
argument dat het werkgelegenheid oplevert. Meestal
klopt dit niet eens, aangezien dezelfde investeringen

·fn niet-militaire bedrijfstakken in het algemeen meer
arbeidsplaatsen opleveren. Uiteindelijk gaat het echter
niet om een keuze tussen werkgelegenheid en 'veilig-
heid', maar om een keuze tussen leven of zelfvernieti-
ging.

De PSP streeft naar een socialistische, geweldloze
maatschappij en bedient zich hierbij van niet-geweld-
dadige middelen. Niet de verdediging van het grond-
gebied tegen een vijand, die de bevolking wordt aan-
gepraat, moet hierbij centraal staan, maar de ver-
dediging van eigen organisaties en van politieke en
sociale rechten van mensen zelf. Wil sociale verdediging
suksesvol zijn, dan moet de medewerking van de bevol-
king zeer groot zijn. Dit vraagt om een politiek
bewuste bevolking en een krachtige doorvoering
van een zo groot mogelijke demokratisering. De PSP
beschouwt de Nederlandse vredesbeweging als een
onmisbare faktor in de geweldloze strijd voor vrede
en demokratie. Zij streeft ernaar de onderlinge samen-
werking in die beweging te bevorderen.
De PSP wit een gemeenscilappelijk en demokratisch
vejligheidssysteem, waaraan aile Europese landen

deelnemen. Dit moet erop gericht zijn een belang-
rijke doorbraak op gang te brengen in de huidige be-
wapeningsspiraal'. Het moet een eerste aanzet zijn tot
ontwapenen op wereldschaal. Een eventuele West-
europese kernmacht zal daarentegen de weg van ont-
spanning en demokratisering van ons· werelddeel
radikaal afsnijden. Besprekingen tussen de machts-
blokken over ontwapening zijn alleen zinvol, wanneer
ze geschieden op basis van voor de andere partij
herkenbare, eenzijdige en ondubbelzinnige ontwape-
ningsmaatregelen. Door het zelf treffen van ontwape-
ningsmaatregelen kunnen en moeten afzonderlijke
landen, oak ons land, de ontwapening in de wereld
stimu leren.

Het is van groat belang dat de arbeiders in de wapen-
industrie, en met hen de vakbeweging, intensief be-
trokken worden bij het vraagstuk van de bewapening
en met name bij konkrete voorstellen voor omscha-
keling van oorlogsproduktie op zinvolle produktie.
Oak de direkt betrokkenen bij de krijgsmacht, zowel
militairen als dienstweigeraars, kunnen een belangrijke
rol vervullen bij de strijd tegen het militarisme binnen
en buiten het leger. De PSP hecht grate waarde aan
de georganiseerde aanpak van dit verzet. In het bij-
zander waar dat oak de gewelddadige en onder-
drukkende funkties van het militaire apparaat aan de
kaak stelt.

daarom wit de PSP het volgende:
1. Nederland uit de NAVO, de NAVO uit Nederland,

als voorwaarde voar een politiek gericht op werke-
lijke internationale samenwerking en ontbinding
van militaire blokken. Geen buitenlandse militairen
in Nederland. Terugtrekkirig van de Nederlandse
militairen uit het buitenland.



2. Een ontwapeningskonferentie van aile Europese
landen, waarop aan de orde komt:
- een drastische demilitarisatie in Europa, in het bij-

zonder Midden-Europa;
- zelfverplichting tot ontwapening van afzonderlij-

ke landen;
- uitbreiding van het aantal landen met een politiek

neutrale status;
- invoering van een systeem van veiligheidsgaranties

tussen aile Europese landen.
3. Geen plaatsing van nieuwe kernwapens in Neder-

land, maar verwijdering van aile kernwapens uit Ne-
derland, mede om uitvoering te geven aan het ver-
drag tegen de verspreiding van kernwapens.

4. Een verbod op export van materiaal en kennisop
het gebied van de kernenergie.

5. Bevordering van de afbraak van de bewapeningsuit-
gaven in de wereld (die al 1000 miljard gulden
per jaar bedragen) door er eenzijdig mee te be-
ginnen.

6. Het weren van militaire produktie en onderzoek uit
ons land. Een aktief beleid gericht op omschakeling
van de militaire produktie in ons land, in het bij-
zonder van de produktie voor onderdrukkende re-
gimes en van de produktie ten behoeve van de
kernbewapening. Instelfing van een fonds dat om-
schakeling mogelijk moet maken. Openbare kon-
trole van aile wapenproduktie. Stopzetting van aile
wapenexporten.

7. Volledig recht op werkweigering in de wapenindu-
strie.

8. Jaarlijkse registratie en publikatie door de regering
van aile voorbereidingen op nieuwe wapenproduk-
ties in het buitenland (met name de VS) die voor
ons land van belang kunnen worden.

9. Afschaffing van de krijgsmacht. Zolang de krijgs-
macht nog bestaat, geen beroeps- envrijwilligers-
leger, omdat een leger zonder in de gewone maat-
schappij gevormde, kritische dienstplichtigen nog
minder aan demokratische kontrole onderhevig is.

10. Zolang er een dienstplicht is, volledig recht op

dienstweigering, volledige erkenning van politieke
bezwaren daarvoor.

11. Ondersteuning van de strijd van de bewegingen van
soldaten en dienstweigeraars op onder meer de vol-
gende punten:
- vrijheid van meningsuiting op de kazerne;
- recht op informatie over middelen en doelen van

oorlogsvoering, met name over kernwapens;
- recht om medewerking aan kernwapenonderdelen

van de krijgsmacht te weigeren;
- een inkomensrecht voor soldaten en dienstweige-

raars op normaal burgernivo;
- afschaffing van de militaire rechtspraak; rechts-

positie van dienstweigeraars op basis van het bur-
gerlijke recht;

- vervangende dienst even lang als militaire dienst;
- motieven en kapaciteiten van dienstweigeraars als

richtlijn bij de vervangende dienst;
- geen financieHe belemmeringen voor instellingen

die dienstweigeraars te werk willen stellen;
- voor 'totaalweigeraars' een humane behandelin~

in overeenstemming met hun motieven.
12. Beeindiging van de uitzending van militairen naar

Libanon.
13.Sluiting van aile wapendepots, militaire oefenter-

reinen en luchtmachtbases enzovoort in ons land.
Volledige opheldering over geheime opslagplaatsen.

14. Afschaffing van militaire propaganda zoals parades,
taptoe's, open dagen en wapenbeurzen. Bij zoge-
naamde 'voorlichting' door militairen op scholen
en dergelijke de plicht kritici van het militaire ap-
paraat uit te nodigen.

15. Geen bouw van nieuwe atoomschuilkelders en
andere vormen van civiele oorlogsvoorbereiding.

16. Ruime subsidie voor studie en training in socia Ie
verdediging en voor andere bewustmakende aktivi-
teiten van de vredesbeweging. Oprichting van een
Nationale Kommissie voor Vredesvraagstukken.
Meer geld voor vredesonderwijs en vredesweten-
schappen. I,

17.lnstelling van een ministerie voor ontwapening en
sociale verdediging.

buitenland
Naast de tegenstelling tussen Oost en West, waarmee
de enor me bewapening wordt gerechtvaardigd, is er
de tegenstelling tussen Noord en Zuid, tussen rijk en
arm. AI sinds eeuwen is de Derde Wereld een win-
gewest van de westerse ekonomie. Hij dient als
leverancier van goedkope grondstoffen en mineralen
en ook als afzetgebied. De westerse bewapening speelt
een wezenlijke rol bij het in stand houden van deze
onderdrukking.
In rijke landen is niet iedereen rijk. Zo is ook in de
arme landen niet iedereen arm. In veel arme landen
bestaat een kleine, rijke elite. Deze is vaak verbonden

met de multinationale ondernemingen die een grote
greep hebben op deze landen. Naast het halen van
grondstoffen gaat het multinationals steeds meer
ook om de goedkope arbeidskrachten in de landen van
de Derde Wereld. Veel arbeidsintensieve bedrijven
worden naar deze landen overgebracht. Hierbij worden
zelfs vaak toch al slechte plaatselijke wetten
ontdoken. Vooral vrouwen en kinderen zijn daar
het slachtoffer van. Bestuur, organisatie van de handel
en technologie blijven in het Westen. In feite
komt dit op niets anders neer dan een blijvende onder-
werping van de ekonomie van de Derde Wereld aan die



Voor het overgrote deel wordt de huidige ontwikke-
lingshulp gebruikt voor westerse belangen. Zij dient
om de infrastruktuur van de Derde Wereld geschikt
te maken voor de kapitalistische produktie en om
meer westerse goederen af te zetten. De afhankelijke
onderontwikkelde positie van de Derde Wereld blijft
daarbij in stand.
De PSP wit vooral ontwikkelingshulp geven aan die
landen die een onafhankelijk sociaal-ekonomisch
beleid willen voeren. Hulp die gegeven wordt aan
landen met een ontwikkeling in socialistische richting
kan bijdragen aan de sociaal-ekonomische bevrijding
van het volk. Hulp aan landen met een (ultralrechtse
of zelfs fascistische diktatuur leidt eerder tot verster-
king van dat regiem. Hulp aan de eerste groep landen

.l.al via de regeringen gegeven kunnen worden. Bij de
'~eede groep komen slechts groepen en verzets-

bewegingen voor steun in aanmerking die bijdragen aan
een ontwikkeling in socialistische richting. Maar ook
in andere landen kunnen goede projekten bijdragen
aan anti-imperialistische bewustwording en machts-
vorming en aan sociaal-ekonomische bevrijding. Hierbij
valt te denken aan onafhankelijke vakbonden, boeren-
bewegingen, ko6peraties en dergelijke. De positie van
de vrouwen en andere onderdrukte groepen in deze
samenlevingen verdient apart aandacht.

In veel landen van de Derde Wereld bestaan bevrijdings-
bewegingen. Deze voeren een jarenlange strijd tegen
diktatoriale regiems, die meestal door het Westen
ekonomisch en ook militair ondersteund worden.
Ondanks de gewelddadige onderdrukking lukt het

~eeds meer landen zich onder het juk uit te werken:
9ietnam, Angola, Mozambique, Zimbabwe, Nicaragua.
De PSPis solidair met deze bewegingenvan onderdruk-
ten. Zij probeert hen met aile mogelijke niet-geweldda-
dige middelen te helpen. Naastkonkrete steun, door hier
in het Westen te strijden voor socialisme en ont-
wapening. Immers de -bevrijdingsbewegingen moeten
zich ontworstelen aan de ekonomische en militaire
machten die ook hier de dienst uitmaken.

In de westerse politiek zijn de mensenrechten een vast
thema geworden. Met name de landen in Oost-Europa
wordt verweten het daar niet zo nauw mee te nemen.
Hoe terecht die verwijten ook zijn, ze worden huichel-
achtig in de mond van regeringen die dat in eigen land
evenmin' doen. Zoals de VS waar homoseksuelen, ne-
gers, indianen openlijk gediskrimineerd worden. Boven-
dien houden veel westerse regeringen allerlei diktatoria-
Ie regiems in het zadel of helpen ze erin. Denk maar
aan Indonesie, Zuid-Afrika en Chili.
Bij mensenrechten gaat het de PSPniet alleen om de
burgerlijke vrijheden, maar ook om de sociale mensen-

rechten. Die zijn oak in Nederland nag niet gereali-
seerd, zoals het recht op werk en wonen. Verdere isole-
ring van de landen in Oost-Europa heeft alleen maar
een averechts effekt. Bij diktatoriale regiems die van de
westerse ekonomie afhankelijk zijn ligt dat anders. De
Nederlandse politiek moet erop gericht zijn deze lan-
den politiek en ekonomisch onaer druk te zetten en in
het uiterste geval te isoleren am aan deze regiems een
eind te maken. Bij andere landen moet erop worden
aangedrongen hetzelfde te doen. Ambassades in dikta-

. toriale landen kunnen hierbij een nuttig instrument
vormen door als vluchtplaats te dienen voor politieke
vluchtelingen.

In deze landen, waar de macht in handen is van een
kommunistische partij, zijn de levensomstandigheden
van de bevolking aanzienlijk verbeterd. De prive-eigen-
dom van de belangrijkste produktiemiddelen is er wel
afgeschaft, maar het is een kleine minderheid die het
voor het zeggen heeft. De ondemokratische struktuur
van de maatschappij belemmert de bewegingsvrijheid
en de vrijheid van meningsuiting van de bevolking
ernstig. Dubbele belasting van vrouwen en gedwongen
heteroseksualiteit blijven er struktureel gehandhaafd.
De tegenstelling tussen de Sovjet·Unie en China ver-
sterkt de neiging van deze landen om bij het buiten-
lands beleid de militaire en ekonomische belangen cen-
traal te stellen. Vooral China gaat daarbij samenwer-
king met reaktionaire krachten in de kapitalistische we-
reld aan, zoals blijkt uit de kontakten met de diktatuur
in Chili en het onverholen pro-NAVO standpunt.
De PSP is solidair met die delen van de oppositie die ij-
veren voor een socialistische demokratie. De PSP keert
zich tegen de onderdrukking van andersdenkenden. De
Nederlandse regering moet streven naar een grotere
ekonomische en kulturele samenwerking. Zo'n beleid,
gekombineerd met daadwerkelijke ontwapening aan
westerse kant, ontneemt de landen in Oost-Europa ar-
gumenten het huidige beleid voort te zetten. Het geeft
politiek en ekonomisch meer ruimte aan de bevolking
om een grotere mate van demokratie in die landen af te
dwingen.

Zowel ekonomisch als politiek richt Nederland zich
steeds meer op de Europese Gemeenschap (EG). Het
gekozen parlement geeft de EG alleen maar een demo-
kratische schijn. Het multinationale grootbedrijf profi-
teert het meest van het opheffen van de grenzen.
Tegenover de Derde Wereld voert de EG een neo-kolo-
niaal beleid. In d~ buitenlandse politiek, zoals het
stemgedrag in de VN en de opstelling ten opzichte van
de Derde Wereld, treden de EG-Ianden steeds meer als
een blok op. In de praktijk komt dit neer op het volgen
van de puur kapitalistische politiek van landen als de
Bondsrepubliek, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.
Een breuk met de EG-politiek is noodzakelijk. De han-
del met landen in de Derde Wereld en Oost-Europa
moet worden uitgebreid, ook om minder afhankelijk te



worden van de Europese samenwerking. In internatio-
nale organen moet Nederland zich achter de eisen van
de Derde Wereld stellen om een eind te maken aan on-
derdrukking en uitbuiting. Nederland moet toetreden
tot de groep van ongebonden landen.

daarom wit de PSP het volgende:
1. Een hulpverlening gericht op sociaal-ekonomische

en kulturele bevrijding van de volkeren van de Der-
de Wereld. Voorkeur voor die projekten die het
land minder afhankelijk maken van het internatio-
nale kapitaal. Geen gebonden ontwikkelingshulp,
omdat die alleen het 'hulpverlenende' land ten goe-
de komt. Hulp vooral als gift. Steun aan pogingen
van landen in de Derde Wereld om een betere han-
delspositie te verwerven.

2. Rechtstreekse steun aan organisaties en bevrijdings-
bewegingen die streven naar een socialistische
maatschappij.

3. Steun aan projekten die de bevrijding van de vrouw
bevorderen en aan vrouwenbewegingen in ontwik-
kelingslanden.

4. Geen ontwikkelingshulp en andere steun aan het
Indonesische regiem.

5. Weer steun aan Cuba.
6. Steun aan de wederopbouw van landen als Nicara-

gua, Vietnam, Cambodja, Laos, Angola, Mozam-
bique, Guinnee Bissaoen Zimbabwe.

7. Waardevaste hulp aan Suriname. Deze ontwikke-
lingshulp vooral richten op de ontwikkeling van de
kleine landbouw en andere projekten die de bevol-
king van Suriname ten goede komen. Voorkomen
dat de hulp gebruikt wordt als een soort investe-
ringssubsidie voor multinationale ondernemingen.

8. Erkenning van de volgende bevrijdingsbewegingen
als enige vertegenwoordiger van hun volk: het Fre-
tilin voor Oost-Timor, het Front Polisario voor de
West-Sahara,en de SWAPO voor NamibieL

9. Erkenning als onafhankelijke natie van Oost-Timor
en de Demokratische Arabische Republiek Sahara.

10. Erkenning van de PLO als enige wettige vertegen-
woordiger van het Palestijnse volk. Bevorderen dat
de PLO betrokken wordt bij aile vredesonderhan-
delingen over het Miden-Oosten. Druk op Israel om
de bezette gebieden van 1967 te ontruimen als eer-
ste stap naar een vreedzame oplossing. Ondersteu-
ning van de herformulering van VN-resolutie 242
van 1976 in die zin dat de politieke rechten van het
Palestijnse volk worden erkend, zoals het recht om
een onafhankelijke Palestijnse staat te stichten en
gelijkwaardige posities voor aile Palestijnen die in
Israel wonen.

11. Geen exportkredietgaranties voor investeringen in
en export naar landen waar een materieel bevoor-
rechte groep zich door middel van een diktatoriaal
regiem in het zadel houdt.

12. Boykot van Zuid-Afrika. Onder meer door verbod
op de invoer van steenkolen en andere produkten
en de uitvoer van olie. Extra steun aan de ontwik-
kelings1anden in Zuidelijk Afrika die ekonomisch
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afhankelijk zijn van Zuid-Afrika.
13. Steun aan het verzet in Latijnsamerikaanse landen.

Internationale ekonomische en politieke isolering
van junta's, zoals die in Chili, Argentinie en Bolivia.

14. Zoveel mogelijk steun vanuit Nederlandse ambassa-
des aan politieke vluchtelingen.

15. Een aktief beleid van de Nederlandse regering waar-
bij politieke vluchtelingen die asiel vragen zoveel
mogelijk steun krijgen.

16. Uittreden uit de EG. Zolang dit niet het geval is,
geen verdere overdracht van nationale bevoegdhe-
den aan de EG. Geen politieke of monetaire unie.

17. Terugtrekking van Nederland uit het Internationaal
Monetair Fonds. De vrijgekomen gelden worden
rechtsstreeks als ongebonden hulp aan landen in de
Derde Wereld geschonken.

18. Aktieve steun aan het bestrijden van onderdruk-
king op grond van seksuelevoorkeur in andere lan'
den.

19. Bepleiten door Nederland in internationale organi-
saties, zoals de Verenigde Staten en de Raad van
Europa, van een positief beleid jegens etnische min-
derheden in de aangesloten staten.



wetenschap
Veel wetenschap staat in het teken van het maken van
winst. Wetenschappelijk onderzoek draagt steeds weer
nieuwe produkten aan waarmee winst kan worden ge-
maakt. Een groot deel van de kosten voor onderzoek
en ontwikkeling ten bate van de ondernemers wordt
door de gemeenschapbetaald, door overheidssubsidies
en bijvoorbeeld bij militaire opdrachten. Maar ook aan
universiteiten wordt veel onderzoek gedaan dat uitein-
delijk winst voor het bedrijfsleven oplevert. De over-
heid is al jaren bezig met plannen om het wetenschaps-
beleid 'doelmatiger' te maken. Dat wil zeggen, nog
meer gericht op de behoeften van de ondernemers. Die
plannen nemen steeds ondemokratischer vormen aan.
Bij die 'doelmatigheid' past ook dat wetenschappelijke
onderzoekers meer en meer op tijdelijke basis worden

..aangesteld. Zij hebben daardoor een slechtere rechtspo-
"itie dan de meesteandere arberders.

De PSP vindt dat de wetenschap voor iedereen moet
zijn en niet voor de winst van enkelingen. Juist de men-
sen die door het kapitalistisch systeem in de knel ko-
men hebben het geld niet om opdrachten voor weten-
schappelijk onderzoek te geven. Denk maar aan buurt-
bewoners die willen weten of het spul dat uit de
schoorsteen komt van de fabriek naast de deur ook
kwaad kan. Het wetenschapsbeleid moet daarom afge-
stemd worden op de maatschappelijke behoeften. Een
onderzoek moet ook mogelijk zijn voor niet-kapitaal-
krachtige groepen. Het heIe wetenschapsbedrijf moet
daarom grondig gedemokratiseerd worden, van boven
tot onder. Wetenschapsbeoefening is verder een baan
net als andere banen. Onderzoekers moeten daarom
recht hebben op een norma Ie rechtspositie.

fCtaarom wil de PSP het volgende:
1. Demokratisering van aile door de overheid gefinan-

cierde wetenschappelijke instellingen. Het nationa-
Ie wetenschapsbeleid wordt algemeenen per sektor
demokratisch gepland, onder goedkeuring van het
parlement. Deze planning wordt gemaakt door Ii-
chamen van betrokken maatschappelijke organisa-
ties en rechtsstreeks gekozen vertegenwoordigers
van de betrokken onderzoekers.

2. Er gaat geen gemeenschapsgeld voor onderzoek
naar de ondernemers. Onderzoek betaald door de
overheid gebeurt alleen aan de universiteiten, uni-
versitaire en andere gedemokratiseerde instituten
en overheidsbedrijven. Deze instellingen sluiten
geen onderzoekskontrakten met partikuliere onder-
nemers. Aile overige kontrakten worden openbaar.
Onderzoek voor militaire doeleinden wordt stopge-
zet.

3. Ruime mogelijkheid voor onderzoek in opdracht
van vakbonden, ondernemingsraden, buurtgroepen,
milieuorganisaties en dergelijke. Naast weten-
schapswinkels aan universiteiten financiert de over-

heid IMGO's (Instituten voor Maatschappelijk Ge-
richt Onderzoek).

4. Het onderzoek wordt bevorderd op maatschappe-
lijke gebieden die nu verwaarloosd worden, zoals
- de maatschappelijke positie van vrouwen;
- sociale en preventieve geneeskunde (onder andere
gezondheid en arbeidsomstandigheden);

- methoden voor demokratische planning van de
ekonomie;

- de ontwikkeling van produktiemethoden en ener-
giebronnen die het milieu minder belasten en
grondstoffen sparen;

- de wereldvoedselvoorziening en de effekten van
qe ontwikkelingshulp;

- de mechanismen achter de bewapeningswedloop
en de gevarendaarvan;

- methoden om de militaire produktie om te bou-
wen tot de produktie van zinvolle goederen, in
plaats van wapensystemen.

Dit onderzoek vindt eveneens plaats aan universi-
teiten, waardoor ook het wetenschappelijk onder-
wijs meer op deze gebieden wordt gericht.

5. Onderzoekers krijgen bij gebleken geschiktheid na
een normale proeftijd een normale aanstelling.
Geen projektgebonden plaatsen en promotieplaat-
sen. leder die daartoe geschikt is krijgt de gelegen-
heid te promoveren via een studieloon.

6. Experimenten met rekombinant DNA-onderzoek
alleen bij het scherpst mogelijke waarborgen tegen
risiko's.



onderwijs
Het onderwijsbeleid van de regering Den Uyl en dat
van Van Agt hebben twee hoofdpunten met elkaar ge-
meen: het stopzetten van de groei van de overheidsuit-
gaven voor het onderwijs en het op een eenzijdige ma-
nier afstemmen van het onderwijs op de eisen van de
arbeidsmarkt. Door de rem op de overheidsuitgaven
werden voorts onvoldoende middelen beschikbaar ge-
steld voor de bestrijding van de twee belangrijkste pro-
blemen: het scheppen van gelijke kansen voor kinderen
van buitenlandse en Nederlandse ouders en het schep-
pen van gelijke kansen voor meisjes en jongens. Door
de diskussie over de inhoud van vODral het voortgezet
en hager onderwijs uit de weg te gaan, maar wel de stu-
dieduur in het universitair onderwijs te willen verkor-
ten, blijft men een beleid voeren dat eenzijdig gericht is
op de eisen die ondernemers aan het onderwijs stellen.
De ondernemers vragen niet am een kritische opleiding
met veel aandacht vaor maatschappelijke vraagstukken.
Zij vragen am een brede algemeenvormende opleiding,
gevolgd door korte en gespecialiseerdeberoepsopleidin-
gen. Er is dan oak gewerkt aan verkorting van het we-
tenschappelijk en hager beroepsonderwijs en de invoe-
ring van kart middelbaar beroepsonderwijs. Hierin
vindt tevens een verscherping van de selektie plaats.
Deze ontwikkelingen wijst de PSPzander meer af.
Daarnaast wordt het basisonderwijs vernieuwd en lig-
gen er plannen voor de volledige invoering van de mid-
denschool. Dat zouden belangrijke stappen vooruit
kunnen zijn, ware het niet dat deze plannen dreigen te
worden ingevuld met nivo-groepen op basis- en mid-
den-school en zander projektonderwijs, maar met
scherpe selektie na de middenschool en afstemming
van het vervolgonderwijs op de eisen van de onderne-
mers. Op deze manier selekteert oak dit onderwijssys-
teem van begin af aan wie het vuile werk moeten doen
en wie hoge salarissen krijgen, wie de plannen mogen
bedenken en wie ze moeten uitvoeren.
Het onderwijs heeft te kampen met toenemende werk-
loosheid van leerkrachten. Het leerlingenaantal van het
basisonderwijs loopt terug. Dat van het voortgezet on-
derwijs zal volgen: Bij het handhaven van de huidige
klassegrootte zal het aantal arbeidsplaatsen sterk terug-
lopen. De regering Van Agt heeft hier weinig aan ge-
daan: kansen am belangrijke verbeteringen door te voe-
ren werden en worden gemist.

De PSPwit ingrijpende veranderingen in de inhoud van
het onderwijs. Het onderwijs moet leerlingen de ken-
nis, het inzicht en de vaardigheid helpen verwerven die
zij nodig hebben am de wereld te begrijpen en te kun-
nen veranderen. Daarom moet de ervaringswereld van
de leerlingen het uitgangspunt voor het onderwijs zijn.
Projekt- en thematisch onderwijs zijn daarvoor geschik-
te middelen. Zij doorbreken de scheiding tussen de
vakken en vormen een alternatief voor de opsplitsing in
nivo-groepen. Het onderwijs moet daarbij gericht zijn
op het doorbreken van de traditionele rolverdeling tus-
sen mannen en vrouwen. Hierdoor zal de schijnneutra-

liteit van het onderwijs doorbroken kunnen worden.
Scholen zullen een duidelijker gezicht kunnen krijgen.
De PSP wil voor aile lerenden tot zestien jaar een on-
derwijssysteem, met soepele overgangen tussen een
achtjarige basisschool (beginnend op een leeftijd van
vier jaar) en een vierjarige middenschool. Daarna komt
een stelsel van gei"ntegreerd beroeps- en wetenschappe-
lijk onderwijs. Dit moet sterk gericht zijn op het signa-
leren en oplossen van maatschappelijke problemen en
op het aanleren van de daarvoor benodigde vaardighe-
den en kennis.
Het antwoord op de toenemende werkloosheid in het
onderwijs moet zijn: verkleining van de klassegrootte
en het scheppen van blijvende, extra arbeidsplaatsen
aan scholen met veel buitenlandse kinderen en arbei-
derskinderen. Tevens zijn meer nieuwe arbeipsplaatsen
bij het onderwijs aan volwassenen nodig. Daarnaast
moeten de leerkrachten meer mogelijkheden krijgen
am aan onderwijsvernieuwing te werken. Dit kan door
toekenning van meer lesvrije schooltijden en taakver-
lichting van schoolhoofden in het basisonderwijs.
De PSPvindt dat gekozen raden van leerlingen, opvoe-
ders en leerkrachten en overig personeel de onderwijs-
instellingen moeten besturen. Binnen grenzen die door
het parlement zijn vastgesteld moeten zij zelf de in-
houd en vorm van het onderwijs kunnen bepalen. De
overheid heeft daarbij tot taak am rechtszekerheid te
bieden aan de werkers in het onderwijs en te voorko-
men dat te grate kwaliteitsverschillen tussen de ene en
de andere school ontstaan.

daarom wil de PSP het volgende:
1. Een vernieuwingsbeleid voor basisonderwijs, mid-

denschool, beroeps-en wetenschappelijk onderwijs;'
waarin eksperimenten tot doel hebben te bepalen
hoe de gewenste veranderingen het beste kunnen
worden ingevoerd.

2. Vorming van brede scholengemeenschappen, in sa-
menhang met de uitbreiding van het aantal midden-
school-experimenten, vooruitlopend op de invoe-
ring van de middenschool na de basisschool. De
grootte van scholengemeenschappen moet beperkt
worden.

3. Na de middenschool een schooltype (bovenschool)
waarbinnen een aanbod is van vele beroepsgerichte
en"algemeen vormende leermogelijkheden. Hierbij
staat de kritische beschouwing van en de toepas-
baarheid in diverse maatschappelijke sektoren cen-
traal. Dit schooltype vormt de overgang naar be-
roepspraktijk, hager beroepsonderwijs (HBO) en
wetenschappelijk onderwijs (WO).

4. Geen selektieve propedeuse in HBO en WO.
5. Opheffing van studiestops en geen toelatingsexa-

mens voor het WO. Uitbreiding van het universitair
personee!.

6. Geen verkorting van de studieduur in het WO naar



vier jaar. De door de universiteiten in 1978 inge-
diende voorstellen worden uitgevoerd. Geen twee-
fasenstruktuur voor het WO (deze houdt in: vier
jaar studie voor allen, twee jaar extra voor veertig
procent geselekteerden).

7. Gekozen raden die de scholen besturen. Opheffing
van de verzuiling. Demokratisering van het open-
baar onderwijs; aan het bijzonder onderwijs wordt
als subsidievoorwaarde gesteld dat het van gelijk-
waardig demokratische gehalte is als het openbaar
onderwijs.

8. Het recht voor leerlingen in het voortgezet onder-
wijs om mee te beslissenover de keuze van de the-
ma's, over de dagelijkse gang van zaken op school
en over de aanstelling van docenten. Zij hebben het
recht de voorzieningen van de school te gebruiken
voor eigen aktiviteiten buiten het lesrooster, zeals
het laten verschijnen van ongecensureerde school-
bladen.

A9. Verkiezing van aile bestuursleden in het hoger on-
"-Ii derwijs, waarbij geen onderscheid naar geleding

wordt gemaakt: elk persoon'een gelijke stem.
10. Krachtige bevordering van de invoering van pro-

jekt- en thema-onderwijs waarbinnen het onderwijs
in talen, wiskunde, natuurkunde en dergelijke
wordt geplaatst.

11. Socialiseren van de produktievan leermiddelen. Op
korte termijn stimuleren van niet-kommerciele pro-
duktie van leermiddelen. Vervanging van leermid-
delen die de traditionele rolpatronen en de hetero-
seksuele norm bevestigen.

12. Opzetten van experimenten met vredesonderwijs.
In het hele onderwijs staat de vredesvorming cen-
traal.

13. Terugdringen van de groei van het buitengewoon
onderwijs.

14. Geen afvoerbeleid van buitenlandse kinderen naar
het buitengewoon onderwijs. Geen aparte klassen
voor buitenlandse en Nederlandse kinderen. Meer

.() faciliteiten voor het onderwijs aan buitenlandse
kinderen in het voortgezet onderwijs. Verdere uit-
breiding van de landelijke ondersteuning en begelei-
ding van het onderwijs aan kinderen van buiten-
landse arbeiders en van stimuleringsprojekten.

15. Studieloon op het nivo van het minimumloon voor
meerderjarige studenten, indien zijn voldoen aan
bepaalde normen voor het studietempo. Financiele
vergoeding voor stagesen pre-klinische perioden.

16. Afschaffing van aile school- en kollegegelden.
17. Leerplicht tot en met de middenschool, gekoppeld

aan een algemeen recht op leren op later leeftijd via
permanente edukatie en edukatief veriof. Uitbrei-
ding van de onderwijsmogelijkheden die geboden
worden door de Open School, Ouders op Herha-
ling, VOS en voorzieningen voor onderwijs aan
vrouwen die weinig onderwijskansen hebben gehad.

18. Vervulling van de partiele leerplicht voor werkende
jongeren op zo'n manier dat niet de eisen van het
bedrijf centraal staan, maar de ontwikkeling van de
jongeren. Omzetting van de streekcentra in openba-
re scholen zonder invloed van het bedrijfsleven.

19. Een sterke vermindering van de salarisverschillen

I
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tussen de leerkrachten met verschillende bevoegd-
heden in de verschillende schoolsoorten door de
verhoging van de laagstesalarissen.

20. Arbeidstijdverkorting per dag in het gehele onder-
wijs. Uitbreiding van deeltijdbanen. Dezelfde
rechtspositie voor mensen met een deeltijdbaan als
bij volledige funkties.

21. Het scheppen van 30.000 arbeidsplaatsen in het ba-
sisonderwijs in de periode tot 1984 door het toe-
kennen van extra schooltijden en verlaging van de
groepsgrootte. Ongeveer 20.000 arbeidsplaatsen
hiervan ter kompensatie van wegvallende plaatsen
als gevolg van het teruglopende leerlingen aantal en
10.000 boven het huidige aantal.

22. Het scheppen van 37.000 arbeidsplaatsen in het
voortgezet onderwijs door het verlagen van de
groepsgrootte en extra faciliteiten voor onderwijs-
experimenten. Ongeveer 10.000 arbeidsplaatsen
hiervan ter kompensatie van het verlies als gevolg
van het teruglopende leerlingenaantal en 27.000 ar-
beidsplaatsen boven het huidige nivo. Verlaging
van het maximaal aantal lesuren voor leerkrachten
tot 26. Uitbreiding van de onderwijsbegeleidings-
diensten ten behoeve van het voortgezet onderwijs.

23. Afstemming van de opleidingen voor leerkrachten
onderling zodat doorstroming gemakkelijker
wordt. Hierdoor kan ook pedagogisch-didaktische
vorming van WO-studenten worden verbeterd die
onderwijs willen gaan geven.

24. Uitbreiding van bijscholingsmogelijkheden, met na-
me gericht op onderwijs leren geven aan kinderen
van buitenlandse en Nederlandse arbeiders en op de



roldoorbrekende mogelijkheden binnen het onder-
wijs.

25. Voor elk kind opvangmogelijkheden in gratis kres-
jes en peuterspeelzalen en ook opvanggelegenheden
voor schoolgaande kinderen, zodat kinderen niet
langer afhankelijk hoeven te zijn van opvangmoge-
lijkheden thuis. Invoering van een kontinu-rooster
op aile kleuter- en lagere scholen. Dit mag niet ten
laste komen van onderwijzend personeel of moe-
ders.

26.0p plaatselijk en regionaal nivo integratie van on-
derwi jsbegeleidingsdiensten, schoolgezondheids-
zorg, buro's voor school- en beroepskeuze en in-

stellingen voor kunstzinnige vorming voorzover zij
ondersteunend werken ten aanzien van het onder-
wijs. Het bestuur van deze instellingen wordt ge-
vormd door vertegenwoordigers van het personeel
en de scholen die gebruik maken van de diensten
van deze instellingen.

27. Samenvoeging van de landelijke instellingen voor
leerplanontwikkeling, toetsontwikkeling en onder-
wijsvernieuwing (SLO, CITO, LPC). Het bestuur
hiervan wordt gevormd door gekozen vertegen-
woordigers van de gebruikers in het onderwijsveld.
Het nieuwe instituut werkt ondersteunend ten aan-
zien van de vernieuwingen in de scholen.

gezondheidszorg
Gezondheidszorg is nog altijd een koopwaar. Dit leidt
ertoe dat een rijke bij ziekte vaak een betere verzorging
krijgt dan iemand die niet zoveel geld heeft. Denk maar
aan de mogelijkheid om een tandarts te nemen of een
specialist in te schakelen. Ook is er nog verschil in be-
handeling tussen mannen en vrouwen. Artsen zijn voor-
namelijk mannen en hebben vaak weinig inzicht en be-
grip voor de problemen random bijvoorbeeld menstru-
atie, gebruik van voorbehoedsmiddelen en zwanger-
schap. Dit leidt nogal eens tot een onzorgvuldige of
seksistische houding en behandeling.
Naast de ongetijke behandeling is de gezondheidszorg
onnodig duur. De industrie van geneesmiddelen en me-
dische hulpmiddelen probeert steedsmeer en duurdere
middelen te slijten. Die zijn tang niet altijd beter, maar
leveren wet meer winst op. Er is sprake van een onge-
remde uitbreiding van enkele zeer specialistische
voorzieningen, die in geen verhouding staat tot hoe
vaak de kwaal zich voordoet. Daarnaastspelen de hoge
inkomens van artsen en vooral specialisten een rol.
In de gezondheidszorg wordt veelal vanuit een strikt
medisch model gewerkt. De behandeling bestaat uit het
al dan niet met' sukses bestrijden van lichametijke
ktachten. Aan de vaak maatschappelijke oorzaken - zo-
als slechte omstandigheden in wonen en werken -
wordt weinig aandacht geschonken. Een belangrijk deel
van het werk in de gezondheidszorg zou meer voordeel
voor de gezondheid van de bevotking opleveren, wan-
neer het erap gericht was ziekten te voork6men.

Op de belangrijke beslissingenover de gezondheidszorg
heeft de bevolking in het geheel geen greep. Die wor-
den genomen door de medische stand en het partiku-
Iier initiatief, in de vorm van vrije ondernemingen en
stichtingen. Binnen de instellingen heersen strikt hier-
archische verhoudingen. Het verplegend personeel en
andere werkers in de gezondheidszorg die geenarts zijn
hebben niets te vertellen over werkmethoden en ar-
beidsomstandigheden. Wel wordt er bezuinigd op delen
van de gezondheidszorg, waardoor de kwaliteit wordt

aangetast. Bijvoorbeeld op voorzieningen in de eerste
Iijn en door sluiting van ziekenhuizen.
Ook op de individuele behandeling heeft de patient
meestal geen invloed. Patienten in ziekenhuizen heb-
ben vaak het gevoel rechteloos en machteloos te zijn.
In onbegrijpelijke termen praten veel doktoren over
het hoofd van de patient heen. Bij beslissingen over de
behandeling worden patienten en verpleegkundigen
niet of nauwelijks betrokken. Laten de rechten van pa-
tienten in ziekenhuizen te wensen over, helemaal
machteloos is de patient in een psychiatrische inrich-
ting. lemand met een krankzinnigheidsverklaring is zo
goed als rechteloos. In de geestelijke gezondheidszorg
bestaat een tekort aan voorzieningen, zowel ambulant
als intern. In sommige streken ontbreken deze voorzie-
ningen geheel. Elders verdringen allerlei instellingen el-
kaar op de markt van de geestelijke nood. Velen moe:
ten nu een goede behandeling missen. "

De PSPvindt dat er geen financiele drempels in de ge-
zondheidszorg mogen bestaan. ledereen moet ongeacht
het inkomen in gelijke mate aanspraak kunnen maken
op voorzieningen. De PSPvindt dat meer geld voor pre-
ventie moet worden uitgetrokken. Er moet betere
voorlichting over gezondheidszorg komen. Daarbij
hoort ook voorlichting over voedingsmiddelen en leef-
gewoonten.
Openheid en een goede voorlichting is ook nodig, op-
dat de patient kan meedenken bij de keuze van behan-
deling. De beslissing over wat er met iemands lichaam
gaat gebeuren hoort uiteindelijk door die persoon zelf
genomen te worden.
Aile voorzieningen en diensten op gezondheidsgebied
moeten via wettelijke regelingen in handen van de ge-
meenschap worden gebracht. In deze wetten moet de
zeggenschapvan gebruikers en werkers over de voorzie-
ningen gegarandeerd worden. De geneesmiddelenindu-
strie moet genationaliseerd worden, gekoppeld aan een
prijsbeperking voor ingevoerde geneesmiddelen. Het
pakket geneesmiddelen moet flink beperkt worden,



daar veel middelen overbodig zijn.
De PSP vindt dat de versterking van de eerste lijn in de
gezondheidszorg voorrang heeft. Zo kunnen veel men-
sen in hun woonomgeving blijven die anders in een ver-
zorgingstehuis of ziekenhuis moeten worden opgeno-
men.

daarom wil de PSP het volgende:
1. Een algemene volksverzekering voor aile kosten

op het gebied van de gezondheidszorg. Premies
worden via de belasting, dus progressief, geheven.

2. Nationaliseren van de industrie van geneesmiddelen
en medische apparatuur. Prijsbeheersing en
-beperking, ook bij ingevoerde geneesmiddelen.
Waar naast duurdere middelen ook goedkopere
middelen met dezelfde werking bestaan worden
de goedkopere dwingend voorgeschreven..,3. Demokratisering van de ziekenfondsen en kruis-

!J' verenigingen. Oprichting van patientenraden.
4. Afschaffing van het klassensysteem in de gehele

gezondheidszorg.
5. Tandheelkundige voorzieningen gericht op het

behoud van het gebit in het ziekenfondspakket.
6. Opname in het ziekenfondspakket van genees-

wijzen die effektief zijn gebleken, ook al is voor
hun werking nog geen afdoende verklaring. Meer
aandacht voor deze geneeswijzen in onderwijs en
onderzoek aan universiteiten.

7. In elke gemeente of stadswijk een gezondheids-
centrum met een team van diverse deskundigen.
Werkers en gebruikers besturen zo'n centrum ge-
zamenlijk.

8. Het vestigingsbeleid van huisartsen en apothekers
niet in handen van beroepsverenigingen, maar
onder kontrole van de gemeenteraad. Kleinere
praktijken voor huisartsen, apothekers en tand-o artsen.

9. Artsen en specialisten in gezondheidscentra en
ziekenhuizen in loondienst, net als de andere
medewerkers. Wegwerken van de hierarchische
verhoudingen tussen artsen, verplegend en overig
personeel. Drastische vermindering van de salaris-
verschillen. Wegnemen van de wettelijke belem-
meringen voor initiatieven als de STAG.

10. Stimulering en ondersteuning van gezondheids-
winkels en zelfhulpgroepen van patienten.

11. Stimuleren van vrouwengezondheidscentra. In elk
gezondheidscentrum een vrouwengezondheidswin-
kel. Hierbij extra aandacht voor de bijzondere pro-
blemen van buitenlandse vrouwen.

12. Naast de bestaande abortusklinieken ook abortus-
faciliteiten als aparte afdeling in ziekenhuizen.
De beslissing over abortus bij de vrouw. Abortus
in het ziekenfondspakket, evenals de hulpverlening
door adviesburo's voor geboorteregeling en seksua-
Iiteitsvragen.

13. In elke regio een niet al te groot algemeen
ziekenhuis.

14. Uitbreiding en verbetering van de voorzieningen
in de geestelijke gezondheidszorg. Per re!lio

tenminste een instelling. Vooral uitbreiding van
de psychotherapie die zich richt op niet-intellek-
tuele en oudere mensen.

15. Vervanging van de 'krankzinnigheidsverklaring'
door een regeling die meer waarborgen geeft
voor de rechten van de opgenomene. Bij onvrij-
willige opname stelt de rechter zich persoonlijk
op de hoogte.

16. Betere arbeidsvoorwaarden voor het personeel
dat onaantrekkel ijk werk doet en nachtarbeid
verricht. Een volledig salaris voor leerling-verpleeg-
kundigen en leerlin~-ziekenverzorgenden tijdens de
preklinische periode van hun opleiding.

17. Een wettelijke regeling die vrijwillige euthanasie
mogelijk maakt. Hulp daarbij is niet strafbaar.
De eerbied voor het leven mag niet zo worden
uitgelegd dat mensen tegen hun uitdrukkelijke wil
in gedwongen worden tot een niet langer mens-
waardig bestaan.

18. Beperking van dierproeven .
19. Het medisch tuchtrecht wordt afgeschaft. Klachten

worden strafrechtelijk in het openbaar behandeld
bij een aparte kamer van het kantongerecht.

20. Opheffing van de kontrole van de ondernemers
op de bedrijfsgeneeskundige diensten. Het systeem
van bedrijfsartsen die werken vanuit het belang
van de onderneming wordt afgeschaft. Deze taak
komt in handen van niet aan de onderneming
gebonden artsen.

21. Regelmatige kontrole met betrekking tot de
gezondheids- en veiligheidssituatie in de bedrijven.
Wanneer het vermoeden bestaat dat geloosde
stoffen de gezondheid van de arbeiders of om-
wonenden kunnen schaden wordt een grondig
bevolkingsonderzoek uitgevoerd wanneer de
betrokkenen daarom vragen.



10. Naast de 'basisvoorzieningen' extra aandacht voor
voorzieningen voor de meest achtergestelde groe-
pen, zoals vrouwen, etnische minderheden, jonge-
ren en werklozen, zowel buurtgericht als via kate-
gorale voorzieningen met eigen werkers.

11. Een beleid voor buitenlandse arbeiders dat uitgaat
van gelijke rechten met Nederlanders en erop ge-
richt is deze rechten tot werkelijkheid te maken.
Zij krijgen uitgebreide informatie over hun rechten

en plichten hier en kunnen kosteloos met aile ge-
zinsleden een kursus Nederlands volgen.

12. Speciale aandacht voor de positie van buitenlandse
vrouwen. Welzijnsinstellingen organiseren daartoe,
met name in wijken met veel buitenlanders, taal- en
andere kursussen, goede kinderopvang, aantrekken
van vrouwelijke tolken en opvang voor verlaten of
mishandelde vrouwen.

justitie en palitie
Het rechtssysteem is een neerslag van de bestaande

~achtsverhoudingen in deze maatschappij. In de prak-
"'Jtijk werkt het rechtssysteem dan ook vrijwel steedsten

gunste van de gevestigde belangen en behoudende
krachten. Oat blijkt bijvoorbeeld uit het gewelddadig
optreden tegen krakers en uit de huidige huwelijkswet-
geving. Bestaande ongelijkheid wordt vaak gesanktio-
neerd in wetten en rechtsspraak~Op hun beurt bedrei-
gen die wetten weer maatschappelijke veranderingen.
De PSP vindt dit onaanvaardbaar. Het rechtssysteem
zou juist ruimte moeten scheppenvoor die maatschap-
pelijke veranderingen, waardoor uitbuiting en onder-
drukking verdwijnen. Oat geldt duidelijk voor verande-
ringen in de eigendomsverhoudingen. Oat geldt ook
voor veranderingen van normen en waarden, zoals fa-
milierecht, rechtspositie van minderjarigen en het zelf-
beschikkingsrecht over eigen lichaam en leven. Om die
veranderingen te bereiken is naast een strukturele ver-
andering van de maatschappij in socialistische richting
een volledige doorvoering van de Universele Verklaring

/ii)'i>'lande Rechten van de Mens een eerstevereiste.
'(J)

Mensen moeten aanspraak kunnen maken op demokra-
tische rechten en vrijheden, op rechtsbescherming,
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Oat betekent dat
de overheid tot taak heeft machtelozen te steunen
door middel van een' goede rechtspositie tegenover
machtshebbers, bijvoorbeeld huurders tegenover ver-
huurders. De overheid moet bovendien iedereen verze-
keren van een goede rechtspositie ten opzichte van die
overheid zelf. Oat laatste geldt met name voor mensen
die meer afhankelijk van de overheid zijn dan anderen,
zoals uitkeringstrekkers, vreemdelingen en gevangenen.
De politie moet niet door middel van machtsmiddelen
en bevoegdheden de bevolking afhouden van het uit-
oefenen van demokratische rechten en vrijheden. De
PSP keert zich tegen een uitbreiding van de kontrole
op de bevolking door justitie en politie, gepaard gaande
met inbreuken op de persoonlijke levenssfeer,zoals de
centrale persoonsadministratie. De kontrole van de be-
vol king op justitie en politie moet daarentegen uitge-
breid worden: Openheid, openbaarheid, demokratise-
ring en decentralisatie van het beleid van justitie en
politie zijn een vereiste in een demokratische samenle-

ving. De organisatiestruktuur van het politieapparaat
en de inhoud van de opleidingen voor politie en
rechterlijke macht moet afgestemd worden op deze
doelstellingen.

Het waarborgen van demokratische rechten houdt ook
in dat aile bevolkingsgroepen gevrijwaard worden van
diskriminatie. Bestrijding van racisme, seksime en dis-
kriminatie op grond van seksuele voorkeur moet een
uitgangspunt van het justitiebeleid zijn. In de eerste
plaats moeten uitingen van diskriminatie uit het over-
heidsbeleid zelf gebannen worden. Daarbij kunnen de
opleidingen een belangrijk middel zijn. Daarnaast moet
er een aktief beleid gevoerd worden bij het opsporen
en vervolgen van diskriminatie naar huidskleur, sekse
of seksuelegeaardheid.

In het strafrechtelijk systeem moeten zo snel mogelijk
alternatieven ingevoerd worden voor de vrijheidsstraf.
Veel meer delikten moeten in de sfeer van de overtre-
dingen worden gebracht. Bij het optreden tegen straf-
bare feiten moet de nadruk meer gelegd worden op be-
slechting van het konflikt tussen dader en slachtoffer
offer dan op de vervolging door de overheid. Tenslotte
zal een aantal handelingen anders dan nu het geval is,
als strafbaar feit moeten worden aangemerkt, zoals spe-
kuleren met woonruimte.

daarom wil de PSP het volgende:
1. Schrappen van de bijzondere noodwetgeving die

opschorting van aile burgerlijke rechten en militaire
bijstand aan politieoptreden mogelijk maakt.

2. Op korte termijn een wet op de privacy. Geen cen-
trale persoonsadministratie. Persoonsregisters mo-
gen alleen worden aangelegd met een vergunning,
waarin aard en gebruik van de gegevens zijn be-
paald en het toezicht is geregeld. Mensen hebben
recht de over hen vastgelegdegegevensin te zien en
onjuiste gegevenste verwijderen of korrigeren. Re-
gistratieformulieren met 'ras/type'-aanduidingen bij
de politie worden afgeschaft. Na seponering, ont-
slag van rechtsvervolging of vrijspraak worden de



gegevens uit aile registers van justitie geschrapt. Re-
gistratie door justitie vindt slechts plaats in nauw-
keurig omschreven gevallen. De gegevensworden
uiterlijk twee jaar na de uitvoering van het vonnis
vernietigd.

3. Volledige stakingsvrijheid.
4. Geen aparte gespecialiseerdeof gemilitariseerde po-

litie-eenheden met vergaande bevoegdheden, zoals
arrestatieteams en anti-terreurbrigades. Opheffing
van de Mobiele Eenheid. Zolang de ME nog bestaat
de mogelijkheid voor ME-ers om inzet bij een be-
paalde aktie te weigeren. Geen beperking voor hen
om hun mening over de ME en haar optreden te ui-
ten.

5. Opheffing van de marechausseeen tot die tijd geen
bijstand van militaire politie aan gemeente- en rijks-
politie. Een verbod op partikuliere bewakings- en
veiligheidsdiensten.

6. Afschaffing van het dragen van vuurwapens bij de
surveillance-dienst. Strengere en openbare voor-
schriften voor het gebruik van vuurwapens door de
politie. Geen uitbreiding van de bewapening.

7. Versterking van de parlementaire kontrole op rijks-
en gemeentepolitie. Openbare kontrole op plaatse-
lijke politie door de gemeenteraad. Geen schaal-
vergroting, omdat die de politie nog meer aan
demokratische kontrole onttrekt.

8. Opheffing van de BVD en de politieke inlichtingen-
diensten van rijks- en gemeentepolitie.

9. Afschaffing van de militaire rechtsspraak en aile
vormen van tuchtrecht.

10. Verdergaande beperkingen aan de mogelijkheden
tot opleggen en verlengen van voorlopige hechtenis.
Terugdringen van vrijheidsstraffen.

11. HuIpverlening aan slachtoffers van geweldsmisdrij-
Yen. Hierbij extra aandacht voor de opvang van
verkrachte vrouwen.

12. Het uitbouwen van een landelijk netwerk van socia-
Ie rechtshulp door middel van buro's voor rechts-
hulp, sociale advokatuur en rechtswinkels.

13. Geen uitbreiding van gevangeniskapaciteit. Uitbrei-
ding van open en half-open inrichtingen ten koste
van de gesloten inrichtingen.

14. Het wettelijk vastleggen van rechten van gedeti-
neerden, zoak recht op twee verlofdagen per
week, op bezoek zonder bewaking, op vrije brief-
wisseling en vrij telefoonverkeer, het recht op mini-
mumloon, op een opleiding en op arbeid (in plaats
van de plicht tot arbeid) en tenslotte kiesrecht.
Verbetering van de beklagprocedure.

15. Erkenning van de Belangengroep Wetsovertreders
als belangenbehartigingsorganisatie.

16. Afschaffing van de martelfiets (een soort dwang-
buis).

17. Reklassering en maatschappelijk werk in strafin-
richtingen weg bij justitie en ondergebracht bij on-
afhankelijke instellingen, gesubsidieerd door CRM.
Aile instellingen voor maatschappelijk werk kun-
nen, op verzoek van degene tegen wie een onder-
zoek loopt, een rapport uitbrengen aan de rechter.

18. Versnelde uitbouw van nieuwe vormen van hulpver-
lening aan jeugdigen, zoals begeleid kamerbewo-

nen. Aile hulpverleningsinstellingen op het gebie6
van de kinderbescherming weg bij justitie en onder-
gebracht bij CRM. Herziening van kinderbescher-
mingsmaatregelen. Afschaffing van de mogelijkheid
van ontzetting uit de ouderlijke macht, waarbij ou-
ders hun stemrecht verliezen.

19. Het wettelijk vastleggen van rechten van minder-
jarigen, zoals het recht om een opleiding te kiezen,
het recht om een eigen hulpverlener, arts of advo-
kaat te kiezen en het recht om een ouder/voogd te
kiezen bij echtscheiding vanaf het twaalfde jaar.

20. Het wettelijk vast!eggenvan rechten van minderja-
rigen in tehuizen, zoals het recht op bezoek zonder
toezicht en het recht op minimumloon. Erkenning
van de Belangenvereniging Minderjarigen als verte-
genwoordiger van tehuisbewoners.

21. Financiele onafhankelijkheid bij meerderjarigheid.
22. Het administratieve deel van de vreemdelingen-

dienst, bijvoorbeeld verstrekking van verblijfsver,:
gunning weg bij de politie en ondergebracht bij de
gemeentesekretaris.

23. Dezelfde rechten voor toegelaten vreemdelingen als
voor Nederlanders. Aktief en passief kiesrecht voor
ingezeten buitenlanders en statenlozen.

24. Intrekking van de Wet Arbeid Buitenlandse Werk-
nemers, die buitenlanders diskrimineert ten opzich-
te van Nederlanders. Strafbaarstelling van illegale
werkgevers. Legalisering van buitenlanders die (ille-
gaal) in Nederland werken.

25. Beroepsmogelijkheden tegen een weigering van een
verblijfsvergunning of een weigering tot toelating
als vluchteling, met schorsende werking totdat in
hoogste instantie is beslist.

26. Door het toelatingsbeleid en door internationale af-
spraken wordt gewaarborgd dat vluchtelingen, ver-
volgd of bedreigd met vervolging vanwege huids-
kleur, geloof, politieke overtuiging, seksuele voor-
keur, dan wel vanwege dienstweigering, niet naar
het land van ver\lolging hoeven terug te keren.

27. Afschaffing van het verbod op het gebruik van can-
nabis-produkten. Verkoop van deze produkten on-
der kontrole van de overheid. Mensen die aan



heroi'ne verslaafd zijn krijgen onder medisch toe-
zicht heroi"neof methadon verstrekt.

28. Afschaffing van de strafbaarstelling van abortus en
vrijwillige euthanasie. Afschaffing van de strafbaar-
stelling van pedofilie.

29. Intrekking van de wetsontwerpen voor een anti-
kraakwet, een wet wapens en munitie en de ratifi-
katie van het anti-terrorisme verdrag.

30. Strafbaarstelling van diskriminatie op grond van
sekse, seksuele voorkeur, burgerlijke staat. Straf-
baarstelling van verkrachting binnen het huwelijk.

31. Een wettelijke regeling van een klachtenprocedure
tegen politie-optreden bij een onafhankelijke in-
stantie. Invoeren van het dragen van een naam-
plaatje door politieambtenaren met vermelding van
het dienstonderdeel van de betrokkene.

binnenlands bestuur
De rijksoverheid probeert gemeenten en provincies tot
een willoos verlengstuk van haar politiek te maken. Dit

.~ebeurt doordat de regering de voorzitters (burgemees-
• ler, kommissaris) benoemt, doordat bevoegdheden

worden ingeperkt of doordat de geldkraan zo ver mo-
Iijk wordt dichtgedraaid. Daarnaast wordt geprobeerd
de gekozen vertegenwoordigers van hun achterban te
vervreemden. Dat moet ertoe leiden dat zij zich op
grond van overwegingen als 'algemeen belang' en 'be-
hoorlijk bestuur' gaan neerleggen bij de bestaande
machtsverhoudingen.

Van een behoorlijke kontrole op regering en ambtena-
ren door het parlement is geen sprake. Deels komt dat
omdat de regeringspartijen de regering braaf volgen.
Waar de wit tot kontrole wel aanwezig is zijn de moge-
Iijkheden te beperkt: geringe faciliteiten voor assisten-
tie voor parlementsleden, beperkte mogelijkheid voor
een parlementair onderzoek.
De monarchie is naar betekenis en uiterlijk vertoon de
uitdrukking van een autoritaire bestuursvorm die niet

t).~~stin een demokratische samenleving. Het is een geld-
,b!erslindende staatsvorm. De ervaring leert dat ze tot
machtsmisbruik en korruptie aanleiding geeft. Immer
weer blijkt een vorstenhuis een instrument voor anti-
socialistische propaganda te zijn.
De PSPvindt dat de autonomie (het recht om zelf over
eigen zaken te beslisseh) van gemeenten en provincies
moet worden beschermd en uitgebreid. Zij moeten in
staat zijn om hun inwoners een hoog peil van kollektie-
ve voorzieningen en een zo groot mogelijke mate van
demokratie te bieden. Door een eigen werkgelegen-
heidsbeleid en eigen bedrijven moeten ze greep krijgen
op de ekonomische ontwikkeling in hun gebied. Waar
links sterk is, kunnen ze een belangrijke rol spelen ter
ondersteuning van de strijdorganisaties van de bevol-
king tegen de grote ondernemingen en een rechts rege-
ringsbeleid. Ze moeten in maatschappelijke konflikten
openlijk partij kunnen kiezen voor de loonafhankelij-
ken, de trekkers van sociale uitkeringen, de huurders,
de slachtoffers van milieuverontreiniging, en dergelijke,
door binnen de kapitalistische maatschappij voor hun
gebied een socialistische politiek te voeren. Onder de
beschermende koepel van een links gemeentebestuur
kan ruimte worden geschapen voor een direkte demo-

kratie in de buurten, waarbij de bewoners zo veel mo-
gelijk zelf rechtstreeks beslissenover de zaken die hun
buurt aangaan.

daarom wil de PSP het volgende:
1. Afschaffing van de monarchie. De funktie van

staatshoofd wordt waargenomen door de regering.
2. Verkiezing van de voorzitters van provinciale en ge-

meentelijke besturen door de vertegenwoordigende
Iichamen van de betreffende bestuurslaag. Vooruit-
lopend hierop krijgen gemeenteraden en Provincia-
Ie Staten het recht om bij de benoeming van burge-
meesters en kommissarissen der koningin een bin-
dende voordracht voor de regering op te stellen.

3. Uitbreiding van het Gemeente- en Provinciefonds
met 40 procent, gei'ndexeerd op basis van de toe-
stand per 1 januari 1978. Vervanging van de huidi-
ge schaal- en doeluitkeringen uit de rijksfinancien
aan gemeenten en provincies door een stelsel van
uitkering op grond van een tijdig ingediende begro-
ting, waarbij een landelijk gegarandeerd nivo van
kollektieve voorzieningen kan worden betaald.

4. Geen belemmeringen in het financi€Hebeleid van de
rijksoverheid voor het oprichten en handhaven van
gemeentelijke en provinciale bedrijven.

5. De mogelijkheid voor gemeenten en provincies
plaatselijke belastingen progressief naar draag-
kracht te heffen, om een hoger nivo van kollektieve
voorzieningen en gratis dienstverlening door te voe-
ren waar het rijk weigert daarvoor de gelden ter be-
schikking te stellen.

6. Binnengemeentelijke decentralisatie op grond van
artikel 61 tot en met 64 van de Gemeentewet niet
uitsluitend door instelling van gekozen wijkraden,
maar desgewenst ook door de overdracht van be-
voegdheden van gemeentebesturen aan organen die
uit aktie van de bevolking voortkomen. Bijvoor-
beeld aan buurtgroepen die hun buurt in zelfbeheer
nemen en aan buurtvergaderingen verantwoording
afleggen.

7. Decentralisatie van beslissingsbevoegdheden naar
een zo laag mogelijk nivo met garanties voor de
vrijheden en rechten van minderheden. Overdracht



van (de bevoegdheden over) gedekoncentreerde
rijksdiensten aan de provincies.

8. Bij gemeentelijke of provinciale grenswijzigingen en
herindeling zijn zowel sociaal-ekonomische als kul-
turele samenhang, decentralisatie en schaalverklei-
ning uitgangspunt, zonder dat dit leidt tot het van
bovenaf beperken van bevoegdheden.

9. Verlening van kultureel zelfbeschikkingsrecht aan
bevolkingsgroepen met een eigen taal en/of kul-
tuur.

10. Overgang naar een eenkamerstelsel met tenminste
225 leden, gekozen op grondslag van evenredige
vertegenwoordiging zonder kiesdrempel. Afwijzing
van elke vorm van distriktenstelsel of kiesdrempel
ook bij de verkiezing van het Europees parlement.

11. Aktief en passief kiesrecht voor aile ingezetenen
vanaf 16 jaar, ook indien zij de Nederlandse natio-
naliteit nog niet bezitten (uitgezonderd personeel
van diplomatieke vertegenwoordigingen).

12. Zetels behoren toe aan de partijen, die uitmaken
wie de zetels zullen bezetten en die hun afgevaar-
digden desgewenst tussentijds kunnen vervangen.
Afschaffing van het verbod van last en ruggespraak.
Verdubbeling van de gelden voor fraktie-assistentie.

13. Verbod op be-taaldenevenfunkties voor leden van
vertegenwoordigende lichamen, waarvan het werk

overeenkomt met een normale dagtaak.
14. Terugdringen van de overdracht van bevoegdheden

van het parlement aan de regering, zoals die nu
voortdurend plaats vindt via onder andere raam-
wetten.

15. Opheffing van aile geheime diensten. Zolang deze
nog bestaan geen verplichting voor lagere besturen
om aan de aktiviteiten van zulke diensten mee te
werken. Een verbod voor buitenlandse geheime
diensten (ook van 'bevriende' staten) om in Neder-
land te werken en een verbod van mede:werking van
derden aan deze geheime diensten.

16. Geen beroepsverboden. lemands politieke overtui-
ging is geenreden om een aanstelling te weigeren.

17. Volledige erkenning van het stakingsrecht voor
ambtenaren. Hun bezoldiging en arbeidsvoorwaar-
den mogen geen sluitpost op de begroting worden
door aantasting van verworven rechten. Lagere
overheden krijgen het recht om, zonder instem:
ming van de regering, voor hun personeel betere a~c
beidsvoorwaarden vast te stellen dan die welke de
rijksoverheid biedt. Regelmatig terugkerende werk-
zaamheden in opdracht van een der bestuurslagen
mogen niet, bijvoorbeeld om bezuinigingsredenen,
worden uitbesteed aan partikuliere bedrijven.

landbouw
Het bestaan in de landbouw is weinig idyllisch. De
meeste boeren voeren een voortdurende strijd om het
hoofd boven water te houden. Met name de boeren
met kleine bedrijven hebben vaak een inkomen dat ver
onder het minimum Iigt. Doordat de prijsstijging van
de landbouwprodu kten ver achterblijft bij de hoger
worden de produktiekosten en rentestijging zitten veel

boeren al jarenlang op de minlijn. Individuele boeren
kunnen hun inkomen alleen maar vergroten door meer
te produceren. De vraag naar landbouwprodukten
groeit echter niet. Dit heeft geleid tot een scherpe
konkurrentie in de landbouw, waarbij de grote bedrij-
ven het winnen. Deze werken door de enorme investe-
ringen ekonomischer: machines zijn goedkoper dan



landarbeiders, zeker als ze veel inzetbaar zijn zoals
dat ap grate bedrijven het geval is. De overheid steunt
langs allerlei wegen de tendens naar grotere bedrijven.
Naast schaalvergroting vindt er ook intensivering
plaats: de produktie per arbeidskracht en per hektare
moet omhoog. Dit leidde tot bio-industrie, tot het
overvloedig gebruik van kunstmest en bestrijdings-
middelen en tot lange werkweken voor de boeren en
boerinnen. Landbouwbedrijven specialiseren zich
steeds meer in enkele gewassen. Dat maakt het gebruik
van kunstmest en bestrijdingsmiddelen nog meer
nodig. Op grote schaal wordt er krachtvoer gebruikt,
dat voor een belangrijk deel uit Afrika en Zuid-Oost
Azie betrokken wordt. Meestal is dat voedsel ook
rechtstreeks voor menselijke konsumptie te gebruiken.
Zo wordt voedsel dat in die landen van de Derde
Wereld dringend nodig is, gebruikt om hier aan over-
produktie bij te dragen. Bij vleesproduktie gaat boven-
dien een groot gedeelte van de voedingsstoffen verloren.

~
fJ:>e ontwikkeling tot koncentratie laat niets meer over

van het 'vrije ondernemerschap' van boeren. Voor het
bekostigen van de nodige investeringen moeten ze
geld lenen bij banken, die hen daardoor in hun greep
krijgen. Voor afzet van de produkten is de boer
afhankelijk van de verwerkende industrie. Vaak via
kontrakten die de boer met handen en voeten binden.
Maar het bedrijfsrisiko blijft wel voor de boer. De
prijzen voor de produkten geven boeren geen behoor-
Iijk en geen gegarandeerd inkomen. Daardoor zijn veel
boeren - met name op de zandgronden - in feite slecht
betaalde arbeiders, die bovendien nog het bedrijfs-
risiko dragen.

De Nederlandse overheid heeft het landbouwbeleid
uit handen gegeven aan de Europese Gemeenschap.
Ook het beleid van de EG is er nog steeds op gericht
dat alleen maar grote bedrijven overblijven. Die profi-
,teren het meest van het bestaande systeem van

~I'~bsidiering van diverse landbouwprodukten. Om
overproduktie tegen te gaan en om de kosten te
beperken heeft de EG de laatste jaren de garantie-
prijzen verlaagd en de melkheffing ingevoerd. Deze
maatregelen werken alleen maar averechts. Door een
nog hogere produktie' proberen de boeren hun oude
inkomen weer te halen. Zo wordt de overproduktie
eerder vergroot dan weggewerkt.

Volgens de PSP biedt het huidige landbouwbeleid
van de EG en van de Nederlandse overheid geen per-
spektief. De uitgangspunten van een goed landbouw-
beleid moeten zijn:

een behoorlijk en een gegarandeerd inkomen
voor de boeren bij een redelijke arbeidstijd;
bevordering van kooperatieve bedrijfsvoering;
terugdringing van de invloed van banken, voedsel-
concerns en tussenhandel;
tegengaan van de bio-industrie.

Door een gegarandeerd inkomen vervalt voor de boeren
de noodzaak om de produktie op te voeren tot bio-
industrie en uitputting van de grond. De kwaliteit
van voedsel kan dan centraal komen te staan. Om

opdrijving van de grondprijs door spekulatie en kon-
kurrentie te voorkomen moet de grond in handen van
de gemeenschap komen. De agrarische gronden moeten
beheerd worden door een grondbank, waarin gebrui-
kers een zeer zware stem hebben. Een planmatige pro-
duktie dient daarbij tot stand te komen onder toezicht
van organisaties van boeren, landarbeiders, konsu-
menten en milieubeweging. Aileen zo komen ook
jonge boeren nog aan de bak.
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Ook de wijze waarop geproduceerd wordt dient onder
kontrole van gemeenschapsorganen te staan. Het
gebruik van kunstmest en giftige bestrijdingsmiddelen
moet worden teruggedrongen. Een kleinscha!ige pro-
duktiewijze met kleine akkers en intensieve vrucht-
wisseling kan hiervoor uitkomst bieden. De ekono-
mische nadelen hiervan moeten worden opgevangen
doordat de overheid de grond tegen een lage prijs
verpacht en doordat de tussenhandel wordt uitge-
schakeld.
Het Landbouwschap en de verschillende produkt-
schappen moeten worden opgeheven. Demokratische
boeren- en landbouworganisaties moeten hun taken
overnemen.

daarom wil de PSP het volgende:
1. Een planmatige (produktie)beperking voor land-

bouwprodukten met een struktureel overschot.
Afschaffing van de melkheffing.

2. Geen subsidie naar produktie, maar een prijs-
politiek en inkomenssubsidies die ook aan boer
en tuinder een gegarandeerd redelijk inkomen geven
bij normale werktijden.

3. De grond in gemeenschapshanden, maar uitgegeven
aan gebruikers tegen lage huren of zander vergoe-
ding, al naar het gebruik.

4. Drastische beperking van het gebruik van giftige



bestrijdingsmiddelen. Sterke subsidiering van
onderzoek en experimenten met biologische
teelt- en bestrijdingsmiddelen in de landbouw.

5. Goede voedselvoorlichting, onder andere gericht
op het terugdringen van de vleeskonsumptie.

6. Geen bio-industrie: waar nodig worden boeren
door subsidiering en prijsverhoging in staat gesteld
te praduceren zonder gedwongen te zijn dieren te
mishandelen.

7. Geen ontginning van nieuwe landbouwgronden
ten koste van natuurgebieden. Behoud van Dude
kultuurlandschappen met rekreatieve en kultuur-
historische waarde.

8. Opheffing van de waterschappen. Hun taken
worden overgenomen door provincies en ge-
meenten.

9. Demokratisering van de procedures bij ruilverka-
velingen .

•energle
De energievoorziening neemt een steeds belangrijkere
plaats in binnen de maatschappij. De huidige welvaart
is grotendeels gebaseerd op een omvangrijk gebruik
van goedkope energie. Energie is een sleutelsektor
van de ekonomie. Macht over deze sektor geeft veel
macht in andere sektoren van de ekonomie die ervan
afhankelijk zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat juist in de energiesektor de (machts)koncentratie
in grate ondernemingen ver gevorderd is. In de olie-
sektor was deze koncentratie al sinds het einde van de
vorige eeuw een feit. Sinds de jaren zestig proberen de
oliekoncerns hun invloed uit te breiden tot andere
energiebronnen, zoals uranium en steenkool. Ook
bei'nvloeden de energiekoncerns het energiebeleid
van de staat. Op ministeries en in adviesraden blijken
de belangen van de energiekoncerns rijkelijk vertegen-
woordigd te zijn.

De energieopwekking vindt in Nederland voor bijna
95 procent plaats door middel van verbranding van
aardgas, olie en steenkool. Schadelijk zijn de lucht-
verontreiniging en de thermische verontreiniging
door opwarming van water en lucht. Ais 'oplossing'
voor dit probleem en voor de energieschaarste bepleitte
de overheid kernenergie als een 'goedkope en veilige'
energiebron. Maar kernenergie geeft al bij geringe
toepassingen gevaren voor mens en milieu over een zeer
lange periode. De mogelijkheid om de kerntechnologie
te gebruiken voor militaire doeleinden vormt een zeer
ernstige bedreiging voor de wereldvrede. Bovendien
kunnen de vei Iigheidsmaatregelen bij kernenergie
lei den tot een autoritaire staat die de individuele
vrijheid en demokratische verworvenheden aantast.
Door een steeds massalere anti-kernenergie-beweging
is het op dit moment politiek onmogelijk geworden
met het geplande kernenergieprogramma door te gaan.
De regering Van Agt zoekt een uitweg door een Brede
Maatschappelijke Diskussie te organiseren. Daarin
wil zij ons laten kiezen voor kernenergie of kolen.
De huidige opzet van deze diskussie is voor de PSP
onaanvaardbaar.

De regering Van Agt en de ondernemers willen hun
energiebeleid niet herzien. Het huidige besparings-

beleid leidt slechts tot vermindering van de groei van
het energieverbruik. Op woongebied wachten we nog
op verhoging van de besparingssubsidies in de woningl
wetsektor en energiebesparende bouwvoorschriften.
De elektriciteitsbedrijven krijgen de kans om de toe-
levering van overtollige elektriciteit uit het
bedrijfsleven te saboteren. Vijftig procent van de
onderzoeksgelden voor energie gaat nog steeds naar
kernenergie.
Ook doet de regering maar weinig moeite het patroon
van praduktie en konsumptie te veranderen. Er worden
geen maatregelen genomen tegen wegwerpverpak-
kingen en overbodig autoverkeer. Het tarief bij groot-
gebruik is nog steeds aanzienlijk lager dan voor het
kleingebruik.
De regering en het Energie-onderzoeks Centrum
Nederland (ECN) saboteren het onderzoek naar
alternatieve bronnen. Dit onderzoek verloopt uiterst
traag. Bovendien ontbreken experimenten om het
rendement van alternatieve energiebronnen op grate
schaal te toetsten.

~
De PSP vindt dat dit wanbeleid zo snel mogelijk moet
worden omgebogen. Kernsplijting is, waar ook ter
wereld, levensgevaarlijk en dus onaanvaardbaar. Ook
het onderzoek naar kernfusie moet stopgezet worden.
Kernfusie is een zeer gecentraliseerde energiebron
met enorme beheersproblemen en gevaar voor ont-
snapping van en vergiftiging door tritium. De
onderzoekskosten zijn ontzaglijk hoog.
Een zo groot mogelijk deel van de Nederlandse energie-
voorziening moet komen uit bronnen die niet opraken
zoals zon en wind. Daarnaast moeten de investeringen
in energiebesparing worden opgevoerd en energiebe-
sparende (bouw)voorschriften worden vastgelegd.
Energiebesparing moet vooral in de produktiesektor
tot stand komen. Er moet daarom een einde komen
aan de chaos in het produktiesysteem. Ook om
redenen van verstandig energiegebruik is het nodig
dat de bevolking bepaalt waar, hoe en wat geprodu-
ceerd wordt aan de hand van kriteria met betrekking
tot wenselijkheid, milieuveiligheid en evenwichtige
verdeling van de welvaart over de wereld.
De energiesektor moet ingrijpend worden gedemokrati-



seerd en gedecentraliseerd waar dit de energiebesparing
ten goede komt. Een en ander moet worden vast-
gelegd in een nationaal energieplan. Daarin worden
de bijdragen van verschillende energiebronnen, het
energieonderzoek en de struktuur van de energie-
voorziening geregeld.

daarom wil de PSP het volgende:

1. Stopzetting van de deelname aan het Kalkar- en
Superphenixprojekt. Stopzetting van de kern-
centrales in Borssele en Dodewaard en de UCN-
fabriek in Almelo. Geen nieuwe kerncentrales in
Nederland. Geen proefboringen voor de opslag
van radio-aktief afval.

2. Verzet van de Nederlandse regering tegen kern-
energie (plannen) in andere landen, met name de
Bondsrepubliek Duitsland en Belgie. Geen uitvoer
van nukleair materiaal en kennis op nukleair
gebied. Geen invoer van elektriciteit, opgewekt
door bu iten landse kern centra les.

3. Geen bouw meer van grote elektriciteitscentrales.
De afvalwarmte van bestaande centrales wordt
slechts voor nabij gelegen woonwijken, dorpen of
industrien nuttig gebruikt. Elektriciteit wordt zo
veel mogelijk geproduceerd in stadsverwarmings-
centrales en in bedrijven die veel warmte produ-
ceren. Experimenten met elektriciteitsopwekking
uit windkracht.

4. Een zo beperkt mogelijk gebruik van steenkool.
Aan het gebruik worden strenge milieunormen
gesteld, zodat de verontreiniging met stof en
S02 niet toeneemt. Indien Nederland op langere
termijn behoefte heeft aan steenkool, winning uit
eigen bodem uitsluitend met mens- en milieu-
vriendelijke methoden.
Meer geld voor onderzoek naar en invoering van
alternatieve energie. Er komt een experiment met
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gekombineerde zonne- en gasverwarming in 2000
woningwetwoningen. In de bouwvergunning
worden voorwaarden met betrekking tot isolatie,
passieve zonneverwarming en zonnekollektoren
opgenomen. Hierdoor ontstane hoge woonlasten
worden boven een bepaalde norm gekompenseerd.

6. Energiebronnen, energieproduktie en -distributie
in gemeenschapshanden, zodat de baten van
de aargas- en oliewinning geheel aan de gemeen-
schap ten goede komen. KEMA en ECN komen
onder direkte kontrole van het parlement. Ook de
SEP komt rechtstreeks onder demokratische
kontrole en krijgt nauw omschreven taken.

7. Instelling van een tarievenstelsel waarbij boven een
norm de prijs per verbruikte eenheid stijgt. Levering
en prijs van aardgas en elektriciteit voor produktie-
doeleinden worden bepaald aan de hand van
maatschappelijke noodzaak en wenselijkheid van
de betreffende produktie. Vooruitlopend hierop
opheffing van de tariefverschillen tussen klein-
en grootgebruik. Afschaffing van het vastrecht.
Verlaging van de aardgasprijzen voor kleingebruik.

8. Geen aanlanding van LNG. Transport van aardgas
over grote afstanden per pijpleiding. Aanlanding
van LPG uit de Noordzee per pijpleiding. Geen
aanlanding van LPG op de Maasvlakte of elders
binnengaats. Vervoer van LPG zoveel mogelijk
per pijpleiding. Indien aanlanding van LNG en/of
LPG in de toekomst nodig mocht blijken, zal dit
op een buitengaats eiland gebeuren.

9. Gebruik van LPG bij voorkeur in de petrochemie
en voor elektriciteitsopwekking. Beperking van het
kleingebruik (onder andere in auto's). Verbod op
LPG-stations in de bebouwde kom. Opname van
LPG in de wet gevaarlijke stoffen.

10. Subsidie aan milieugroepen voor het verspreiden
van informatie op enerqiegebied.



rekreatie
De verkorting van de arbeidsdag en de toegenomen
werkloosheid dragen bij tot meer besteedbare vrije
tijd. Dit zal nog meer het geval zijn wanneer een
kortere werkweek en een verlaging van de pensioen-
gerechtigde leeftijd doorgevoerd wordt. De rekreatieve
voorzieningen houden zeker geen gelijke tred met
deze ontwikkeling. Er is een ruimtelijke scheiding
gekomen tussen wonen en rekreeren: door het winst-
bejag is de grond in woongebieden te duur geworden
om er volkstuintjes of zoiets aan te leggen. Naast deze
ruimtelijke scheiding brengt de kapitalistische
produktiewijze ook een inhoudelijke scheiding tussen
werken en rekreeren. Voor grote groepen mensen is
het onmogelijk werk te doen waarbij zij hun mogelijk-
heden zinvol gebruiken of ontwikkelen. Rekreatie
heeft in deze situatie voor een belangrijk deel als
funktie dat mensen geestelijk weer voldoende bij-
komen om de arbeid te kunnen voortzetten.
Bij veel sportbeoefening heerst de mental iteit van
winnen-tot-elke-prijs. De geforceerde lichamelijke eisen
maken met name topsport tot een ongezonde bezig-
heid. Oat topsport gezond zou zijn is dan ook groten-
deels een mythe. Het zogenaamde karakter bevorderen
is in de praktijk een bevordering van ongewenste
waarden.

Het bedrijfsleven maakt zich van steeds meer sport-
taken meester. Oat geldt in het bijzonder voor beroeps-
sport, maar in toenemende mate ook voor amateur-
verenigingen. Deze bemoeienis tast de demokratie
in de sportverenigingen aan. Doordat de sponsor
op elk moment de subsidie kan intrekken, krijgt hij
grote invloed op het verenigingsbeleid. De leden van
de vereniging hebben zo weinig meer te vertellen.

De PSP vindt dat de rekreatieve mogelijkheden
- sport, spel, kreatieve beleving, algemene ontwikkeling
en dergelijke - voor iedereen in gelijke mate toeganke-
lijk moetE'n zijn. Aan de ruimtelijke scheiding tussen
wonen en rekreeren moet een einde komen. In iedere
buurt of wijk moeten voorzieningen op dit gebied
aanwezig zijn, zoals groenvoorzieningen, volkstuinen,
sportvelden, zwembaden, buurthuizen en speelplaatsen.

daarom wil de PSP het volgende:
1. Uitbreiding van het aantal volkstuinen. In geen

geval mogen volkstuinen wijken voor andere
plannen, als niet gelijkwaardige nieuwe ruimte
wordt aangeboden tegen volledige schadeloos-
stelling.

2. Een prijsbeschikking om de tarieven op campings,
met name van de staanplaatsen voor stacaravans
in de hand te houden.

3. Een wettelijke regeling die de rechtspositie van de
rekreant tegenover de campingbaas verzekert.

5. Geen rekreatie ten koste van natuurgebieden,
broedplaatsen van vogels en dergelijke.

6. In natuurgebieden en op de Waddeneilanden geet
auto's, uitgezonderd die van de bewoners.

7. Bij NS-stations gra'tisuitleen van fietsen.
8. Bevordering van aktieve rekreatie in en buiten

sportverenigingen, onder andere door gratis
toegang tot zwembaden. Ruime subsidiering
van amateursport, zodat de kosten van het Iid-
maatschap voor niemand een bezwaar kunnen zijn.

9. Aileen overheidssubsidies voor professionele spor1
als de overheid ook zeggenschap krijgt over de
besteding. Geen subsidie als een vereniging een
kommerciele sponsor heeft.

10. Voozieningen voor gehandicapten, zoals aangepaste
ingangen, bij zomer- en rekreatiehuizen, zwem-
baden, sportzalen en sportterreinen.

11 . Naakte openluchtrekreatie op aile openbare
rekreatieterreinen vrij.

12. Een nationaal waterrekreatieplan, met onder meer
vastlegging aantal ligplaatsen, beperking van motor-
boten door registratie, omvangsbepalingen op
binnenwateren voor motorvermogen. Uitbreiding
van de voor motorboten verboden vaarten. Verbod
van speedboten.



kunst
Een groot deel van de kunst komt alleen ten goede
aan een maatschappelijke bovenlaag. Oat ligt ook
voor de hand wanneer die kunst betaald wordt door
rijke opdrachtgevers. Maar de rol van partikuliere
opdrachtgevers is in grote mate overgenomen door de
overheid. Vroeger moesten veel ku nstenaars zich
aanpassen aan de eisen van hun rijke opdrachtgevers,
die zich als enigen de luxe van kunstgenot konden
veroorloven. Maar ook nu de rol van de partikuliere
opdrachtgever grotendeels is overgnomen door de
overheid, bestaan nog steeds de traditionele drempels
van de kultLlurgebouwen waarin kunst zich afspeelt.
Het beleid van de overheid is erop gericht de kunst-
beoefening 'in stand' te houden. Door dit kunstbeleid
wordt de kunstvernieuwing onvoldoende bevorderd.

',Ie PSP vindt dat kunst bereikbaar moet zijn voor aile
mensen. Daartoe moeten de gevestigde kunstinstel-
Iingen gedemokratiseerd worden. Aile drempels die
ze voor het gewone publiek ontoegankelijk maken
moeten worden afgebroken. Groepen die nu weinig
invloed kunnen hebben op het tot stand komen
van kunst moeten kunnen optreden als opdrachtgever,
of zelf kunst kunnen maken. In samenwerking tussen
de 'gebruikers' en de kunstenaars kan de kunst zich
ontwikkelen en vernieuwen in de richting van meer
maatschappelijke toepassingen. Omdat kunst voort-
komt uit een ontwikkelingsporces, en het tijd kost
voordat nieuwe kunstvormen hun plaats in de
maatschappij hebben gevonden, zal er altijd een deel
van de kunst zijn dat maar een kleine groep mensen
bereikt. Het kunstbeleid moet er mede op gericht
zijn deze nieuwe vormen zoveel mogelijk voor iedereen
toegankelijk te maken. Kunst die verzet tegen de
0nderdrukkende strukturen in de maatschappij weer-

~;')eft of mensen daartoe probeert te brengen mag niets
in de weg worden gelegd en zal door de PSP steeds
worden gesteund. Kunstenaars moeten zich volledig
kunnen uiten, zonder censuur, verkommercialisering
of wat voor aanpassing aan 'gangbare ideeen' dan ook.
Daartoe is een niet-elitair kunstbeleid nodig, waarbij
in de eerste plaats een behoorlijke bestaanszekerheid
wordt verschaft aan zowel de scheppende als uit-
voerende kunstenaars. Zo ontstaan ook de voor-
waarden voor een kreatieve kunstbeleving. Kunst kan
dan ook meer gaan dienen als middel om inzicht te
krijgen in de maatschappij.

daarom wil de PSP het volgende:
1. Een inkomensregeling die aile kunstenaars een

reele bestaanszekerheid biedt, zonder belemme-
ringen voor vrouwelijke kunstenaars (zoals mate-
riaalvergoeding gekoppeld aan kostwinnersschap).
Deze regeling moet uitgevoerd worden door
demokratische organen. Kunstwerken die door
deze regeling tot stand komen moeten zoveel

mogelijk voor iedereen bereikbaar zijn.
2. Een algemene 1-procentsregeling voor de kunst

bij aile door de overheid gefinancierde of gesub-
sidieerde voorzieningen. Daardoor kunnen kunste-
naars werkzaam zijn in opdracht van bijvoorbeeld
onderwijs- of welzijnsinstellingen, stedebouw-
kundige teams, wijkcentra en openbaar vervoers-
bedrijven.

3. Meer onderwijsuren voor kunstzinnige vorming.
4. Geen subsidie aan kommerciele instellingen.

Verschuiving van subsidies op exploitatiebasis
voor vaste kunstenaarskollektieven. Podiumsubsi-
dies voor niet-kostendekkende uitvoeringen en
voorstellingen. Herverdeling van de subsidies ten
gunste van kleine, vernieuwende gezelschappen.
Geen 'censuur' op kunstuitingen bij het toekennen
van subsidies.

5. Demokratisering en openbaarheid van aile over-
heidsadvieslichamen op het gebied van kunst en
kultuur, met vertegenwoordiging van kunstenaars-
bonden.

6. De toegang tot musea gratis. Elk groot museum
edukatieve dienst.

7. Openbare artotheken, op dezelfde wijze opgezet
als nu openbare bibliotheken.

8. Handhaving van de vertikale prijsbinding bij
boeken.

9. Uitbreiding van het aantal ruimten waar muziek
gemaakt kan worden.

10. Kunst op straat vrij.



regionale kultuur
Zoals in aile landen waar een minderheid het voor het
zeggen heeft overheerst ook in Nederland de kultuur
van de heersende klasse. Dat komt onder andere tot
uiting in de taal. Datgene wat als 'algemeen beschaafd
Nederlands' geldt is oorspronkelijk de streektaal van de
Kennemer regenten in Holland, het rijkste gewest van
de Nederlanden. Elke streektaal in Nederland die af-
wijkt van het 'algemeen beschaafd Nederlands' wordt
dan ook gediskrimineerd. Zij krijgt een zeer lage status
toebedeeld. Het onderwijs wordt bij voortduring mis-
bruikt om deze schrijnende situatie te laten voortdu-
ren.

De PSP wijst deze onderdrukking op kultuurgebied ra-
dikaal af. De bevrijding van de kultuur van het volk is
niet te verwezenlijken zonder de bevrijding van de on-
derdrukte groepen. Maar ook nu al moeten we werken
aan die kulturele bevrijding.

Vanzelfsprekend geldt bovenstaande ook voor Fries-
land. Toch neemt Friesland een aparte plaats in. De
Friese beweging heeft na honderd jaar strijd voor
elkaar gekregen dat een klein aantal rechten, zoals wij
die voorstaan, in Friesland werkelijkheid zijn gewor-
den. Zo is het Fries op de kleuter- en basisscholen inge-
voerd. Toch geldt ook in Friesland nog te veel dat de
ontplooiingskansen stijgen naarmate men het 'alge-
meen beschaafd Nederlands' beter beheerst.
De PSP vindt dan ook dat de Friese taalbeweging vol-

ledige steun van de rijksoverheid verdient. Hierbij moet
er echter voor worden gewaakt dat er geen 'algemeen
beschaafd Fries' gaat ontstaan. Dat zou de onderdruk-
kende rol van het 'algemeen beschaafd Nederlands'
over kunnen nemen.

daarom wil de PSP het volgende:
1. Opneming in de grondwet van het recht de eigen

taal te gebruiken. Nadere uitwerking van dit grand-
recht in de regio's wat betreft onderwijs, wetgeving,
rechtspraak, openbaar bestuur en dergelijke.

2. Integratie van regionale talen als medevoertalen in
het openbare leven.

3. Invoering van de regionale taal in het onderwijs.
4. Financiele en andere steun aan eigentalige krantet

tijdschriften en omroepen.
5. Volledige integratie van het Fries als voertaal op

het punt van bestuur, rechtspraak en dergelijke in
Friesland.

6. Uitbouw van de dependance van de Rijksuniversi-
teit Groningen te Leeuwarden tot een volwaardige
universiteit, waar men in het Fries kan studeren.

7. Erkenning en gebruik door PTT, ANWB, NS en
dergelijke van de Friestalige vormen als officiele na-
men voor geografische benamingen (straten, plaat-
sen, wateren en dergelijke) in Friesland.

8. Oprichting van een volwaardige omroep voor Fries-
land, betaald door het rijk.

media
In Nederland hestaat persvrijheid. Er is een grote
verscheidenheid aan dagbladen en radio- en TV -om-
roepen. Die verscheidenheid wordt bedreigd door de
persconcentratie, de opheffing van dagbladen en de
'vertrossing' van de omroepen.
De mogelijkheid om van de persvrijheid gebruik te
maken, is niet voor aile maatschappelijke groepen en
stromingen even groot. De invloed van krantenlezers en
journalisten op het redaktionele beleid is gering. Een
aantal omroepen heeft in plaats van een demokratische
verenigingsstruktuur een stichtingsvorm.
Het oprichten en instandhouden van kranten en
omroepen kost veel geld. Dat geld wordt verkregen
door een beleid te voeren dat zoveel mogelijk adver-
teerders en kijkers oplevert. Het gevolg is een diktatuur
van de kleurloze middelmaat, de 'vertrossing', die
vooroordelen bevestigt, kritische informatie achter-
wege laat en de aandacht afleidt naar sterren in de

amusementswereld. links is in de media sterk onder
vertegenwoordigd.
De PSP vindt het een belangrijk vereiste in eer
demokratie, dat iedereen goede informatie kan krijger
over alles wat van maatschappelijk belang is. VOOI
radio en televisie dienen de verscheidenheid van dE
omroepen, hun demekratie en de rechten van hur
medewerkers gewaarborgd te zijn. Kranten er
tijdschriften moeten kunnen bestaan zonder afhanke
lijk te zijn van adverteerders of andere kommercielE
belangen. Dit valt te bereiken door voor de kranter
eenzelfde regeling in te voeren als veer radio en tele
visie: de drukkerijen komen in gemeenschapshanden er
stellen hun diensten ter beschikking van uiteenlopend«
persorganen.

daarom wit de PSP het volgende




