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WINST IS GEEN WERK 

Ti 
januari 1981 De Nederlandse samenleving is aan het vastlo-

pen. De werkloosheid blijft stijgen. Veel men-
sen hebben geen goed en betaalbaar huis. De 
regering steunt de ondernemers. Vette subsi-
dies gaan naar het bedrijfsleven zonder dat dat 
tot meer werk leidt. Spekulanten worden niet 
aangepakt. Op mensen die in verzet komen 
wordt de politie losgelaten. Tegen brede be-
wegingen in, houdt de regering vast aan kern-
wapens en kernenergie. Vrouwen worden voor 
abortus onder kuratele van een arts gesteld. 
De regering Van Agt heeft duidelijk gemaakt 
dat rechts niet in staat is de problemen aan te 
pakken. 

Volgens de PSP zijn ingrijpende maatregelen 
nodig. Nederland moet een nieuwe koers in-
slaan. De huidige problemen hebben alles te 
maken met de kapitalistische struktuur van de 
samenleving. Bepalend voor af en wat er ge-
produceerd wordt, is nu niet de maatschappe-
lijke behoefte, maar de winst. Daarvoor wordt 
op milieu en grondstoffen roofbouw gepleegd. 
Worden mannen en vrouwen ontslagen of via 
de WAO afgedankt. Bij het opvoeren van de 
bewapening lacht de wapenindustrie in het 
goedgevulde vuistje. Per minuut wordt twee 
miljoen aan bewapening uitgegeven in een 
wereld waarin meer dan een miljard mensen 
honger moeten lijden. 
Om de problemen doeltreffend aan te pakken 
is een radikale verandering van de maatschap-
pij nodig. Het kapitalisme en het patriarchaat, 
de onderdrukking van vrouwen door mannen, 
moeten worden vervangen door het socialis-
me. Dan is het uit met de beslissende invloed 
van een klein aantal grote ondernemingen op 
de ekonomie. Mensen moeten gezamenlijk 
kunnen bepalen wat er geproduceerd wordt, 
en waar, wanneer, hoe en hoeveel. De huidige 
arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen 
moet opgeheven worden. Mannen zullen net 
zo goed bij het verzorgen en opvoeden van 
kinderen betrokken moeten zijn als vrouwen. 
Alle arbeid moet worden herverdeeld: betaal-
de, vrijwillige en huishoudelijke. 
De wapenwedloop moet doorbroken worden. 
Onderhandelingen tussen de machthebbers in 
Verenigde Staten en Sovjet Unie houden die 
wedloop niet tegen. Alleen een brede bewe-
ging onder de bevolking van de betrokken lan-
den kan dat afdwingen. Nederland kan die be-
weging het beste stimuleren door zelf te be-
ginnen met het verwijderen van alle kernwa-
pens. 

Kortom, nodig is een beleid gericht op radika-
le demokratisering, femin/sering en ontwape-
ning. Voor zo'n beleid doet de PSP konkrete 
voorstellen in haar verkiezingsprogramma '81-
'85. De hoofdpunten daaruit staan in deze 
folder. 
Zo'n programma in de richting van een socia-
listische maatschappij is alleen door te voeren 
dooreen gezamenlijke strijd van de progressie-
ve bewegingen. Voor de PSP is het wezenlijk 
dat een regering van links de strijd van alle 

'Als de lonen omlaag gaan, kunnen de winsten 
stijgen. Als de winsten stijgen, gaan de investe-
ringen omhoog. Meer investeren leidt tot meer 
werk.' Dat was de toverformule van Van Agt 
en Wiegel, waar het hele beleid op gebouwd 
was. Ze bleek, zoals vaker met toverformules, 
niet te werken. Het aantal werklozen daalde 
niet tot 150.000, zoals CDA en VVD in hun 
plan Bestek '81 voorspelden. Integendeel, dik 
300.000 mensen staan nu als werkzoekend ge-
registreerd. De winsten van de grote koncerns 
zijn wel gestegen. Maar vaak stoten deze juist 
arbeidsplaatsen af. Via regelingen als de WI R  

progressieve bewegingen ondersteunt en ver-
sterkt. Zo'n linkse regering mag die strijd 
nooit afzwakken of tegenwerken, zoals de re-
gering Den Uyl gedaan heeft. Zoals de PvdA 
ook nu doet bij de IKV-kampagne. Of D'66, 
door de loonmaatregel van Albeda te onder-
steunen. Een krachtige socialistische inbreng 
is nodig om een ander beleid mogelijk te ma-
ken. Versterk daarom de PSP: word lid en 
werk mee. 
En stem 26 mei PSP. 

kregen ze wel miljarden van de regering. Zon-
der dat er kontrole is op wat ze daarmee 
doen. Rechtse kabinetten willen de onderne-
mers daarin Vrij laten. Die miljarden stelden 
hen in staat in het buitenland te investeren. 
Of ze investeerden in arbeidsbesparende ma-
chines in eigen land, waardoor juist mensen 
op straat kwamen te staan. 

Wat is er fout aan het Bestek-beleid? Natuur-
lijk dat de kontrole bij subsidies ontbrak. De 
subsidie werd in het wilde weg gegeven, ook 
aan de sterke bedrijven die toch al winst 
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maakten. Elk gericht beleid ontbrak. Een an-
der belangrijk bezwaar is de loonmatiging, die 
de regering oplegde. Loonmatiging, juist van 
de lagere inkomens, leidt ertoe dat mensen 
moeten bezuinigen op de dagelijkse uitgaven. 
Minder kopen betekent voor de bedrijven 
minder omzet. Dat heeft grote gevolgen voor 
de werkgelegenheid. De kleinere bedrijven 
kunnen die daling in de omzet niet opvangen 
en moeten sluiten. Dat kostte talloze banen. 
en meer uitkeringen voor het groter aantal 
werklozen. Naast de werkenden moeten ook 
bedrijven die uitkering opbrengen. Wat ge-
dacht werd als een gunstig effekt van de loon-
matiging verdwijnt zo voor een groot deel 
weer. Zo werd Bestek '81 een beleid van de 
neergaande spiraal. 

De huidige krisis in de ekonomie is niet uit de 
lucht komen vallen. Zij vloeit voort uit het ka-
pitalisme: het winststreven van de onderne-
mers en het ongeplande karakter van de eko-
nomie. Zonder aantasting van het kapitalis-
tische systeem zijn de problemen niet op te 
lossen. De PSP vindt dat de bestaande chaos 
in produktie moet worden vervangen door een 
demokratische planekonomie. Binnen de gren-
zen van zo'n plan worden bedrijven en instel-
lingen beheerd door de direkt betrokkenen. 
Het noodzakelijke werk, binnens- en buitens-
huis, moet eerlijk worden verdeeld. Daarvoor, 
en om de werkloosheid aan te pakken, is een 
verkorting van de arbeidsdag nodig. Om te be-
ginnen in de komende-periode tot zeven uur. 
In plaats van de ongerichte steun aan het be-
drijfsleven moet de overheid zelf werk schep-
pen door te investeren in zaken als stadsver-
nieuwing, onderwijs, ontwikkeling schone 
energiebronnen, isolatieprogramma, woning-
bouw, uitbreiding openbaar vervoer, kinder-
opvang, welzijnswerk. Waar de overheid be-
drijven steunt moet de zeggenschap van de 
overheid èn van het personeel gegarandeerd 
zijn. Tot modaal, in 1981 35.000 per jaar, 
moeten de prijzen volledig gekompenseerd 
worden. Niet de lage inkomens, maar de top-
inkomens moeten worden aangepakt. 

Naast de massale. werkloosheid is de woning-
nood een van de nijpendste problemen in Ne-
derland. Zo'n miljoen mensen zijn er slachtof-
fer van. Vooral de lager betaalden hebben er 
mee te maken. Want niet iedereen heeft last 
van de woningnood: voor mensen met geld is 
er keus genoeg. Ook de woonlasten zijn on-
rechtvaardig verdeeld. Mensen met lagere in-
komens betalen vaak twintig tot dertig pro-
cent van hun inkomen aan een woning. Men-
sen met een top-inkomen besteden een veel 
kleiner deel van hun inkomen aan wonen. 

De bouw is verder ingezakt. Met name de 
bouw van gesubsidieerde woningen is achter-
uitgehold. En wat er gebouwd wordt, ook al 
is het gesubsidieerd, wordt steeds duurder. 
Huren van vijf honderd gulden per maand zijn 
geen uitzondering meer. Dergelijke huren zijn 
voor huurders en woningzoekenden niet meer 
op te brengen. Ook gerenoveerde woningen 
moeten na renovatie een te hoge huur opbren-
gen. Woningnood aan de ene kant en massale 
leegstand van de woningen aan de andere 
kant. Het is deze schrijnende tegenstelling die 
woningzoekenden woedend maakt. Veel van 
die leegstaande panden werden gekraakt. Daar-
tegen laat men de politie hard optreden. Maar 
het kabinet Van Agt-Wiegel nam geen maatre-
gelen om de leegstand aan te pakken. Daar-
mee neemt het kabinet de spekulanten en be-
leggers in bescherming. 

Het aandeel van volkshuisvesting in de rijksbe-
groting is de afgelopen jaren minder gewor-
den. Bij jongerenhuisvesting was het aantal ge-
bouwde woningen veel kleiner dan in de plan-
nen stond. 

De PSP wil een ander beleid. De bouw van be-
taalbare woningwetwoningen moet drastisch 
worden verhoogd. Hierdoor kunnen ook de 
tienduizenden werkloze bouwvakkers weer 
aan de slag. De regering moet banken en pen-
sioenfondsen verplichten een deel van hun 
vermogen tegen een niet-kommercieel rente-
tarief te beleggen in sociale woningbouw. Bij 
nieuwbouw en verbouw in totaal 75 procent 
voor één- en tweepersoonshuishoudens en  

voor woongroepen. De huurhuizen moeten in 
de huursfeer blijven en mogen niet overgehe-
veld worden naar de koopsektor. De PSP wil 
een financieringsbeleid, waarbij de lagere in-
komens niet meer dan tien procent van hun 
netto inkomen aan woonlasten betalen. 
Om spekulatie tegen te gaan moet er een leeg-
standswet komen, waarbij gemeenten panden 
die twee maanden of langer leeg staan moet 
vorderen voor huisvesting van woningzoeken-
den. De overheid moet met voorrang gronden 
die twee maanden of langer leeg staan moeten 
vorderen voor huisvesting van woningzoeken-
den. De overheid moet met voorrang gronden 
en panden kunnen kopen tegen gebruikswaar-
de. 
De PSP heeft zich in het verleden steeds sterk 
gemaakt voor zo'n huisvestingsbeleid. In de 
Tweede Kamer heeft de PSP-fraktie zich de 
laatste vier jaar ingezet voor de bouw van 
meer woningen, met name voor jongeren, 
voor een verbod op de verkoop van huurwo-
ningen, tegen de achterstelling van andere sa-
menlevingsvormen bij het gezin en tegen de 
diskriminatie van buitenlanders bij woning-
toewijzing. Ook plaatselijk, in het buurtverzet 
en in de gemeenteraden, is de PSP aktief om 
werkbare oplossingen voor de woningnood 
aan te geven. Kraakakties om de leegstand aan 
de kaak te stellen, alternatieven voor bouw-
plannen met teveel vrije-sektor-woningen, te-
gengaan van sloop van woningen voor parkeer-
garages of kantoren. 
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Eén ding heeft de regering Van Agt-Wiegel 
nog eens duidelijk gemaakt: VVD en CDA 
zijn ondernemerspartijen. Onder de noemer 
van krisisbestrijding kregen de ondernemers 
miljarden toegestopt. Gewone mensen werden 
gekortwiekt door loonmatiging, bezuinigingen 
op kollektieve voorzieningen en korting van 
uitkeringen. 
Met ondernemerspartijen kun je geen socialis-
me opbouwen, geen linkse politiek voeren. 
Dat is zo klaar als een klontje. Maar voor par-
tijen als PvdA, en ook PPR, kennelijk niet. 
Want beiden sluiten regeren met het CDA niet 
uit. Het PvdA-programma Weerwerk lijkt erop 
geschreven een nieuwe koalitie met D'66 en 
CDA mogelijk te maken. Men is daarvoor be-
reid allerhande kompromissen te sluiten. Wat 
daar uiteindelijk uitkomt kan geen kiezer 
voorzien. 
In Nederland zijn brede bewegingen van pro-
gressieve mensen die een ander beleid voor-
staan. Zoals vakbeweging, energie- en milieu-
beweging, vrouwenbeweging, kraakbeweging 
en vredesbeweging. Die bewegingen onderstre-
pen dat er een nieuwe politiek nodig is. Na de  

verkiezingen van mei aanstaande moet er een 
regering komen die in haar beleid bij die be-
wegingen aansluit. In zo'n regering passen 
rechtse partijen naar hun aard niet. Opiniepei-
lingen laten zien dat links na de verkiezingen 
ook de meerderheid kan halen in de Tweede 
Kamer. Die meerderheid komt er niet vanzelf. 
Linkse partijen moeten daaraan werken door 
een duidelijk alternatief te stellen tegenover 
de huidige regeringsklub van CDA en VVD. 
Een duidelijk alternatief, dat is heel wat an-
ders dan de halfzachte oppositie die het nieu-
we realisme van de PvdA biedt. 
De PSP is bij een linkse meerderheid bereid 
met PvdA, D'66, PPR en CPN te onderhande-
len over de vorming van een linkse regering. 
Zo'n regering moet bewust aansturen op een 
konfrontatie met de gevestigde machten in de 
maatschappij. Voor de PSP is toetssteen of 
zo'n regering konkrete stappen wil zetten op 
punten als: 
- demokratische zeggenschap over de investe-

ringen; 
- socialisatie van de voornaamste produktie-
middelen; 

- demokratisering van de maatschappij op alle 
nivo's; 

- ontwapening en een anti-imperialistische po-
litiek, wat onder meer tot uiting komt in het 
uittreden uit de NAVO. 

Ook als onderhandelingen over zo'n linkse re-
gering mislukken, is het belangrijk om rechts 
uit de regering te houden. Een (minderheids) 
kabinet van bijvoorbeeld PvdA en D'66 is dan 
te verkiezen boven een koalitie met rechts. De 
PSP is bereid in dat geval zo'n kabinet moge-
lijk te maken. Natuurlijk binnen zekere gren-
zen. De PSP kan geen kabinet steunen dat 
handelt in strijd met de verlangens van de ar-
beidersbeweging. Als het zich opstelt als een 
sta-in-de-weg bij stappen naar socialisme en 
ontwapening. Onderdelen van het beleid die 
in socialistische richting gaan zal de PSP steu-
nen. Ook in die situatie zal de PSP zich in het 
parlement en daarbuiten blijven inzetten voor 
verdergaande doeleinden. Zij zal zich niet la-
ten matigen in haar optreden, vanuit het besef 
dat alleen ingrijpende veranderingen van het 
beleid perspektief bieden. 
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In haar verkiezingsprogramma zet de PSP uit-
een welke politiek zij komende jaren nodig 
vindt. Volgens de PSP moeten de volgende 
punten als belangrijkste in een links regerings-
programma opgenomen worden: 

De ekonomie onder kontrole brengen van 
de gemeenschap 
Belangrijke stappen hierbij zijn: 
- demokratische vaststelling van een lande-
lijk ekonomisch plan; 

- drastische inkomensnivellering; boven de 
ton honderd procent inkomstenbelasting; 

- een strakke prijs- en winstbeheersing; 
- socialisatie van de belangrijkste industrie-
en, grote handelsmaatschappijen en be-
langrijke financiële instellingen als ban-
ken en pensioenfondsen; 

- arbeiderskontrole over de investeringen. 

Ontwapening en een anti-militaristische 
politiek 
Belangrijke stappen hierbij zijn: 
- verwijdering van alle kernwapens uit Ne-

derland; 
- ontmanteling van de buitenlandse bases 
in Nederland en het terugtrekken van de 
Nederlandse troepen uit het buitenland; 

- uittreden uit de NAVO en het sluiten 
van verdragen die de neutraliteit van Ne-
derland garanderen; 

- afschaffing van de militaire uitgaven en 
de omzetting van wapenindustrie in vre-
desindustrie. 

3. Een wettelijk kader voor demokratisering 
op alle nivo's 
Belangrijke  stappen hierbij zijn: 
- decentralisatie van beslissingsbevoegd-

heden naar een zo laag mogelijk nivo; 
- ruimere mogelijkheden voor overdracht 

van bevoegdheden aan raden in buurten, 
bedrijven en instellingen. 

4. Opheffing van de werkloosheid en van de 
arbeidsdeling naar sekse 
Belangrijke stappen hierbij zijn: 

- herverdeling van de arbeid binnens- en 
buitenshuis mede door verkorting van de 
arbeidsdag; 

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

- mensen met deeltijdbanen dezelfde 
rechtspositie als bij volledige banen, met 
dezelfde mogelijkheden voor om- en bij-
scholing; 

- verruiming van de mogelijkheden voor 
deeltijdarbeid, met name in leidinggeven-
de en beleidsfunkties; 

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

- individualisering van het recht op werk, 
van belasting en van sociale zekerheid, 
enzovoort; 

- op grote schaal zinvol vrijwilligerswerk 
omzetten in betaalde arbeidsplaatsen; 

- uitbreiding van kollektieve voorzieningen, 
zoals onderwijs, gezondheidszorg, kinder-
opvang, eetgelegenheden, welzijnswerk, 
openbaar vervoer; 

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

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

- seksueel geweld ook in het huwelijk straf-
baar stellen; 

- zelfbeschikkingsrecht in de gezondheids- 
zorg; rechtop vrijwillige euthanasie. 

6. Opheffing van de woningnood 
Belangrijke stappen hierbij zijn: 
- sterke opvoering van de bouw van betaal-
bare woningwetwoningen voor één- en 
twee-persoonshuishoudens en woongroe-
pen; 

- versnelling van de stadsvernieuwing; 
- een regeling waarbij de gemeenten pan-
den moeten vorderen als ze twee maan-
den of langer leeg staan. 

Terugdringing van de verspilling van ener- 
gie en grondstoffen 
Belangrijke stappen hierbij zijn: 
- ontwikkeling van alternatieve energie- 
bronnen; 

- stopzetten van kernenergie; 
- een uitgebreid isolatieprogramma; 
- maatregelen tegen verspilling bij produk- 
tie en konsumptie, zoals het terugdrin- 
gen van het autogebruik. 

8. Solidariteit met de Derde Wereld 
Belangrijke stappen hierbij zijn: 
- hulp gericht op de sociaal-ekonomische 
en kulturele bevrijding van de volkeren 
van de Derde Wereld; 

- steun aan bevrijdingsbewegingen; 
- uittreden uit de EG; 
- 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; 
- alle onderwijs gratis; 
- extra aandacht voor buitenlandse kinde- 
ren. 

10. Bestrijding van de repressie 
Belangrijke stappen hierbij zijn: 
- terugdraaien van militaire ontwikkelin-

gen bij de politie; 
- opheffing van het korps mariniers, de 

kommandotroepen en de marechaussee; 
- opheffing van de BVD; 
- verbod voor repressieve buitenlandse or-

ganisaties om in Nederland aktief te zijn; 
- schrappen van de bijzondere noodwetge-

ving; 
- uitbreiding van de rechten van dienst-
plichtigen en afschaffing van de militaire 
rechtspraak. 
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Onder druk van de vrouwenbeweging ging ook 
de regering Van Agt wat doen aan vrouwenza-
ken. Een aparte staatssekretaris voor emanci-
patie, dat lijkt nog eens wat. Maar in haar be-
leid was deze regering van CDA en VVD 
vrouw-onvriendelijk. Vrouwen kregen van 
haar meer mogelijkheden om buitenshuis te 
werken, maar dan wel in werk waar geen an-
deren voor te vinden zijn: nachtarbeid en het 
leger. De bezuinigingen treffen juist beroepen 
waar veel vrouwen werken, zoals bijvoorbeeld 
de gezins- en bejaardenhulp. Ze hebben ook 
tot gevolg dat het huishoudelijk werk zwaar-
der wordt. De nieuwe abortusregeling van de 
regering is een belediging van vrouwen. Voor 
een abortus wordt een vrouw onder kuratele 
van een arts gesteld. De regeling is een aantas-
ting van het recht van vrouwen op zelfbe-
schikking over hun eigen lijf. 

In de maatschappij heersen nog steeds de nor-
men van het gezin. Mensen worden vertrouwd 
gemaakt met het beeld van de man als kost-
winner en de vrouw als moeder en huisvrouw. 
Bij de mythe rond het gezin hoort ook het 
idee dat vrouwen niet buitenshuis werken. Dit 
althans niet hoeven en horen te doen. Maar de 
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feiten zijn heel anders. Veel vrouwen werken 
ook buitenshuis. Dat betekent dat ze vaak een 
dubbele taak hebben. 
Met de onderdrukking van vrouwen in werk 
en normen hangt ook de ongelijkheid op sek-
sueel gebied samen. In de heersende norm 
wordt de vrouw gezien als een Iustobjekt. In 
de porno-industrie komt dit zeer duidelijk en 
hard naar voren. 

De PSP wil een maatschappij waarin een einde 
is gemaakt aan alle onderdrukking van vrou-
wen. Om dit te bereiken is het verzet van de 
vrouwenbeweging van groot belang. Bij zowel 
mannen als vrouwen moet een bewustwor-
dingsproces op gang komen. Om de onder-
drukking van vrouwen op te heffen is het no-
dig dat alle arbeid herverdeeld wordt: betaal-
de, vrijwillige en huishoudelijke arbeid. Man-
nen moeten net zo goed betrokken zijn bij 
huishouding en opvoeding van kinderen. Dit 
kan alleen als de betaalde werkdag drastisch 
bekort wordt tot vijf uur. Komende jaren 
moet daaraan begonnen worden. Het PSP-
Kamerlid Fred van der Spek vroeg in oktober 
'78 al in een motie in de Tweede Kamer dat 
de regering haar beleid af zou stemmen op een  

werkdag van zeven uur in '81. Die motie kreeg 
toen alleen de steun van CPN en PSP. 
Ook de organisatie van het huishoudelijk werk 
moet veranderen. Voor kinderopvang, zieken-
hulp, eet- en wasgelegenheden en dergelijke 
moeten gemeenschappelijke voorzieningen ko-
men. Dat betekent ook dat er anders gebouwd 
moet worden. Niet alleen rijtjes gezinswonin-
gen, maar ook huizen met die gemeenschappe-
lijke voorzieningen en voor woongroepen. 

Het gezin moet als overheersende samenle-
vingsvorm verdwijnen. De heteroseksualiteit 
als norm voor iedereen moet worden aange-
pakt. In de hele wetgeving en bij belastingen 
moet worden uitgegaan van vrouwen en man-
nen als zelfstandige individuen. 

Juist in een ekonomische krisis geeft de rege-
ring hoog op over vrijwillig(st)erswerk. Onder-
nemers komen met voorstellen voor massale 
deeltijdarbeid. Maar ook een ekonomische kri-
sis mag geen reden zijn om aan de eisen van 
vrouwen voorbij te gaan. Vrouwenbevrijding, 
juist nu. 
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De bewapeningswedloop gaat nog steeds door. 
Er zijn wel al jaren gesprekken tussen de Ver-
enigde Staten en de Sovjet Unie. Maar dat 
heeft tot nu toe weinig opgeleverd. Voor som-
mige wapens wordt een maksimum afgespro-
ken, maar intussen worden modernere kern-
wapens ingevoerd. De wereld geeft per jaar 
duizend miljard aan bewapening uit. Dat is 
veel meer dan aan zaken als Onderwijs of be-
strijding van honger. Vroeger had de NAVO 
naar eigen zeggen de kernwapens om als af-
schrikking te dienen. Door de bevolking in 
Oost en West voortdurend te gijzelen onder 
dreiging met kernwapens waren deze wapens 
- zo vertelde men - juist de garantie voor 
vrede. Nu is dit verhaal steeds twijfelachtig ge-
weest. Sinds 1960 hebben de Verenigde Sta-
ten minstens vijf keer op het punt gestaan om 
nieuwe kernwapens te gebruiken. Tegenwoor-
dig heeft dat verhaal over vrede door afschrik-
king zijn geloofwaardigheid helemaal verloren. 
Men werkt aan nieuwe middellange afstands-
raketten, cruise  missiles  en neutronenbom. 
Deze kernwapens zijn niet bedoeld als af-
schrikking maar als gevechtswapens. In de 
schema's van de militaire strategen wordt uit-
gegaan van gebruik van deze kernwapens. Men 
praat dan over 'beperkte inzet'. De drempel 
om atoomwapens te gebruiken wordt bewust 
verlaagd. 

In Nederland is een breed verzet tegen de 
kernwapens gegroeid. Dat bleek bij de kam-
pagne tegen de neutronenbom. Dat blijkt ook 
uit de ondersteuning die er is voor het IKV-
voorstel. Ook in andere landen is er een groei-
end verzet: in Japan, België, West-Duitsland 
en Groot-Brittannië bijvoorbeeld. Maar de re-
gering Van Agt en rechtse partijen als CDA en 
VVD blijven op de kernwapens vertrouwen. 
Ze overwegen serieus om eind '81 te kiezen 
voor plaatsing van nieuwe middellange af-
standsraketten in Nederland. Ook D'66 is hier 
niet eenduidig tegen. De PvdA lijkt onder 
druk van Den Uyl te kiezen voor het handha-
ven van een of twee kerntaken. In de zes 
'strijdpunten' van de PvdA blijkt over de ove-
rige vier kerntaken een mistig kompromis met 
het CDA mogelijk. Zodat aan het eind toch al-
les bij het oude kan blijven. Voor de PvdA telt 
regeren kennelijk zwaarder dan de kernwapen-
dreiging. 

De PSP wijst dit gesjacher af. Om de wapen-
wedloop te doorbreken zijn eenzijdige stap-
pen nodig. De PSP staat daarom achter het 
motto van het IKV: help de kernwapens de 
wereld uit, om te beginnen Uit Nederland. Uit 
onderzoeken blijkt dat de meerderheid van de 
bevolking achter dit motto staat. Het is niet 
meer dan demokratisch dat de volgende rege-
ring dat uitvoert. 
Tegen zo'n stap worden vaak twee bezwaren 
aangevoerd: het zou de vrede in gevaar bren-
gen en we zouden onze invloed binnen de NA-
VO verliezen. Deze bezwaren gaan niet op. 
Landen als Zweden, Zwitserland en Oosten-
rijk hebben toch ook geen kernwapens. Bin-
nen de NAVO heeft Denemarken steeds kern-
wapens geweigerd. Spanje en Canada deden ze 
een paar jaar geleden het land uit. Deze voor-
beelden laten zien dat het eerste bezwaar geen 
grond heeft. Het tweede bezwaar wordt voor-
al door de PvdA naar voren gebracht. Door 
niet alle kernwapens weg te doen zou Neder-
land invloed binnen de NAVO houden. Maar 
zo'n opstelling zal binnen de NAVO alleen 
maar de indruk wekken dat Nederland nog 
wel om te praten is. De zogenaamde strijdpun-
ten van de PvdA bevestigen die indruk alleen  

maar. Het kritisch lidmaatschap van de NAVO, 
dat men in die kring aanhangt, kan niets an-
ders opleveren dan na enig gesputter akkoord 
gaan met de NAVO-plannen. Zo wordt het 
kritisch volgen door de PvdA van de NAVO in 
de praktijk medeplichtigheid. We kunnen niet 
wachten tot de sekretaris-generaal van de NA-
VO Luns en president Reagan inzien dat we 
eindelijk met ontwapenen moeten beginnen. 
Op de NAVO-bewapenaars kan men niet ver-
trouwen. Integendeel, elke situatie grijpen ze 
aan om te pleiten voor weer meer wapens. 
Een tijdje terug had het er veel van weg dat 
men vanuit NAVO-kring Rusland uitnodigde 
Polen binnen te vallen. Dan was dat weer een 
argument geweest om de bewapening verder 
op te voeren. De NAVO doet al dertig jaar 
niets anders dan het opvoeren van de bewape- 

Van allerlei kanten wordt geroepen dat er een 
energiekrisis is. De olie en het aardgas zouden 
opraken, zo wordt ons voorgehouden. Het 
antwoord van CDA en VVD hierop is: snelle 
bouw van veel kerncentrales, winning van 
steenkool onder kontrole van de grote onder-
nemingen en een aardgasbeleid dat vooral de 
zakken van de oliemaatschappijen vult. 
De PSP wil een andere kant op: grootscheepse 
isolatie van woningen, stadsverwarming, na-
druk op andere vormen van energiewinning 
zoals zonne-kollektoren, biogas en windener-
gie. 
Opgemerkt moet worden dat de energiekrisis 
voor een groot deel kunstmatig in stand wordt 
gehouden door de grote ondernemingen. De 
voorraden worden te laag geschat en nieuwe 
winningsvelden worden geheim gehouden. Dit 
alles om door een schaarste effekt de prijzen 
voor energie te kunnen verhogen. Dezelfde 
ondernemingen hebben ook een grote greep 
op de ontwikkeling van kernenergie. 
De PSP vindt het gebruik van kernenergie on-
aanvaardbaar. De energieproduktie in kern-
centrales is namelijk levensgevaarlijk. Denk 
maar aan  Harrisburg.  Voor het radio-aktief 
afval is geen oplossing. Het is niet te vernie-
tigen, onschadelijk te maken of veilig op te 
slaan. Vele generaties mensen zitten ermee 
opgescheept. Bij dat afval gaat het vooral om 
plutonium, het giftigste element van de aarde. 
Met die stof zijn bovendien kernwapens te 
maken. Met de verspreiding van kernenergie 
komen zo steeds meer landen over kernwa-
pens te beschikken. Een aantal andere afval-
produkten van kernsplijting, zoals radio-aktief 
jodium en strontium, zijn in zeer kleine hoe-
veelheden al kankerverwekkend. 
Ook over de massale terugkeer naar kolen is 
de PSP allerminst enthousiast. Kolenstook le-
vert grote afvalproblemen op, die slechts ge-
deeltelijk op te lossen zijn. 

De PSP strijdt voor een rechtvaardige en vei-
lige energievoorziening. Daarbij staat energie-
besparing voorop. Niet alleen door een groot-
scheepse aanpak van woningisolatie, maar ook 
door energieverslindende nonsensprodu ktie 
aan banden te leggen. Verder kan het gebruik 
van andere, duurzame energiebronnen krach-
tig bevorderd worden: zon, wind, aardwarm-
te en dergelijke. Die zijn allemaal als energie-
bron bruikbaar. Vaak zijn ze op kleine schaal 
al in gebruik. Het onderzoek naar het gebruik 
van schone energiebronnen moet flink gesti-
muleerd worden. In 1981 geeft de regering  

ning en het verdedigen van de kapitalistische 
belangen. De PSP vindt het de hoogste tijd te 
breken met de NAVO: Nederland uit de NA-
VO, de NAVO Uit Nederland. Nederland moet 
een aktieve vredespolitiek gaan voeren los van 
de NAVO. 

Juist als Nederland begint met ontwapenen 
doet het een enorm appèl op de bevolking van 
alle landen in Oost en West. Dat is van grote 
invloed, want versterking van de beweging on-
der de bevolking is nodig om ontwapening af 
te dwingen. Van militaire staven aan onder-
handelingstafels is die niet te verwachten. 
Daarin ligt de kracht en de invloed van eenzij-
dige stappen van Nederland. Niet als einddoel, 
maar als het eerste begin naar een vreedzame 
wereld. Om te ontwapenen vóór het te laat is. 

hier maar elf miljoen aan, terwijl er naar On-
derzoek naar het gebruik van kolen 150 mil-
joen gaat. 
Een veilig energiebeleid houdt in dat de kern-
centrales in Borssele en Dodewaard en de 
UCN-fabriek in Almelo dicht moeten. De 
bouw van de snelle kweekreaktor in Kalkar 
moet gestopt worden. 
Een rechtvaardige energievoorziening houdt 
niet in dat Esso en Shell vijftien miljard winst 
peuren uit de verkoop van aardgas in de ko-
mende vier jaar. Tarieven voor aardgas mogen 
niet als ekstra-belastingheffing dienen voor de 
kleinverbruikers. En evenmin moet het zuini-
ger omgaan met gas en elektra 'beloond' wor-
den met tariefsstijging. De energieproduktie 
moet onder kontrole van de bevolking komen. 
Om de macht van de oliemaatschappijen te 
doorbreken is een heel andere politiek nodig 
dan die van het huidige CDA-VVD-kabinet. 
Daarvoor is de PSP de afgelopen periode in de 
Tweede Kamer opgekomen. Of het nu ging 
tegen een uitbreiding van de UCN-fabriek in 
Almelo of de akties rond de Dodewaard-cen-
trale. Dat bijvoorbeeld de PvdA het er wel 
eens bij laat zitten blijkt uit het stemgedrag 
over een PSP-motie (zie kadertje). 
In de anti-kernenergiebeweging heeft de PSP 
zich aktief opgesteld. Via de deelname van de 
PSP aan het Landelijk Energie Komitee, maar 
ook anderszins, heeft de PSP er alles aan ge-
daan om het verzet tegen de kernenergie zo 
sterk mogelijk te maken. Nu, anno 1981, is 
een meerderheid van de bevolking tegen kern-
energie. Deze meerderheid moet ook gestalte 
krijgen in de verkiezingsuitslag van 26 mei en 
in de regering die daarna gevormd moet gaan 
worden. 

In 7973 diende PSP-Kamerlid van der 
Spek een motie in, waarin de regering ge-
vraagd werd af te zien van uitbreiding 
van de uraniumverrijkings fabriek (UCN) 
in Almelo. Daarin werd ook gevraagd af 
te zien van levering van verrijkt uranium 
aan Brazilië. Als argument werd onder 
meer genoemd dat het geproduceerde 
plutonium en het radio-aktief afval enor-
me risiko's met zich meebrengen. Voor 
deze motie stemden PSP, PPR en CPN, 
tegen de overige partijen, dus ook PvdA 
en D66. 
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