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POLITIEKE PARTIJ RADIKALEN 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 

Volgens het ontwerp-verkiezingsprogramma neemt de PPR zich voor om de komende 
parlementaire periode te werken aan de volgende punten: 
----------------------------------------------------------------------------- 

1. demokratisering van het politieke 
bestel door decentralisatie van taken, 
bevoegdheden en middelen van de centrale 
overheid naar lagere overheden. 

2. demokratisering van de ekonomie door 
uitbreiding van de bevoegdheden van de 
gekozen ondernemingsraad, die moet 
uitgroeien tot het hoogste bestuurs-
orgaan in de onderneming. 

3. verlegging van het zwaartepunt van 
het beleid ten aanzien van de ekonomi-
sche ontwikkeling (ca. vergunningen-, 
investerings- en arbeidsmarktbeleid) 
naar de provinéiale overheden. 

4. afremming van een verdere ongenuan-
ceerde professionalisering van het 
welzijnswerk en herwaardering van de 
onbetaalde sektor in de ekonomie, oa. 
in samenhang met herverdeling van het  
werk. 

5. herverdeling van zowel het betaalde 
als het onbetaalde werk, vooral door 
het op grote schaal bevorderen van 
deeltijdarbeid, gekoppeld aan een rad-
kale inkomensherverdeling. 

6. nivellering van de partikuliere in-
komens, gebaseerd op een herziening van 
de beloningen. Hieraan is gekoppeld 
individualisering van de belastinghef-
fing en een systeem van realistische 
kindertoelagen. Op den duur moet  dit 
leiden tot een basisinkomen voor 
iedereen. 

7. stimulering-van warmte-kracht-
koppeling bij de (kleinschalige) ener-
gie-opwekking en bevordering van bespa-
ringstechnieken. Zowel nationaal als 
internationaal afzien van kernenergie 
(dit betekent sluiting van de centrales 
te Dodewaard en Borssele, sluiting van 
de UCN-fabriek te Almelo en stopzetting 
van de medewerking aan de bouw van de 
snelle kweekreaktor te Kalkar). 

. koncentratie van wonen, werken en 
rekreren in stedelijke gebieden door 
handhaving van werkgelegenheid in/bij 

de (grote) steden (afwijzing huidige 
spreidingsbeleid), door prioriteit te 
geven aan de stadsvernieuwing, door 
nieuwbouw op de open plekken en verbouw 
van leeggeraakte bedrijfspanden tot wo-
ningen en door zorg te dragen voor een 
leefbare stedelijke omgeving. Handhaving 
van kleine kernen met een volledig 
voorzieningenpakket met aangepast 
openbaar vervoer. 

9. invoering van het zgn. bezitswoning-
beheer waarbij de voordelen van huur én 
koop worden gekorribineerd. Dit betekent 
dat de grond en de woning eigendom wor-
den van de gemeenschap. Het beheer en 
onderhoud van de woning en de woonom-
geving komt te liggen bij woningraden, 
die per wijk opereren. Tijdens de woon-
duur heeft de bewoner de volledige zeg-
genschap over de wijze van inrichting en 
bewoning. Bij verhuizing vervalt de 
zeggenschap over de woning aan de woning-
raad en krijgt de oude bewoner een ver-
goeding voor door hem aangebrachte 
verbeteringen in de woning. 

10. de kernwapens de werelduit, om te 
beginnen uit Nederland. Dub afstoting 
van alle atoomtaken in de komende vier 
jaar. Dat is de eerste stap op weg naar 
een realistische en doelmatige vredes-
strategie. 

11. opsporing door het welzijnswerk van 
de oorzaken van onwelzijn. Middelen op 
nationaal en lokaal niveau worden gericht 
op het wegnemen van die oorzaken. 
Bijvoorbeeld door verbetering van huis-
vesting, verbetering van de kwaliteit van 
de arbeid, preventieve gezondheidszorg, 
aangepast onderwijs voor mensen in 
achterstandssituaties en een sterke 
nadruk op emancipatie-aktiviteiten. 
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