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Wij z~Jn een gespleten democratie aan het worden. Partij-
politiek, het elkaar dwars zitten en belangstellingen
slokken tijd, energie en geld Ope En dat in een tijd,
waarin het ontbreken van een duidelijke visie - die
gebaseerd is op kennis en inzicht - de achterstelling
en machteloosheid van grote groepen in de bevolking
verder laat verscherpen.
Partijbelang, eigen belang, geldpolitiek en macht zijn
nog steeds de pijlers van een machtspolitiek, die
vooral de grote belangen ten dienste staan. En dit dan
ten koste van de zeer afhankelijke delen van de bevol-
king; met name de uitkeringstrekkers en het midden- en
kleinbedrijf.

Een steeds ingewikkelder moeras van wetten en regelingen
verstikken steeds meer het particulier initiatief,
waardoor nieuwe en creatieve impulsen nauwelijks nog een
kans krijgen wortel te schieten in onze ekonomische
uitgedroogde bodem. Ongelijke behandeling en het kans-
loos maken van de individu tasten in steeds sterkere mate
het rechtvaardigheidsgevoel van de mens en aan, waardoor
een afzetten tegen de maatschappelijke orde en het gezag
tot een bijna vanzelfsprekende consequentie leidt.

Een nieuwe tijd vraagt een nieuwe geest en een nieuwe
aanpak. Een aanpak die mens, dier, milieu en mentaliteit
centraal stelt. Doen wij dit niet, dan lijkt het gevaar
onvermijdelijk dat door een verdere ontwrichting,
ernstige calamiteiten gaan ontstaan~in militaire,
sociale en ecologische zino
We zullen meer aandacht moeten schenken aan de mogelijk-
he den van recycling, en daar een nieuwe ekonomische
impuls van uit laten gaan. Tegelijkertijd moeten wij het
gebruik van niet afbreekbare stoffen tot een minimum
zien te beperken.
We zullen de mogelijkheden en voorwaarden dienen aan te
dragen, om dit milieubeheersproces te stimuleren. Het
uitgangspunt van: "de vervuiler betaalt" is een te
negatieve benadering van het probleem dat ontduiking
uitlokt. Een beter uitgangspunt kan zijn: "de schoon-
maker verdient".
Hierdoor kan een uit de algemene middelen - milieu is
n.l. buitengewoon algemeen - een sterk innoverende
milieu - industrie met exportmogelijkheden ontstaan;
zodat het milieu uit commerciele overwegingen door de
industrie en de particulier wordt schoon gehouden.
(Zelfreinigende werking)

We zullen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen het
leefmilieu met planten en dieren weer in evenwicht
moeten gaan brengen. De bewustwording en daardoor een
betere mentaliteit kan het mogelijk maken in een poli-
tieke context, de oorlogsekonomie~n om te vormen tot
milieu-ekonomie~n.



De erfenis van het verleden, met een onverantwoord hoge
werkloosheid, de vervuiling en roofbouw op het milieu en
het dierenrijk - voor exploitatie op de korte termijn -
zal met een nieuwe aanpak omgevormd moeten worden naar
een algemeen belang op lange termijn.

We zullen meer aandacht moeten besteden aan de mogelijkhe-
den van energiewinning die de natuur ons zelf kan bieden.
Zoals getijdenenergie, hydrostatische golvenenergie, atro-
pische energie - de temperatuur is tenslotte ca. 300
(graden) Kelvin - en vooral groene energiedragers ter
zake, welke een wereldwijde oplossing kan brengen om
energiedragers ter plaatse te kunnen produceren.

Aandacht ook voor een gezonde voeding - zonder schadelijke
mest en spuitstoffen - en gezond vee met terugdringing van
de bio-industrie. Een gezonde voeding zorgt voor minder
zieke mensen, minder pillen en minder overbodige dierproe-
ven.

Wij vinden ook, dat het werk van b.v. de mileu-therapeut
(vuilnisman) even onmisbaar is als het werk van de doktor.
AIle mensen, mannen en vrouwen, zijn ons gelijkwaardig, ook
al zijn zij niet gelijk.

Wij blijven streven naar een algehele atoom-ontwapening met
een tweezijdige ontspanningspolitiek in oost en west. Wij
staan een verzoening voor tussen het "kapitalisme" en
het "kommunisme". Beide ontaarde "-ismen" kunnen tot
evenwichtige proporties teruggebracht worden, door vrijheid
en gebondenheid te zien als de keerzijden van dezelfde
medaille, n.l. de menselijke waardigheid in verantwoorde-
lijkheid. De eerste aanzet tot het omvormen van de oorlogs-
ekonomie tot een civiele ekonomie, kan ieder individu naar
vermogen en inzicht zelf in gang zetten, door een politieke
keuze te maken d~e gebaseerd is op inzicht. .

Door de steeds toenemende bevolkingsdruk en het verkeerde
gebruik van de ruimte en de grondstoffen, worden kostbare
natuurgebieden nodeloos opgeofferd - en daarmee de planten
en dieren - zodat de ondergang dreigt voor de kwaliteit
van het leven.
Wij zijn het aan onszelf en aan het nageslacht verschuldigd
een ecologische ramp te voorkomen.

Een mens he eft in de eerste plaats het recht om te leven.
Een dier heeft het recht op zijn eigen huid en op een goede
behandeling. We hebben echter niet het recht ons hele eco-
systeem te ru!neren. De ruimtevaart heeft ons geleerd hoe
een zeldzaam kleinood onze planeet in de ruimte wel is,
temidden van andere (dode) hemellichamen. Deze prachtige
aarde, met zijn unieke leven te behoeden voor onverantwoor-
de uitbuiting en mogelijke ondergang.



De PeA.B. ziet dit als een van de belangrijkste doel-
stellingen
De P.A.Bo wil als partij er naar streven, om met behoud
van de eigen taal en kultuur, met ieder mens, waar ook
ter wereld van gedachten te kunnen wisselen.

- liet vertegenwoordigen in de staten generaal van hen die
op een uitkering aangewezen zijn, en daarmee rechtstreeks
een eigen stem en invloed te hebben in de politiek.

- Het bundelen van belangen, waarin verschillende groepen
een samenwerkingsverband kunnen vinden (paraplugedachte).

- Het open staan voor nieuwe idee~n en de uitvoering hiervan
in studie te nemen, zoals b.v.;

Uitvoering geven aan een nationaal energieprogramma en
de instelling van een apart ministerie voor energie-beleid

- Werken aan een gelijkwaardige positie van man en vrouw
in aIle geledingen van de samenleving

- Het herstellen van de werkgelegenheid door het automatise-
ren van de geldstromen in en tussen ondernemingen.

- Invoering van het Nationaal Betalings Circuit (N.B.C.)
in het geldverkeer,

- Invoering van een negatieve belasting, gekoppeld aan
BTW, om vermogensafvloei uit de ondernemingen te compense-
ren, die door nominale inflatie ontstaat, waardoor de
werkgelegenheid en koopkracht beschermd kunnen worden.

- Het bewerkstelligen van een nominaal inflatiepeil van
5% per jaar, waardoor de ekonomische groei en produkti-
viteitsstijging over de bevolking verdeeld kan worden.

- Het stimuleren van deelname door brede lagen van de bevol-
king in een overkoepelende participatiemaatschappij met
risicodragend vermogen. (produktieve belegging).

- Het hieraan gekoppeld oprichten van een organisatie welke
"turn-key" ondernemingen produceert (innovatie & manage-
ment) •

- Het verbeteren van de ekonomische capaciteit middels
automatisering en treasuring van de bedrijven via telecom-
municatie. De rendementspositie kan hierdoor sterk verbe-
teren zodat het begrotingstekort zonder bezuinigingen
kan worden teruggedrongen.



Het in de staten-Generaal rechtstreeks vertegenwoordigen
van aIle uitkeringsgerechtigden, incl. de bejaarden,

- Het op korte termijn verhogen van de koopkracht van aIle
uitkeringstrekkers met 10% welke gefinancierd kan worden
uit de noodzakelijke geldschepping en het inverdien-
effect dat ontstaat uit de maatregelen die voortvloeien
uit de punten die betrekking hebben op de geldcirculatie.
Hierdoor kan een sterke bestedingsimpuls de binnenlandse
markt en de hieruit voortvloeiende werkgelegenheid extra
doen groeien.

- Het bestrijden van het zwarte circuit, door passende
strukturen te ontwerpen om uitlokking van zwart werken
te voorkomen. Vrijwilligerswerk dient dan ook zoveel
mogelijk vermeden te worden (moderne slavernij).

- Het vaststellen van en het permanent bewaken van de omvang
van het witte circuit7 zodat een beter passende geldpoli-
tiek geen schade maer kan toebrengen aan de werkgelegen-
heid en de koopkrachto

Het centraliseren van de valutahandel via de Nederlandse
Bank N.V~ om koersverschillen te dempen en een betere
controle mogelijk te maken op het internationale
geldverkeer (swift), waardoor kapitaalvlucht beter
beheerst kan worden (Antillenroute).

Het stimuleren van de invoering van een nieuwe
handelsmunt, die uitsluitend voor produktiedoeleinden
gebruikt kan worden (V.OoC.-techniek).

- Het stimuleren van de persoonlijke stimuleringslust
op zowel het maatschappelijke als het ekonomische gebied.

- Het met respect omgaan met de ons ten dienste staande
natuurlijke hulpbronnente weten; mens (arbeid)
flora en fauna (voeding) en milieu (ecologie).

- Het streven naar een hers tel van de verstoorde evenwichten
.ophet gebied van de voeding (maggi-cultuur) en leefwijze

(wegwerp-cultuur), maar ook wat betreft het verantwoorde-
lijkheidsgevoel en normbesef (ego-cultuur), te beginnen
in de politiek, het onderwijs en de media.

Het invoeren van ouderloon ten behoeve van de opvoeder
(ster), dan wel een basisinkomen voor iedereen, zodat
ongelijkheden in de ruimste zin vermeden kunnen worden
(tweeverdieners) en een massa kleinere en burocratie-
versterkende uitkeringen kunnen komen te vervallen.
Het recht op een redelijk inkomen - vanuit de individu
dient te worden omgevormd tot een plicht - vanuit de
staat - om de individu een redelijk inkomen ter be-
schikking stellen (b.v.: kinderbijslag).



- Het in samenwerking met de V.O.C.-stichting verzorgen
van seminars voor kaderleden in de politiek en de
maatschappij.

- Het in overeenstemming brengen van de honorering van
de volksvertegenwoordigers met, qua zwaarte en verant-
woording, gelijk te stellen funkties elders in de
samenleving. Hiermee wordt voorkomen, dat talent en
bekwaamheid in onvoldoende mate ter beschikking komt,
omdat mensen op grond van een betere honorering elders
zich niet beschikbaar stellen voor een managementsfunktie
in de politiek.

- Het verkiesbaar stellen van leden van de P.A.B. voor
een zetel in de Staten-Generaal, nadat zij het seminar
(3-dagen) Makro-ekonomische strukturen en treasuring
van de V.O.C.-stichting met goed gevolg hebben door-
lopeno (politiek rijbewijs)
Van deze mensen, die aan het stuur van onze landspoli-
tiek staan, kan verwacht worden dat zij voldoende in-
zicht hebben in de gevolgen van hun wetgeving op ons
ekonomisch bestel. De kontrolemogelijkheden en beheers-
baarheid van de staatshuishouding wordt daardoor geop-
timaliseerd. (RSV).

De oprichting van de Partij Algemeen Belang ligt in de
naam besloten.
Te weten:

- Het vertegenwoordigen van aIle mensen die (moeten) leven
van een uitkering, incl. de bejaarden

- Het herstellen van de waardigheid van de individu, door
hem/haar een funktionele en/of produktieve plaats in de
maatschappij te bieden

- Het slechten van de tegenstellingen tussen oost en west
(tweezijdig ontwapenen) en noord en zuid (ontwikkelings-
hulp).

- Het onder redelijke voorwaarden kwijtschelden van de
schuld van de derde wereld en daarmee de wereldhandel
te herstellen. Hierdoor worden politieke spanningen weg-
genomen en voedseltekorten vermeden.

- Het streven naar een samenleving waarin een ieder,
autochtoon of allochtoon, als gelijkwaardig lid kan fiUlk-
tioneren en ean deelnemen.



- Het verheffen van de huishoudelijke sector tot een pro-
duktieve sector als een gelijkwaardige ekonomische een-
heid (emancipatie).

Het herdefini~ren en verruimen van het begrip "arbeid"
tot een meer facet ten van de intermenselijke relaties in
het sociale en semi-ekonomische gebeuren.

- Het uit respekt voor de natuur streven naar een verant-
woordelijkheidsgevoel voor alles wat leeft, en het sti-
muleren van natuurlijke geneeswijzen.

- Een oplossing bieden voor de wereldwijde voedsel- en
energieproblemen vooral in de derde wereld - door ons te
rich ten op de enorme mogelijkheden van de biomassa, door
direkt of indirekt gebruik te maken van zonne-energie
(ecologische beweging)o

- Het stimuleren van informaticalessen vanaf het basison-
derwijs en het inrichten van regionale opleidingscentra
voor nu werkloze leraren en onderwijzers(essen) op
dit gebied.
Het op korte termijn stroomlijnen van de aanschaf en ter
beschikking stelling van de benodigde apparatuur en soft-
ware aan de scholen.
Tegelijkertijd zal daarbij de mogelijkheid gegeven moeten
worden om deze apparatuur van een telecommunicatiefacili-
teit te voorzien. Zo kan landelijk dan software via de
telefoon in het onderwijs op een eenvoudige en goedkope
manier ter beschikking komen voor educatieve doeleinden.
Onze jeugd wordt op die manier met de toekomstige tech-
niek vertrouwd gemaakt.

- Het stimuleren en verbeteren 'Tan het onderwijs aan aIle
kanssxme en zwakke groepen in onze samenleving, zowel
allochtoon ala autochtoono

- Het aantal leerlingen per klas verkleinen wat ten goede
komt aan de leerling (krijgt meer aandacht) en aan de
leerkracht (kan effici~nter werken).

Het toegankelijk en betaalbaar houden van tweede kans
onderwijs voor volwa8senen.

- De tweede fase van het wetenschappelijk onderwijs toe-
gankelijk houden voor allen (geen elite-vorming).



De ~elijkwaardigheid van man en vrouw staat centraal in
onze visie, ongeacht de afkomst, ras en yolk, dan wel de
maatschappelijke funktie de produktieve, de dienstverle-
nende en verzorgende sektor. Gelijkwaardigheid is ons
streven in sociale co~xistentie ten gunste van onze ge-
zamelijke belangen.

Door het proces van de verandering van onze instelling
leveren wij steeds meer het eigen- en het groepsbelang
in ten gunste van onze gezamelijke levenskwaliteit.
Mensen zijn uniek en hebben alleen een toekomst als ze de
toekomst willen zijn voor elkaar. Daarbij worden in steeds
groeiende wisselwerking en vrijheid, de geheel eigen mo-
gelijldheden van elk mens het best benut.

Het erkennen en het respekteren van de aparte plaats en de
eigenheid van elk mens, dus o6k de ouderen, de zieken en
de gehandicapten, in zijn ontplooiingsmogelijkheden komt
voort uit de basis van zuiver menselijke betrekkingen.
Hieruit vloeit voort het recht op - en de morele plicht
tot de vTije meningsuiting op basis van verworvenheden,
verwerkte eerlijke informatie en persoonlijke doorleefde
ervaringsprocessen.

(lITerrestiek"l

Als uitvloeisel van het streven naar een leefwaardige
wereldgemeenschap volgt de zorg voor en het behoud van
onze aarde en van al wat leeft, vanuit een welbegrepen
bewustzijn.

- Mensen zijn belangrijker dan cijfers
- Mensen zijn niet aan elkaar gelijk, maar wel ge-

lijkwaardig
- Welzijn gaat v66r welvaart (het doel gaat voor

het middel)
Afstembare groe~ ~.p.v. een geforceerde toename van
het Bruto Nationaal Produkt.



- Zachte technologie en ekonomie i.p.v. interen op
het kapitaal van de aarde

- Werkelijke solidariteit voIgt uit de omnatiek en
terrestiek.

- Honorering in meerdere vormen van de huishoudelijke
sektor wegens gelijkwaardigheid, eigenheid en soli-
dariteit, die leidt naar keuzemogelijkheden voor
allen.

In de geestelijke, de rechterlijke en de sociaal-ekonomische
sektor"lStreven wij naar de volledige vrijheid van ontwik-
keling, de gelijkheid van ieder in zijn rechten en de ver-
bondenheid in de sociaal-ekonomische betrekkingen. De ge-
zinssituatie is bij uitstek de natuurlijke eenheid waarin
deze vaardigheden ontwikkeld kunnen worden, waarin de pro-
duktieve en de huishoudelijke sektor de deelnemers leveren.

Politiek is uiteraard gericht op de verdediging
van eigen belangen en versterkt daardoor
het nationalisme en de onwelwillendheid

Kultuur Is door al haar verscheidenheid juist dat-
gene wat aIle mens en en volkeren verenigt
in de behartiging van elkanders belangen.

Hieruit voIgt dat het meer wenselijk is politiek en kultuur
te integreren. De P.A.B. streeft er dan ook naar de belan-
gen van de mensen te behartigen d~or de kultuur een grotere
rol te laten spelen in het maatschappelijk bestel.
Hierdoor neemt de P0A.B. een heel unieke plaats in.

Het onderwijs is de belangrijkste pijler in de ontwikkeling
van de individu, en daarmee de belangrijkste voedingsbodem
voor het sociaal en maatschappelijk funktioneren van de
mens.
Onderwijs is de belangrijkste en grootste investering welke
wij doen in de toekomstige generatie. Ons welvaartspeil
voor de toekomst wordt dan ook bepaald door de kwaliteit
van het onderwijs van vandaag. Het lijkt ons een minder
goede zaak, wanneer om ogenschijnlijk grotere effici!ntie
het onderwijs steeds meer te unifermeren. Reeds nu al teke-
nen zich grote problemen af door de integratie in het ba-
sisonderwijs en de middenschool. De uit bezuinigingsoverwe-
gingen ontstane taakverzwaring veor vele leraren en onder-
wijzers(essen), die is ontstaan doordat er b.v. plotseling
lessen gegeven moeten gaan worden in vakken, waarvoor in
een grijs verleden ooit eens een akte werd behaald.



De spanningen die hierdoor ontstaan om oude en inmiddels
sterk veranderde vakkennis te moeten bijschaven, lijkt
ons niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het onder-
wijs. Een meer gerichte specialisatie en het inschakelen
van meer mensen lijkt ons dan ook wenselijk. De vrijheid
en de pluriformiteit in het onderwijs willen wij volle-
dig waarborgen, zodat elk mens tot een individuele ontplooi-
!ng kan komen, die recht doet aan de aangeboren eigenschap-
pen en mogelijkheden.

De vrijheid van levensbeschouwelijke onderwijsmethoden
lijkt ons essentieel omdat deze een basiselement vormt van
een dynamische kultuur. We zullen er voor moeten waken, dat
politisering van het onderwijs door uniformering (eenheids-
worst) een kans zou kunnen krijgen waardoor een bedreiging
van het demokratisch funktioneren zou kunnen ontstaan;

Tot de algemeen erkende "Universele rechten van de mens"
behoort ook de bevrediging van de basisbehoeften zoals
voeding, kleding en woongelegenheid. Hoewel er genoeg
voedsel over de gehele wereld geproduceerd kan worden,
lijdt desondanks 2/3 deel van de mensheid aan ondervoe-
ding.
Politieke, ekonomische en kulturele strukturen die voort-
vloeien uit het egocentrische en materialistische denken,
belemmeren de invulling van het basisrecht op voeding.
Hierbij komt dat door bevolkingsdruk en ongebreidelde ex-
ploitatie bossen in een steeds toenemend tempo gerooid
worden.
Tesamen met overbeweiding treedt daardoor de bodemerosie
steeds katastrofaler Ope Het bestaande en latent aanwezi-
ge landbouwareaal over de wereld neemt al met een opper-
vlakte van ca. twee maal dat van Nederland per jaar af;
en zo wordt ook ecologisch gezien de toestand steeds uit-
zichtlozer, tenzij •••..

Het inzicht op een oplossing is gelegen in een fundamen-
tele verandering in onze manier van denken en handelen.
Vanuit een altru!stisch-ecologische instelling en verant-
woordelijksheidsgevoel is er wel degelijk een oplossing
voor het hongerprobleem te bereiken.
Grote door droogte en erosie verloren gegane tropische
gebieden zijn terug te winnen door beplanting met dauw-
aantrekkende en stikstofbindende planten (xerophytische
leguminosen) waarvan er verschillende soorten bestaan.
Zonder irrigatie en met een minimum aan kunstmest kunnen
die gronden daarmee geschikt worden gemaakt voor de ver-
bouw van voedingsgewassen en energieleverende aanplantingen.
De nieuwste vindingen op het gebied van de bio-technologie
geven uitzicht op een snelle selektie en vermeerdering van
de daartoe geschikte planten.



Onderzoekingen op dit terrein z~Jn volop aande gang en heb-
ben onze bijzondere aandacht. Welhaast nog groter van be-
lang is het veilig stellen van toereikende beschikbaarheid
van schoon drinkwater voor de gehele mensheid.

Aanbouw van voedsel en energie alsook beschikbaarheid van
schoondrinkwater kunnen slechts in voldoende mate gereali-
seerd worden, als de mens door een mentaliteitsverandering
en bewust wording bereid is politiek een keuze te maken.

De Partij Algemeen Eelang wil zich voor het bovenstaande
met energie aan deze taak gaan wijden.

Mede door regering en parlement zal de producent van voedsel
een prod~~tenpakket aan moeten kunnen bieden aan de konsu-
ment, waarbij deze kan gaan kuezen tussen enerzijds geIn-
dustrialiseerde produktie en ambachtelijke produktie ander-
zijds. De ge!ndustrialiseerde produktiemethoden worden steeds
minder arbeidsintensief en grootschaliger van omvang door
het gebruik van automatisering (bio-industrie), spuitstoffen
(hormonen), bL~stmest (bodemvergiftiging), fokmethoden
(klonen), chemische bestrijdingsmiddelen (niet afbreekbaar)
en kapitaalintensiever. Zowel vanuit het oogpunt van werk-
gelegenheid, als van natuuxzuivere produktenaanbod, zullen
er mogelijkheden geschapen moeten worden om deze arbeidsin-
tensievere produktie een redelijke kans in de markt te ge-
ven. Door het toepassen van de huishoudelijke sektor in de-
ze milieuvriendelijke produktiemethode als ekonomische fak-
tor, kunnen inkomensverschillen voor de producenten worden
opgevangen. De kostprijsverschillen groeien dan naar elkaar
toe, zodat de konsument qua prijs dan gemakkelijker kan
kiezen voor de natuuxzuivere prodUkten.

Wanneer de druk op de agrarische sektor wat af kan nemen
om een redelijk inkomen te verdienen door als maar meer en
meer te produceren, om het daarna tegen hoge kosten in koel-
huizen en silo's op te slaan; brengen wij tegelijkertijd
eengedeeltelijke oplossing voor het land- lucht en water-
·verontreinigende mestoverschotprobleem.

Mede door maatregelen van de regering en het parlement zal
de pati~nt moeten kunnen kiezen (vrij) tussen een allopati-
sche geneeswijze en/of een alternatieve geneeswijze, zodat
de pati~nt geen opgelegde chemische medicamanten behoeft te
slikken. Beide geneesmethoden zullen officieel als gelijk-
waardig erkend moeten worden, wat ook bij het ziekenfonds
en de ziektekostenverzekering tot uitdrukking dient te komen.



Evenals in de politiek waar de verwijdering tussen burger
en de regering door democratisering opgeheven dient te wor-
den, moet dit ook gebeuren bij de verhouding pati~nt en
arts. Het behoort eveneens tot de medische ethiek om te be-
vorderen dat de mens, ook als pati~nt tot een mondige per-
soonlijkheid kan uitgroeien, door keuzevrijheid te koppelen
aan het hernemen van een stuk eigen verantwoordelijkheid.

De P.A.B. ziet het dan ook als een belangrijke taak deze
keuzevrijheid, zowel op het gebied van de voeding alsook
van geneeswijze, krachtig te bevorderen door het inwinnen
van verstrekken van volledige en juiste informatie. Vanzelf-
sprekend zijn wij tegenstander van onnodige dierproeven ten
dienste van de cosmetische industrie.
Ook de meeste dierproeven voor medische doeleinden wijzen
wij af, temeer daar andere methoden hetzelfde gewenste eind-
resultaat kunnen hebben.

In de lijn van nieuwe en baanbrekende inzichten zoals "ge-
zondhouden" in plaats va...'1."genezenll dus van een preventieve
gezondheidszorg, wil de P.A.B. de eTkenning en de uitbrei-
ding van de "organisch-biologische landbouwll met alles wat
daar aan vast zit krachtig bevorderen. Koplopers hierin zijn
landen als Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Velen geven
een lichtend voorbeeld. Wij noemen in dit verband o.a.
Lady Eve Balfour, stichtster van de 1180il Associationll en
Arm Wigmore met haar boekjes: IIwaarom ik nooit ziek benll en
"wees uw eigen Dokter", alsook Herman Le Compte en C.North-
cote Parkinson met hun gezamelijke werk "De toekomst van
het ouder worden".
Door hun ongekunstelde 1I0nwetenschappelijke" taalgebruik
verstaan zij de kunst deze nieuwe inzichten voor het brede
lezerspubliek toegankelijk te maken. Veel ellende die er
nu al is, en zonder doeltreffende veranderingen in de naas-
te toekomst ontstellend zal gaan toenemen, kan opgeheven
worden. Naast een algemeen herstellende gezondheid, zullen
er enorme besparingen kunnen ontstaan voor medicijngebruik,
ziekenhuiskosten, ziekteverzuim, enz., enz.
Misschien vrezen ekonomen een wegvallen van arbeidsplaatsen
in de medische sektor. Wij moeten in deze dan wel een onder-
scheid maken tussen ekonomische positieve en negatieve ar-
beidsplaatsen en in die zin ons werkelijk Bruto Nationaal
Produkt herzien en herwaarderen. Het wordt de hoogste tijd
dat wij de tot de Universele Rechten van de Mens behorende
dingen ook honoreren: schone lucht, volwaardige zuivere
voeding, zuiver drinkwater en een vrije keuze van genees-
wijze.



Een levensvatba~e gemeenschap bouwt aan haar toekomst en
heeft een regering die weet van aanpakken, die op langere
termijn vooruitziet en die vanuit het inzicht in oorzaak
en gevolg een goed doortimmerd beleid voert.

De tweede kamer dient zich te beperken tot zaken van lands-
belang. Zaken van regionaal of plaatselijk belang, mits deze
niet in strijd zijn met die van het landsbelang, dienen door
lagere overheden te worden behartigd. Hierdoor kan de ver-
stikkende "ambtenarenbrei" en veel zinloos werk in sterke
mate worden gereduceerd. Dit werkt niet alleen verhelderend
maar ook kostenbesparend. Bovendien vermijdtdit een hoop
ergernis.

Om de overheidsfinanci~n weer onder controle te krijgen dient
er een"financieel kernkabinet" ingesteld te worden, dat zich
o.m. buigt over terugdringing van de financieringstekorten
en het aanpassen van de monetaire politiek aan de veranderin-
gen in de ekonomische struktuur.

Naast die van de man en vrouw, benadrukken wij de gelijkwaar-
digheid van de produktieve, de verzorgende en dienstverlenen-
de sektor.
Uit deze gelijkwaardigheid voIgt dat aIle mensen, ongeacht
in welke van de drie sektoren zij ook werken, gelijkwaardig
beloond dienen te worden. De huishoudelijke sektor die de ver-
zorgende en diestverlenende sektor omvat - moet derhalve er-
kend en gehonoreerd worden. AIle mens en hebben recht op huis-
vesting, kleding en voeding: uiteraard heeft ieder mens dan
ook de plicht naar aard, aanleg en omstandigheden bij te dra-
gen tot het leven en welzijn van de samenleving, opdat werken
in brede zin, beloningen en honoreringen ook mogelijk zullen
zijn.

Hierbij dienen beloningen voor bijzondere verdiensten, inspan-
ningen en prestaties ingebouwd te worden, zonder deze ener-
zijds - door cumulatie van belastingen, premies, inkomensaf-
hankelijke subsidies - op frustrerende wijze afgeroomd
worden en anderzijds de pan uitrijzen.

Wij zijn zo re~el wel te erkennen dat een extra maatschappe-
lijke waardering een stimulans kan zijn tot het verrichten
van meer werk. Als we daarbij bereid zijn aIle vormen van
menselijk funktioneren, die op een ander gericht zijn, als
werkvormen te erkennen en rechtvaardig te honoreren, dan zul-
len we de huidige werkloosheid kwijt zijn.

Door bovenstaande verruiming van het begrip "arbeid" wordt
een breder draagvlak voor werkgelegenheid gekweekt; er zijn
immers nog vele onvervulde behoeften in de individuele en de
collectieve sfeer.



Door deze verru~m~ng zal het beroep op collectieve voorzie -
ningen tot uitzondering gaan worden. De techniek stelt ons
in staat tijd voor loonarbeid om te zetten in tijd voor de
huishoudelijke sektor.
Door het scheppen van een werkelijke keuzevrijheid tussen
het verrichten van werk in de "huishoudelijke" sektor, wij-
zen wij een arbeidsloos inkomen af, als dit zomaar in aIle
vrijblijvendheid genoten wordt. Een werkloos inkomen is on-
Iogisch.

Als men door omstandigheden niet meer werkzaam kan z~Jn in
de produktieve sektor, dan kan men op vele andere manieren
werkzaam worden en blijven in de andere sektoren. ·Honorering,
afgesteld op het onderhouden van een gemiddeld gezin komt dan
te vervaIIen. Door een gelijkwaardige honorering van werk
in de produktieve alsook in de huishoudelijke sektor, worden
vele onbillijkheden opgeheven; en door de keuzevrijheid ont-
staat er een ekonomie naar behoefte, die ruim baan geeft aan
de creatieve mogelijkheden van elke mens.

Naast het bevredigen van de redelijke basisbehoeften, kan er
nog aItijd veel werk verricht worden in het kader van het
kulturele leven en in het veraangenamen van het menselijke
bestaan. Erkenning van de huishoudelijke sektor geeft ook
soulaas aan weduwen, weduwnaren, bejaarden, zieken, gehandi-
capten en zelfstandige ondernemers in het midden en klein-
bedrijf.

Een en ander draagt dan bij aan de bewustwording en ontwik-
keling naar eigen aard en vermogen van elke mens.
Dit is dan het zo dringend gewenste ekonomische model met
een flexibele menselijke maat naar keuze. Een ekonomie met
inschakeling van allen over de gehele wereld naar kennen en
kunnen, Ieeftijd en konditie.

- De P.A.B. stelt de mens centraal. Elk mens op zich is be-
Iangrijker dan maatschappelijke systemen. AIle maatregelen
die genomen worden dienen hiermee in overeenstemming te
zijn.
In overeenstemming hiermee, dient als tegenhanger van de
toenemende overheidsbemoeienis, de individuele ontplooi-
ingsmogelijkheden van een ieder voorrang te hebben.

- Het handhaven en bevorderen van ethische waarden door de
bescherming en waardering van het leven in al zijn facet-
ten. In deze moet het dier grote aandacht en bescherming
krijgen. De verzorgers dienen in staat gesteld te worden
specifieke mogelijkheden te leren benutten.

- Het stimuleren van de biologisch-organische en dynamische
landbouw, waarin de kringloop van de levende substantie
hersteld wordt. Daardoor wordt de algehele gezondheid van



de mens bevorderd. Dit is ook van groot belang voor de
konditie van oudere mensen.

- Het bevorderen van de wezenlijke zelfstandigheid van de
Derde Wereld-Ianden. Door aangepaste technologie~n en
landbouwsystemen ter beschikking te stellen, die in over-
eenstemming zijn met de aard van de bevolking. Hierdoor
kan hun welzijn zonder afhankelijkheid van anderen tot
stand komen.

- Daar er voorrang aan het leven en de natuur gegeven dient
te worden boven de machten van de ekonomie, techniek,
chemie en abstracte politiek, moeten deze laatste all~~n
een dienende funktie hebben. Een positief mensbeeld dient
opgebouwd te worden.

- Daar kernenergie stralingsgevaar, radio-aktief afval en on-
voorziene hoge kosten op lange termijn met zich meebrengt,
moeten wij nu reeds middelen vrij maken om alternatieve ener-
gie-vormen te ontwikkelen - eveneens high-tech am in de na-
bije toekomst over schone en betaalbare energie te kunnen
beschikken.

- Het gooien van betonnen vaten met raio-aktief afval dient
direkt te worden gestopt.

- Het doden van dieren (slachting zeehonden) en walvissen en
andere diersoorten dient direkt te worden gestopt.

- Het strenger strafbaar stellen van allerlei verontreini-
gingen en vergiftiuingen - ook in het kleine - omdat deze
een direkte aanslag zijn op het leven, nog na het verstoren
van de gezondheid en leefomstandigheden van mens en dier.
Daar deze verontreinigingen en vergiftigingen opgeruimd
moeten worden geeft dit een onverantwoord extra belasting
op de algemene middelen. '

- Het nemen van preventieve maatregelen tegen het gebruik
van drugs, met verplichte behandeling van drugsverslaafden
door o.a. de kli~nten een uitzicht te bieden op normaal
maatschappelijk funktioneren. Zo dient het methadon-pro-
gramma beter uitgevoerd te worden. Verder dienen de inter-
nationale betrekkingen tussen de opsporingskorpsen i.v.m.
de bestrijding van de drugsaanvoerlijnen, sterk verbeterd
te worden.

- Het onverwijld streven naar een tweezijdige ontwapening,
die ingeleid kan worden door het stellen van een realis-
tisch voorbeeld, en het verbeteren van de kontakten met het
buitenland.

- Het krachtig nastreven van duurzame en rechtvaardige vrede
tussen aIle mensen, volkeren, rassen en geloofsovertuigingen,
moet aIle voorrang hebben. Wij denken daarbij aan sport,
tourisme en handelsrelaties, waardoor een beter begrip voor
elkaar kan groeien.



- Het instellen van een facultatief referendum om de democra-
tie beter en direkter te doen funktioneren. Hiertoe dient
de bevolking objectief voorgelicht te worden, zodat ener-
zijds de passiviteit doorbroken wordt en anderzijds een
selectieve beinvloeding van de meningsvorming voorkomen
kan worden.

- Het opbouwen van een zodanig gezag, dat dit door iedereen,
vanwege een hersteld vertrouwen in aIle redelijkheid aan-
vaard kan worden. Wij denken hierbij o.m. aan een forse
aanpak van de "witte boorden-misdrijvenll alsook aan het
wegnemen van gekwetst rechtvaardigheidsgevoel hetgeen aan-
leiding kan geven tot geweldadig optreden van enkelingen
alsook van groeperingen.

- De P.A.B. wil overbodige overheidsbemoeienis en verspilling
terugdringen om de kreatieve mens meer speelruimte te geven.
J3ij de verspilling denken wij niet aan het verwijderen van
aIle franje in het leven, daar deze dienstig kan zijn voor
het scheppen van kreatieve werkgelegep~.eid.

- De P.A.B. wil de vorming van monopolies tegengaan en waar
dat mogelijk en wenselijk is de kleinschaligheid bevorderen.
Hierbij dient het echte mens-zijn van een ieder door opti-
malisering van zijn specifieke aanleg benut te worden.
FuP~tiehonorering, belastingen en premieheffingen worden
daarbij in die mate herzient dat de huishoudelijke sektor
inpasbaar wordt.

- Door hat bevorderen van illger rationele en gecoBrdineerde
produktiewijzen, zal het goed funktioneren van de ekonomie
bij een belangrijk lager gebruik van grondstoffenn en ener-
gie gewaarborgd blijven.

- Zonder verschaling van ons bestaan kunnen wij met gerichte
voorlichting over produkten en alternatieve methQden tege-
moet komen aan alle facetten van anze natuurlijke en kultu-
rele behoeften.

- Het voeren van een gezond woningbeleid, a.a. door het tegen-
gaan van onsociale afbraak, door het nemen van maatregelen
tegen speculatie. Voor de sociale en in beperkte mate voor
de particuliere woningbouw, kan gedacht worden over ontka-
pitalisering van de grond, waardoor het eigen woningbezit
sterk gestimuleerd kan worden. De financieringslasten en
de (rente) subsidies kunnen dan aanzienlijk dalen. De Staat
zal dan wel het verwerven van de grond via de begroting af
moeten schrijven. De baten die daar tegenover staan maken
deze maatregelen kosteIL~eutraal. De bouwaktiviteiten kunnen
hierdoor echter sterk toenemen (werkgelegenheid)

Reproduceerbaar. Vanuit het be grip "terristiek" (beheer van
de aarde) voigt, dat wij alleen gebruik willen maken van



gedu:t'igvern:i:.au".ofbareanergie, Oak moeten wij ophouden de aar-
de verder te pl~Ulderen" De nu nog aanw9zige en eindige ener-
giebronnen~ zoals fossiale brandsteffen (olie, aardgas,
kolen, ete,) dianen voor de komende generaties als een reser-
vekapitaal voor noodsituaties opgeapaard te blijven. Het gaat
hierbij om onze kinderen en kindskinderen en ons eigen belang.

Hierbij z~Jn de te stellen voo~~!Fde~ aan energiebronnen voor
de toekomst, zoals oak vermeld in het 5e rapport van de Club
van Rome;

1. altijd reproduceerbaar (ged~~ig te vernieuwen)
2. ruimschoots voldoende (indian niet verkwist wordt)
30 veor elk toegankelijk (ook \Toor de armsten)
4 11 . , i'1".' ( ,., . d Iff )o ill_2euv~2en~e~2JK ,geen vervu2~lng van e ee seer
5. ekonomisch (eenvoudig te verkrijgen)
6. leks.al (korte Rar.rvoerlijnen) 0

Een droombeeld ?
Wij leggen de nad~Lk op de gedurig vernieuwbare energiebronnen.
Hierbij denken 1:l:tj onde:r me'e~caa.nd.,e o!1lzettingvan zonlicht
door planten {biomassa~conversie) en de fabricage van alkoholen,
h .l- d ' , t· , . \ ." > •• t• e" a2J:l'W'en.e:O,;ra,!, J20gB,S '"lli'8 cnaangas j] w:l.nuenerg:l.e,energ:l.eU:l.
eb en vloed? golven en temperatulITverschillen bij diverse diep-
telagen in de zece:1aardwarm-te (gaothermische warmte) en tempe-
ratu\l.X"'J"ersohil18TI,in bodemlageno

Hiernaast denken wij ook aan de zonne-energie door spiegels,
kollektoren en zowkeoellen. Vergetan wij vooral niet de ener-
gie van mens en dier. Wat maer beweging en gebruik van de
eigen spieren komen onze gezondhaid zeer ten goede. Veel
agressie wordt dan in goede banen geleid met uitwegen voor
kreativiteito Voor alles starten wij een serieuze besparing
op onnodig energiegebrllik door minder overbodige verpakking
te gebruiken.
Ook het hergebruik van verpakkingen dlent gestimuleerd te wor-
den, dan wel de material en te recyclen. Het rendement bij op-
wekking en gebruik van energie willen wij opvoeren, door by.
toepassin~ van warmtepompen en warmtekrachtkoppelingen. Eko-
nomische afwegi~n spelen da8xbij in het kader van de repro-
duce~rbare energiebronnen een belangrijke rol.

Vanuit onze installing en uitgangspunten staan wij een apart
ministerie c.q. staatseekretariaat voo~ energiebeleid voor,
ter bevorderin~van een internationaal energieprogramma, waar-
in kreatieve bijdragen van partikulieren en groeperingen ruim-
schoots hun plaats moeten kunnen vinden.
Uit een open (voor iedereen toegankelijk) brede Maatschappe-
lijke Discussie moet een duidelijk beleid voortvloeien. Dit
klemt temeer, daar wij in de toepassing van Kernenergie geen
van de voorwaarden 1-6 vervuld zien. Enorme en niet te over-
ziene kosten ontstaan nl. door de noodzakelijke en strenge
veiligheidsvoorsc~~iften en bindende voorwaarden aangaande



het milieu bij deze zo riskante toepassing. Dit wordt zelfs
66k door goed ingelichte voorstanders erkend. De toenemende
noodzaak cq. strenge beveiliging en andere maatregelen, zal
een dubieuze bijstelling van onze democratische tengevolge
kunnen hebben.

Nu reeds brengen de noodzakelijke stilleggingen en afbraak
van oude kerncentrales welhaast ruineuze financiMle gevolgen
met zich mee, en wij achten het onverantwoord en immoreel om
komende generaties op te zadelen met een erfenis van enorme
hoeveelheden hoogst giftig radio-aktief "afvalmateriaal",
waar wij nu al geen raad mee weten. Een herhaling met nog
veel ernstiger gevolgen, van de al zo schokkende gifschan-
aalen moeten wij met aIle middelen voorkomen.

In de overgangsfase naar de altijd vernieuwbare energievor-
men, en om de benodigde financiMle middelen te verkrijgen
voor onderzoek, ontwikkeling en investeringen ten behoeve
alternatieve energiebronnen zijn wij helaas nog wel genood-
zaakt de fossiele brandstofreserves aan te spreken. Deze
fase dient daarom ook zo kort mogelijk te zijn en daarbij
ten spoedigste begeleid te worden door serieuze energie-
besparingen.

Voedsel en energie zlJn de meest nijpende problemen in de
3e wereld. De biomassa-conversie van zonlicht biedt goede
vooruitzichten aan deze problemen tegemoet te komen.
Zelfs zonder irrigatie kunnen speciale planten geMrodeerde
tropische bodem, door toepassing van "ecologische methoden"
geschikt maken (regenereren) voor de verbouw van voedings-
en energieleverende gewassen.

De laatste ontwikkelingen in de biotechnologie bieden reus-
achtige mogelijkheden voor de snelle vermeerdering van de
hiertoe benodigde planten.

De P.A.B. wil zich dan ook volledig inzetten voor deze inter-
nationaal gerichte oplossing ter bevordering van gerechtig-
heid, vrede en welzijn van de mensheid. Bij het aanreiken
van dit handvat stellen wij ons con amore achter de vredes-
beweging; niet vanuit zwakte, maar juist vanuit een geeste-
lijke weerbaarheid. Wij willen meewerken aan de doorbraak van
een geheel nieuwe mentaliteit die de al al lang vastgelopen
en achterhaalde doctrines overspoelt en een nieuw tijdperk
in de geschiedenis van de mensheid inluidt.



Het bedrijfsleven dient meer armslag te krijgen door zodanige
herziening van het belastingstelsel, zodat de belastingdruk
vermindert en een algehele lastenverlichting optreedt.
Hierdoor wordt het particuliere initiatief bevorderd met een
geleidelijk ontsta8~ van nieuwe arbeidsplaatsen, waardoor er
een lastenverlichting voor de staat gaat ontstaan uit de op-
brengsten van belastingen en premies- op arbeid - en een be-
sparing op de niet meer nodige uitkeringen. De financiering
van het verschil tussen wegvallen van de inkomsten en de uit-
gaven zal de staat met monetaire financiering moeten opvangen.
De Maatscha.p~Lv2or IndustrHHe Pro,iekten (MIP) kan hierbij
stimuleren.

De overheid zal grote aandacht dienen te schenken aan de mo-
gelij~~eden die ontstaan, wanneer de geldstromen in het beta-
lingsverkeer worden versneld door automatisering. Berekenin-
gan 1:>Tijze:n, uJt ~ dB-I:; daarmee 010 miljard gulden ui t de investe-
ring die het bedrijfsleven gedaan heeft in de girale circula-
tie, als belasti~~1Xij eigen vermogen (risicodragend) weer
tel' beschikking komt van de ondernemingen, en daarmee recht-
streeks veor de werkgelegenheid. Wij verwachten dat hierdoor
tenminste 120.ooq. nieuwe _.arbeidsplaatsen kunnen gaan ontstaan.
VerdeI' liient de overheid stiIllulerend op te treden bij het in-
voeren van sen verreken- of clearingssysteem (videotec.
ondernemingen circuit ~ (VOC) waardoor het werkgelegenheids-
scheppende produktiegehalte van de ondernemingen sterk kan
worden verbeterd. Hierdoor worden ook de financieringskosten
voor de ondernemingen lager, waardoor de rendementen sterk
gaan ver'beteren.
Wanneer de ondernemingen naar het Zwitserse voorbeeld WIR,
dat reeds 50 jaar zaer succesvol funktioneert, over een eigen
handelsmunt in rekening~courant kunnen beschikken, ontstaan
er extra nieu1r"e1'lerkgelegenheid scheppende omzetmogelijk-
heden.

In de Qvergangsfase van het huidige ekonomisch besteld, naar
dat van de gelijb~aardigheid van de huishoudelijke sektor
aan die van de prodv~tieve, kan bij de inkrimpende loonar-
beid~gelegenheid een werktijdjweek verkorting tot by. een
vierdaagse werkweek van 34 uur ingevoerd worden. Door het
verrichten van werk in de huishoudelijke sektor, kan een
eventueel inkomensverlies geheel gecompenseerd worden. Dit
kan des te beter bij een gelijkwaardige honorering van de
huishoudelijke sektor als ekonomische eenheid. De P.A.B.
verwacht dat door de werk/weekverkorting ca. 350.000 arbeids-
plaatsen gecre~erd kunnen worden.



nemers dient aanzienlijk verhoogd te worden. De lasten voor
de staat worden aanzienlijk lager doordat de beloningen an-
ders worden samengesteld, waarbij de sociale uitkeringen aan-
zienlijk lager zullen zijn.

In die gebieden waarin gevaarlijke transport en voorkomen dient
de plaatselijke autoriteit duidelijke informatie te verstrek-
ken dmv. een rampenplan zodat iedereen i.g.v. een ongeval wat
men moet doen, waar men naar toe moet, etc. Er dienen tevens
meer schuilkelders te komen.

De oplossing van de woningnood kan gezocht worden in het her-
stel van de vrije woningmarkt met maatregelen tegen specula-
tie. Ter bevordering van eigen woningbezit zal men een groter
deel dan door gewenning gebruikelijk - van het inkomen aan
woorikomfort moeten gaan besteden; de individuele huursubsidie
moet beperkt worden. Dit alles kan door eerder genoemde hono-
rering van de hUishoudelijke sektor, dat mogelijkheden bied~
tot;

Het vervangen van het huurbeleid door een huursysteem
dat inkomen aan woonkomfort koppelt.

Het verlagen van het BTW-tarief naar 5% omdat wonen,
naast Yoeding en kleding, een eerste behoefte is.
Tegelijkertijd worden de exploitatiekosten lager,
omdat de financieringsfaktor over de BTW wegvalt uit
de bouwkosten.

Hoewel dienstig als hulpmiddel bij nieuwe voortbrenging,
valt grond buiten de kapitaalsfeer omdat deze niet door de
mensen is gemaakt, maar een milieugegeven is. Derhalve mogen
de baten voor de grond niet enkel genoten worden door toeval-
lige grondeigenaren, maar moeten door allerlei Yoorzieningen
aan allen toevallen. Het veelzijdig en effectief gebruik van
de bodem ten gunste van allen dient door een gedifferentieerd
pachtsysteem bevorderd te worden.

Om het een en ander van "KONKRETE VOORSTELLEN" te kunnen rea-
liseren dient een sterke terugdringing van de huidige over-
heidsbemoeienis plaats te vinden. Deze kunnen gevonden wor-
den in;



rechten aan te tasten - door beperkte uitkering aan provin-
cies en gemeenten, alsook door afbouw van subsidies aan in-
stelling en aan personen voor werkzaamheden die niet duide-
lijk in het belang van de gemeenschap zijn. (laatste verrui-
men tot de wereldgemeenschap)
Hierbij ke~ gedacht worden aan het of ruime schaal invoeren
van het II-profi.jtbeginselII om het evenwicht van vraag en aan-
bod te herstellen en het doelmatig werken van de overheid
te verhagen.

Remmen inbouwen in het sociale zekerheidsstelsel door o.m.
zijn Yereenvou.diging, het invoeren van een zeker eigen ri-
sico waar dat mogelijk en rechtvaardig is en een koppeling
op afstand tUBsen loon en uitkering. Strengere straffen en
betere kon:trole op misbxuik van sociale ui tkering en het
betrokken zijn bij de nzwart-geld-circulatie".
Het een en ander is ook hier te bereiken door belastingver-
laging~ het wegnemen van frusterende effecten door cumulatie-
ve effect bij de afroming van extra verdiensten, en de hono-
rering van de huishoudelijke sektor als een gelijkwaardige
ekonomische eenheid,

Werken overheidsorganen wel effici~nt of kunnen andere be-
drijven en/of instellingen die taken niet net zo goed of
zelfs nog beter vervullen ? Hierbij dient het toenemend aan-
tal regels en vergunningen voor zover mogelijk, te worden
beperkt en vereenvoudigd, om het verstikkende en vertragende
effect alsook de kostenverhogende invloed weg te nemen. Wel
dient de overheid daar waar nodig, zonder daarbij zelf ala
ondernemen op te treden, het produktieproces te corrigeren,
bij te 8t~~en en te stimuleren.

In dit verband dienen dan bestaande overheidsbedrijven, na
doorlichting geprivatiseerd te worden; en waar mogelijk of
wenselijk monopoli~posities afgebouwd te worden.

Versimpeling, tesamen gedecentraliseerde besluitvorming
brengt het een en ander weer in de menselijke proporties.
Het is kostenbesparend en welzijdsbevorderend. De vervreem-
ding wordt verminderd en de mens krijgt daardoor meer inzicht
in het eigen doen en laten. Hij kan daardoor meer invloed
uitoefenen op het gebeuren, zowel landelijk als gemeentelijk,
en voelt zich daarmee meer betrokken bij het sociale gebeuren.
Het verlammende gevoel van machteloosheid en uitgeschakeld
zijn verdwijnt ten gunste van deelname aan het gemeenschap-
pelijk leven. Door de huidige gang van zaken, zijn veel men-
sen ontstellend gemakzuchtig geworden, en blijven we de
problemen voor ona uitschuiven en "as-ut-effe-kan" er een
ander mee opzadelen. We moeten weer leren verantwoording
dragen.



Daar er wel eens dingen gebeuren die niet te voorzien zijn,
is ten aIle tijde een slagvaardige herori~ntering van het
beleid noodzakelijk.

Dit betekent dat het programma flexibel moet z~Jn, hetgeen
ook noodzakelijk is bij het leven van aIle dag. Deze beweeg-
lijkheid is broodnodig bij het hanteren van een wereldwijd
opgezet programma om de derde wereld te helpen aan het ver-
werven van welzijn en zelfstandigheid in het kader van haar
eigen kultuur.
Daar de veelal te hoge marginale druk op extra inkomen uit
arbeid, ontstaan door het cumulatieve effect van een pakket
maatregelen, elke lust tot creatieve inspanningen wegneemt
en zelfs belastingvlucht en -fraude in de hand werkt en ver-
bittering wekt~ moet worden weggenomen. Dit wegnemen ver-
schaft nieuwe arbeidsprikkels en geeft meer beweeglijkheid
op de arbeidsmarkt, waarbij welvaart scheppend vermogen
vrijkomt.

Helaas he eft onze regering gefaald in de vette jaren middelen
te reserveren voor de magere jaren. Niet het geld echter, doch
het met zijn allen zinvol bezig zijn in harmonie met het be-
drijfsleven dat ekonomisch wil en moet funktioneren, dient
voorop te staan. De ekonomie als middel ondergeschikt maken
aan leefbaarheid~ dienstbaarheid en medemenselijkheid ont-
sluit betere leefmogelijkheden voor de mens over de gehele
aarde. Met duidelijke bedoelingen spreken wij hier liever
over een sociaal-ekonomisch beleid, dan over een financieel-
ekonomisch beleid.

Naast belangrijke verworvenheden van de verzorginsstaat,
waar bij bredere doelstellingen worden verwezenlijkt, treden
minder prettige bijverschijnselen op zoals onoverzichtelijk-
heid, vertragingen, niet de tering naar de nering zetten,
betutteling, afschuiven van verantwoordelijkheid, het weg-
kwijnen van de stoere generatie van het "Arbeid Adelt", die
er trots op was "nooit zijn hand te hebben hoeven ophouden",
verlamming van de besluitvorming door inspraakprocedures,
etc.

Overheidsdeelname in traditionele bedrijven hangt evenwel
samen met de toenemende maatschappelijke afkeer van de har-
teloze koude sanering vanuit het marktmechanisme en de so-
ciale gevolgen daarvan. De keerzijde daarvan is het optreden
van concurrentievervalsing. In wereldwijd verband dienen wij
ook tot een integratie van het "kapitalisme" en het"koIDIDu-
nisme" te geraken. Deze "-ismen" kunnen gezien worden als
uitwassen van beide keerzijden - vrijheid en verbondenheid -
van dezelfde medaille als polariteit van het menszijn.



HEDENDAAGSE BENADERING VAN MAT THEUS 20
IN EEN MAKRO-EKONOMISCH-SOCIALE CONTEXT

20-1 De heer des huizes is hier een mens die beschikt over geldmidde-
len, potentiele werkgelegenheid in produktiemiddelen, welke als
vruchtbare grond in zijn bezit zijn. Om met winstoogmerk zijn
produktiemiddelen te aktiveren, zoekt hij werknemers en gaat dus
naar de markt om werkkrachten aan te trekken. Tegenwoordig doen
wij dat via het arbeidsburo of een advertentie in de krant.

20-2 Nadat deze belegger-investeerder-ondernemer met de werknemers een
arbeidsovereenkomst of C.A.O. had afgesproken, gingen de mensen
nu aan het werk met deze nieuw gecre~erde arbeidsplaatsen. Zij
gingen met betaalde arbeid aan de slag in ruil voor geld, dat de
investeerder in reserve had; legaan dan wel illegaal als kontant
geld in de knip, of als saldo op de bankrekening.

20-3 Wat later op de morgen ging hij nogmaals naar het arbeidsburo om
nog meer mensen aan te trekken die zonder werk zaten. Hij had
werk genoeg te bieden, bovendien had hij genoeg geld tot zijn be-
schikking om de mens en te kunnen betalen voor hun inspanningen.

20-4 Deze groep mens en gingen echter aan het werk zonder C.A.O., zij
wisten zelfs niet eens hoeveel zij gingen verdienen. Uit de nood
geboren accepteerden zij deze feodale manier van tewerkstelling,
waarbij deze werknemers volledig afhankelijk waren van de wille-
keur en redelijkheid van de werkgever. In onze tijd worden nog
illegale buitenlanders zo behandeld.

20-5 De ondernemer had nog werkgelegenheid genoeg en trok"illogtwee
maal een ploeg arbeidskrachten op dezelfde wijze aan. Hij was
zelfs bereid, nog beschikbare arbeid wat duurder in te gaan ko-
pen om de bezettingsgraag van zijn bedrijf te optimaliseren en
zo een beter rendement te behalen. Tegenwoordig doen wij dat
met overwerk of uitzendkrachten.

20-6 Zelfs een uur voor sluitingstijd haalde hij nog werkloze mensen
naar zijn bedrijf om het werk op tijd klaar te kunnen krijgen.
Een goed motief hiervoor is het binnenhalen van een opleverings-
premie, of het vermijden van een boete voor te late oplevering,
dan wel uit concurrentie-overweging.

20-7 Hier wordt dus duidelijk dat werknemers, werkgevers nodig hebben;
en werkgevers de werknemers. Zij zouden anders niet zijn w~t zij
zijn, n.l.: werkgevers en werknemers. Zij kunnen niet buiten el-
kaar. Door hier echter zonder loonafspraak te gaan werken, accep-
teren de werknemers de macht van het geld, met een sprong in het
duister en de hoop dat hun werk misschien iets op gaat leveren.
Zij investeren hun arbeid als risicodragend vermogen in een pro-
duktieproces, waar niet het marktmechanisme de prijs bepaalt,
maar de redelijkheid van een enkel individu.



20-8 Met sluitingstijd gaf hij de kassier de opdracht (bevel) om te
gaan uitbetalen; maar wel z6danig dat iedereen kon zien wat de
ander in het handje kreeg, Hij wilde duidelijk tonen hoe sociaal
voelend hij wel was; in het besef, dat iedereen rond moet kunnen
komen in het leven. Hij wenste een duidelijke ontkoppeling tUBsen
inkomen en arbeid te tonen; om duidelijk te maken dat maatschap-
pelijk funktioneren minstens zo belangrijk is als produceren in
een arbeidsproces.

20-9 De mensen die het korst gewerkt hadden toch een volledig C.A.O.-
dagloon uitbetaaldo Voldoende om er weer een dag van te kunnen
leven. Kostentechnisch was deze arbeid vergelijkbaar met het hui-
dige zondagnacht-overwerk-tarief dat tegenwoordig wordt overeen-
gekomen met de bonden.

20-10 De werknemers die het langst gewerkt hadden, dachten dat zij nu
wel meer betaald zouden krijgen dan het afgesproken C.A.O.-loon.
Dat viel echter tegen, want zij kregen gewoon wat was afgesproken
aan het begin van de dag.

20-11 Zij kregen er flink de smoor in, omdat zij veel langer en harder
hadden gewerkt dan de anderen voor hetzelfde geld.

20-12 Zij vonden deze gang van zaken niet zo netjes, want zij hadden
zich te pletter gewerkt; terwijl de laatste ploeg nog nauwelijks
een zweetdruppeltje gelaten had. Zij vergaten echter, dat er
voor arbeid 66k een marktprijsmechanisme bestaat. Jet ala bij
overwerk en het proces van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

20-13 De werkgever stelde zich op het standpunt, dat er aan de gemaak-
te afspraken was voldaan.

20-14 Hij had in de vrije onderhandeling overeengekomen prijs betaald;
en yond dat de C.A.O. niet opgngebroken kon worden.

20-15 Hij stelde, dat hij met zijn eigen geld mocht doen en laten wat
hij wilde; zolang hij anderen geen schade berokkende en niemand
iets tekort deed. Niemand kon hem iets verwijten en protesteren
had dus geen zin. Hij besefte echter niet, dat wanneer aIle
spaarders-beleggers zijn voorbeeld zouden volgen; MattheUs 20
nooit geschreven zou zijn. Het begrip werkloosheid zou dan nimmer
hebben bestaan. Investeren in mensen levert werk, produktie, koop-
kracht en staatsinkomen Ope Investeren in louter kapitaal leidt
veeleer tot bezitsvorming voor enkelen in passieve activa. Het
smoort de ekonomische aktiviteit van de samenleving.

20-16 Bier wordt duidelijk, dat er voor iedereen een menswaardige be-
staansmogelijkheid geschapen dient te zijn, ongeacht het feit of
deze nu w~l of niet werkt. Aan de uitgangspunten in MattheUs 20
is in onze samenleving voor een groot deel reeds voldaan. De so-
ciale wetten die tot stand zijn gekomen met de inspanning van de
vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid in een politiek
samenspel, doen recht wedervaren aan de gelijkenis. Kaast de so-
ciale context, is er tevens een vingerwijzing voor een ieder die
over de middelen kan beschikken: Investeer in mansen an cre~er
zelf de werkgelegenheid die potentieel in overvloed aanwezig is.



20
Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des
huizes, die met de morgenstond uitging, om arbeiders te
huren in zijn wijngaard.
2
En toen hij het met de arbeiders eens geworden was voor
een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard.
3
En uitgegaan zijnde omtrent de derde ure, zag hij anderen,
ledig staande op de markt.
4.
En hij zeide tot hen: Gaat ook gij heen in de wijngaard,
en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen.
5
Weer uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende ure,
deed hij evenzo.
6
En uitgegaan zijnde omtrent de elfde ure, vond hij anderen
ledig staande, en zeide tot hen: Wat staat gij hier de gehe-
Ie dag ledig ?
7
Zij zeiden tot hem: Omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij
zeide tot hen: Gaat ook gij heen in de wi jngaard , en zo wat
recht is, zult gij ontvangen.
8
Toen het nu avond geworden was, zeide de heer van de w~Jn-
gaard tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders en geef hun
het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten.
9
En toen zij kwamen, die ter elfder ure gehuurd waren, ont-
vingen zij ieder een penning.
10
En de eersten komende, meenden dat z~J meer ontvangen zouden;
en zij zelf ontvingen ook elk een penning.
11
En die ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen de heer
des hui?:es.
12
Zeggende: Deze laatsten hebben maar ~en uur gearbeid en g~J
hebt ze gelijk gemaakt aan ons die de last van de dag en de
hitte gedragen hebben.
13
Doch hij antwoordende, zeide tot een van hen: VrienQ: ik doe
u geen onrecht; zijt gij het niet met mij eens geworden voor
een penning ?
14
Neemt het uwe en ga heen. Ik wil deze laatsten ook geven,
zoals u.



15
Of is het mij niet geoorloofd, te doen met het m1jne,
wat ik wil ? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben ?
16
Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten
de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen
uitverkoren.

9~J~26~
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