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Er bleek al in de loop van het vorige 
jaar behoefte aan een compacte uit-
voering van het Verkiezingspro-
gramma. 
De verkorte versie die 11 hierbij aan-
treft is geschreven door de Program-
macommissie. Vanzelfsprekend is de 
keuze van opname in dit verkort pro-
gramma geheel voor verantwoording 
van die commissie. Bij twijfel over 
het standpunt van D'66 raadplege 
men derhalve de volledige uitgave, 
die op aanvraag bij het landelijk se-
cretariaat verkrijgbaar is a f 3,— plus 
portokosten. 

De Programmacommissie. 

Il-a: Naar een open samenleving: democra-
tisering 
Democratisering van de samenleving is essen-
tieel voor D'66. D'66 wil een open samenleving 
waarin alle mensen zich kunnen ontplooien en 
waarin machtsverschillen voorzover, zij geba-
seerd zijn op b.v. sexe, religie of rijkdom ver-
dwenen zijn. Democratisering betekent ook 
mede-verantwoordelijkheid. 
Inspraak moet echter niet degraderen tot na- 
spraak. 

- 
- 

In het kader van de democratisering van de ar-
beidsverhoudingen besteden wij extra aandacht 
aan de vaak onzorgvuldig verlopende sollicita-
tie-procedures. Wij willen dat hiervoor snel een 
algemeen geldende code wordt ingevoerd. In 
het bedrijfsleven moeten werknemers meer me-
dezeggenschap verkrijgen. Omdat wonen zo'n 
belangrijk onderdeel is van het menselijk wel-
zijn, vinden wij dat iedereen bij het beheer van 
zijn (eigen) woning zoveel mogelijk betrokken 
moeten zijn. 

11-b: Parlementaire democratie 
Er is in het algemeen sprake van een verminderd 
vertrouwen in de politiek en een geringe betrok-
kenheid bij het politieke gebeuren. De veelheid 
aan regels verhoogt de bureaucratie en veroor-
zaakt vervreemding. Daar wil D'66 iets aan 
doen. Dit proces moet gestopt worden. 
Om de invloed van de kiezer op de kabinets-
vorming te vergroten, pleit D'66 ervoor dat par-
tijen voor de verkiezingen uitspraken doen over 
de coalitie die zij daarna willen vormen. Verder 
wil D'66 het functioneren van het parlement 
aanzienlijk verbeteren. 

Il-c: Binnenlands bestuur 
Uitgangspunt voor het binnenlands bestuur is 
een democratisch, doorzichtig, doelmatig en 
bovenal menselijk bestuur. 
Voor de burger moet steedsduidelijk zijn wie 
waarvoor verantwoordelijk is. 
Besluiten moeten worden genomen op een voor 
ieder controleerbare wijze. Daarom moeten zo-
veel mogelijk bestuurlijke verantwoordelijkhe-
den gedecentraliseerd worden. Ook als er be-
zuinigd moet worden is decentralisatie de aan-
gewezen weg omdat de noodzakelijkekeuzes bij 
de besteding van schaars geld op het laagste 
bestuurlijke niveau het beste gemaakt kunnen 
worden. -- - 

D'66 dringt erop aan in de komende kabinetspe-
riode tot besluitvorming en zo mogelijk tot uit-
voering te komen met betrekking tot een reor-
ganisatie/herindeling van de departementen, 
zonder het bestaande aantal uit te breiden. - 

D'66 streeft naar een indeling van departemen-
tale taken volgens vijf beleidsgebieden: be-
stuurlijke, sociaal-economische, ruimtelijke, 
sociaal-culturele en internationale zaken. Ook 
het aantal ministers en staatssecretarissen in het 
nieuwe kabinet mag niet groter worden. 
Het harmoniseren van de wetgeving, die nu 
plaats vindt vanuit 14 afzonderlijke ministeries 
op 14 verschillende manieren moet gestimuleerd 
worden.  

II-d: Emancipatie - 

Emancipatie is een proces van verandering en 
groei, gericht op grotere keuzevrijheid voor 
mannen en vrouwen. 
Wij beschouwen de totstandkoming van een 
geëmancipeerde samenleving als essentieel. 
Hoewel het om emancipatie van mensen gaat en 
dus gelijkelijk om die van vrouwen en mannen, 
moet de overheid in eerste instantie maatregelen 
nemen om de maatschappelijke achterstand van 
de vrouw op te heffen. Er moet een wet tegen 
discriminatie naar Sexe komen met voldoende 
sancties ingeval van overtreding. - 

Het emancipatie-beleid moet blijven vallen on-
der het Ministerie van Sociale Zaken. De voor-
lichting over emancipatie-vraagstukken, door-
breking van sexe-rolpatronen moet verbeterd 
worden. Waar van ernstige ondervertegen-
woordiging van vrouwen op de arbeidsmarkt 
blijkt, moet tijdelijk een voorkeursbehandeling 
van vrouwen toegepast worden. 
Een op langere termijn in te voeren algemene 
arbeidstijdverkorting (met gelijktijdige verlen-
ging van de bedrijfstijd) zal juist vrouwen ten 
goede komen. In opleidingen voor onderwijsge-
venden dienen emancipatie-vraagstukken een 
plaats te krijgen. - 
Voor werkende (alleenstaande) ouders moeten 
meer voorzieningen komen, zoals een flexibel 
en betaalbaar kinderopvangsysteem, en flexi- 
bele openingstijden van instellingen en winkels. 
De opvang op scholen, met name buiten de 
schooltijden, moet eveneens verbeterd worden. 
Het moet voor ieder der ouders/verzorgers mo- 

gelijk worden om ouderschapsverlof op te ne-
men, bij voorkeur door het kunnen omzetten 
van de volle-tijd-arbeid in deeltijd-arbeid. 
Gedurende een bepaalde periode zou een ge-
wenningsbijdrage voor de inkomensachteruit-
gang kunnen worden uitgekeerd.  

II-e: Justitie 
Wetgeving en rechtspraak kunnen de menselij-
ke gelijkwaardigheid bevorderen. Daarom stre-
ven wij op een aantal terreinen naar nieuwe 
wetgeving. 
- D'66 is van mening dat de zedelijkheidswet-
geving dient uit te gaan van de vrijheid van ieder 
mens op sexueel gebied, terwijl ook aandacht 
moet worden gegeven aan zaken als verkrach-
ting binnen het huwelijk en pornografie. 
- D'66 streeft tijdelijkheid van de alimentatie-
plicht na. De duur van die plicht moet afhangen 
van factoren als de leeftijd van de kinderen, 
toekomstmogelijkheden en leeftijd van de ali
mentatie-gerechtigde en de duur van het huwe- 
lijk. - 

- het stakingsrecht moet ook voor ambtenaren 
geregeld worden. 
- de rechtspositie van in Nederland verblijven-
de vreemdelingen vraagt versterking. Werkge-
legenheid, huisvesting en bevolkingsdichtheid 
beperkende Nederlandse opnamecapaciteit van 
vreemdelingen. Daarom staan wij in het alge-
meen een restrictief toelatingsbeleid toe, met 
uitzondering van vluchtelingen, gezinsleden en 
andere vreemdelingen die op grond van zeer 
dringende humanitaire redenen een beroep op 
onze gastvrijheid doen. 
- Alleenstaanden en samenwonende personen 
moeten in aanmerking kunnen komen voor 
adoptie, onafhankelijk van burgerlijke staat en 
sexuele geaardheid. Buitenlandse adoptie moet 
vooral geschieden met het oog op het belang van 
het kind in nood. 

H-f. CULTURELE MINDERHEDEN 
Nederland is de woonplaats geworden van grote
groepen culturele minderheden. Met deze groe-
pen hebben hun leefgewoonten vaste voet ge-
kregen. 
Het bewaren van de minderheidsculturen is 
geen luxe, maar noodzaak. D'66 erkent dat. Het 
bestaan van culturele minderheden is soms be-
nard, hulp is daarbij geboden. De beste hulp is 
echter de zelf-hulp. Daarom wil D'66 onder 
meer hun rechtspositie verbeteren, de 1-no-
vember-wet aanpassen, de vreemdelingenpoli-
tie opheffen, betere inspraak mogelijk maken, 
gedwongen spreiding tegengaan en werkgevers 
van illegaal verbljvenden veel strenger aanpak-
ken.  

II-g. POLITIE - 

Ook de politie moet gedecentraliseerd worden, 
het streven moet gericht zijn op gemeentelijke 
korpsen. 
Bij kleinere gemeenten kan dit gecombineerd 
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worden 
Wel kan het nodig zijn bepaalde specialistische 
diensten regionaal of landelijk ondersteunend 
werk te laten verrichten. Klachten over poli-
tieoptreden moeten door een onafhankelijk in-
stituut behandeld worden. 

Il-h. INFORMATIEBELEID 
Het informatietijdperk is begonnen, zonder dat 
de overheid zich daarvan voldoende rekenschap 

-gegeven heeft. 
Een samenhangend beleid ontbreekt. 
Het gaat allang niet meer om persoonsbescher-
ming alleen, maar om een complexe informatie-
economie: openbaarheid, rechtsbescherming, 
controle, anti-monopolisering, toegankelijk-
heidsgarantie voor informatieverzender en 
-ontvanger. Onderwijs, - werkgelegenheid, au-
teursrechten, onderzoek en innovatie spelen er 
ook een grote rol in. 
Een Kaderwet Informatiebeleid is daarom een 
eerste prioriteit; 
Concentratie van informatie is een machtsfac-
tor. 
Centralisatie van informatie, ook bij de over-
heid, leidt tot ongewenste macht; decentralisa-
tie van informatie vergroot de keuze van de 
burger. 
Daar kiezen we dan ook voor. - 

Decentralisatie is iets anders dan de huidige ver-
snippering van het beleid over vele departe-
menten en wetten: door gebrek aan samenhang 
is nu geen beleid mogelijk. Afhandeling van het 
wetsontwerp Persoonsregistraties (1981) heeft 
hoge prioriteit. Informatiebestanden moeten 
niet in handen zijn van de beheerders van de 
informatiekanalen; dat geldt ook voor de PTT. 
Nieuwe informatietechnieken moeten in het On-
derwijs geïncorporeerd worden: de jeugd heeft 
recht op voorbereiding op de toekomstige sa- 
menleving. - 

Wij verwijzen verder naar ons plan: de computer 
in het onderwijs. 
Versnippering en teloorgang van beeld- en ge-
luidmateriaal moet een halt toegeroepen worden 
door stichting van een nationaal beeld- en ge-
luidarchief en instelling van een wettelijk depot, 
naast inventarisatie van alle computergeheu- 
genbestanden. - 

Internationale afspraken zijn vereist t.a.v. sa- 
- 

tellieten, overdrachtstarieven, auteurswethar-
monisatie, privacy enz. waarbij met de belangen 
van de Derde Wereld rekening moet worden 
gehouden. 

Il-i. MEDIABELEID 
De grondwettelijke vrijheid van meningsuiting, 
de verscheidenheid van informatievoorziening 
en opinievorming, moet voor alle media ge-
waarborgd zijn. 
Nationale omroepverenigingen moeten niet ge-
vrijwaard blijven van - concurrentie door lokale 
omroepen of satellieten: geen monopolies of 
protectionisme. 
De inhoudelijke kant is geen overheidszaak. 
Een derde TV-net dient om, door reclame gefi-
nancierd te worden en geëxploiteerd door een 
stichting onder een -NOS-nieuwe-stijl-. Een 
deel van de omroepgelden gaat in een cultureel 
productiefonds, mede ter bekostiging van een 
groter Nederlands (dramatisch) programma-
aandeel. Zendtijd moet niet verdeeld worden 
naar het abonnétal van omroepbladen. Voor ra-
dio streven we naar horizontale programmering, 
zenderredacties en l,andelijke bedekking met lo-
kale en regionale stations, medegefinancierd 
door lokale adverteerders. 

- 

- De structuur van de NOS moet gewijzigd wor- 
den. - - 

Voor de pers wensen wij een Wet Persvoorzie-
ningen en behoud van de veelvormigheid door 
(tijdelijke) steun aan bladen in moeilijkheden-. 
De produktie van films moet gestimuleerd wor-
den, om, door een heffing op entreebewijzen. 
Het auteursrecht op foto's (incl. controle en in-
casso) vraagt om wettelijke regeling. 
Het veelvormig aanbod van geluid- en beelddra-
gers moet hersteld worden; BTW-verlaging en  

bestrijding van piraterij zijn daarbij van belang. 
Ook de pluriformiteit van het boek wordt be-
dreigd.  

II-j. KUNSTEN 
Wij kiezen voor een kunstenbeleid, niet voor 
een kunstenaarsbeleid: geen maatschappelijke 
uitzonderingspositie voor kunstenaars. Kun-
sten moeten bij bezuinigingsoperaties gespaard 
worden: in het verleden hebben ze ook minder 
van de groei der overheidsuitgaven gekregen. 
Bezuinigingen mogen in geen geval structuren 
vernietigen: de confrontatiemogelijkheden kun-
stenaar-publiek moeten in stand blijven. Sa-
menwerking -tussen beroeps- en amateurkun-
stenaars is belangrijk. Werkloze kunstenaars 
kunnen daaraan meedoen met behoud van uit- 
kering. - 

Een -Wet  op de Kunsten moet om. randvoor-
waarden voor decentralisatie bieden, de onge-
coördineerde lokale bezuinigingsgolf moet be-
heersbaar worden. 
Wij zijn voorstanders van een aankoop- en op-
drachtenbeleid en van een democratische so-
ciale- zowel als geografische aanbodsspreiding. - 

Extra financieringsbronnen: erkenning leen-
recht, betere regeling reprorecht en erkenning 
rechten uitvoerende kunstenaars. - 

Wettelijke standaardcontracten moeten de 
rechtspositie van kunstenaars verbeteren. 
Het kunstenonderwijs moet weer gericht wor-
den op kwaliteit, niet langer op kwantiteit. 
Aan de BKR mag pas getornd worden als er een 
beter alternatief is. -  

Ill-b. ENERGIE 
Doelmatig gebruik van energie vormt de spil van 
ons energiebeleid. Daardoor kan het-energie-
verbruik, ook bij de door D'66 gewenste - eco-
nomische groei, de komende 20 jaar gelijk blij-
ven. 
Dit doelmatige- gebruik wordt bereikt door 
bevordering van isolatie, verdere bewustma-
king van het publiek, overschakeling op minder 
energie-intensieve produkten, en warmte! 
krachtkoppeling. - 

De tijd is rijp voor grootscheepse aanpak van 
windenergie. -- 

Van de duurzame energiebronnen verwacht 
D'66 veel van stimulering van de zgn. passieve 
zonne-energie. 
Kolen kunnen worden ingeschakeld, maar dan 
met goede reinigingstechnieken. Bovendien zal 
de toepassing van steenkool een bijdrage moe-
ten leveren aan doelmatiger energieverbruik. 
Dat betekent geen steenkool verbranden in 
grote centrales, maar bij de industrie, met 
warmte/kracht-koppeling. - 

Zolang schone technieken daarvoor nog niet be-
schikbaar zijn, kan aardgas tegen een wat lagere 
prijs dan gebruikelijk aan de industrie worden 
geleverd. 
Extra aardgasinzet moet binnen de perken blij-
ven, -en ook vooral de doelmatigheid bevorde-
ren. 
Gezien de vele (nog) niet opgeloste problemen 
(m.n. die van het kernafval) die daaraan zijn 
verbonden, wijst D'66 toepassing van kernener-
gie af. Daarom meent D'66 dat de bestaande 
centrales moeten worden stilgelegd. 
Er dient een goede studie te komen over de 
effecten (m .n. kosten) van het sluiten van de 
centrales. Snelle kweekreactoren wijzen wij af; 
verrijkt uranium wordt alleen uitgevoerd naar 
landen die het -non-proliferatie-verdrag—  heb-
ben ondertekend.  

Ill-c. HET SCHAARSE GEZONDE MI- -  
LIEU  
De groene draad die door ons hele milieubeleid 
heen loopt, houdt in, dat al het andere over-
heidsbeleid milieuvriendelijk is. Ons beleid gaat 
niet uit van een tegenstelling tussen milieu en 
werkgelegenheid. In het industriebeleid bij-
voorbeeld moet het ontwikkelen van schone 
technologieën een belangrijke rol spelen. Ver-
vuilers moeten betalen, maar betalen is zeker 
geen vrijbrief voor vervuiling. Het beleid blijft  

gericht op terugdringen van de vervuiling. Er 
moet een algemeen milieuschadefonds komen, 
voor mensen die gedupeerd zijn door vervuiling. 
Om de groene draad ook werkelijk in ander be-
leid te kunnen doortrekken is op een aantal ter-
reinen vergroting van de bevoegdheden van de 
Minister nodig. Deze moet Minister van Milieu-
zaken en Volksgezondheid worden. 
Milieu-effect-rapportage moet zo snel mogelijk 
- en goed - worden ingevoerd. De grote hoe-
veelheid vergunningen moet worden terugge-
bracht tot één, maar daarnaast moet het toezicht 
op behoorlijke naleving -worden uitgebreid. 
Waterverontreiniging, met name op de Noord-
zee, moet met kracht worden bestreden; het 
winnen van grondwater moet aan banden wor-
den gelegd. Luchtverontreiniging moet worden 
bestreden door de beste bestaande technieken 
te vereisen. - 

Tegen geluidhinder, met name van vliegtuigen, 
moeten goede maatregelen worden genomen; 
natuurgebieden moeten lawaai-vrij zijn. 
Voor het opruimen van gif in de bodem moet 
voldoende geld worden vrijgemaakt. Er moet 
een goed toezicht komen op het ontstaan en .  
verwerken van chemisch afval. De producent 
moet de verwerking betalen; het voorkomen 
van chemisch afval moet echter voorop staan. 
Van mogelijk gevaarlijke stoffen moet eerst 
worden bewezen dat ze onschadelijk zijn, voor-
dat ze worden toegepast; kankerverwekkende 
stoffen moeten worden teruggedrongen. 
Aantasting van waardevolle, onvervangbare 
natuurgebieden moet worden voorkomen. Dit 
standpunt moet ook doorwerken in bijvoorbeeld 
het recreatie- en het landbouwbeleid. 

111-d. DE SCHAARSE RUIMTE 
Ruimtelijke ordening - 

Het huidige beleid dient vervangen te worden - 

door een beleid dat gebaseerd is op een nieuwe, 
echte Verstedelijkingsnota, met als belangrijke 
argumenten: 
- concentratie en integratie van wonen, werken 
en voorzieningen. 
- herstel van de steden, 
- tegengaan van suburbanisatie, 
- zorgvuldige inrichting van de stedelijke rand-
zones. 
Daarnaast zijn er in het ruimtelijk beleid teveel 
regels, waarbij teveel instanties betrokken zijn. 
Ook is er een overvloed aan ontoereikende in-
strumenten en zijn de procedures vaak erg lang. 
Herbezinning is dus geboden. 
Verkeer en vervoer - 

De voordelen van een grote mobiliteit moeten 
afgewogen worden tegen-  de nadelen van ruim-
teverbruik, energieverbruik en milieubelasting. - 
D'66 legt daarom prioriteit bij  de minder belas-
tende transportmiddelen; transport te water, 
openbaar vervoer en langzaam verkeer (vooral 
in de steden). 
Dat -betekent: 
- grote terughoudendheid met aanleg van 
nieuwe snelwegen, 
- afremmen overmatig autogebruik, - 

- een meer sturend beleid m.b.t. het goederen-
vervoer, 
- continue aandacht voor de verkeersveilig- 
heid. - 

Grondbeleid - 

De beheersing van de grondprijzen is nodig, 
omdat anders alleen de financieel sterkeren 
grond kunnen verwerven. De vrijkomende 
gronden zullen door een onafhankelijke instan-
tie moeten worden toegewezen, bij voorrang 
aan de bedrijven die de grond het hardst nodig 
hebben. - 

Bij onteigening moet een prijs betaald worden
op basis van de vervangingswaarde (=de prijs 
van vergelijkbare grond elders). Wijziging van 
de Onteigeningswet is geboden. 
Bij de gemeentelijke gronduitgifte geeft D'66 
aan _eeuwigdurende erfpacht" de voorkeur 
boven verkoop. 
Overigens moet er zo snel mogelijk een Raam-
wet Erfpacht komen. 
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Ill-e. DE SCHAARSTE AAN WONIN- 
GEN 
Bouwprogramma 
Gestreefd moet worden naar verhoging van de 
totale inspanningen voor de volkshuisvesting. 
De noodzaak van verbetering en instandhou-
ding van de bestaande woningvoorraad brengt 
een verschuiving naar de woningverbeterings-
programma's mee: bestrijding verkrotting, ster-
ke nadruk op onderhoud. 
Het bouwprogramma moet zich richten op de 
tekortsituaties. In het beleid dient de stadsver-
nieuwing voorrang te krijgen: er moet dan ook 
zo spoedig mogelijk een Wet op de Stadsver-
nieuwing van kracht worden. De gemeenten 
moeten in staat worden gesteld zelf met de be-
woners plannen op te stellen en uit te voeren. 
Financiering 
De financiering van de woningbouw dient zo-
veel mogelijk te gebeuren door pensioenfondsen 
en andere beleggers, daartoe gestimuleerd door 
garanties voor een verantwoorde exploitatie. 
Daarnaast moet de zgn. ,,subsidie-afhankelijk- 
heid" in de woningbouw worden beperkt. j 
Woninglasten 
De woonkwaliteit en de woonlasten moeten 
duidelijker tot uiting komen in de huren. In dit 
verband is versnelling van de huurharmonisatie 
onvermijdelijk; de daaruit resulterende hogere 
woonlasten kunnen alleen volledig gecompen-
seerd worden voor de minimum-inkomens. De 
opbrengsten van de harmonisatie moeten ten 
goede komen aan de volkshuisvesting. 
Het systeem van hypotheekrente-aftrek moet 
op termijn vervangen worden door een systeem 
van individuele woonsubsidie; in de tussentijd 
dient volledige aftrek beperkt te blijven tot hy-
potheken onder def 300.000,—. Wel kunnen be-
paalde onderhoudskosten weer aftrekbaar wor-
den. 
Woonruimtebeleid 
Gemeenten moeten een woonruimtebeleid voe-
ren dat de beschikbare en nieuw te bouwen 
woonruimte beter en rechtvaardiger verdeelt. 
Binnen een regionale woningmarkt dient het 
beleid gecoördineerd plaats te vinden. 
Zolang er nog geen goede Leegstandswet is kan 
kraken aanvaardbaar zijn, als dit het gemeente-
lijk toewijzingsbeleid niet doorkruist. Er dient 
een Wet op de Woningsplitsing te komen.  

IV.  SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID 
De schaarste aan betaald werk 
Ons beleid zal erop gericht zijn iedereen in onze 
samenleving zinvol te laten meedoen. Daartoe 
zal het beschikbare werk zo eerlijk mogelijk 
verdeeld moeten worden. 
D'66 streeft naar gelijke kansen voor mannen en 
vrouwen op deelname in alle sectoren en op alle 
niveau's van betaalde arbeid en naar een gelijke 
verdeling van de overige taken in de samenle-
ving. Daartoe dient het sociaal-economisch be-
leid in de komende jaren in het teken te staan 
van: 
- het behoud van bestaande arbeidsplaatsen en 
het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen door 
versterking van het bedrijfsleven, 
- het humaniseren van de arbeid, 

verdeling van het werk over mannen en 
vrouwen, jongeren en ouderen, vooral door het 
invoeren van meer deeltijdbanen. 
Sociaal-economisch beleid 
D'66 wil de grote sociaal-economische proble-
men te lijf op basis van een visie, waarin de 
volgende elementen centraal staan: 
1. Vernieuwing en versterking van het be-
drijfsleven in het algemeen en de industrie in het 
bijzonder. 
2. Herverdeling van arbeid via deeltijdarbeid en 
andere arbeidstijdverkortende maatregelen, 
waaronder arbeidstijdverkorting per dag. 
3. Een kritische herbezinning op bestaande 
collectieve voorzieningen, het stelseL van So-
ciale zekerheid en de regelgeving voor de over-
heid. 
4. Een krachtige energiebesparings- en milieu-
beleid met het oog op de leefbaarheid van ons  

land voor huidige en toekomstige generaties. 
Het internationale beleid 
Wij bepleiten dat Nederland in de geëigende 
internationale samenwerkingsverbanden initia-
tieven neemt, respectievelijk ondersteunt, die 
erop gericht zijn het internationale restrictieve 
beleid om te buigen in de richting van een ge-
coördineerd stimuleringsbeleid. 

Het nationale beleid 
A. Nieuwe impulsen voor het bedrijfsleven 
1. Loon- en inkomensmatiging met gelijktijdige 
verlaging van de loon- en inkomstenbelasting 
Het beleid zal erop gericht moeten zijn om alle 
inkomens gedurende een periode van vierjaar in 
nominale termen te bevriezen in combinatie met 
een koopkrachtinjectie via het verlagen van de 
loon- en inkomstenbelasting. 
Als enige uitzondering op deze  nominate  inko-
mensstop dient de zogenaamde incidentele 
looncomponent jaarlijks met 2% te kunnen 
groeien. Dit is nodig t.b.v. een betere werking 
van de arbeidsmarkt: wij denken bijv. aan een 
betere beloning voor vuil en onaangenaam 
werk. 
Een dergelijk beleid mag vanzelfsprekend niet 
tot de CAO-inkomens beperkt blijven. Via on-
der meer de Wet op de niet-CAO-inkomens, het 
trendbeleid (ambtenaren en trendvolgers) en het 
prijs-inkomensbeleid Vrije beroepsbeoefenaars, 
zal gezorgd moeten worden dat de- vierjarige 
inkomensstop voor alle inkomens zal gelden. 
2. Versterking van de vermogenspositie van het 
bedrijfsleven 
Om het beleggen in risicodragend vermogen 
weer aantrekkelijk te maken, en om de gevolgen 
van de dubbele belastingheffing te verzachten, 
stellen ssij voor de tarieven van de vennoot-
schapsheffing te verlagen met 5% en de vermo-
gens- en voorraadaftrek te verhogen. 
Om voor deze maatregelen de financiële ruimte 
te vinden, stellen wij Voor de basispremies van 
de Wet Investeringsrekening op evenredige wij-
ze te verlagen. 
B. Het structuurbeleid 
Een verdere versterking van het economisch 
structuurbeleid 
Een investeringsherstel in de marktsector komt 
niet automatisch tot stand. Naast een gericht 
macro-beleid is een industrie-beleid nodig, ge-
richt op het stimuleren van bepaalde toekomst-
volle sectoren en activiteiten. 
Met name de Maatschappij voor Industriële 
Projecten, de kapitaalcredieten, het overheids-
aankoopbeleid en de regionale ontwikkelings-
maatschappijen zijn hierbij instrumenten. 
Daarnaast is grote aandacht voor het midden- en 
kleinbedrijf en de regio's nodig. 
Regionaal beleid 
Verdunning van het regionale beleid moet wor-
den vermeden: geconcentreerde aandacht voor 
een beperkt aantal zeer zwakke regio's wordt 
als uitgangspunt bij het verdelen van Rijksmid-
delen gehanteerd. 
Daarnaast kan de overheid bijdragen aan de 
ontwikkeling van zwakke regio's door: 
- de onverkorte handhaving van de taakstelling 
van de spreiding rijksdiensten, 
- een verdere versterking van de rol van regio-
nale-ontwikkelingsmaatschappijen, 
- het aanbieden van pakketten van geïntegreer-
de dienstverlening aan zich nieuw vestigende 
industrieën, 
- het verzorgen van een goede ontsluiting door 
openbaar vervoer, 
- bevordering binnenlands toerisme. 
Midden- en kleinbedrijf 
Het staat voor ons vast dat juist de geringe om-
vang van de bedrijven in deze sector grote voor- 
delen heeft ten opzichte van grotere bedrijven, 
zoals de vaak relatief gunstige werkomstandig-
heden, flexibiliteit door kleinschaligheid, ruim- 
telijke spreiding, produktdifferentiatie en goede 
communicatie. De kleinschaligheid is niet bij 
voorbaat een tussenfase naar grootschaligheid. 
Vermindering van de bureaucratie 
Vooral in kleinere bedrijven gaat veel kostbare 
tijd verloren aan de door diverse overheidsin- 

stanties verplicht gestelde administratie. Betere 
coördinatie en vereenvoudiging binnen de Over-
heid moet Voor verlichting van de administra-
tieve eisen zorgen. 
C. Herverdeling van het werk en verbetering van 
de werking van de arbeidsmarkt 
Algemene randvoorwaarden voor herverdeling 
van arbeid zijn in de visie van D'66: 
- het totale aantal arbeidsuren dient niet te 
verminderen, 
- zo mogelijk verlenging van de bedrijfstijd, 
- het verband tussen het inkomen en het ge-
werkte aantal uren wordt in principe gehand-
haafd. 
Herverdeling van arbeid in de kwartaire sector 
Ten aanzien van herverdeling van arbeid dient 
de overheid een voortrekkersrol te vervullen. 
Hierbij kunnen onder meer de volgende instru-
menten dienen: 

vacatures en nieuwe arbeidsplaatsen moeten 
in beginsel in deeltijd, bv. 32 uur, open worden 
gesteld; 

in bepaalde sectoren kan, afhankelijk van de 
arbeidsmarktsituatie, reeds verplichte verkor-
ting van de werkweek worden ingevoerd, bij 
voorkeur via verkorting van de arbeidsdag (met 
name in het onderwijs en in de gezondheids-
zorg); 
- het geven van extra stimulansen voor invoe-
ring van deeltijdarbeid/arbeidstijdverkorting, 
zoals extra formatieplaatsen en ruimere subsi-
die-mogelijkheden voor de gesubsidieerde in-
stellingen. 

Herverdeling van arbeid in de marktsector 
Voor wat betreft de marktsector zal het accent 
ten aanzien van de herverdeling van de arbeid 
op het stimuleren van deeltijdarbeid moeten 
worden gelegd. 
Dit sluit niet uit, dat in bepaalde bedrijven of 
bedrijfstakken ook tot andere, verdergaande 
vormen van arbeidstijdverkorting kan worden 
overgegaan, afhankelijk van het bereiken van 
overeenstemming tussen de CAO-partners. 
Jeugdwerkloosheid 
Bestrijding van de jeugdwerkloosheid dient ho-
ge prioriteit te krijgen. Wij bepleiten de volgen-
de maatregelen: 
I. Een snelle uitvoering van de maatregelen die 
in het kader van het Jeugd Werk Plan, zoals 
opgenomen in het Werkgelegenheidsplan, zijn 
voorgesteld. 
2. Jongeren moeten ook in de marktsector gro-
tere kansen krijgen door: 

steun aan jongerenprojecten, waarbij mcii tij-
delijk kan werken met behoud van uitkering 
(Lelystad); 

snel te onderzoeken (vóór 1983) of het moge-
lijk is de werkgelegenheids- en opleidingskan-
sen in kleine, startende bedrijven te vergroten. 
Opheffing van de knelpunten op de arbeidsmarkt 
a. Grotere loondifferentiatie 
Wij zijn van mening dat meer differentiatie van 
de loonontwikkeling bijdraagt aan het beter 
functioneren van de arbeidsmarkt. 
Wij denken hierbij onder meer aan een differen-
tiatie naar schaarsteverhoudingen van de func-
ties met slechte arbeidsomstandigheden of on-
aantrekkelijke arbeid. 
b. Verfijning van het begrip passende arbeid 
Het lijkt gewenst het begrip , passende arbeid" 
te verruimen en het begrip systematischer en 
beter toegankelijk op te zetten, waardoor 
werklozen eerder verplicht gesteld kunnen 
worden werk te aanvaarden, hetgeen kan bij-
dragen tot de oplossing van het schaarste-
probleem. 
Wij bepleiten in dit verband om de beschikbare 
instrumenten voor om-, her- en bijscholing een 
meer dwingend karakter te geven. Dit zal dan 
gepaard moeten gaan aan uitbreiding van de 
opleidingscapaciteit. 
Werkgelegenheidsplan en Sociaal Accoord 
D'66 wil de werkloosheid met een hele batterij 
van maatregelen te lijf. Sommige van die maat-
regelen vereisen grote offers en inspanningen 
van iedereen-Het door ons bepleite samenhan-
gende beleid zal alleen slagen als er over de 
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hoofdlijnen overeenstemming bestaat met 
werkgevers en werkgeversorganisaties, èn als 
de overheid de uitvoering en uitwerking zoveel 
mogelijk decentraal in de bedrijfstakken en be-
drijven laat plaatsvinden. 
Daartoe pleiten wij voor een meerjarig sociaal 
contract. Om de samenhang in het overheids-
beleid te verbeteren moet een op de middellange 
termijn georiënteerd werkgelegenheidsplan 
worden opgesteld. 
D. Een kritische doorlichting van de collectieve 
sector 
Voor het herstel van de particuliere investerin-
gen is het nodig dat het aandeel van de collectie-
ve sector in het nationale inkomen niet meer 
toeneemt. 
Daarnaast moet er een herschikking van de uit-
gaven plaatsvinden ten voordele van de over-
heidsinvesteringen. Tenslotte zal het financie-
ringstekort geleidelijk aan naar een aanvaard-
baar niveau teruggebracht moeten worden. 
Vervanging trendsysteem voor inkomensbepaling 
trendvolgers, bij voorkeur door CAO's 
D'66 pleit er al jaren voor om-  na te gaan of de 
salarissen van de ambtenaren en die in de 
kwartaire sector naar verhouding tot die in de 
marktsector niet teveel zijn gestegen. Op basis 
van pakketvergelijking en begrotings- en ar-
beidsmarktoverwegingen kan dan over een zelf-
standig salarisbeleid bij de overheid worden on-
derhandeld. 
Verhoging van overheidsinvesteringen 
Teneinde de overheid een positieve impuls op 
de economische ontwikkeling te laten uitoefe-
nen, bepleiten wij een planmatige verhoging van 
de overheidsinvesteringen in de periode 1983 
t/m 1986 van per saldo tenminste 4% per jaar. 
Een wat ruimere toepassing van monetaire finan-
ciering 
Het hebben van een financieringstekort is duur, 
welke financieringsmethode ook gekozen 
wordt. Ook monetair financieren is duur, maar 
wij zijn van mening dat daar wel wat meer 
ruimte voor is dan de huidige afspraken tussen 
de Minister van Financiën en de Nederlandsche 
Bank toelaten. 
Vergaande vereenvoudiging en sanering van over-
heidsvoorschriften 
Deze deregulering dient systematisch te ge-
schieden door per departement te bekijken wel-
ke procedures, voorschriften en regelingen zich 
lenen voor (tijdelijke) bijstellingen, respectie-
velijk versoepeling met het oog op de bevorde-
ring van bedrijfsinvesteringen in de woning-
bouw. 
E. Sociale zekerheid en inkomensbeleid 
Naar een vernieuwd stelsel van sociale zekerheid 
D'66 wil het stelsel van sociale zekerheid als 
volgt veranderen: 
I. Er dient één inkomensdervingsregeling te 
komen, waarin het uitkeringsrecht wordt ge-
splitst in enerzijds het recht op een basisuitke-
ring voor iedereen die werkloos of arbeidsonge-
schikt is, en anderzijds het recht op een aanvul-
lende (bovenminimale) uitkering. 
2. De basis-uitkering moet gerelateerd zijn aan 
het netto minimumloon, alsmede aan het aantal 
gewerkte uren. 
3. Voor de aanvullende uitkering dienen aan-
vullende voorwaarden te gelden. 
Duur en hoogte van de uitkering zijn afhankelijk - 

van de leeftijd en de arbeidsgeschiedenis van de 
uitkeringsgerechtigde, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de relatieve arbeidsach-
terstand van (oudere) vrouwen. 
Individualisering 
Wij bepleiten individualisering van uitkerings-
rechten (geen kostwinnersbeginsel). 
Het D'66 Pensioenplan, dat voorziet in een 
wettelijke regeling voor waarde- of welvaarts-
vaste pensioenen moet nu zo snel mogelijk uit-
gevoerd worden. 
Wijziging kinderbijsiagregeling 
De kinderbijslag dient afhankelijk te worden van 
de leeftijd van het kind en niet van diens rang-
nummer in het gezin. 
Vereenvoudiging aanslagen 
Premies voor de volksverzekeringen moeten op  

een neutrale wijze opgenomen worden in de ta-
rieven van loon-, inkomsten- en bedrijfsbelas-
tingen. 
Een redelijke inkomensverdeling 
Wij gaan uit van de realiteit dat er de komende 
jaren geen ruimte zal zijn voor algehele inko-
mensverbetering, omdat-zoals gezegd—herstel 
van onze economie offers van iedereen vraagt. 
Het accepteren van de minlijn is alleen aan-
vaardbaar bij een rechtvaardiger inkomensver-
deling dan de huidige. 
Met het oog op het beleid, dat is gericht op een 
verbeterde werking van de arbeidsmarkt, is er 
binnen het inkomenstraject van minimum tot 
anderhalf a twee keer modaal nauwelijks meer 
ruimte voor verdere nivellering. 
Wel is D'66 van mening dat het verantwoord en 
rechtvaardig is om mensen met een inkomen 
vanaf twee keer modaal, substantieel meer te 
laten inleveren dan degenen met een lager in-
komen. 
F. Renovatie van het fiscaal beleid 
Wij zijn van mening dat loon- en inkomstenbe-
lasting nauwelijks een rol zullen kunnen spelen 
bij het inkomensverdelingsbeleid, aangezien 
verhoging van de progressie alleen zal leiden tot 
vergrote afwentelings- en ontduikingsmecha-
nismen. 
Wel dienen die mechanismen beteugeld te wor-
den door beperking van fiscale aftrekposten met 
een consumptief karakter (in de ruimste zin). 
Als dit leidt tot sterk verhoogde belastingop-
brengsten, dient verlaging van de tarieven plaats 
te vinden. Heffing van inkomstenbelasting dient 
zoveel mogelijk infiatieneutraal te zijn. 
G. Consumenten- en consumptiebeleid 
Informatieve etikettering 
Deze moet wettelijk verplicht worden: niet al-
leen voor levensmiddelen, maar ook voor alle 
andere produkten. - 

V-a Onderwijs 
De ontplooiing van de mens in het onderwijs 
staat voor D'66 voorop. Voor de leerplicht 
houdt dit in dat deze op 16jaarwordt afges1otei; 
daarna bestaat wel een leerrecht, maar geen 
leerplicht meer. 
Sommige groepen hebben moeilijkheden met 
toelating tot voortgezet onderwijs: culturele 
minderheden, meisjes, gehandicapten. Deze 
barrières moeten, o.a. door stimuleringspro-
jecten, worden weggenomen. 
Het onderwijs moet gedemocratiseerd zijn, 
d.w.z. medezeggenschap van ouders en leerlin-
gen (afhankelijk van de leeftijd). 
Wanneer minder geld wordt uitgegeven aan on-
derwijs door teruglopen van het aantal leerlin-
gen, moet in principe dat geld worden gereser-
veerd voor andere soorten onderwijs. Ook ver-
mindering van de salarissen van de leerkrachten 
komt zeker in aanmerking, op voorwaarde dat 
de werkgelegenheid in het onderwijs zoveel mo-
gelijk in stand blijft. 
Het onderwijsbeleid moet doorzichtiger wor-
den. 
D'66 vindt dat er voortgezet basis-onderwijs 
moet komen, waarin leerlingen nog niet ver-
plicht worden-al op jonge leeftijd tussen ver-
schillende opleidingen te kiezen. Hoe dat nieu-
we schooltype er uit moet zien, valt nu nog niet 
precies te beantwoorden, en daarom zal zeker 
nog 10 jaar het bestaande onderwijssysteem 

- 

naast het nieuwe moeten blijven bestaan. 
Bij het stichten van scholen moet in het vervolg 
niet alleen worden gekeken naar spreiding in 
levensbeschouwing, maar ook en vooral naar - 

spreiding in pedagogisch-didactische richting. 
Bij de onderwijsvernieuwing moet de opleiding 
van leerkrachten worden aangepast. 
Onder meer om de emancipatie te bevorderen 
moeten de mogelijkheden voor volwassenene-
ducatie worden verruimd. 
D'66 wil Hoger Beroepsonderwijs en Weten-
schappelijk Onderwijs samenvoegen. 
Daarnaast moet een _ topopleiding-, het quar-
tair onderwijs komen, voor het opleiden van 
onderzoekers. 
Onderzoek aan Universiteiten moet worden in- 

gepast in een landelijk samenhangend onder-
zoeks- en innovatiebeleid. 
De Open Universiteit moet snel van start. 
Bij het tertiair en quartair onderwijs moeten al-
len aan het bestuur kunnen deelnemen. Bij de 
financiering van het onderwijs gaat de prioriteit 
naar secundair onderwijs, kansarmen en basis-
onderwijs; binnen het hoger onderwijs naar het 
HBO. 

Ve: Sport 
Omdat de sport uit onze samenleving niet meer 
weg te denken is dient het beleid evenveel aan-
dacht te geven aan topsport, wedstrijdsport en 
recreatieve sport. De vrijwillige bestuurders en 
anderen in de sportorganisatie doen het goed. 
Sponsoring kan, maar met mate. Goede sport 
accommodatie is onontbeerlijk, opdat wie wil 
ook kan sporten. 

Vd: Jeugdbeleid - 

Door de jeugd als afzonderlijke categorie te be-
handelen zijn er achterstanden blijven bestaan 
op juridisch gebied tot 18 jaar en op financieel 
gebied zelfs tot 21 jaar. Verbetering van het 
minderjarigen-recht is noodzaak. Er moet een 
coördinatiepunt komen dat beziet welke over-
heidsmaatregelen een meer of minder gewenst 
effect hebben op jongeren en jeugdigen. 

Ve: Ouderen 
Oudere mensen dreigen in onze samenleving in 
een isolement te raken. Het beleid moet gericht 
zijn op het voorkomen daarvan. Dat kan door 
meer inspraak of bestuurs-deelname in de voor-
zieningen door de ouderen zelf, maar ook door 
woningen voor ouderen niet apart te bouwen. 
D'66 denkt aan het realiseren van ,,wijkhoven" 
waarin allerlei diensten voor ouderen, maar ook 
voor andere leeftijdscategorieën zijn onderge-
bracht. 
Goedkoop openbaar vervoer voor ouderen 
moet blijven. Mensen zouden zelf (binnen be-
paalde grenzen) moeten kunnen bepalen wan-
neer ze met pensioen willen. Inspraak en 
klachtenbehandeling dienen wettelijk geregeld 
te worden. 

V-f. Gehandicaptenbeleid 
Het is een normale zaak dat een samenleving 
ook gehandicapten kent, zowel geestelijk als 
anderszins gehandicapten. 
Het beleid moet daar rekening mee houden en 
niet alleen in het toegankelijk maken van open-
bare en andere gebouwen of vervoermiddelen. 
Voor overzicht van het totaal van maatregelen is 
op landelijk niveau een nieuwe Raad nodig; op 
provinciaal niveau kunnen de bestaande orga-
nen de coördinatie verrichten. 
De werkgelegenheid voor gehandicapten vraagt 
extra aandacht. De regeling die bedrijven ver-
plicht gehandicapten in dienst te nemen, dient 
op den duur vervangen te worden 
Natuurlijk moet ook de arbeidsbemiddeling de 

Vb: Gezondheidszorg 
De gezondheidszorg moet weer meer van de 
patiënt worden en minder van de dokter. Daar-
om moet de besluitvorming gedemocratiseerd 
worden. Voorlichting over gezond leven kan 
ziekte voorkomen; gezondheidszorg-voorzie-
ningen in wijk en dorp beperken de afstand. Het 
is van groot belang dat de mensen hulp krijgen in 
hun eigen omgeving. Samenwerking tussen 
huisarts, wijkverpleegkundige en maatschap-
pelijk werker is onmisbaar. 
Arbeidsomstandigheden maken mensen vaak 
ziek. Dat moet voorkomen worden, voor het te 
laat is. Dat geldt ook voor de arbeidsomstandig-
heden in de gezondheidszorg zelf. Het recht op 
informatie en privacy moet wettelijk geregeld 
worden. 
De abortus moet in het ziekenfonds-pakket en 
uit de strafwet; de vrouw moet zelf beslissen. 
De verkoop van hard drugs moet worden be-
streden. De oorzaken van het gebruik dienen te 
worden opgespoord en aangepakt. 
Soft drugs kunnen vrijgelaten worden. 

IdEj 
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vraag en het aanbod van arbeid door gehandi-
capten, speciaal ook in tijdelijke en deeltijdba-
nen, beter in de vingers krijgen. 
De sociale werkplaatsen zijn helaas veel te vaak 
een eindstation. D'66 wil een nieuwe sociale 
werkvoorziening die meer doorstroming moge-
lijk maakt. 
Ook is het niet prettig dat de sociale wetgeving 
alleen maar het criterium -arbeidsongeschikt —  
kan opplakken. 
Dat kan vervangen worden door voor zoveel 
uur in staat een (deel)inkomen te verwerven". 
Ouders van geestelijk gehandicapte kinderen 
zijn de eerst verantwoordelijke opvoeders, on-
geacht of hun kind in een internaat of een dag- of 
nachtverblijf, dan wel thuis zit. Juist omdat er 
steeds vaker voor thuis gekozen wordt, moet er 
een aanpassing komen van de betalingswijze. 
Het is niet redelijk dat de (goedkopere) thuisop-
voeding niet de financiële ondersteuning zou 
kunnen krijgen die de instituuts-opvoeding 
heeft. 

RECHTVAARDIGE WERELD  

VI-a. Vrede en veiligheid 
1. Om de internationale veiligheid te vergroten 
is nodig: 
- een actief beleid tegen verdere verspreiding 
van kernwapens; 
- een beperking van en grotere controle op de 
wapenexport naar de Derde Wereld; 
- een versterking van de VN, o.a. door uitbrei-
ding van de VN-vredesmachten en de Neder- 
landse deelname daaraan. - 

2. D'66 streeft naar doorbreking van de militai-
re blokken en van de tweedeling van Europa, en 
uiteindelijk naar opheffing van NAVO en War-
schau-Pact. 
Zolang dit nog niet mogelijk is in een situatie van 
ontspanning, openheid en wederzijds vertrou-
wen tussen Oost en West, blijft D'66 voorstan-
der van het Atlantisch Bondgenootschap. 
3. Binnen de NAVO moeten de V.S. een min-
der overheersende rol spelen. Dit wordt vooral 
bereikt door verdergaande Europese samen-
werking op het gebied van veiligheids- en defen-
sie-aangelegenheden. 
4. Een zelfstandige Europese kernmacht wijst 
D'66 af. De gebeurtenissen in Polen en Afgha-
nistan vormen een ernstige belasting voor de 
Oost-West verhouding. 
D'66 vindt dat de Sovjet-troepen uit Afghanis-
tan moeten worden teruggetrokken. 
In Polen moet een ontwikkeling opgang komen 
naar grotere zelfstandigheid en een maatschap-
pelijke inrichting die overeenstemt met de wen-
sen van de bevolking. 
5. Geen continent kent zon grote opeenhoping 
van wapens en troepen als Europa. Ondanks 
vele initiatieven en plannen is er echter nog geen 
enkel akkoord gesloten ter beheersing van de 
bewapening in Europa. Daarom is nodig dat: 
- via de onlangs in Genève begonnen onder-
handelingen de op gang komende wapenwed-
loop op het gebied van de middellange afstand-
satoomwapens wordt stopgezet; 
- de besprekingen in Wenen over evenwichtige 
wederzijdse troepenvermindering (MBFR) ein-
delijk tot resultaten komen; 
- ook onderhandelingen beginnen over de ver-
mindering van tactische kernwapens; 
- er een Europese ontwapeningsconferentie 
wordt opgezet, waarin de overige aspecten van 
de Europese bewapeningsproblematiek aan de 
orde komen. 
6. D'66 wijst de ontwikkeling naar modernise-
ring en versterking van de chemische wapens af. 
Het Nederlandse leger dient niet met deze wa-
pens uitgerust te worden.  

VI-b. Nederland en de kernwapens 
I. D'66 wil dat ons land een actief anti-kernwa-
penbeleid voert. Dat kan Nederland doen door: 
- zich binnen de NAVO te richten op het terug-
brengen van zijn kernwapentaken van de huidi- 

ge zes naar twee of drie in 1985; 
- zich te blijven verzetten tegen invoering van 
de neutronenbom; 
- te pleiten voor een verandering van de NA-
VO-strategie die om, moet leiden tot de verkla-
ring om niet -als eerste kernwapens te zullen 
gebruiken; 
- onderhandelingen te bevorderen om te komen 
tot een atoomvrije zône in Centraal Europa. 
2. D'66 is van mening -dat plaatsing op Neder-
landse bodem van middellange afstandswapens 
onder de huidige omstandigheden niet aanvaard 
kan worden. Voor de verdere standpuntbepa-
ling van D'66 zijn met name belangrijk: 
- het verloop van de discussie binnen de NAVO 
over de totale nucleaire problematiek in West- 
Europa, en - 

- het verloop van de onderhandelingen over de 
middellange afstandswapens in Genève. 
Mocht van ons land verlangd worden om defini-
tiefja of neen te zeggen tegen de plaatsing op ons 
grondgebied van deze- wapens vóórdat daar op 
grond van bovengenoemde twee punten aanlei-
ding toe is, dient het Nederlandse antwoord 
naar de mening van D'66 NEEN te zijn.  

VI-c. De Nederlandse defensieinspanning 
1. Bij noodzakelijke algemene bezuinigingen 
zal defensie niet bij voorbaat uitgesloten kunnen 
worden. - 

Wij moeten er echter wel rekening mee houden 
dat het verminderen van kerntaken extra kosten 
voor conventionele bewapening met zich mee 
kan brengen. 
2. Het georganiseerd overleg van het militaire 
personeel dient een forum van daadwerkelijke 
medezeggenschap te worden. 
3. De huidige dienstplicht werkt niet rechtvaar-
dig, omdat slechts één derde van alle dienst-
plichtigen daadwerkelijk in dienst zijn.  Daarom 
bepleit D'66 een studie over het instellen van 
een algemene, maatschappelijke dienstplicht in 
te stellen.  

VI-d. Europese samenwerking 
I. Om tot grotere democratische controle op de 
besluitvorming in de EG te komen dienen de 
bevoegdheden van het Europese Parlement ver-
sterkt en uitgebreid te worden. 
Om de besluitvorming zelf te verbeteren acht 
D'66 het consequente toepassen van meerder-
heidsbesluiten en een veel sterkere Europese 
Commissie noodzakelijk. 
2. Voor twee van de belangrijkste hedendaagse 
problemen—werkloosheid en milieuvervuiling—
zijn geen nationale oplossingen te vinden. D'66 
bepleit een krachtige ontwikkeling van het in-
dustriële en sociale beleid van de EG en een 
gemeenschappelijke Europese aanpak van 
grensoverschrijdende milieuvervuiling. - 

3, De samenwerking tussen de EG-landen op 
het gebied van de buitenlandse politiek moet 
worden uitgebreid, zodat de Europese stem in-
ternationaal duidelijker zal klinken.  

VI-e. Zuid-Afrika 
D'66 bepleit een politiek van druk op Zuid-Afri- 
ka, opdat het apartheidsstelsel wordt afgebro- 
ken. Daarbij moeten o.a. de volgende maatre- 
gelen worden genomen: 
- een olieboycot, 
- en embargo op strategische goederen, 
- extra steun voor de zgn. ,,frontlijnstaten".  

VI-f. Het Israëlisch-Arabisch conflict 
Zowel de Israëli als de Palestijnen kunnen 
rechten -doen gelden en bij de oplossing van het 
conflict zal daarom aan beide standpunten recht 
gedaan moeten worden. 
In een beleid dat gericht is op een vreedzame 
oplossing van het conflict, dient de Nederlandse 
regering politieke contacten met de PLO niet uit 
de weg te gaan. D'66 veroordeelt iedere vorm 
van terreur als pressiemiddel tot het oplossen 
van het conflict. 

Tevens wijzen wij eenzijdige wijzigingen in de 
status en de volkenrechtelijke positie van de  

sedert 1967 bezette gebieden (inclusief Jeruza-
lem) af.  

VI-g. Midden-Amerika - 

Het Nederlandse beleid dient gericht te zijn op: 
- terugdringing van de inmenging door de su-
permachten, waardoor het gerechtvaardigde 
verzet in het spanningsveld tussen Oost en West 
komt te staan; 
- voortzetting van de steun aan Nicaragua; 
- een politieke oplossing van -de strijd in El Sal-
vador, waarbij de guerrilla als onderhandelings-
partner wordt erkend.  

VI-h. Ontwikkelingssamenwerking 
1. Het streefcijfer van 1,5% van het netto natio-
naal inkomen t.b.v. ontwikkelingssamenwer-
king moet gehandhaafd worden. 
2. Speciale maatregelen moeten genomen wor-
den t.b.v, de armste landen en groepen, zoals: 
- verdere stabilisering van de grondstoffen- 
markten, - 

- meer hulp voor die landen die door de olie- 
prijsverhogingen in grote moeilijkheden zijn ge- 
komen, - - 

— structureel verbeteren van de voedselsituatie 
in ernstig door terugkerende natuurrampen ge- 
troffen gebieden. - 

3. Het streven naar een betere internationale 
arbeidsverdeling dat D'66 ondersteunt, botst 
soms met het specifieke Westerse belang op de 
korte termijn. Dan moet echter het recht van de 
allerarmsten op betere levensomstandigheden 
voorrang krijgen. - 

4. Om inhoud te geven aan de politieke gelijk-
waardigheid van de ontwikkelingslanden dienen 
deze een grotere rol te gaan spelen binnen orga-
nisaties als de Wereldbank, het IMF en het 
GATT. 
5. Ter verhoging van de kwaliteit van de Ne- 
derlandse hulp bepleit D'66: 
- decentralisatie van uitvoeringsbevoegdhe- 
den; - 

- meer uitbesteding van activiteiten; 
- betere aansluiting op zowel de in Nederland 
als in de ontwikkelingslanden bestaande kennis 
en ervaring. 
7. De Nationale Commissie Bewustwording 
Ontwikkelingssamenwerking  (NCO)  dient een 
grote mate van autonomie te behouden en niet 
gezien te worden als een middel om het rege-
ringsbeleid uit te leggen. Wel dient erop toege-
zien te worden dat de gesubsidieerde projecten 
ontwikkelingsrelevant zijn en dat het relatieve 
gewicht van de verschillende stromingen in de 
Nederlandse samenleving voldoende tot uiting 
komt in het geheel van activiteiten. 

DEMOCRAAT JAARGANG 15- NE. 6- SEPT. 1982 
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