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of andere lán- 
leden vertegen- VERKEZNGSPROCRAM 1937 

or het Partijbe- 

a en het  
Het verkiezingscongres der S.D.A.P., gehouden in Den Haag 

van 27 Februari tot 1 Maart 1937, verklaart: 
d Congres wordt 
afgevaardigden, 1.  De S.D.A.P. is diep doordrongen van de groote beteekenis van 

al vertegenwoor- den aanstaanden verkiezingsstrijd, die meer dan ooit zal gaan 
over groote beginselen, welke de voornaamste belangen van 

afgevaardigden het geheele Nederlandsche volk betreffen. 
ezelfde wijze en 
erkiezing van de 2.  Groote volksgroepen gaan nog steeds diep gebukt onder het 
I gewone Congres leed, veroorzaakt door de economische crisis. Bovendien heeft 
leid namen van die crisis geestelijke, zedelijke en politieke verwildering te voor- 
iet Congres, dat schijn geroepen en in de geheele wereld de oorlogsgevaren 

het aantal der doen toenemen. 
het recht dat 

3.  De Partij roept alle Nederlandsche mannen en vrouwen op 
ationaal Congres om met haar den strijd te voeren voor het Plan van den 

Arbeid, dat den weg wijst om door herstel van de bedrijvigheid 
sdt op het eerst- de werkloosheid snel te doen verminderen en om het econo- 

mische leven te ordenen. 
tionaa1 Congres,  

4.  De Partij roept met niet minder groote ernst op tot krachtige rangers  gekozen
'  iationaal Bureau verdediging van de democratie, die door nationaal-socialisten 

longres volgende en communisten wordt bedreigd.  

:It  op denzelfden 5.  De Partij voert ook ditmaal den verkiezingsstrijd geheel zelf- 
ag en de verkie- standig, op den grondslag van haar beginselprogram en voor 

de doeleinden in haar verkiezingsprogram aangewezen. 

6. De Partij is in beginsel bereid deelneming aan de regeering 
te overwegen, indien na de verkiezingen een kabinet zal zijn 
te vormen, in staat en bereid om do democratie met beslist-
heid te verdedigen tegen al haar belagers, en om een krachtig 
beleid te voeren, gericht op snelle vermindering van den crisis-
nood en ordening van het economische leven, alsmede op 
spoedige hervatting van den hervormingsarbeid in het belang 
van het geestelijk en stoffelijk welzijn des volks. 

7. De vraag, of de omstandigheden, de vooruitzichten en de voor-
waarden zoodanig zijn, dat de Partij aan een kabinetsvorming 
kan deelnemen, zal namens haar niet worden beslist dan na 
overleg met de vakbeweging. 

8. De S.D.A.P. doet een dringend beroep op allen, die de ernst 
van dezen tijd verstaan, de democratische rechten en vrijheden 
van het Nederlandsche volk ongeschonden willen bewaren e 



EN 

het volk willen opheffen uit den nood om met haar den ver-
kiezingsstrijd te voeren voor Plan en Vrijheid! 

9. De S.D.A.P, gaat den strijd in met het volgende verkiezings-
program: 

I. Krachtige handhaving der democratie tegen fascisme en 
communisme;  

II. Economisch herstel, ordening en arbeidstijdverkorting vol-
gens het Plan van den Arbeid;  

III. Wederopbouw en verbetering van het onderwijs en van de 
sociale zorg, inzonderheid voor werkloozen en voor ouden 
van dagen door aanvulling met staatspensionneering;  

IV. Versterking van den Volkenbond in het belang van den 
Vrede; 

V. In de overzeesche gewesten verruiming van volksrechten en 
krachtige bevordering van de volkswelvaart. 
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