
CPT 

1 - 
T 

H L LH H 

iII1 IP?M 

Socialistische Partij, Vijverhofstraat 65 3032  SC  Rotterdam, tel. (010)4613222 



liP] IILoI'] ;i(ei 

acti eprogramma 1998-2002 

juli 1997 

Socialistische Partij 
Vijverhofstraat 65 

3032  SC  Rotterdam 

tel. (010)467 32 22 

fax (010) 467 35 58 
www.sp.11' 



Voor u ligt het actieprogramma van de Socialistische 
Partij: 'Tijd voor tegengas'. Het is opgesteld voor de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1998 en 
vormt de leidraad voor ons optreden in het parlement 
en daarbuiten. 'Tijd voor tegengas' is de actuele uit-
werking van het in 1991 door het Congres van de SP 

lijd voow tegengas 
Ons uitgangspunt is dat zoveel mogelijk zaken die tot 
het algemeen belang behoren en die onder democrati-
sche controle gebracht kdnnen worden, daar ook on-
der gebracht moeten worden. Dat onderscheidt ons 
van alle grote partijen. Die hangen het beginsel aan 
dat de 'vrije markt' het best in staat is te voorzien in 
de menselijke behoeften en de overheid slechts daar 
moet ingrijpen waar de markt structureel blijkt te fa-
len. Wij weigeren ons erbij neer te leggen dat het lot 
van de mensheid bepaald wordt door de 'onzichtbare 
hand' van de markt. Wij delen niet de visie dat de 
economie enerzijds een oncontroleerbaar natuurver-
schijnsel is en anderzijds 'vanzelf' oplossingen voor 
alle problemen zal aandragen. De vrije markt zorgt 
niet voor eerlijker verhoudingen in de wereld, voor 
vrede en veiligheid, voor bescherming van grondstof-
fen en milieu, voor eerlijke verdeling van werk en van 
de opbrengsten daarvan. Integendeel, op al deze ter-
reinen toont de vrije markt dag in dag uit haar falen. 
Politici die desondanks de taken waarvoor zij geko-
zen zijn, willen overlaten aan een ondemocratische,  

vastgestelde 'Handvest 2000, een maatschappij voor 
mensen' en is een vervolg op het eerdere actiepro-
gramma uit 1994. 'Tijd voor tegengas' geeft een groot 
aantal actiepunten en voorstellen op korte en langere 
termijn, zonder overigens de pretentie te hebben om 
volledig te zijn. 

oncontroleerbare markt, geven zichzelf een brevet 
van onvermogen. Wij weigeren te capituleren voor 
dat doemdenken. Wij streven naar een samenleving 
van mensen die zeggenschap hebben over hun eigen 
lot:  'one  man,  one vote'  in plaats van  'one  dollar,  one 
vote'.  Een samenleving waarin menselijke waardig-
heid, gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit 
tussen mensen voorop staan. De 'markt' bewijst van 
uur tot uur geen enkele boodschap te hebben aan deze 
waarden. Daarom kiezen wij voor democratische 
zeggenschap over de economie in plaats van de hege-
monie van enkelingen. Daarom kiezen wij voor 
socialisering in plaats van privatisering, voor socialis-
me in plaats van individualisme. Daarom verzetten 
we ons tegen de neoliberale vloedgolf die sinds de 
jaren '80 West-Europa overspoelt. Want op het einde 
van de 20ste eeuw willen we niet terug naar een sa-
menleving met sociale verhoudingen van de 19de 
eeuw maar vooruit naar een moderne maatschappij 
voor mensen in de 21ste eeuw. Daarom is het tijd om 
tegengas te geven. 
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'or democratie 
De democratisch gekozen overheid maakt steeds 
meer plaats voor de markt. Bedrijven uit de voormali-

ge nutssectoren openbaar vervoer, telecommunicatie, 

elektriciteit en gas moeten de markt op en daarmee uit 
handen van de overheid. De overheid trekt zich niet 

alleen terug ten gunste van de markt, zij draagt ook 
steeds meer nationale bevoegdheden (waaronder de 
zeggenschap over onze munt) over aan een ondemo-

cratische en oncontroleerbare Europese superstaat. 
De politiek als zodanig wordt steeds technocratischer 
en losgemaakt van uitgangspunten en visies. Politici 

verdelen veel functies onder elkaar via 'politieke 
benoemingen', waarbij naast de geboden kwaliteit de 

politieke kleur een voorname rol speelt. 0p een aantal 

terreinen zien we verschillende vormen van 'machts-
bederf', van gouden handdrukken en achterkamer-

tjesgesjoemel tot bescherming van falende bestuur-
ders en feitelijke politieke corruptie. 

Wij pleiten voor meer democratische zeggenschap 
van de bevolking over het openbaar bestuur én de 

economie. Want een democratie die stopt bij de poor-
ten van de fabriek en de kluizen van de bank, is een 
manke democratie. Dat betekent een ingrijpende 

wijziging van de machtsverhoudingen in dit land - 

maar instandhouding van de huidige verhoudingen 
betekent voortzetting van zaken als maatschappelijke 

ongelijkheid, werkloosheid en uitzichtloosheid. 
Verschuiving van macht van parlement naar regering 

moet worden tegengegaan. De cultuur van het in be-
slotenheid maken van afspraken tussen partijen, voor-
afgaand aan parlementaire debatten, moet aangepakt 
worden. Van de Tweede Kamer mag gevraagd 
worden dat zij de volle verantwoordelijkheid neemt 

voor de gevolgen van haar besluiten. Dan kan de Eer-
ste Kamer, nu vaak getypeerd als 'Kamer van over-
denking', worden afgeschaft. Het stelsel van evenre- 

C- Li & voor iedc. - 

Met een overvloed aan middelen - van een goed ge-

schoolde arbeidersklasse tot een perfecte geografi-
sche ligging, de grootste haven van de wereld, het 
rijkste deel van de aardbol als achterland en een om-

vangrijke aardgasbodemschat - zou het mogelijk 

moeten zijn aan iedereen een goed en zeker bestaan te  

dige vertegenwoordiging moet gehandhaafd blijven. 
Daarom wijzen we hervorming van het kiesstelsel in 
de richting van een districtenstelsel af, evenals de 

invoering van hogere kiesdrempels. Schadeloosstel-

lingen aan kamerleden kunnen gehalveerd worden 
en vervolgens gekoppeld aan de ontwikkeling van 

het minimumloon. Verder zijn we er voorstander van 
de schadeloosstellingen rechtstreeks aan de partijen 

te geven, die dan zelf zorgdragen voor een passende 

vergoeding voor hun kamerleden. Er moet strenger 
toezicht komen op machtsbederf en aanpassing van 

de wetgeving zodat zaken die nu ten onrechte onbe-

straft blijven, aangepakt kunnen worden. Het aanne-
men van giften door politici en ambtenaren moet 
verboden worden. We willen een gedragscode voor 
politieke partijen en kamerleden, met onder meer 

een verbod op betaalde bijbanen. Het stelsel van po-
litieke benoemingen moet verdwijnen ten gunste 
van een eerlijke procedure om de beste vrouw/man 
op de beste plaats te krijgen. We zijn vóór gekozen 

buigemeesters en ook voor een gekozen staats-
hoofd. Erfopvolging is uit de tijd. Benoemingen 

voor het leven passen niet bij een moderne democra-

tie. We willen invoering van de mogelijkheid van 
een correctief referendum op landelijk niveau, dat 

ook door riurgeskãii worden aangevraagd. Vervan-

ging van de provincies door kleinere regio's met 
democratisch gekozen besturen kan de kwaliteit van 
de democratie vergroten. Meer bevoegdheden en 
middelen moeten gedelegeerd worden aan mensen 
in buurten en wijken. Er moet een einde komen aan 
de voortdurende schaalvergroting van gemeenten. 
Verdere overdracht van bevoegdheden van de natio-
nale overheid aan de Europese Unie is in strijd met 

de wil van de bevolking en betekent een  nit-aan-

vaardbare uitholling van nationale soevereiniteit en 

de democratische controle. 

garanderen. Het tegendeel is echter waar. De sociaal-
economische tweedeling groeit. Rijkdom hoopt zich 

op in weinig handen en de omvang en intensiteit van 
de armoe nemen toe. De structureel hoge werkloos-

heid en het grote aantal mensen dat als 'arbeidsonge-

schikt' buiten het arbeidsproces is gezet, bewijzen 
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hoe slecht de 'arbeidsmarkt' en het marktmechanis-
me functioneren. Miljoenen mensen in dit land wer-
ken vaak harder dan voor hen gezond is, terwijl hon-

derdduizenden mensen niet mogen werken hoewel 

ze dat wel kunnen. Het steeds verder terugtreden van 
de overheid ondermijnt de invloed van de democra-

tie op de economie en daarmee op de werkgelegen-
heid structureel. Hele reeksen van overheidstaken 

zijn verzelfstandigd, geprivatiseerd en geheel afge-
schaft, hetgeen tienduizenden mensen hun baan 
kost, terwijl de dienstverlening niet is verbeterd, 

maar veelal verslechterd. Een structureel werkgele-
genheidsbeleid, gebaseerd op het aanpakken van 
werk dat 'de markt' laat liggen en op een beter door-

dachte verdeling van het beschikbare werk, blijft 
achterwege. Ingrijpen in de vrije markt wordt als 

doodzonde beschouwd. De overheid mist greep op 
de economie en werkgelegenheid en probeert slechts 
in de marge een aantal mensen een baan te bezorgen 

- waarbij niet eens een normaal loon betaald wordt. 

Wij vinden dat de overheid aan iedereen recht op 
werk moet garanderen. Daar mag een plicht tot wer-
ken tegenover staan voor iedereen die daartoe in 

staat is. Om werk voor iedereen te garanderen moe-
ten zeggenschap en middelen verschuiven van het 

bedrijfsleven naar de gemeenschap. In de economie 
moet veel meer dan nu planning op hoofdlijnen 
plaatsvinden. Dan wordt ook planning van werkge-

legenheid mogelijk. Ondernemingen moeten een 
groter deel van hun winsten afdragen om zo'n werk- 

gelegenheidspolitiek te doen slagen. 
De overheid hoort deelname aan het arbeidsproces 
door mensen met een handicap te bevorderen. Daar-

voor dient de arbeid in en door het bedrijfsleven meer 
geschikt gemaakt te worden. De tekorten en de daar-
aan gekoppelde wachtlijsten in de sociale werkvoor-

ziening dienen te worden opgeheven. De bescher-
ming van werknemers moet worden uitgebreid. Dat 

kan door verlaging van de te hoge werkdruk, vergro-

ting van de veiligheid op de werkvloer en bescher-
ming tegen beroepsziekten door preventieve maatre-

gelen. Er dient een halt te worden toegeroepen aan de 

doorgeschoten flexibilisering. Uitzendarbeid is een 
vorm van gelegaliseerde koppeibazerij en zou verbo-

den moeten worden en tenminste streng geregeld. Ar-
beidsbemiddeling dient weer een overheidsactiviteit 

te worden. 
Bij een effectieve werkgelegenheidspolitiek past ar-
beidstijdverkorting met behoud van loon, vervroegde 

(deel)pensionering en ouderschaps- en studieverlof. 
De al gemeen-verbindendverklaring van cao's dient in 

stand te blijven. Aantasting van het minimumloon is 
onaanvaardbaar, omdat dat leidt tot het ontstaan van 
een klasse van  'working poor'-  mensen die wel werk 

hebben, maar niet voldoende verdienen om boven de 
armoedegrens ut te komen. Verslechtering van hier 

geldende arbeidsvoorwaarden om met andere landen 
te concurreren is een heilloze weg. Verstandiger is het 
om in te zetten op verdere ontwikkeling van de tech-

nologie, innovatie van de productie en scholing van 
de arbeidskrachten. 

rondkomen 
De inkomensverschillen in ons land worden steeds 

groter. Een-derde van de bevolking zag in de afgelo-
pen tien jaar zijn koopkracht afnemen (ouderen en 
arbeidsongeschikten het meest), terwijl een kwart van 

de bevolking zijn koopkracht in diezelfde tijd met 50 

procent of meer zag toenemen. In Europees verband 
is Nederland na Groot-Brittannië koploper in vergro-
ting van inkomensverschillen. We hebben nu meer 
dan 150.000 miljonairs en meer dan een miljoen 

mensen die leven op of onder de armoedegrens. In de 
afgelopen vijfjaar steeg het inkomen van de doorsnee 

directeur met tientallen procenten, terwijl de produc-

tiemedewerker ternauwernood de inflatie kon bijbe-
nen. Dat komt vooral door de sinds jaar en dag straf  

volgehouden loonmatiging voor werknemers die on-

der een cao vallen. 

De rijkste helft van Nederland bezit op dit moment 
99,8 procent van onze totale rijkdom. Terwijl de arm-

ste 10 procent van de bevolking gemiddeld een nega-
tief vermogen van 29.000 gulden heeft, bezit de ver-
mogenste 10 procent gemiddeld 778.000 gulden, 

oftewel tezamen 60 procent van alle rijkdom. 

Wij willen absolute voorrang voor het tegengaan van 

de opdeling van Nederland in tweeën. Er moet tegen-
gas gegeven worden aan de groei van de inkomensDe 

afgelopen jaren worden gekenmerkt door toenemen-

de collectieve armoede en toenemende particuliere 



schillen. Uitgangspunt zou moeten zijn dat het maxi-

mum-inkomen niet hoger is dan drie keer het mini- 
- 

mum-inkomen Via verhogmg van het hoogste tarief 

van de inkomstenbelasting, verlaging van de grens van 

de hoogste schijf en aanpak van de aftrekposten en 
aandelenopties kan worden bereikt dat mensen die veel 

verdienen aan deze samenleving een redelijker bijdra-

ge leveren aan de kosten van de samenleving. Belas-
tingfraude dient strenger te worden bestraft, omdat het 

om diefstal van gemeenschapsgeld gaat. Verkleining 
van de inkomensverschillen wordt ook bereikt door 

verhoging van het minimumloon en de daaraan gekop-

pelde uitkeringen. Die dienen de komende vier jaren 
met 5 procent per jaar te stijgen. Dat is beter dan een 
ingewikkeld, betuttelend en vernederend stelsel van 

allerhande annoederegelingen, waarbij armoede als 
een individueel probleem wordt gezien in plaats van 

als collectieve schande. Banenpoolers en 'Melketiers' 
dienen een normaal arbeidscontract met normaal loon 

te krijgen. Loonsverlaging onder de dekmantel van 
'demotie' is onaanvaardbaar. 
Ons stelsel van sociale zekerheid kost veel geld. In 
1996 werd er in totaal voor 77 miljard aan uitkerin-
gen verstrekt. Naast de AOW (35 miljard) gaat het 
vooral om uitkeringen aan arbeidsongeschikten en 

werklozen. Via een premiestelsel waaraan de bedrij-
ven en de hogere inkomens relatief weinig bijdra- 

'marktwerking' en 'terugdringing van de collectieve 

lasten'. In werkelijkheid vormt verlaging van de uit-
keringen tegelijk een neerwaartse druk op de loonont-
wikkeling. Verder is verkleining van de 'wig' tussen 

bruto en netto loon een middel om de profijtelijke 

loonmatiging versterkt te kunnen voortzetten. Boven-
dien is de privatisering van de sociale zekerheid een 

aantrekkelijk nieuw winstobject. Nu mag je je op de 

vrije markt verzekeren tegen dumping door de vrije 
markt. De uiteindelijke kosten voor de gemeenschap 

zijn door deze ontwikkeling alleen maar gestegen. 

Om de sociale zekerheid betaalbaar te houden, moe-
ten niet de rechten worden beperkt maar de noodzaak 
om een beroep te doen op een sociale uitkering. Dat 

kan door het scheppen van meer werk, door betere 
verdeling van werk en door het voorkomen van 
arbeidsongeschiktheid. De doorgevoerde verslechte-

ringen in werkloosheids- en arbeidsongeschiktheids-
regelingen dienen teruggedraaid te worden. Die 
maatregelen hebben immers de schuld voor werk-
loosheid en arbeidsongeschiktheid op ontoelaatbare 
wijze verschoven van samenleving naar individu. Een 
beroep op de sociale zekerheid moet overal in het 
land tot gelijke resultaten leiden en niet tot willekeu-

rige verschillen en rechtsongelijkheid. Daarom moe-
ten er weer landelijke normen komen in alle uitke- 

gen, voorzien we als samenleving in het inkomen ringsregelingen. De sollicitatieplicht in de Bij stands- 

van diegenen die door de 'vrije markt' als onnuttig 
aan de kant zijn gezet. 

Met steun van alle grote partijen vindt sinds een aan-
tal jaren een sociale kaalslag plaats. Dat gebeurt met 
verwijzing naar 'eigen verantwoordelijkheid',  

wet voor alleenstaande ouders met kinderen onder de 
12 jaar moet verdwijnen. De AOW moet welvaarts-

vast blijven en er mag geen verhoging komen van de 
pensioengerechtigde leeftijd. De Nabestaandenwet 
dient ingrijpend te worden aangepast. 

Zorgen J :org 
Rijke mensen leven in Nederland gemiddeld drieën- stellingen. Werkgevers verzekeren zich in toenemen- 

eenhalfjaar langer dan mensen met weinig geld en ze 
leven 12 jaar langer gezond. Uit onderzoek blijkt dat 

dit 'gezondheidsgat' groeit. De huidige gezondheids-
zorg draagt niet bij aan het terugdringen van deze so-
ciaal-economische gezondheidsverschillen. Mensen 

met weinig geld worden slachtoffer van de afbraak 
van de zorg. Voor mensen met hogere inkomens ko-

men steeds meer mogelijkheden via aanvullende ver-
zekeringen en private zorg: wachtlijstbemiddeling, 
particuliere verpleeghuizen, privé-klinieken, vier-

sterren-afdelingen in ziekenhuizen, klasse-zorg in in- 

de mate voor goede zorg voor hun werknemers via 
collectieve contracten inclusief voorrangszorg. 

Volgens ons moeten alle beleidsmaatregelen voortaan 
vooraf getoetst worden op hun effecten op de gezond-

heid voor de bevolking en de sociaal-economische 
gezondheidsverschillen. 

We willen een nationale volksverzekering, gebaseerd 
op solidariteit, met heffingen naar draagkracht. In ie-
der geval moeten wachtgelders, alimentatiegerechtig-

den, kleine zelfstandigen en studenten onder het zie- 



kenfonds (blijven) vallen. Dat kan door de loongrens 

van het ziekenfonds te vervangen door een (hogere) in-
komensgrens. 

Eigen bijdragen in de gezondheidszorg zijn oneerlijk 

én ondoelmatig en moeten daarom afgeschaft wor-
den. Het huidige budget voor de gezondheidszorg 
moet aanzienlijk verruimd worden, zodat weer de 

noodzakelijke zorg geboden kan worden. Marktwer-

king is in strijd met het wezen van de gezondheids-
zorg, leidt tot hogere kosten en grotere verschillen en 

hoort daarom niet thuis in de zorg. 
De thuiszorg dient een collectieve voorziening te blij-
ven, uit handen van particuliere bureaus. Zolang die 
toch toegelaten zijn, dienen ze ten minste onderwor-
pen te worden aan dezelfde regels als reguliere instel-
lingen (toepassing CAO-thuiszorg, acceptatieplicht, 
kwaliteit). De ontwikkeling van sociale ziekenfond-

sen naar commerciële verzekeraars moet worden ge-
stopt. In plaats van landelijk werkende, concurreren-
de ziekenfondsen dient de zorgverzekenng uitge-

voerd te worden door regionaal werkende zieken-
fondsen. Alle noodzakelijke zorg, waaronder tand-
zorg en werkzame fysiotherapie, moet in het zieken-
fondspakket. Geneesmiddelen die werkzaam zijn, 
bijdragen aan de kwaliteit van leven en meerwaarde 
hebben, dienen (weer) te worden opgenomen in het 
pakket. De macht van de farmaceutische industrie 
dient ingeperkt te worden. Het gigantische reclame-
budget moet worden aangepakt door een verbod op 
geneesmiddelenreclame en beïnvloeding van het 
voorschrijfgedrag van artsen. Werkers in de zorg ho-
ren in loondienst te zijn, waarbij ook een einde ge-

maakt wordt aan de volstrekt ongefundeerde inko-
mensverschillen in deze sector. De arbeidsvoorwaar-
den voor met name verplegenden en verzorgenden 

dienen beduidend verbeterd te worden. 
In verband met de vergrijzing moet de 'care' (verple-
ging en verzorging) worden versterkt: ouderenzorg, 
geestelijke gezondheidszorg, zorg voor gehandicap-

ten en chronisch zieken. Verschuiving van zorg in in-

stellingen naar zorg thuis is prima, maar dan moet 
wel een netwerk _van thuisvoorzieningen gegaran-
deerd zijn. Voorkomen moet worden dat mensen thuis 

zonder voldoende hulp zitten of verstoken van alle 
hulp op straat terechtkomen, zoals psychiatrische pa-

tiënten. De eerste lijn dient te worden versterkt. Hier-

mee wordt ook onnodig beroep op de tweede lijn 
voorkomen. Kleine streekziekenhuizen dienen zoveel 

mogelijk open gehouden te worden. Met alleen  

mega-gezondheidsfabrieken is de gezondheidszorg 
niet gediend. Mensen hebben immers vaak behoefte 
aan kleinschalige voorzieningen, toegankelijk en 

dicht bij huis. In plaats van concurrentie moet regio-
nale samenwerking in de zorg verbeterd worden, 
waarbij de positie van de patiëntenverenigingen moet 

worden verstevigd. 
Preventie moet veel meer aandacht en voorrang krij-

gen. De preventieve jeugdgezondheidszorg moeten 
worden gewaarborgd, de preventieve zorgactiviteiten 
voor ouderen uitgebreid. Preventie via betere arbeids-

omstandigheden heeft een positief effect op de ge-
zondheid van werknemers. Een betere gezondheids-

zorg kan op zijn beurt een bijdrage leveren aan betere 

arbeidsomstandigheden. Centrale registratie van 
beroepsziekten (zoals asbestkanker en de 'schilders-

ziekte' OPS) en een collectieve regeling van schade 
tengevolge van beroepsziekten is nodig, alsmede een 
algemene omkering van de bewijslast voor werkge-

vers en producenten bij gezondheidsschade. Ontmoe-
diging van het gebruik van alcohol, tabak en soft 

drugs is van groot belang ter voorkoming van ernstige 
gezondheidsschade en sociale ellende. De verkoop 
van deze producten moet aan veel strenger regels ge-

bonden worden en teruggebracht naar speciaalzaken 
Deze verkoop dient ruim uit de buurt van scholen ge-

houden te worden. Er moet een verbod komen op re-
clame voor alcohol en tabak. De verkoop van soft 
drugs door koffieshops moet strenger gereglemen-

teerd en gecontroleerd worden De verkoop van hard 
drugs moet harder bestreden worden. Voor drugshan-
delaren passen naast gevangenisstraffen ook zware fi-
nanciële straffen. Criminele verslaafden moeten voor 

de keus worden gesteld tussen gevangenisstraf of ver-
plicht afkicken, gekoppeld aan goede begeleiding, 

opvang en nazorg. Andere verslaafden dienen meer 
afkick- en resocialisatiekansen te krijgen. 

Nieuwe technieken maken steeds meer mogelijk, van 
prenatale diagnostiek tot wenskinderen en genetische 

manipulatie. Maar alles wat mogelijk is, is nog lang 
niet wenselijk. Toetssteen in deze complexe materie 

moet zijn dat menselijke waardigheid, gelijkwaardig-

heid en solidariteit steeds voorop staan en niet de ver-
langens van 'de economie' of 'de kosten voor de over-
heid'. Voor zover gebruik van deze nieuwe technie-

ken toegelaten wordt, mag er nooit sprake zijn van 

dwang. Dat geldt ook voor euthanasie of abortus. 
Onder geen enkele druk mogen deze zaken tot 'van-
zelfsprekendheid' worden. 
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V 5aIbaar wonen voor iedereen 

Tussen 1980 en 1995 stegen de huren met 84 pro-

cent tegen een inflatie van 40 procent. In Europa 

geldt Nederland nu als een van de koplopers in 
woonlasten. Er is sprake van groeiende tweedeling 

in de volkshuisvesting, die bevorderd wordt door het 
regeringsbeleid. Via hypotheekrenteaftrek subsidi-

eert de overheid eigen-woningbezitters met 12 mil-

jard gulden. Hoe hoger de hypotheek en het inko-
men, hoe meer de woningbezitter profiteert. Aan 

huursubsidie keert diezelfde overheid 2,5 tot 3 mil-

jard gulden uit. 
Pakweg 700 woningcorporaties beheren 2,4 miljoen 
woningen die honderden miljarden waard zijn. Dat 

geld is opgebracht door de samenleving in het alge-
meen en de huurders in het bijzonder. Toch worden 

de corporaties steeds meer tot particuliere woning-
bedrijven die een aantrekkelijk financieel resultaat 

voorrang geven boven hun sociale volkshuisvesting-

staak. 
Onder druk van steeds hogere huren hebben de laat-

ste jaren honderdduizenden mensen een woning ge-
kocht. De banken hebben hierbij met graagte hypo-

theken verstrekt tot over de grens van wat verant-

woord is. Een forse renteverhoging - die zich vroe-
ger of later ongetwijfeld weer aandient - zal heel 

veel woningbezitters in grote problemen brengen 
(zoals we eerder al in Groot-Brittannië zagen). 

Volgens ons moet het recht op fatsoenlijke huisves-
ting door de overheid worden gegarandeerd. Dat 

vereist het tegengaan van grondspeculatie, verklei-
ning van de macht van bouwbedrijven en projectont-

wikkelaars, de bouw van meer en betaalbare huur-

woningen, meer toezicht op woningcorporaties en 
tegengaan van huisjesmelkerij. Dat vereist ook dat 

we vaststellen welk percentage van het inkomen 
men maximaal hoeft te besteden aan woonkosten. 
Deze woonkostenquote dient maximaal 10 procent 

te zijn voor huishoudens met een minimuminko- 

8  

men, oplopend tot 17 procent voor huishoudens met 

een modaal inkomen. Het automatisme in de jaar-
lijkse huurverhoging moet worden stopgezet. In de 

komende jaren moet in het algemeen gelden: 'nul is 

genoeg'. De redelijkheid en noodzaak van huurver-
hoging dient voortaan door de verhuurder aange-

toond te worden, in plaats van het huidige stelsel 
waarin de huurder de onjuistheid van de verhoging 
moet bewijzen. Er dient paal en perk te worden ge-

steld aan de stijging van gemeentelijke woonlasten. 
In principe is nationale belastingheffing naar inko-

men en vermogen eerlijker en dus te prefereren bo-
ven lokale belastingen, waarbij dat criterium niet 

geldt. 
De overheid dient meer inzicht in en toezicht op de 

verdeling van de beschikbare woningvoorraad te 
krijgen. Woonruimteverdeling mag niet alleen wor-
den overgelaten aan bedrijven en instanties die de 
eigen winst belangrijker achten dan de realisering 

van het recht op woonruimte voor iedereen. 
De huidige regeling van hypotheekrenteaftrek dient 

ingrijpend te worden gewijzigd, omdat ze mensen 

met hoge inkomens bevoordeelt boven mensen met 
lagere inkomens. Het omgekeerde is wenselijk: hoe 

lager het inkomen, hoe meer recht op hypotheekren-
teaftrek. Voor tweede en verdere huizen moet deze 
aftrek helemaal afgeschaft worden. 

Grondspeculatie moet bestreden worden. Er dient 
paal en perk te worden gesteld aan de omvang van 
bouwkavels. Als ruimte schaars is, moet daarmee 
verantwoord worden omgesprongen en mag niet de 

macht van de grootste geldbuidel gelden. 

Er moet meer geld gestoken worden in de stadsver-
nieuwing, zowel in het onderhoud en opknappen 

van woningen als in de woonomgeving en voorzie-

ningen. Dat is beter dan zogenaamd 'gedifferen-
tieerd bouwen', wat in de praktijk veelal neerkomt 

op sloop van goedkope woningen en nieuwbouw 
van dure woningen. 

L 
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Onderwijs wordt voortdurend gezien als een hin-

derlijke kostenpost, die zo ver mogelijk moet wor-
den teruggesnoeid. Dat tast de kwaliteit van het on-
derwijs en daarmee de toekomstige kwaliteit van de 
samenleving aan. Goed onderwijs is meer dan het 

opleiden van jonge mensen voor 'de markt'. Bij de 
opvoeding van kinderen spelen, naast de ouders, de 
leerkrachten een belangrijke rol. Wanneer zij daarin 
belemmerd worden door een gebrek aan middelen 
en mogelijkheden, werkt dat negatief uit op indivi-
du en samenleving. Scholen moeten dus geen leer-

fabrieken zijn. De voortdurende schaalvergroting 
gaat in tegen het belang dat buurtscholen voor kin-
deren, ouders en buurten kunnen hebben. 

Scholen horen opleidingscentra op maat te zijn voor 
jonge mensen, die zich met behulp van het gevolgde 

onderwijs kunnen ontwikkelen en zich daardoor 
ook nuttig kunnen maken in de samenleving. On-

derwijs moet gericht zijn op het overdragen van 
kennis maar ook op het bijbrengen van waardering 
en respect voor de medemensen, de cultuur, de we-

tenschap, vrijheid en vrede. 
In het kader van de algemene vorming dient wereld-
beschouwing een verplicht lesvak te worden in het 
basisonderwijs. Koppeling van het theoretisch on-
derwijs aan de praktijk is gewenst, bijvoorbeeld via 

een stagejaar ter completering van de opleiding. 
Alle niveaus van onderwijs dienen gratis toeganke-
lijk te zijn. Daarom moeten collegegeld en school-

bijdragen worden afgeschaft en boeken en andere 
leermiddelen gratis ter beschikking worden gesteld 
aan scholier en student. De 'vrijwillige' ouderbij-

dragen dienen ingeperkt te worden om ouders met 
weinig inkomen niet in extra problemen te brengen. 

Eventuele selectie dient plaats te vinden op basis 
van kwaliteit. Studiefinanciering moet niet als mid-
del gehanteerd worden om inkomenspolitiek te be-

drijven. Voor zover er extra middelen nodig zijn  

voor het onderwijs en de studiefinanciering, kunnen 

die gevonden worden in verhoging van de inkom-
stenbelasting voor de hogere inkomens - onafhan-

kelijk van de vraag of de individuele belastingbeta-
ler studerende kinderen heeft. 
Er dient een einde te komen aan te grote klassen. 

Inzet van nu werkloze leerkrachten kan een van 
twee kanten snijdend mes zijn. De wachtlijstproble-

matiek in het speciaal onderwijs moet met voorrang 
opgelost worden. Sponsoring als financieringsvorm 
van algemeen onderwijs dient te worden verboden. 

Reclame-uitingen horen in schoolgebouwen niet 
thuis. Onderwijsinstellingen moeten financieel on-

afhankelijk zijn van het bedrijfsleven. In het middel-
baar en hoger beroepsonderwijs moet de inhoudelij-
ke en financiële afhankelijkheid van het bedrijfsle-

ven verdwijnen. We zien niets in 'de ondernemende 
universiteit', die haar activiteiten laat bepalen door 
wat het bedrijfsleven wil. Onderwijs wordt uit de al-
gemene middelen bekostigd. Daaronder dienen ook 
de kosten te vallen van een praktisch en realistisch 
voorlichtingsprogramma voor het hoger onderwijs, 

waarmee geldverslindende wervingscampagnes van 
elkaar beconcurrerende instellingen overbodig wor-
den. Verdere verkorting van de cursusduur in het 
hoger onderwijs is ongewenst. Studentenrechten 

dienen gerespecteerd te worden in plaats van stap 
voor stap afgebroken. De aanvangssalarissen in het 

onderwijs dienen te worden verhoogd. Bewegings-

onderwijs op basisscholen en voortgezet onderwijs 
moet worden uitgebreid en gemoderniseerd. Op ba-
sisscholen moet het zwemonderricht in ere hersteld 

worden. Voor het bewegingsonderwijs dienen de 
vakleerkrachten terug te keren. Ook de vakleer-
kracht handvaardigheid verdient weer een plek in 
het reguliere onderwijs. In en rondom het schoolge-

bouw moet meer aandacht zijn voor veiligheid en 

hygiëne. 
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Een schoon milieu 
In de moderne samenleving wordt van alles en nog wat en Zegwaard naar TCR, laten zien dat particulier  on- 
geproduceerd zonder dat er rekening gehouden wordt 
met de gevolgen voor het milieu. Op de vrije markt 

blijkt het milieu keer op keer slachtoffer van de drang 

naar winstmaximalisatie. Producenten laten zich lei-
den door particuliere winstverwachtingen en niet door 

mogelijke milieuschade die hun productie oplevert. 
Het is tegenwoordig mode om de leefstijl van de con-

sument aan te wijzen als hoofdoorzaak van de vervui-
ling en afvalgroei. Vandaar de stelling: "Een beter mi-
lieu begint bij jezelf'. Dat is onzin. Consumenten pro-

duceren geen afval, maar houden het slechts over. 

Daarom is een ecotax ook onverstandig en per saldo 
oneerlijk, omdat zulke lasten het zwaarst drukken op 

de mensen met het minste geld. 

Een beter milieu begint bij het beter reguleren en con-
troleren wat en onder welke voorwaarden geprodu-
ceerd mag worden en strikte hantering van het princi-

pe: de vervuiler betaalt. Producten en procédés waar-
van te verwachten valt dat zij ten opzichte van het 

maatschappelijk nut een onevenredig zware belasting 
vormen voor mens en milieu, dienen verboden te wor-
den. Verf, lijm en andere producten waarin gevaarlijke 

oplosmiddelen zijn verwerkt, moeten verboden wor-

den, evenals gevaarlijke houtverduurzamingsmiddelen 
en schadelijke stoffen in wasmiddelen. Bij nieuwe in-
vesteringen van bedrijven moet als regel verplicht wor-
den gesteld de meest milieuvriendelijke productieme-

thoden toe te passen. Productie van gevaarlijke stoffen 
dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Voor zover ze 
toch nodig en nuttig zijn, dient het vervoer van gevaar-
lijke stoffen beperkt te worden door productie en ver-

werking op één plaats te concentreren. Verder moet er 

een verschuiving komen van belasting op arbeid naar 
belasting op milieuvervuilende productie. 

Wie de afvalbergen wil verkleinen, moet de onderne-

mers aansprakelijk stellen voor de milieugevolgen van 
hun producten als die afval geworden zijn. De afvalin-

zameling en -verwerking moet uit handen van bedrij-
ven die belang hebben bij zoveel mogelijk afval in 
plaats van zo weinig mogelijk. Alleen dan kan duurza-

me productie en recycling daadwerkelijk bevorderd 
worden en de afvalstromen verminderd. Opeenvolgen-

de milieuschandalen, van EMK/Uniser via Booy Clean  

dernemerdom en verantwoord omspringen met vaak 
levensgevaarlijk afval niet samengaan. De kosten 
waarmee de samenleving is opgezadeld door gesjacher 

met afval, zijn onvoorstelbaar groot. In- en export van 
chemisch afval, ook binnen de Europese Unie, dient 
verboden te zijn. Ter bevordering van een verantwoord 

milieubeleid moeten bedrijven verplicht worden tot het 
bijhouden van een stoffenboekhouding, die gecontro-
leerd wordt door milieu-accountants. Verder moet de 

controle op de naleving van milieuwetgeving drastisch 
verscherpt worden, waarvoor uitbreiding van de be-
voegdheden van arbeidsinspectie en milieupolitie no-

dig is. Straffen voor milieucriminaliteit moeten bedui-
dend hoger worden. De overheid dient duurzame 

+energie en energiebesparing te bevorderen, met name 
in de productie. Daar vindt nu de grootste verspilling 
plaats. Goedkope energie leveren aan grootverbruikers 
is contra-productief. Aan kernenergie heeft Nederland 
geen behoefte vanwege de ermee samenhangende ge-
varen, met name wat betreft het nucleaire afval. 
Delen van de agrarische sector hebben zich ontwikkeld 
tot grootschalige industriële bedrijven waarbij van har-
monie tussen natuur en bedrijf geen sprake kan zijn. 
Daarin dient verandering te komen. De veestapel moet 

worden ingekrompen onder meer om ammoniakuit-
stoot en mestoverschot te beperken en de kans op ver-
spreiding van ziekten te verminderen. Aan de gedu-

peerde boeren moet een afdoende saneringsregeling 
worden geboden. De almacht van banken en veevoe-
derproducenten in de landbouw dient gebroken te wor-
den. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de akker-
bouw moet worden beperkt. Genetische manipulatie in 
akkerbouw en veeteelt dient veel strenger dan nu gere-
glementeerd te worden. 

Het dierenwelzijn dient veel beter beschermd te wor-
den. De bio-industrie loopt steeds meer uit de hand en 
moet met kracht worden teruggedrongen. Dierproeven 

kunnen alleen plaatsvinden wanneer er sprake is van 
gebleken maatschappelijk nut en wanneer ze plaats-

vinden onder strenge controle. Transport van dieren 

moet aan strengere regels worden gebonden. De bont-
industrie moet verboden worden, de plezierjacht afge-

schaft. De kroondomeinen mogen niet langer op slot 
om als speeltuin voor de elite te dienen. 



'ervoer 
Nederland raakt overbevolkt met auto's en wegen, 
terwijl het openbaar vervoer steeds verder geprivati-
seerd wordt. Gaandeweg neemt ook op dit terrein 
'de markt' de taken van de overheid over. Dat leidt 
tot steeds meer auto's, beton en files en steeds min-
der vrijheid voor mensen met weinig geld om zich 
fatsoenlijk te kunnen verplaatsen. Wie genoeg geld 
heeft, vliegt of treint in no time naar allerlei bestem-
mingen. Wie dat niet heeft, moet steeds langer 
wachten op de bus naar het winkelcentrum, de 
school, het bejaardenhuis of het naastgelegen dorp. 
Alleen al aan personenauto's telt Nederland 5,8 mil-
joen individuele vervoermiddelen. Daarbovenop 
komt nog een hele vloot aan vrachtauto's en bestel-
auto's. Alle campagnes van autofabrikanten zijn 
erop gericht dit individuele vervoer nog verder uit te 
breiden. Dat is goed voor hun winst, maar uitermate 
schadelijk voor ons milieu en onze veiligheid. 

Wie vervuiling door particulier verkeer wil tegen-
gaan, moet autofabrikanten mede-verantwoordelijk 
maken voor de milieu- en andere schade die aange-
richt wordt door hun producten. Daarnaast moeten 
we het openbaar vervoer stimuleren in plaats van 
korten en privatiseren. Er moet een fijnmazig en 
goedkoop openbaar vervoer gerealiseerd worden, 
ook in de minder dichtbevolkte delen van het land. 
Integratie van trein, bus, metro, tram, taxi en andere 
vormen van vervoer draagt daaraan bij. Dat geldt 
ook voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van 
combinaties van collectief en individueel vervoer. 
Een optimaal vervoersysteem voor mensen met een 

i ;ir, recL n sport 
De vercommercialisering en veramerikanisering van 
de huidige samenleving leidt tot een ernstige ver-
schraling van onze cultuur. De commercie is smaak-
bepalend voor velen geworden. Niet de culturele 
waarde, maar de economische waarde is steeds meer 
bepalend voor het aanbod. 
Relatief veel overheidssubsidie gaat momenteel naar 
professionele theaters en producties waarvan slechts 
een select publiek kan genieten. Tegelijkertijd wor-
den amateurverenigingen op gebied van kunst en cul-
tuur in hun mogelijkheden beperkt. 

handicap hoort daarbij. 
Behoud en uitbreiding van een echt openbaar-ver-
voernet is heel wat beter dan miljarden te steken in 
weinig effectieve  mega-projecten als Hogesnel-
heidsljn en Betuwelijn. Een goed alternatief voor 
een compleet nieuwe HSL is flitstreinen over (ver-
beterd) bestaand spoor te laten rijden. Dat scheelt de 
treinreiziger naar Parijs een paar minuten en de 
overheid een paar miljard. De Betuwelijn moeten 
we figuurlijk en letterlijk laten varen. Er is geen be-
hoefte aan een ijzeren Betuwelijn wanneer we door-
dacht gebruik maken van de Nederlandse vaarwegen 
en binnenscheepvaartvloot. 
Het aantal noodzakelijke verkeersbewegingen kan 
beperkt worden door wonen, werken, winkelen en 
recreëren dichter bij elkaar te brengen. Verdere ex-
pansie van de Rotterdamse haven en Schiphol is niet 
wenselijk gezien de gevolgen voor mens en milieu. 
Verplaatsing van Schiphol naar een locatie in zee is 
een mogelijke optie om de voortdurende geluids-
overlast en bedreiging van de bevolking van Amster-
dam e.o. te beëindigen. 
Er dient grote terughoudendheid betracht te worden 
bij de aanleg van nieuwe wegen. Er moet veel nauw-
keuriger gekeken worden naar de balans tussen 
maatschappelijk doel en gevolg. Een voorbeeld is de 
doorrekking van de A4. Gemeten naar de gevolgen 
voor de omgeving (mens en milieu) is een dergelijke 
operatie ongewenst. De overheid moet maatregelen 
treffen om de oprukkende 'autowegcultuur' met ver-
gadercentra, weidewinkels en pretparken tegen te 
gaan. 

De invloed van de commercie op alle vormen van cul-
tuur moet sterk ingeperkt worden. Het voortbestaan 
van een publiek omroepbestel moet worden veiligge-
steld. We pleiten voor ten minste twee publieke zen-
ders, zonder reclame, bekostigd uit de algemene mid-
delen en uit een bijdrage uit de winst van commer-
ciële media. Kijk- en luistergeld hoeft dan niet meer 
geheven te worden. De overheid heeft ook een verant-
woordelijkheid tegenover publieke regionale radio en 
televisie. Dat zijn belangrijke informatie- en cul-
tuurverspreiders, die niet overgeleverd moeten wor- 
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den aan de commercie. 

Door de overheid gefinancierde musea moeten gra-
tis toegankelijk zijn. Kunstenaars moeten niet af-

hankelijk worden gemaakt van sponsorgelden en 

verkoop van kunstwerken, maar aanspraak kunnen 
maken op inkomensondersteuning. Subsidies aan 

amateuristische kunst- en cultuurbeoefening moeten 

worden verhoogd. 
Er moet veel meer aandacht en geld besteed worden 

aan een brede culturele vorming, met name van jon-
ge mensen. 

Mensen met hogere inkomens gaan steeds vaker per 
jaar op vakantie, veelal naar het buitenland. Het te-
gendeel geldt voor de mensen met weinig geld. Ging 

in 1985 nog 58 procent van mensen met een mini-
mum-inkomen één keer per jaar op vakantie, nu is 

dat percentage teruggelopen naar 40. Mensen met 
lage inkomens zijn aangewezen op dagtrips en cam-
pings. Maar pretparken (en het vervoer ernaar toe) 
worden steeds duurder en commerciëler. Op cam-

pings wordt het goedkope langkamperen steeds va-
ker bedreigd door ombouw van kampeerterreinen 
tot dure chaletparken. 
Sport is van groot belang voor de samenleving in het 

algemeen en voor de jeugd in het bijzonder. Veel 
verenigingen krijgen het echter almaar moeilijker 
het hoofd boven water te houden. Nu al zit 30 pro-
cent van de 36.000 sportclubs in financiële proble-

men. Bij 37 procent van de clubs is sprake van een 

vrijwilligerstekort. Tegenover de minimum-inkom-
sten van de amateursport staan de dolgedraaide 
maximum-inkomens in delen van de profsport.  Mil- 

Samen leven, niet apart 
Integratie van migranten vindt plaats in het dagelijks 

leven: bij de bakker, op straat, op het schoolplein en 
het voetbalveld. Politici kunnen geen mensen inte-

greren in de samenleving - en dat is maar goed ook. 
Wat de politiek wél kan en moet doen, is zorgen 
voor de beste voorwaarden om het integratieproces 

een kans van slagen te geven. Daaraan heeft het lan-
ge tijd gemankeerd. Hoewel zaken als het verplicht 

Nederlands leren nu bespreekbaar zijn (en voor 

nieuwkomers zelfs regel), wordt het besef van de 
noodzaak van integratie nog steeds onvoldoende 

vertaald in beleid. De inburgeringscontracten zijn  

joenen guldens worden daarbij neergeteld, die uit-

eindelijk bij de sportliefhebber in rekening worden 
gebracht via gepeperde toegangskaartjes, hoger 

kijkgeld en dure betaal-televisie. Sponsors, adver-

teerders en media dicteren de gang van zaken in de 
profsport. Kleinere clubs en minder populaire spor-

ten betalen daarvoor met minder ruimte en aan-

dacht, waardoor zij in hun voortbestaan worden be-
dreigd. 

Verhoging van de laagste inkomens vergroot de mo-
gelijkheden voor de betreffende mensen om te spor-

ten, te ontspannen en op vakantie te gaan. 

Er moeten meer mogelijkheden komen voor goede 
en goedkope recreatie, dicht bij huis in alle delen 

van het land, zo nodig in beheer bij of met subsidie 
van de overheid. Dat is goed voor het milieu en geeft 
mensen met weinig geld meer kansen op een leuke 

ontspanning. Kampeerverenigingen moeten meer 
armslag krijgen. De bescherming van langkampeer-
ders moet worden verbeterd. 
De financiële ruimte van amateursportverenigingen 
moet worden vergroot en meer gerelateerd aan hun 
waarde voor de samenleving in het algemeen en jon-
ge mensen in het bijzonder. Er moet veel meer aan-

dacht gegeven worden aan sport- en speldeelname 
door de jeugd. Gemeenten moeten meer geld van de 
rijksoverheid krijgen om die deelname te bevorde-

ren. In het onderwijs moet gymnastiekonderwijs 
weer de plaats krijgen die het toekomt. 

Er moeten beperkingen worden opgelegd aan de 
dolgedraaide topsport, omdat die ontwikkeling per 
saldo slecht is voor de sport als zodanig. 

positief, maar te beperkt. Want daarmee zijn de eer-

dere migranten, die het zonder deze begeleiding 
moeten stellen, niet geholpen. Velen van hen zijn 

nog steeds niet of nauwelijks de Nederlandse taal 

machtig. En wie Nederlands wil leren, krijgt vaak te 
maken met lange wachttijden. 

Er is sprake van een zorgwekkende segregatie langs 
etnische lijnen, van het ontstaan van witte en zwarte 
wijken, met name in de grotere steden. Dat frustreert 

het integratieproces. Door de 'witte vlucht' van 
scholen in deze concentratiewijken is de segregatie 

in het onderwijs nog sterker dan op basis van de 
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bevolkingssamenstelling in de wijken verwacht mag 
worden. Dat is een uitermate slechte zaak die zicht- 

wijken. Uitgangspunt: als er in een zwarte wijk een 
woning vrijkomt, komt hier bij voorkeur een au- 

bare sporen nalaat. Prestaties op zwarte scholen zijn tochtoon te wonen, en komt er een woning in een wit- 

meetbaar minder - en daarmee de kansen van mi-
grantenkinderen op een redelijk bestaan in de toe-
komst. Zij blijven te veel en te vaak achter in oplei-
ding en beroep bij andere kinderen. 
Om het segregatieproces te keren zijn vooral rigou-
reuze veranderingen in het voikhuisvestingbeleid no-
dig. Stoppen met automatische huurverhogingen, rui-
mere toepassing van huursubsidie en nieuwe object-
subsidies in de sociale woningbouw. Dat vergroot de 
mogelijkheden tot vrijwillige spreiding van migran-
ten. Ook via een doordachte woonruimteverdeling 
kan verdergaande segregatie worden tegengegaan. 
Lokaal moeten er afspraken gemaakt worden tussen 
corporaties en de besturen van (grotere) gemeenten 
over een beleid dat leidt tot doordachte en vrijwillige 
spreiding van allochtonen en autochtonen over de  

te wijk Vrij, dan een allochtoon. 
Segregatie in het onderwijs dient met kracht bestre-
den te worden en bovenmatige uitval van migranten-
kinderen in het onderwijs moet voorkomen worden. 
Meer werk voor laag opgeleide migranten is van 
groot belang ter bevordering van het gevoel van 
eigenwaarde en ter bestrijding van de massawerk-
loosheid onder migranten. Per saldo is het ook goed 
voor de samenleving als zodanig, die dan profijt kan 
trekken van menselijk potentieel dat nu vaak verloren 
gaat. 
Er dient een grootscheepse inhaalslag 'Nederlands 
leren te komen voor die migranten die (nog steeds) 
grote problemen hebben met de Nederlandse taal. 
Daarbij kan ook heel goed gebruik worden gemaakt 
van de televisie. 

I 
De omvang van de criminaliteit in onze samenleving den er steeds meer situaties gecreëerd die de kans op 
bezorgt veel mensen een groot gevoel van onveilig-
heid en betekent daarmee een inbreuk op hun vrij-
heid. Tegengaan van misdaad en bevordering van de 
veiligheid voor alle burgers is een belangrijke taak 
van de overheid. We zien echter het tegendeel: ook op 
het terrein van de veiligheid ontstaan sociaal-econo-
mische verschillen. Rijke mensen kopen zich de be-
scherming die mensen met minder geld moeten mis-
sen. 
Door de nieuwe wet op de rechtsbijstand is het per-
centage mensen dat gebruik maakt van de gefinan-
cierde rechtshulp sterk teruggelopen. Hoge eigen bij-
dragen en hoge griffierechten maken procederen voor 
mensen met weinig geld extra ingrijpend. Voor veel 
mensen geldt weer: wie procedeert om een koe, geeft 
er een op toe. Tegelijkertijd worden mensen steeds 
vaker gedwongen tot procederen, bijvoorbeeld bij 
ontslag, vanwege scherpere eisen en minder rechten 
in de sociale regelgeving. 

We dienen meer oog te hebben voor sociaal-economi-
sche achtergronden van criminaliteit. Hoewel ieder-
een verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag, wor- 

(zowel begin als herhaling van) crimineel gedrag on-
verantwoordelijk vergroten: de afbraak van waarden 
en normen, het toestaan van veel te grote inkomens-
verschillen, geen effectieve bestrijding van werkloos-
heid, het toelaten van gettovorming, aanvaarding van 
maatschappelijk isolement, aanmoediging van heb-
zucht via directe en indirecte reclame in de media. 
Straffen moeten vooral tot doel hebben heropvoeding 
en voorkoming van recidive. Gedetineerden dienen 
beter te worden voorbereid op terugkeer naar de sa-
menleving. 
Er moet meer toezicht komen en eerherstel van de 
sociale controle, zonder dat die mag leiden tot be-
klemmende controle van vóór de jaren zestig. 
Criminaliteit en druggebruik hebben vaak met elkaar 
van doen. Daarom dient druggebruik zoveel mogelijk 
te worden tegengegaan, met voorlichting, met afkick-
programma's en met het financieel ruïneren van 
drugshandelaren. 
Klassenjustitie en andere vormen van tweedeling in 
het recht zijn verwerpelijk en dienen bestreden te 
worden. De toegang tot de rechtshulp dient voor ie-
dereen gegarandeerd te worden. 
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on- 

Ook na het einde van de Koude Oorlog kost defensie 
miljarden guldens die veel effectiever voor bevorde-
ring van vrede, veiligheid en welzijn ingezet kunnen 
worden. 

Volgens ons moeten internationale conflicten bij 
voorkeur worden opgelost met vreedzame middelen 
en niet met oorlogsgeweld. Militaire interventie als 
vredesafdwingend middel  (peace-enforcing)  is vrij-
wel altijd contra-productief. Nederland moet zich  

Nederland zijn lidmaatschap van de NAVO op te zeg-
gen. Ons land moet niet meedoen aan de opbouw van 
een Europees leger. We moeten zoeken naar betere 
middelen, bijvoorbeeld in het kader van de Organisa-
tie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(OVSE), om een blijvende vrede in dit werelddeel te 
waarborgen. Als teken van onze wens om de wereld-
wijde bewapening en de daarmee gepaard gaande 
dreiging van oorlog en onderdrukking te verminde-
ren, dienen we ons defensiebudget met de helft te ver- 

hierin uitermate terughoudend opstellen en in het al- minderen. 
gemeen niet ingaan op verzoeken van NAVO, West-
Europese Unie, Verenigde Staten of Verenigde Na-
ties, maar juist pleitbezorger zijn van niet-militaire 
oplossingen. Deelname aan vredehandhaving  (peace-
keeping)-operaties op verzoek van bij een conflict 
betrokken partijen kan wel gewenst zijn, Daarbij 
moet ook acht geslagen worden op de duur van de 
operatie en de mogelijke gevaren voor in te zetten 
manschappen. 
In plaats van uitbreiding van de NAVO naar het Oos-
ten moeten we kiezen voor inkrimping in het Westen 
van taken van de Verdragsorganisatie. Om een duide-
lijk signaal te geven van de wenselijkheid van het ver-
dwijnen van deze erfenis uit de Koude Oorlog, dient 

IYk d iI I 

De Europese integratie zoals die in het Verdrag van 
Maastricht is vastgelegd, heeft ontoelaatbare conse-
quenties op sociaal en op democratisch gebied. Het 
Europa van de Vrije Markt zou automatisch ook het 
Europa van sociale rechtvaardigheid zijn, zo is ons 
voorgespiegeld. De Portugezen en Grieken zouden het 
net zo goed krijgen als de Nederlanders en de Duitsers. 
Maar inmiddels weten we dat de ontwikkeling eerder 
omgekeerd is. Met verwijzing naar 'Maastricht' vindt 
in alle Europese lidstaten een massale aanval op socia-
le zekerheid en collectieve voorzieningen plaats, waar-
door armoede en ongelijkheid snel toenemen. In het 
Europa van 'big business' is geen plek voor 'big  gover-
nment'.  Het uitgangspunt van 'meer markt en minder 
overheid' krijgt overal in de Unie zijn beslag via terug-
dringing van staatsschuld en begrotingstekort. Keihar-
de ingrepen in de sociale zekerheid en de collectieve 
voorzieningen en een steeds gehavender overheid zijn  

Ten behoeve van de nationale veiligheid dient een 
leger in stand gehouden te worden op een zo laag mo-
gelijk niveau. Daarom hebben we geen behoefte aan 
krijgsmachtonderdelen die slechts in het leven zijn 
geroepen voor het verrichten van militaire taken bui-
ten de landsgrenzen, zoals luchtmobiele brigades. De 
omvang van het huidige leger kan drastisch beperkt 
worden. Daarbij moeten we ons overschot aan wa-
pens niet exporteren naar elders. Overtollig wapen-
tuig kan het beste worden omgebouwd voor civiel 
gebruik en als dat niet mogelijk is, vernietigd worden. 
Export van wapens door Nederlandse bedrijven moet 
aan strengere criteria gebonden worden. 

daarvan het regelrechte gevolg. Als de Economische en 
Monetaire Unie tot stand komt en daarmee de vervan-
ging van de gulden door de euro onafwendbaar wordt, 
draagt de Nederlandse overheid haar monetaire soeve-
reiniteit over aan de niet democratisch controleerbare 
Europese Centrale Bank. Het Europees Parlement is 
machteloos en krachteloos. Nationale parlementen 
mogen de Europese Ministerraad en de Europese 
Commissie niet ter verantwoording roepen. Als de re-
geringsleiders van Europa tegen de wil van de mensen 
van Europa in de Europese gelijkschakeling forceren, 
dan leggen ze daarmee een voedingsbodem voor ex-
treem rechts, dat sociale onrust kan koppelen aan eng-
nationalisme en aan vreemdelingenhaat en daarmee 
een explosieve mix krijgt om de Europese lidstaten te 
bestoken. 
Toetreding tot de  EMU  is slecht, uit sociaal en demo-
cratisch oogpunt. Daarom moet Nederland afzien van 
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deelname aan de Europese Muntunie en afschaffing 
van de gulden. Er moet in ieder geval een referendum 
komen over verdere overdracht van bevoegdheden 
aan Europa en de invoering van de euro. Uitbreiding 
van de Europese Unie met een militaire tak is uiterst 
ongewenst. 
Op tal van terreinen is Europese samenwerking drin-
gend gewenst - ook met landen die niet tot de Euro-
pese Unie behoren. Met name op terreinen als milieu,  

een ruimhartig beleid ten aanzien van politieke vluch-
telingen. De toelatingsprocedures moeten soepel en 
snel verlopen en niet verzanden in onnodige bureau-
cratie. Asielvragers hebben recht op een humane be-
handeling van hun aanvraag. Zij moeten sneller dan 
nu duidelijkheid krijgen over een eventueel verblijfs-
recht. De asielprocedure dient een betrouwbaar in-
strument te worden om uitte maken wie een politiek 
vluchteling is. Nu heerst te vaak en te veel willekeur. 

veiligheid en vervoer zijn dergelijke afspraken - en Met landen van herkomst moeten afspraken gemaakt 
een daarbij behorende controle - hoognodig. Maar sa- worden over terugname van hier niet toelaatbare 
menvoegen van landen in een monetaire en uiteinde-
lijk politieke unie kan pas wanneer de mensen eraan 
toe zijn, als het een eenwording van onderop is en niet 
van boven opgelegd. 

Om duurzame vrede en veiligheid in de wereld tot 
stand te brengen, moeten uitbuiting en onderdrukking 
wereldwijd bestreden worden. Ontwikkelingssamen-
werking dient in dat kader te worden geplaatst. Nu is 
deze 'hulp' te vaak een onderdeel van de economi-
sche machtspolitiek van rijke landen tegenover de 
Derde Wereld. Internationale samenwerking mag niet 
strijdig zijn met de principes van menselijke waardig-
heid, gelijkwaardigheid en solidariteit. 

Nederland moet volgens ons pleitbezorger zijn voor 
democratisering van de Verenigde Naties en ingaan te-
gen de vrijwel absolute macht van de grote mogendhe-
den in de Veiligheidsraad. Die raad kan beter worden 
afgeschaft. De strijd tegen honger, onderdrukking en 
uitbuiting dient krachtig bevorderd te worden. Alleen 
zo kan er ook een vermindering komen van de giganti-
sche volksverhuizingen die momenteel plaatsvinden 
en overal samenlevingen ontregelen. De Verenigde 
Naties zouden hierin een voorhoederol moeten vervul-
len - en daarvoor over de benodigde middelen moeten 
beschikken. Met name door gierigheid en wanbetaling 
van de rijke lidstaten is de mondiale volkerenorganisa-
tie nu armlastig en weinig slagvaardig. 
Nederland en andere rijke landen moeten staan voor  

asielzoekers. 
Opvang van politieke en economische vluchtelingen 
in hun eigen regio moet sterk bevorderd worden. Zo 
raken zij minder ontheemd en worden hun kansen op 
terugkeer vergroot. De rijke landen moeten de daar-
voor benodigde financiële en organisatorische mid-
delen ter beschikking stellen. Repatriëring van oor-
logsvluchtelingen als de situatie dat toelaat, moet 
voortvarender ter hand genomen worden. 
Er moet een tolheffing ingevoerd worden, te betalen 
door landen die, terwijl zij per hoofd van de bevol-
king een met Nederland vergelijkbaar bruto binnen-
lands product hebben, sociale rechten en milieube-
langen aan hun laars lappen. Ontwikkelingslanden 
dienen ruimere toegang tot de Europese markt te krij-
gen. Nederland dient meer steun te geven aan de strijd 
tegen dictatuur, onderdrukking en schending van 
mensenrechten. Voorrang geven aan eigen economi-
sche belangen boven de positie van onderdrukte en 
uitgebuite mensen is schandelijk en moet daarom 
stoppen. De teugels van de Nederlandse diplomatie 
moeten uit handen van het ministerie van Economi-
sche Zaken en het Nederlandse bedrijfsleven geno-
men worden. Ontwikkelingssamenwerking is steeds 
vaker een dekmantel voor bevordering van Neder-
landse economische belangen elders in de wereld. 
Dat dient te stoppen, evenals het volstrekt ongewens-
te verschijnsel dat de rijke mensen in de arme landen 
vaak het meest profiteren van buitenlandse hulp. 
Scherper toezicht is dringend gewenst. 
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Financiën 
De afgelopen jaren worden gekenmerkt door toene-
mende collectieve armoede en toenemende particu-
liere rijkdom. Onder Paars is er voor 18 miljard be-
zuinigd - conform de wensen van de VVD en twee 
maal zoveel als de PvdA in haar verkiezingsprogram-
ma had staan. Dat heeft geleid tot verschraling op al-
lerlei terreinen. Ondertussen is er sprake van een ge-
weldige opeenhoping van rijkdom bij ondernemin-
gen en particulieren. De winsten van het bedrijfsleven 
hebben alle naoorlogse records gebroken. De noterin-
gen op de aandelenbeurs schieten door het plafond. 
Het aantal miljonairs is de 150.000-grens gepasseerd. 
Over al die rijkdom heeft de samenleving als zodanig 
niets te zeggen. Daarom kan dat geld ook niet ingezet 
worden om de maatschappij beter te laten functione-
ren. Daarin dient verandering te komen. 

De gemeenschappelijk geproduceerde rijkdom dient 
in veel ruimere mate dan nu ten goede te komen aan 
de gemeenschap. Het recht op het toeëigenen van 
winst dient te worden ingeperkt. Dat kan om te begin-
nen met een verhoging van de vennootschapsbelas-
ting naar 42 procent. Dat levert op jaarbasis ten min-
ste 5,5 miljard op. De inkomstenbelasting voor de 
hoogste schijf kan omhoog naar 72 procent en het ni-
veau waarop de hoogste schijf ingaat, omlaag. De 
vermogensbelasting moet ten minste gehandhaafd 
blijven, terwijl er ook belasting geheven dient te wor-
den op vermogenswinsten. 
De uitverkoop van overheidsbedrijven en -activitei-
ten moet worden stopgezet. Daarvan wordt de samen-
leving als zodanig alleen maar armer en machtelozer. 
Terwijl geprivatiseerde overheidsbedrijven pronken 
met hun winsten, kampt de overheid met tekorten. 
De aardgas- en aardoliewinning moet worden genatio-
naliseerd, waardoor de miljardenopbrengst die nu nog 
toevalt aan Shell en Esso in de schatkist vloeit. Het 
maken van winst op grond dient te worden gestopt. Er 
dient een daarop gerichte grondpolitiek te komen. Dat 
levert grote besparingen op voor de overheid, bijvoor-
beeld in de sfeer van de volkshuisvesting, en maakt 
betaalbaar bouwen van woningen weer mogelijk. 
Belastingontduiking en -fraude, die in de tientallen 
miljarden loopt, moet effectiever worden aangepakt. 

Daardoor kan er op korte termijn ten minste tien mil-
jard onbetaald belastinggeld achterhaald en binnen-
gehaald worden. 
Aanpassing van de successierechten is gewenst om 
vererving van gigantische vermogens tegen te gaan. 
Het tijdperk van de gouden bedjes moet afgesloten 
worden. Iedereen moet werken voor zijn eigen wel-
vaart. 
Over de hele linie moet er een eerlijker spreiding van 
inkomens bewerkstelligd worden door een algemene 
inkomensnivellering. Gestreefd moet worden naar, 
een verhouding, waarbij minimum- en maximumin-
komens gekoppeld worden en het laagste inkomen 
ten minste een-derde van het hoogste inkomen be-
draagt. Met verlaging van de hogere inkomens kan 
verhoging van de lagere inkomens worden gefinan-
cierd. 
Met een effectieve werkgelegenheidspolitiek kunnen 
de overheidsuitgaven aan sociale zekerheid structu-
reel en omvangrijk worden teruggebracht. Meer werk 
voor mensen die nu werkloos of arbeidsongeschikt 
zijn, zal uiteindelijk ook beduidend meer overheid-
sinkomen (via het belastingstelsel) opleveren. In die 
zin is er sprake van een aan twee kanten snijdend 
mes. 
De overheid dient verstandiger met haar middelen om 
te gaan. Megaprojecten als HSL en Betuweljn en 
verdere uitbreiding van Schiphol zijn per saldo on-
rendabel voor de samenleving. Daarom kunnen ze 
beter worden afgeblazen ten gunste van meer effec-
tieve en milieuvriendelijke activiteiten. 
Tegengaan van verspilling tengevolge van bureau-
cratie en onvoldoende toezicht op besteding van ge-
meenschapsmiddelen kan veel geld opleveren en het 
vertrouwen van het publiek in de overheid vergro-
ten. 
Een belangrijke besparing kan de overheid verkrij-
gen door de militaire uitgaven te verminderen. We 
moeten geweren, tanks, raketten en kanonnen nu 
daadwerkelijk gaan omsmeden tot ploegscharen of 
modernere varianten daarvan, ter verdediging en 
verbetering van het welzijn van iedereen. Halvering 
van de defensie-uitgaven kan op korte termijn als 
vredesdividend zes miljard gulden opleveren. 
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