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LEIDERS 
Maandag jongstleden was het Binnenhof veranderd in een 
gewapend fort. Voor het eerst in de geschiedenis was een 
Amerikaans president in ons land op bezoek. Bush deed vijfen-
twintig uur lang Nederland aan en bezocht ook het Binnenhof. 
Mijn gedachten vermenigvuldigden zich toen ik de heer Bush 
met naast hem onze minister-president in een gepantserde 
limousine aan mij zag voorbijrijden. Dein veler oog machtigste 
man ter wereld naast de heer Lubbers, die binnen onze lands-
grenzen reeds jaren de lakens uitdeelt. Elk op eigen terrein 
geven zij leiding. Het zijn leiders. De vraag is nu maar welk 
doel hun voor ogen staat en welke beginselen zij hanteren. 
Daarover mijmerde ik. 

LIJDEN 
Bij de vorige verkiezingen kreeg minister-president Lubbers de 
kans zijn karwei af te maken. Deze keer voert het CDA de leus: 
verder met Lubbers. Wat betekent dat? De campagne zo aan 
één persoon als verpersoonlijking van een voorgestaan beleid 
te binden? Drie dingen stelde het kabinet zich ten doel: het 

financieringste
kort moest omlaag, de marktsector worden ver-

sterkt en het aantal werklozen naar beneden. Als die doelstel-
lingen zouden zijn bereikt zou het karwei zijn geklaard. Na 
zeven jaar van dit beleid, dat op deze punten overigens in grote 
lijnen onze steun kreeg, kan inderdaad worden vastgesteld dat 
onze economie er beter voor staat dan in 1982 resp. 1986. 
Maar wij zijn er nog niet en daarom: verder met Lubbers? 
Het is opvallend dat de drie belangrijkste doelstellingen van de 
kabinetten-Lubbers liggen op financieel en economisch terrein. 
Dat is typerend. Het ging om geld en goed. Maar hoe verging 
het de hogere waarden in het leven? Was er de bereidheid en de 
inzet om een halt toe te roepen aan de uitholling van funda-
mentele christelijke normen en waarden? Wij stellen met 
droefheid vast dat dat helaas niet het geval was. Wij lijden daar 
aan. Moge het zijn met dé belijdenis van Psalm 106 : 4 berijmd 

F 
in het hart en op de lippen. Dan zullen wij niet hooghartig 
neerzien op hen die voor het gevoerde beleid vooral verant-
woordelijk zijn, maar dan kunnen wij tegelijk niet mee verant-
woordelijk zijn voor een doortrekken van dit beleid in ongewij-
zigde zin. Daarom scherpen wij de kiezers in dat een stem op 
het CDA een stem voor het compromis is, ook op punten waar 
geen compromis is te sluiten. Ook dat een stem op het CDA een 
stem kan zijn voor een beleid dat daarna mede wordt bepaald 

F door de socialisten van de PvdA. Het is immers verre van 
denkbeeldig dat een coalitie CDA-PvdA van de grond komt. 
Hoe je er ook tegenaan kijkt, de SGP zou zo sterk mogelijk uit 
de bus moeten komen om haar op de Heilige Schrift en onze 
belijdenis gefundeerde stellingnames èn om haar horzelfunctie 
ten opzichte van het CDA. In de in deze Banier weergegeven 
verkorte versie van ons verkiezingsprogram kan de welwillen-
de lezer die stellingnames vinden. Het verkiezingsprogram 
,,Bij leven en welzijn, beleid naar Woord en Wet" geeft daaren-
boven bij deze prioriteiten en keuzen een principiële onder-
bouwing in het eerste hoofdstuk ervan. Zeer ter lezing en 
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herlezing aanbevolen. Wij hopen dat velen zich er door zullen 
aangesproken weten en hun stem geven aan lijst 5, de lijst van 
de SGP. Doet de SGP het zo goed? Wij zijnde eersten om toe te 
geven dat het allemaal echt mensenwerk is. Maar het staatkun-
dig gereformeerde beginsel heeft duidelijk waarde. Dat is in de 
geschiedenis voluit bewezen. 

LEIDING 
Het vraagstuk van leven en dood bijvoorbeeld is actueler dan 
ooit. Was het kabinet niet gevallen, dan zou de euthanasie-
kwestie waarschijnlijk reeds als compromis zijn afgehandeld. 
Net  als bij de abortus provocatus gaat de praktijk ongehinderd 
voort en dat ondanks het feit dat er een duidelijk wettelijk 
verbod ligt. Van een rechtsstaat blijft zo niet veel over. Naast 
ongeremde en ongenormeerde ontwikkelingen op medisch 
gebied gaat het ook om talloze vormen van verslaving. Velen 
worden daarvan dagelijks het slachtoffer. Het kabinet bekom-
merde zich toch niet echt om zaken als pornografie en godslas-
tering. Wij stellen dat met verdriet vast. De weinige middelen 
die men (nog) heeft om het kwaad te weren werden, ook al 
werd daar door ons om gevraagd, niet benut. Politie en justitie 
staan te vaak machteloos, ondanks alle inzet en actie. De 
waarde van het gezin als veilige thuishaven van jongere en 
oudere mensen kan niet genoeg worden benadrukt. Maar 
welke koers volgde het kabinet? Men staarde zich blind op 
emancipatie en individualisering. Het gelijkheidsideaal heer-
ste, vrucht van een verwevenheid van christendom en huma-
nisme. Maar verdroeg zich dat nu met de roeping van de 
overheid als dienaresse Gods? Wij menen in ernst: neen. En dat 
is de realiteit. Daarom moet snel en duidelijk leiding gegeven 
gaan worden aan de samenleving naar aanleiding van vaste 
normen en waarden, ontleend aan de Heilige Schrift, enig 
richtsnoer ten leven. De SGP roept met alles dat in haar is, 
daartoe op. Laat er vooral ook gebed mogen zijn, dat de nood 
van land en volk opdragen mag aan Gods genadetroon. 
Tenslotte: wij zijn er toch met elkaar wel diep van overtuigd 
dat èlke stem telt? Laten wij dan, ieder in eigen omgeving, onze 
roeping verstaan en ook anderen opwekken om kleur te beken-
nen. 

LEIDERS 

Ik sloot mijn overpeinzing af. ik moest denken aan koning 
Manasse, waarvan de Bijbel ons schetst hoe hij zijn regerings-
beleid vorm gaf, tot welke ontsporingen en afgoderij hij zijn 
volk aanzette; maar ook hoe hij in een ongedachte weg van 's 
hemelswege tot de erkenning werd gebracht dat de Heere God 
is. Reken er op dat er toen veel is veranderd in zijn persoonlijke 
leven en ook in het door hem voorgestane beleid. Gods Woord 
getuigt van de uitwerking die dat op land en volk had. Zonder 
nu maar gewoon een ,,is-gelijk-teken" te plaatsen tussen ko-
ning Manasse enerzijds en de heren Bush en Lubbers ander-
zijds; zeker is nodig dat ook zij persoonlijk en in hun ambt 
erkennen dat de Heere God is en dat niet slechts een keer, maar 
doorlopend. Zeker is ook dat daaraan dan verstrekkende con-
sequenties worden verbonden voor de inrichting van het Open-
bare leven, voor wat bij wet geboden en verboden is, voor 
normen en waarden die de overheid als Gods dienaresse voor-
staat. Wat zouden wij staatkundig gereformeerden daar ont-
zettend verwonderd en verblijd over zijn. Wij mogen onszelf 
overigens in geen geval voorbijzien. Ook voor ons is die 
erkenning wezenlijk nodig in een weg van waarachtige beke-
ring. Dan wordt rijk ervaren: 
Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht, 
Hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht; 
Opdat er eer in onzen lande woon' 
En zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'. 
(Psalm 85 : 3 berijmd) 
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Iks. D. Slagboom, voorzitter, 
C. G. Boender, secretaris.  
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om het te lezen. 
Om dit probleem te 

 

e SGP dus 
van het pro- 
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voor de tweede keer een 

. 
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ciële verantwoording van het hier voorgestelde beleid 
ontbreekt. Deze kunt u terugvinden a het onverkorte  

Deze verkorte versie verschijnt als een extra editie van 
De Banier, het SGP-partijorgaan. De rubriek Kort en 
Bondig kunt u daar iedere keer in aantreffen. Daarnaas'j 
wordt in ieder nummer een beeld gegeven van wat de 
SGP-politici met hun programma in de Tweede Kamer 
doen. Verder nog het gebruikelijke partijnieuws e.d. 
Kortom, een verplicht nummer voor SGP-leden. 

u aanspoort om 6 september SGP te stemmen. 
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een zo fundamenteel gegeven dat dit in de Grondwet en 
andere wetten behoort te worden beleden.  ~,~oed werkbare vorm om het land te besturen. 

~nternationale nood op te dragen aan 
de Allerhoogste. 

• 1 '  

I(P voor I-  burger tot gevolg_S" 

re orde en veiligheid. Nodig hiervoor 
is een politie die er voldoende per- 

s I.i  II -  i • i  

De sterke 

ge slagvaardigheid. 
Om hierin verandering te brengen, is 
het noodzakelijk dat er één politie 
komt die bestuurd wordt vanuit één 
departement. Dat zou dan bij voor- 

zou deze reorganisering ter hand 
moeten nemen. De toename van de 

I_I_I dat SI andere plaatsen  p_

de huidigP—plan--
nen voor herverdeling van tafel. 

herziening toe. De veldpolitie kan 
worden uitgebouwd tot eengespeciali-
seerde milieupolitie. 

4. Minderheden 

Verschillende groepen vreemdelingen 

kracht aan het korps wordt onttrok- 

achter- 

- - 

• '-- I • 

-. .1 
I.. •I•  III SI S 

onbij- derwijs.
55•- 
Vreemdelingenhaat

,  . . 

De overheid mag nooit bijdragen aan 
de verbreiding van anti-christelijke : 

mos- 
keeën

verw'. 
rechtsorde.

cht dat zij zich houden aan de 
Nederlandse ok moeten  

lands  te leren. 
Tegenover de » kers en de 
Papoea's heeft Nederland een ere-
schuld in te lossen. Ze kunnen niet op 
één lijn worden gezet met andere 
vreemdelingen in ons land, gelet op de 
bijzondere historische band. Extra 

S -  te  IS - III  ipi. moeten  

worden  gesteund.  

De SGP staat kritisch tegenover gemeentelijke herindeling. (Foto  RD.)  

de banier 27 juli 1989 



El 

5. Criminaliteit  

wi  

harde cijfers blijkt dat de misdaad  

steeds bruter zich heen grijpt. Veel 

de drugshandel zullen feller moeten 
worden bestreden. Ook diefstallen en 

lijke macht moet de mogelijkheid 

39111  WAT  III UP 

tutie waar mog lijk t weren. Extra 
maatregelen, zoals strafverhoging en 
speciale opsporingsteams, zijn vereist 

ken, aanranding en verkrachting zijn 
praktijken die door Justitie krachtig 
moeten worden aangepakt. 

7. Euthanasie en 

lijk doden zonder verzoek, met dit 

Scherpere controle op de medische 
praktijk is noodzakelijk, ook als er 
onverhoopt nieuwe wetgeving komt. 
Het mag niet langer zo zijn dat bij 

ring wordt afgegeven. Als Justitie eu- 
principe  

strafvervolging plaats te vinden. 

Dat verdachten na een veroordeling 
maandenlang in afwachting zijn van 
hun straf, is een slechte zaak. De veel 
te hoge werklast van justitie en de 

Slachtoffers van misd Jven verdienen 

MM 

sen beter beveilig worden. Seksueel-
agressieve gevangenen mogen alleen 

iLIa(.Ni 

Asielzoekers kunnen niet onbeperkt 
worden toegelaten, juist met het oog 
op hen die echt in nood zijn zoals 

- - moet feller bestreden worden. (Foto  RD.)  
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De overheid heeft tot taak om de zwakken tot een schild te zijn. (Foto  RD.)  

11. Euthanasie en 

gewerkt(zorgverlof).Verderdi teen 

zet waaraan de overheid financiële 
steun verleent. 

den gesteld en de vergoeding voor 
abortus-ingrepen dient te worden ge- 

13. Kunstmatige bevruchtiv„ig 

Alle vormen van kunstmatige be- 

- 

-: - 

• : 

: 

14. Financiering 
S •U -  i(• 

Er moet ook een ruimere plaats wor- 

ke verantwoordelijkheid. 
Alternatieve geneeswijzen die princi- 

• 

verdienen dezelfde benadering als de 
gangbare geneeswijzen. 

MWIIIII wil 

tingscampagnes die door de overheid 
worden gesubsideerd, dient dit duide-
lijk tot uitdrukking te komen. Los van 
het voorgaande is de overheid ver-
plicht om voor de lijders aan aids te 

De werkdruk voor verpleegkundigen 
is te hoog en de beloning te laag. Hun 
salariëring behoort in overeenstem-
ming te worden gebracht met de aard 
van het werk. 
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Deugdelijk onderwijs bij het licht van Gods Woord. (Foto  RD.)  

M. 

---"Th r-- •1 

houdt in dat de overheid zich niet inhoudelijk met het 
bijzonder onderwijs mag bemoeien. Ook behoort het bij- 

het openbaar onderwijs. 

niet om produkten. Verhoging van de 
kwaliteit van het onderwijs moet niee 
in de eerste plaats worden gezocht in 
„papieren" maatregelen zoals eindter- 

tic van de leraren en verbetering  
de leermethoden. 

De bekostiging mag beslist geen instru-
ment worden om het onderwijs in een 
door de overheid gewenste richting te 
sturen. De nota ,,De school op weg 
naar 2000" heeft sterk die neiging. 
Kleine scholen dienen voldoende fi-
nanciële middelen te krijgen. 

Door de verdergaande Europese sa-
menwerking dreigt het nationaal-eige-
ne in het gedrang te raken. Daarom 
zou het goed zijn als in het onderwijs  

meer aandacht wordt besteed aan de 
vaderlandse geschiedenis. Het chris- 

op onze cultuur, wat in het onderwijs 
tot uiting moet komen. 

! E 

1W1 al. 
lijke trends, zoals emancipatie en de 
homosexuele levenswijze, te onder-
steunen. Bij het opstellen van eindexa- 

den gehouden met de verschillende 
levensbeschouwelijke achtergronden 
van leerlingen. 

29. Hoger beroeps- en 
wetenschappelijk onderwijs 

In de toekomst zal de behoefte aan 
goed opgeleid personeel met een hoge-
re opleiding toenemen. De financie-
ring van het hoger beroeps- en het 
wetenschappelijk onderwijs moet 
daarop afgestemd zijn. Scherpere toe-
latingseisen zorgen voor een beter ren-
dement van het onderwijs. 
Wetenschappelijk onderzoek behoort 
bijbels genormeerd te zijn. Het losla-
ten van die norm heeft, met name daar 
waar het menselijk leven en de mense-
lijke waardigheid in het geding zijn, 
verstrekkende negatieve gevolgen. 

Onderwijsgevenden hebben een be-
langrijke en verantwoordelijke taak in 
de opvoeding en vorming van de 
jeugd. Een dreigend tekort aan leer-
krachten is dan ook een verontrustend 
teken. Verbetering van de arbeids-
voorwaarden en intrekking van de sa- 
larisvermindering (WIISO-korting) 
kan hierin verandering brengen. 

de banier 27 juli 1989 



111e Goddelijke opdracht de aarde te bouwen en te bewaren ziet erop toe dat menselijke hebzucht en egoïsme worden 
houdt een geweldige verantwoordelijkheid in. Maar ze mag beteugeld. Op soberheid en matigheid legt zij de nadruk. 2711 
nooit doel op zichzelf zijn. Gods eer staat voorop, en het zal ook al het mogelijke doen om het natuurlijk evenwie#- 
Leil van de naaste. Een overheid die zich daarvan bewust is, te herstellen. 

m 

4 

31. Algemeen 
Ons (economisch) handelen zal niet 
meer ten koste mogen gaan van leven 
en welzijn van de wereld om ons heen. 
Dat betekent verdergaande energiebe- 
sparing, terugdringen van het particu- 
liere autogebruik ten gunste van het 
openbaar vervoer, hergebruik van af- 
val en een schoner produktieproces. 
Om zo snel mogelijk het natuurlijk 
evenwicht te herstellen, moet gekozen 

De SGP kiest voor een schoner productieproces. (Foto  RD.)  

worden voor het meest verstrekkende 
scenario van het Nationaal Milieu Be- statiegeld. Hergebruik moet financieel schikken. Op overtreding van milieu- 
leidsplan. De financiële lasten zullen aantrekkelijk worden gemaakt. Ook wetten behoren strengere straffen te 
rechtvaardig en evenwichtig over de het gescheiden inzamelen van afval- staan. 
diverse sectoren moeten worden ver- stoffen komt het milieu ten goede. 
deeld. Waar,  mogelijk geldt het princi-
pe dat de vervuiler betaalt. Het gebruik van drijfgassen (bijvoor- 34, Internationaal 

beeld in spuitbussen) zal zo snel mo- Een absoluut verbod op de export van 

32. Afvalstoffen en hergebruik gelijk verboden moeten worden. afval naar ontwikkelingslanden mag 
niet langer uitblijven. Alle binnen de 

33. Handhaving EG voortgebrachte afvalstoffen beho- 
Een goede mogelijkheid om de afval- ren binnen de EG te worden verwerkt. 
stroom in te dammen, is het invoeren De met milieuhandhaving belaste De regering moet zich in internatio- 
van een heffing op wegwerpprodukten diensten moeten versterkt worden en naal verband inzetten voor een duur- 
en uitbreiding van het systeem van over voldoende deskundigheid be- zame exploitatie van tropische bossen. 

e banier 27 juli 1989 
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In ons land dringt zich de vraag op hoe we moeten omgaan Een bijzondere verantwoordelijkheid heeft de overheid bij 
met de schaarse ruimte. Leven en welzijn betekenen in dit haar huisvestingsbeleid voor de zwakkere groepen. Bij haar 
verband niet alleen dat de beschikbare ruimte evenwichtig bouwbeleid staat centraal het gezin, de hoeksteen van de 

wordt ingedeeld, maar ook dat er veel aandacht is voor de samenleving. 
leefbaarbaarheid 

..- _ 
vesting zijn de lasten torenhoog 36. Volkshuisvesting 
cgelopen Huur en bouwsub De overheid heeft ervoor te zorgen dat 

........... ies drukken nog altijd zwaar de prijzen van koopwoningen omlaag 

op de begroting Zodoende is er gaan. Dat kan door het lage BTW-ta- 

Sterker maken wat al sterk is. nog geen passende woonruimte riefoe te 

pass door verlaging e
t
over- 

Dat is de gedachte achter het voor iedereen Dat geeft reden drachtsbelasting. Voor grote gezinnen 

huidige beleid. Men wil de eco- tot zorg. behoren voldoende woningen be- 

nomisch sterke(re) gebieden be 
schikbaar te zijn 

voordelen in de verwachting dat 
de zwakkere gebieden dan wel 35. Ruimtelijke beleid 37. Gezin en huwelijk 

zullen meeprofiteren Maar Het autoverkeer kan worden terug- Gemeenten mogen geen woningen 

door dit beleid dreigen de gebie gedrongen door de afstand tussen toewijzen aan mensen die voor een 

den buiten de Randstad onder wonen en werken te verkleinen. Ook 
is het zaak dat nieuwe woonwijken en 

onbijbelse vorm van samenleven ge-
kozen hebben. Dat niet-gehuwde jon- 

bedeeld te raken. industrieterreinen goed met het het geren in aanmerking komen voor een 
O ït :e':1L v2:ft .i vo 5. -  openbaar vervoer te bereiken zijn. huis, is niet vanzelfsprekend. 

NE n a 
Het autoverkeer moet worden teruggedrongen. (Foto  RD.)  
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Een goed functionerend vervoerssys-
teeni is van wezenlijk belang voor 
onze economie. Aan de andere kant 
zal de overheid de verkeersstromen 
moeten beteugelen met het oog op het 
milieu. Het is vooral zaak om het niet- 

te worden gelegd. Te denken valt aan 

fenaccijns in combinatie met een verla-
ging van de wegenbelasting.  
iá .1 - •I !') !•- 
.- ..L'__L._ I 
SI P. 

ELS:, - -: . •. - 

uitlaatgassen.

Noodzakelijke maatregelen om di 
or het wegverkeer te be- 

rikaanse normen vooi - i' i''
0 terugbrengen van de maximum- 

stren 

vriendelijker. De overheid moet dat 
s erk aanmoedigen. Nederland met 
zijn uitgebreide net van kanalen en 
vaarwegen heeft hele oede moieW  

dermijnende verschijnsel van de zgn. 
06-sekslijnen onmogelijk maken. Dat 
betekent dat geen 06-amusements-
kooplijnen meer beschikbaar mogen 
worden gesteld. 

Geen reiskostenforfait maar een openbaar vervoerforfait. (Foto  RD.)  

kan zelf het goede voorbeeld geven om hoort de binnenscheepvaart ruim 
door haar personeel 0V-jaarkaarten te baan te krijgen. 
geven. 
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Boeren en vissers worden vanouds sterk bepaald bij hun geven van de grenzen die een Bijbels rentmeesterschap 
afhankelijkheid van de zegen des Heeren. Dagelijks bezig stelt, Want niet alles wat kan, mag. Zeker in een tijd van 
zijn met het beheer van een stukje van de schepping is een toenemende technische mogelijkheden drukt die verant-
hoge en verantwoordelijke opdracht. Een opdracht die van woordelijkheid extra zwaar op de schouders van de boer en 
alle betrokkenen vraagt zich keer op keer rekenschap te de visserman. 

dreigt te worden leeggevist. Op bouwsector stimuleren bij het zoeken 
de overheid en de betrokken naar alternatieven voor giftige bestrij- 

bedrijven rust nu een gezamen dingsmiddelen. Pas als die gevonden 

t1.' vet. ei lijke verantwoordelijkheid er- 
zijn, kunnen gevaarlijke bestrijdings-
middelen verboden worden. 

piaais te ;ebie11 griiakt vcr voor te zorgen dat het even- Naarstig moet worden gezocht naar 
magerder jaren. Toch leveren wicht wordt hersteld, verantwoorde mogelijkheden om de 

land- en tuinbouw en visserij overtollige mest te verwerken. Export 

nog steeds een flinke bijdrage 42. Overproduktie 
van meststoffen naar werelddelen die 
met ernstige tekorten kampen, is wel- 

aan het nationaal inkomen, Het Als er uitsluitend produktiebeperken- licht één van de mogelijkheden. 
is dan ook van groot belang dat de maatregelen worden genomen, zal 
deze bedrijfstakken economisch de ondernemer in de knel komen. Veel 44 Visserij 
kunnen blijven renderen. meer is te verwachten van een aanpak 
Mede omdat de overheid in het van produktiebeheersing. Aan verkleining van de capaciteit van 

verleden een beleid heeft ge- De superheffing op de melkproduktie 
moet geleidelijk worden opgeheven, 

onze zeer moderne vissersvloot is niet 
te ontkomen. De noodzakelijke sane- 

voerd dat de groei naar meer en De ruimte die dan onstaat, kan met ring verdient krachtiger steun van de 
beter aanwakkerde, hebben wij name ten goede komen aan het kleine- overheid, ook in financieel opzicht. De 

nu te maken met overproduktie. re gezinsbedrijf dat daaraan behoefte controle op de naleving van de Euro- 

Gevolg daarvan is dat bodem, heeft, pese voorschriften moet in binnen- en 

water en lucht ernstig zijn aan- 
buitenland op eerlijke en gelijke wijze 
plaatsvinden. 

getast of dreigen te worden aan- 43. Milieubeheer Er behoren afdoende en bevredigende 
getast. Gevolg is ok dat de zee De overheid moet de land- en tuin- oplossingen te worden gezocht op het 

gebied van bijvangsten, vistuig, maas- 
wijdten, zeedagenregelingen en de 
toedeling van quota. 

45. Recreatie 
Helaas gedragen recreanten zich dik- 
wijls ergerlijk. De overheid dient 
krachtig op te treden tegen allerlei vor- 
men van aanstootgevend gedrag, 
waaronder naaktrecreatie. Groot- 
schalige recreatieprojecten die de 
(zondags)rust verstoren, zijn onge- 
wenst. 

46. Dierenwelzijn 
Onnodig dierenleed moet voorkomen 
worden. Dat is beter dan achteraf be- 
strijden. Dieronvriendelijke produk- 
tiesystemen kunnen niet door de beu- 
gel. Daarom doet de overheid er goed 
aan de produktie en consumptie van 

Overheid moet sanering visserij krachtiger steunen. (Foto  RD.)  
,,scharrelprodukten" aan te moedigen. 
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Lmw^, 1111 ~11110w 11 
voor zelfstandige ondernemers bij de uitoefening van un 
beroep en  bedrijf.  ping besloten liggen. 

maat.  

II I 
wor- 

den omgezet SI. 

ring  voor nodig. . overheid  behoort  

met - wettige nfiddelen (te zorgen  
dat die verandering er komt. 

de voorkeur uit naar ontwikkelings-
kredieten. Alleen die bedrijven mogen 

--

dements~verwachting hebben.. 

Energiebesparing54.  

De wettelijke eisen aan toestellen en 
apparaten moeten worden aange- 

verbruiken. Uitbreiding van het  on- 

-'  

van 
H 111111 

de aspecten van  milieu en land- 

giebronnen•, zon, water,  kernfu-
sie)  moet - ISU worden bevor-
derd.  Het onderzoek  hi -  I.. -  II.  
financiële 
Zolang er nog 

 ondersteuning.
:..  veilige - S afdoen- 

de 
 

gevonden  voor het -

• S - - afval, mag het  a antal  kern- 
centrales  niet S I - I uitgebreid.  

leid gericht moeten zijn op bevorde-
ring van het zelfstandig ondernemer-
schap. Dat kan door: 

0 versoepeling van de vestigingswet- 

@ gerichte hulp aan startende onder- 

iirii I 
De Winkelsluitingswet moet zodanig 
gewijzigd worden dat openstelling op 
de dag des Heeren verboden wordt. 
Ook behoort er een verbod te komen 
op handelsbeurzen en tentoonstellin- 

S. 

stimuleerd en de aanschaf van weg-
werpartikelen worden ingeperkt. Een  

Het milieu vraagt offers. (Foto  RD.)  

heffing op wegwerpartikelen is te 

Kunstmatige toevoegingen aan voe-
dingsmiddelen moeten worden terug-
gedrongen. Aan reclame dienen wet-
telijke regels te worden gesteld. 

EG-regels. Ver r dient de alsmaar 
groeiende bureaucratie van Brussel, 

teruggedrongen. Eenvoud en duide-
lijkheid zullen daartoe kunnen bijdra- 
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Om de uitgaven te kunnen verlagen, 
dient onderzocht te worden welke 
overheidstaken afgestoten kun-----
worden, bij voorkeur door middel van  

genomen heeft, worden 'uitbesteed'. 
Daardoor onstaat ruimte voor taken 

die wel noodzakelijk zijn. 

Alleen in uitzonderlijke gevallen hoe-
ven overschrijdingen op de begroting 
van een departement niet te worden 
gecompenseerd. In de begroting van 

reserve bedrag opgenomen van 1 mil-
jard gulden voor noodgevallen. 

Waar mogelijk dient het profijtbegin-
sel, waarbij de burger voor de hem 
bewezen diensten betaalt, met kracht 
te worden bevorderd. 

Het financieringstekort moet tijdens 
de komende periode teruggebracht 

14II& 

teit niet te boven gaan. Ook stabiele 
wisselkoersen en een harde gulden  

kunnen bijdragen aan de bestrijdin.,N„,  
van • inflatie.  

De vorming van een monetaire unie 
met één centrale bank leidt tot uithol-
lin 

im 
 van de nationale souvereiniteit. en 

ren voor de ECU. 

';; M.-m 
1 ~- 3 — m 1 > 1 9„gv- 
lijk afgestemd zijn op de draagkracht 
van het gezin. Het belastingvoordeel 

winner) is ongewenst. 
De aftrekregeling voor reiskosten kan 
op de helling worden gezet, ook al 
vanwege het milieu. Daartegenover 

worden. De OV-kaart zou bijvoor- 
,.. • 

De burger moet in staat zijn aan de 
hand van een goede toelichting zelf 
zijn belastingbiljet in te vullen en niet 
de hulp in te hoeven roepen van de 
belastingambtenaar. Dat vereist een-
voud en duidelijkheid in wettekst en 

• I! ' 
I - -iV4l-JV. • - ii  
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zaken van bewapening en oorlogsvoering, Gods Woorfi, 
normgevend moet zijn voor het overheidshandelen. 

de Verenigde Staten van groot 

íiinnr ;ynn 
De instandhouding van een geloof-
waardige defensie vereist dat onder- 

moet gestreefd worden naar een j aar-
lijkse groei van de defensie-uitgaven 
tot 2 procent reëel in 1993. 

MIIMMM~M,  

Over kernwapens voor de korte af-
stand (SNF) mag pas worden onder-
handeld als de hoeveelheid conventio-
nele wapens en troepen in oost en west 
belangrijk zijn verminderd. 
Nederland moet alles in het werk stel-
len om biologische en chemische wa-
pens wereldwijd uit te bannen. 

S'A k :ii)  i  t; fl ;y rtu 

I
behouden  

J 
blijven aan manne-

lijk  
Ii 

 - s.. - ..  II  - . • - i 

ma kt. 
Afwijzing van kandidaten voor de 
krijgsmacht mag, niet plaats vinden oR 

S:. - , .  niet terzake doen. - 

keur boven een beroepsleger. Herin-
voering van de broederdienst is ge-
wenst. Vormen van ver doorgedreven 
democratisering en vermaatschappe- 

veling te bestrijden moet het oplei-

worden aangepast. Een geloofwaardige defensie blijft van belang. (Foto ACOM-Journaal.) 

IRP de banier 27 juli 1989 



J 

7-T TiktweTT-M '01 
affiii j„,  101111  

overheid, regeren overeenkomstig Bijbelse normen effi 
waarden. Daarop zal het beleid beoordeeld worden. 

1!ifl 
naal in een isolement terecht., en dat 

Oosten het enige democratisch gere-
geerde land is. Van dePalestijnse Be- 

dat zij haar Handvest wijzigt. In de 
eerste plaats moet zij het bestaans-
recht van Israël onomwonden erken- 

terrorisme afzweren. 

E011 MarMETITe 

ten i.).-1 afgewezen. 

70. Zuidelijk Afrika 

In Zuid-Afrika wordt gepoogd de 

apartheid af te schaffen. Bovendien 
ri 1 L-a-ep-te-miL- 

L---  --W,  

De Russische ambassade. (Foto  RD.)  

vrij en onafhankelijk Namibië. DaJ 
zijn gunstige ontwikkelingen waarop 
positief moet worden ingehaakt. Dai 
kan bijvoorbeeld door een officiële 
dialoog tussen Nederland en Zuid-
Afrika op gang te brengen. In geen 
geval mag Nederland financiële steun 
verlenen aan organisaties die geweld 
beschouwen als gewettigd middel tot 
politieke verandering. 

I! (I] iI41WfDi IJ ,WLdtTT 
Verdere overdracht van nationale be-
voegdheden aan organisaties binnen 

de bereidheid moeten tonen om daar 
waar dat nodig en wenselijk is, een 
eigen koers te varen. 

Waakzaamheid 

staatsvorm nog ver weg. Bovendien 

waar de oude, harde lijn wordt ge-
handhaafd (Roemenië, Oost-Duits-
land, Albanië, Tsjecho-Slowakije). 

blijft  geboden. S. •- 

11411, 

'o ~0  -1  - 1 ' -s - 1 
- p - 

laten varen. 
De'Nederlandse regering dient zich in 
het bi`zonder in te zetten voor de ver-
drukte christenen. 

laten gaan met politieke hervormin-
gen. De gerechtvaardigde roep om 
meer vrijheid is bruut gesmoord. Zo-
lang de verantwoordelijken voor het 
aangerichte bloedbad aan de macht 
h] fiv-en-m-ap-tP-li~-h-uid-ive-Jietrekkin-
gen met de Volksrepubliek bevroren 
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nog, een politiek die onvoldoende oog had voor de eisen 

held rust mede daarom een plicht om de stoffelijke en 
geestelijke noden die er elders in de wereld zijn, te helpen 

kloof tussen rijk en arm er niet 
kleiner op geworden. Veel ini- 
tiatieven zijn vastgelopen op 

1-2 i ... 

Niet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. (Foto  RD.)  

Er mag niet worden bezuinigd op ont-
wikkelingssamenwerking. Het uitga-
venniveau van ontwikkelingssamen-
werking moet meegroeien met de 
groei van de nationale economie. 

nen zoveel mogelijk steun van de 
overheid. Bij het verlenen van nood-
hulp mag geen onderscheid worden 

'LSikII'ufftit 

moet de ontwikkelingshulp aan de 
hand van zorgvuldig vastgestelde 
voorwaarden verdeeld worden. Door-
slaggevend is de respectering van 
godsdienstige en politieke vrijheden. 
Als landen hebben getoond dat zij de 

den, telt ook dat zwaar mee. 

Het is van zeer groot belang dat 
handelspositie IJi 

de 

landen versterkt wordt. Zij kunnen 
dan sneller op eigen benen staan. 
Daarom moeten de leningen aan de 
armste landen worden kwijtgeschol-
den. Ook moeten landen die ernst ma-
ken met economische hervormingen, 

.: kunnen u1 (!I&-g.,r.,IM voor-
waarden

I  
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Voor meer informatie: 
SGP-Voorlichtingscentrufl 
Laan van Meerdervoort 165  
2517 AZ 's-Gravenhage 
Tel. 070-468688/45622E 
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