
STEM HP

STEM lijst 11

DE HUMANISTISCHE PARTIJ:



DE TRADITIONELE POLITIEK IS DOOD

In deze tijd, waarin oplossingen gegeven
moeten worden aan zaken van primair belang
voor de onmiddelijke en verdere toekomst van
onze planeet en haar bewoners, kan de tradi-
tionele politiek, die ideologie-Ioos is en
geen enkel coherent plan heeft op langere
termijn, geen antwoord geven.

Het is de hoogste tijd om de traditionele
partijen te tonen, dat we hun richtingloze en
stuurloze gezwalk niet meer serieus kunnen
nemen, dat we niet meer geloven in volksver-
tegenwoordigers die, i.p.v. het yolk te ver-
tegenwoordigen, van het parlement een "onder
onsjeH maken, waar de toekomst en de belangen
van de bevolking versjacherd en verkwanseld
worden. En waar bovendien geen enkele waar-
achtig menselijke daad gesteld wordt t.a.v.
onderdrukte en uitgebuite bevolkingen in de
rest van de wereld.

De Humanistische Partij gelooft dat elke
werkelijk beschaafde politiek moet uitgaan
van 2 fundamentele stellingen:

1) De permanente vernieuwing van gerechtelij-
ke en politieke instellingen, gebaseerd op
het idee van de overwinning van het nieuwe
over het"oude.

2) De politieke en economische procedures op
nationaal en internationaal nivo dienen
open en doorzichtig te zijn.

DE HUMANISTISCHE PARTIJ GELOOFT DAT GEEN
ENKEL PROBLEEM KAN WORDEN OPGELOST, ZOLANG DE
HUIDIGE STAATSVORM EN HET HUIDIGE POLITIEKE
SYSTEEM GEEN GRONDIGE VERANDERINGEN ONDER-
GAAN.

Wat de Humanistische Partij gaat doen in het
parlement is het afdwingen van de volgende
wetten:

Een wet, waardoor de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens, als zodanig
wordt nageleefd.

- Een wet van Politieke verantwoordelijkheid,
die de regeringspartijen verplicht hun
verkiezingsbeloftes na te komen en die de
bevolking het recht geeft, in geval van
verzuim van die beloftes, hun gegeven
vertrouwen weer terug te nemen en de
regeringsperiode te onderbreken.

- Een wet, die de bevolking het recht geeft
op Referendum, met bindende werking t.a.v.
toekomst bepalende beslissingen.

- Een kieswet die elke in Nederland
persoon, die de stemgerechtigd~
heeft bereikt, het recht geeft
nemen aan de verkiezingen.
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- Een wet, die een grondige herverdeling van
belastinggelden garandeert ten gunste van
zaken van hoogste prioriteit: onderwijs,
gezondheidszorg, werkgelegenheid en milieu.

- Afschaffing van de dienstplicht. En een wet
die een progressieve afbouw van het wapen-
arsenaal garandeert en bovendien een verbod
op de handel met de rest van de wereld in
wapens, onderdelen of grondstoffen die be-
doeld zijn voor wapenproduktie.

Een wet, waarin de zogenaamde vrije markt
van de Multinationale bedrijven aan banden
wordt gelegd en waarin is vastgelegd dat de
winsten die het bedrijf maakt in een land,
geInvesteerd moeten worden in dat land ten
dienste van de welzijnsverbetering van de
bevolking aldaar.

- Een wet, die bepaalt dat vergunningen
m.b.t. lozing, uitstoting of opslag inge-
trokken worden, of niet meer uitgegeven
kunnen worden aan producenten van vervui-
ling, die de huidige of toekomstige gezond-
heid van de eigen bevolking, die van buur-
landen of van de heIe wereld in gevaar
brengen.

LEVE DE STRIJD VOOR

- Een wet, die ons land verplicht de honger
in de wereld op te lossen met aIle beschik-
bare middelen: materiele, wetenschappe-
lijke, technologische en diplomatieke.,

- Een wet die een verhoogde ontwikkelingshulp
garandeert, zonder enige verplichting van
terugbetaling van goederen, technologie,
kennis en geld door 't land waaraan de hulp
wordt verleend.

Een wet die betrekkingen (economisch en
diplomatiek) met dictatoriale regimes of
ondemocratische regeringen verbiedt.

- Een wet die bepaalt dat het totale inkomen
van een politicus het modale inkomen met
niet meer dan 5% mag overschrijden, omdat
wij van mening zijn, dat volksvertegenwoor-
diging een dienstverlenende funktie aan de
bevolking is.

\

- Een wet, die elke politieke
ongeacht de grootte, parlementair
parlementair, gelijke rechten en
geeft in verkiezingen.
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