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De wereld bevindt zich in een periode van crisis gekenmerkt
door economische verschuivingen en neergang, overbevolking,
ontbossing, woestijnvorming, vervuiling van continenten en
oceanen, het broeikaseffect, het gat in de ozonlaag, en een
steeds toenemend aantal gebieden waar etnische, economisch~ of
religieuze conflicten worden uitgevochten. De PMR beschouwt
deze problemen niet als afzonderlijke en incidentele gevallen,
maar als gevolgen, vaak onderling samenhangend, van ontwik-
kelingen in het hele wereldgebeuren.
Lange-termijn beleid: Voor bovengenoemde problemen kunnen
geen korte-termijn oplossingen gevonden worden. Het is dus
nodig om beleid te ontwikkelen dat een langere periode be-
strijkt en daarin stabiliteit biedt. Dit geldt zowel voor
internationale organisaties als de Verenigde Naties, die nu
een beleid voeren van pappen en nat houden, als voor .nationale
overheden, die vaak een politieke horizon hebben die niet
verder reikt dan de volgende verkiezingen. Er is politieke
durf en verbeeldingskracht voor nodig om een landelijke stra-
tegie te bedenken die voor de komende eeuw zowel voor het
milieu als in sociaal en economisch opzicht duurzaamheid
biedt. De PMR meent dat als we bij het vaststellen van beleid
afzien van lang gekoesterde illusies en dogma's, als we zui-
nigheid hoog in het vaandel voeren (de overheid voorop), en
als we soms harde, maar realistische keuzen durven maken, het
mogelijk moet zijn het milieubeleid te verbeteren, onze econo-
mie te versterken, en de mensen weer perspectief te bieden.

Ministerie van Milieu: De PMR constateert dat er in de huidi-
ge situatie een tegenstelling van belangen bestaat tussen het
ministerie van VROM enerzijds, en de ministeries van Economi-
sche Zaken, Landbouw en Visserij, en Verkeer en Waterstaat
anderzijds. Helaas vallen de beslissingen van de overheid
bijna altijd uit in het voordeel van de laatsten. Daarom acht
de PMR het noodzakelijk dat het ministerie van VROM, in het
kader van bestuurlijke vernieuwing, wordt veranderd in het
ministerie van Milieu, Energie en Natuurbeheer, met de be-
voegdheid om het beleid van de andere ministeries, voor zover
dat enige raakvlakken heeft met milieu, energie of natuurbe-
heer, te controleren, te toetsen, en zo nodig bij te sturen.
Sociaal-Economische Raad: De belangen van het Milieu zijn
innig verstrengeld met andere van sociale en economische aard;
de PMR pleit er daarom voor de diverse Milieu-organisaties
door een of meerdere afgevaardigden uit bijvoorbeeld het
Landelijk Milieu Overleg op voet van gelijkheid vertegenwoor-
digd te laten zijn in de Sociaal-Economische Raad.



Ecologisering van Belastingen en Heffingen: De PMR is voor-
stander van een ecotax, in de vorm van een stelsel van varia-
bele belastingen en heffingen op stoffen en process en die op
enigerlei wijze samenhangen met milieuschade, waarbij de reele
kosten daarvan in rekening worden gebracht. Daarnaast dient er
een evenredige verlaging van de belasting op arbeid te komen
om meer mensen aan de slag te kri jgen en om van de overheid
niet een nog grotere slokop te maken dan zij al is.

Milieumerk: De PMR steunt het plan van het ministerie van
VROM voor het invoeren van een milieumerk voor zowel produkt
als verpakking. De consument moet in een oogopslag kunnen
zien welke effecten het betreffende produkt/verpakking (en de
produktie ervan) op het milieu heeft.

Energie Diversificatie Beleid: Gezien de eindigheid van de
voorraden van fossiele brandstof is het dringend noodzakelijk
om diversificatie (spreiding) van onze energiebronnen na te
streven, zodat er, behalve uit aardolie, kolen en gas, ook op
grote schaal energie gewonnen zal kunnen worden uit zonne-
energie, wind- en waterkracht, uit geothermie (aardwarmte) en
uit biomassa (bijvoorbeeld alcohol uit suikerbieten). Buiten
het daadwerkelijk stimuleren van onderzoek op deze gebieden,
dient de overheid ook de noodzakelijke planologische voorbe-
reidingen te treffen. Tevens moeten er drastische energiebe-
sparende maatregelen genomen worden in huishoudens, in het
transportwezen, en in de industrie, en moeten dusdanige veran-
deringen in het algemene gedragspatroon nagestreefd worden dat
in het jaar 2000 het energieverbruik dertig procent lager ligt
dan in 1993. Dit is met de huidige stand van de techniek heel
goed mogelijk.

uitstoot Schadelijke Gassen: Het bovenbedoelde energiebeleid
leidt tot een drastische daling van de uitstoot van CO2; wat
betreft CFK' s en HFK' s dient het oorspronkeli jke streven van
het Nationaal Milieubeleidsplan, namelijk het zo dicht moge-
Ii jk tot nul terugbrengen van gebruik en produktie van CFK' s
en HFK's in 1995 en volledige uitbanning in 2000, gehandhaafd
te worden. Bovendien moet de uitstoot van de overige schade-
lijke gassen, zoals 502 (zwaveldioxide), NOx (stikstofoxiden),
en methaangas, in het jaar 2000 gereduceerd zijn tot 50 % van
de uitstoot in 1993.

Verzuring. overbeDlesting. en bestrijdingsDliddelen: De PMR is
voorstander van evenwichtsbemesting en een verplichte minera-
lenboekhouding. Om tot een vermindering van de vervuiling met
nitraten en fosfaten te komen, dienen in de Milieubeleidsplan-
nen hiertoe concrete doelstellingen te komen. Bovendien moet
worden gekeken naar de mogelijkheid om de mestoverschotten in
de vorm van mestkorrels aan te wenden voor grondverbetering in
ontwikkelingslanden. Een geleidelijke inkrimping van de vee-
stapel en een verschui ving van conventioneel naar biologisch
boeren is dringend noodzakelijk. Bestrijdingsmiddelen moeten
alleen op recept verkrijgbaar zijn.



Verzilting: In de kustgebieden is door de voortdurend dalende
grondwaterspiegel verzilting vanuit zee een steeds groter
wordend probleem. Het is daarom noodzakelijk om zeker in die
gebieden de grondwaterspiegel op een dusdanig peil te houden
dat verdere verzilting vermeden wordt.
strooibeleid: Een scherpe controle op het gemeentelijke
strooibeleid is naar de mening van de PMR noodzakelijk, vooral
nu blijkt dat het verzoek van VROM tot matiging door diverse
gemeenten wordt genegeerd.
Verdroging: Het is gebleken dat, ondanks ons regenachtige
klimaat, de grondwaterspiegel op veel plaatsen in Nederland
schrikbarend daalt. De PMR wil dat maatregelen genomen worden
om aan deze zorgelijke situatie een einde te maken. Het grond-
water moet worden beschouwd als een natuurlijke delfstof die
zich slechts langzaam vernieuwt; het verbruik ervan dient
hierop te worden afgestemd. Waterwinning voor drinkwatervoor-
ziening, industriele doeleinden, en beregening van landbouwge-
wassen dient zoveel mogelijk uit het oppervlaktewater te
geschieden. Bestrijding van watervervuiling moet bij de bron
van de vervuiling plaats vinden.
Ontbossing en woestijnvorming: De PMR is voorstander van een
stipte uitvoering van het regeringsstandpunt m.b.t. tropische
bossen; vanaf 1995 dient er een importverbod te komen op niet
duurzaam gewonnen tropisch hardhout. Selectief kappen, met zo
weinig mogelijk schade aan het omringende bos, dient te worden
nagestreefd. Bedreigde en zeldzame houtsoorten mogen niet
gekapt worden, en de primaire (maagdelijke) wouden in zowel
tropische als gematigde streken moeten worden ontzien. Import
van hout uit gebieden waar de oorspronkelijke woudbewoners
worden verdreven moet verboden worden, en met de noden en
wensen van deze bevolkingsgroep moet rekening gehouden worden.
Droogte en woestijnvorming zijn veelal het gevolg van ontbos-
sing en verkeerde landbouwmethoden, en brengen op hun beurt
hongersnood met zich mee.
Bosbeleid: In ons eigen land is het wenselijk dat het huidige
bosareaal (340 000 hectare) tot het jaar 2010 met minstens
175 000 hectare wordt vergroot. Tevens moet de aanplant van
duurzame houtsoorten (zoals es, tamme kastanje, acacia, pru-
nus, en eik) sterk bevorderd worden. Voor een goed bosbeheer
is geld nodig; het huidige financieringsniveau is bijna tot
nul gereduceerd, hetgeen onaanvaardbaar is voor de PMR.
OCeanen: De zuurstof in de atmosfeer wordt geproduceerd door
het bladgroen van planten en bomen, en vooral ook door het
fytoplankton (algen) in de oceanen. De ernstige vervuiling
van die laatste dreigt deze functie aan te tasten. Van de
drie grootste vervuilers, namelijk industrie, scheepvaart, en
huishoudens, is de scheepvaart het moeilijkst te controleren
en te reguleren. Vooral op het gebied van de tankvaart is
aanscherping noodzakelijk van de internationale wetgeving van
de IMO (International Maritime Organisation). Bovendien moet
de controle op illegale lozingen en op het overboord zetten



van biologisch niet-afbreekbaar afval verscherpt worden, ook
in internationale wateren. Hierbij kan het toepassen van de
moderne satelliet-technologie van onschatbare waarde zijn.
Dieren: De huidige economische en technologische ontwikkelin-
gen hebben ertoe bijgedragen dat het dier tot "ding" is gede-
gradeerd. Di~ is een onaanvaardbare situatie; de PMR pleit dan
ook voor een leefomgeving waarin het dier zijn dierkarakteris-
tieke gedrag kan beleven. Scharrelveehouderij komt hier goed-
deels aan tegemoet. De PMR is tegenstander van het toedienen
van hormoonpreparaten aan landbouwhuisdieren, en vindt dat vi-
visectie in de meeste gevallen op generlei wijze is te recht-
vaardigen behalve wellicht op uiterst streng geselecteerde,
zuiver medische gronden. Verder wenst de PMR dat aIle dier-
proeven die samenhangen met gedragsonderzoek, cosmetica, of
verkeerde leefgewoonten van de mens (bijvoorbeeld het gebruik
van alcohol, tabak of drugs) onmiddellijk verboden worden. De
PMR is tegen bontfarms, intensieve veehouderij en het groot-
schalige transport van en handelen in (al dan niet beschermde)
uitheemse diersoorten. Ritueel slachten dient enkel en alleen
onder volledige verdoving toegestaan te worden. Bovendien
dient de rechtspositie van dieren in het algemeen verbeterd te
worden; dat dieren niet voor hun eigen recht op kunnen komen
doet hier niets aan af. Dierenrecht moet zo snel mogelijk in
een volledig nieuwe dierenbeschermingswet opgenomen worden.
Beschermde diersoorten: De PMR pleit voor een handelsboycot
van landen die jacht op en handel in beschermde diersoorten
toestaan of gedogen. In het geval van bijvoorbeeld de walvis-
vangst kan dit door een importverbod op door de betrokken
landen gevangen vis-, schelp-, of schaaldieren.
Milieuschuld: Het huidige beleid, zowel nationaal als inter-
nationaal, zadelt toekomstige generaties op met een enorme en
onaanvaardbare milieuschuld. Het zal in de toekomst steeds
moeilijker en kostbaarder worden om zaken als vervuiling van
oppervlakte- en grondwater en van zeeen, verzuring, ontbos-
sing, verdroging, woestijnvorming, broeikaseffect en aantas-
ting van de ozonlaag, te bestrijden of te neutraliseren, het-
geen nodig zal zijn om te voorkomen dat de gezondheid van onze
planeet, en daarmee het voortbestaan van de mensheid, binnen
enkele decennia ernstig in gevaar komt.

Herindeling Ministeries: De PMR is van mening dat de over-
heid zich dient te concentreren op haar kerntaken, en wil
daarom het bestuurlijke apparaat van de Nederlandse staat
stroomlijnen en afslanken, te beginnen door het aantal Minis-
teries te verminderen van 15 naar 10; na herindeling zouden
deze er dan als voIgt uitzien:

1. ministerie van Algemene Zaken;
2. ministerie van Financien;



3. ministerie van Milieu, Energie en Natuurbeheeri
4. ministerie van Eeonomie (waaronder Industrie, Land-

bouw, Visserij en Werkgelegenheid)i
5. ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitiei
6. ministerie van Buitenlandse Zakeni
7. ministerie van Verkeer, Water staat en RuimteIijke

Ordeningi
8. ministerie van Onderwijs, Wetensehappen en Cultuuri
9. ministerie van Soeiale Zqken, Welzijn, Volksgezond-

heid en Volkshuisvestingi
10. ministerie van Defensie.

Herindeling Parlement: Bezuinigingen beginnen bij de over-
heidi doordat vele van de taken van het parlement nu voor
rekening van Brussel en van de gemeenteli jke overheden komen
kan het aantal kamerleden in de Tweede Kamer weer terug van
150 naar 100. De Eerste Kamer dient te worden vervangen door
een Commissie van Experts zonder politieke binding zodat wets-
voorstellen kunnen worden getoetst op hun juridisehe merites
en doeltreffendheid, en niet op hun politieke inhoud.

Referendum: De PMR wil de demoeratie meer inhoud geven door
de burgers via een bindend eorreetief referendum (over door
het parlement aangenomen wetgeving) reehtstreeks te betrekken
in de besIuitvorming over zaken die in de samenleving gevoelig
Iiggen. Bij de uitvoering ervan kunnen moderne eleetroniea en
eommunieatieteehnologie een belangrijke rol spelen.

Deregulering: Onze eeonomisehe en soeiale samenleving wordt
steeds ingewikkelder, voor een deel doordat de overheid met
behulp van een oerwoud van wetten en voorsehriften de situatie
meester denkt te kunnen bIijven. Deze wildgroei aan regelge-
ving heeft eehter tot gevolg dat onze samenleving verstart en
zijn flexibiliteit verliest, met name wat betreft onderwijs,
bedri jfsIeven en werkgelegenheid. De PMR plei t dan ook voor
deregulering, met minder maar duideIijker en begrijpeIijker
wetgeving, zodat iedere normale burger kan weten waaraan hi j
of zij zieh te houden heeft.

Misdaadbestrijding: De PMR gaat uit van een twee-sporen-
beleid: enerzijds preventief door het bevorderen van de soeia-
Ie eontrole, door het invoeren van een soeiale dienstplieht
die kansarme werklozen meer bij de maatsehappij betrekt, door
het uitbreiden van het aantal agenten op straat, door het
inzetten van wijkagenten in probleemwijken, en door het tegen-
gaan van gettovormingi anderzijds repressief door het bestrij-
den van eriminele jeugdbendes, door een strengere aanpak van
de georganiseerde misdaad, door uitbreiden van de besehikbare
eeIruimte en een intensiever gebruik ervan (desnoods meer dan
een gedetineerde in een eel), door het soberder en strenger
maken van het gevangenisregime, en door herziening van de
strafmaat en van de verlofregeling.



strafmaat: Voor plegers van geweldsdelicten, met name van
moord, mishandeling, en verkrachting, en voor plegers van
brandstichting en milieudelicten dient de strafmaat aanzien-
lijk verhoogd te worden. Tevens moet bij iedere rechtbank een
aparte fraudekamer ingesteld worden; fraudeurs moeten finan-
cieel aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van hun
misdrijf. Wat betreft door misdaad verkregen bezittingen en
vermogens dient volledige "kaalpluk" regel te worden; voor
zover dat niet mogelijk is dienen gedetineerden voor wat
betreft het beheer van hun vermogen voor de duur van hun straf
onder justitiEHe curatele gesteld te worden. In geval van
vernielers en vervuilers dienen de boetes in overeenstemming
te zijn met de kosten voor schoonmaak, opruiming, en reparatie
c.g. vervanging.
wettelijke procedures: Vrijlating van verdachten of crimine-
len wegens vormfouten moet uitgesloten worden. strafzaken,
evenals eventuele procedures van beroep, moeten sneller afge-
handeld worden. Bij de behandeling van de strafzaak en de
vaststelling van de strafmaat moet het belang van de samenle-
ving in het algemeen en dat van het slachtoffer in het bijzon-
der, zwaarder wegen dan nu het geval is. De PMR pleitook
voor het confronteren van de dader van een misdrijf met de
gevolgen ervan.
Verslaafden: De PMR ziet in dat de drugsproblematiek een
maatschappelijk probleem is; dit moet echter niet leiden tot
een vrijbrief voor crimineel gedrag. Verslaafden die het
criminele pad opgaan moeten verplicht afkicken. Wel acht de
PMR het wenselijk om in internationaal verband te onderzoeken
of legalisatie van drugs en verstrekking ervan onder strikte
medische begeleiding, gecombineerd met goede voorlichting, kan
leiden tot vermindering van zowel de georganiseerde als de
kleine criminaliteit.
Discriminatie: Elke vorm van discriminatie, zoals die op
grond van afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, of sexuele
geaardheid, dient krachtig bestreden te worden; daarbij wijst
de PMR er echter op dat positieve discriminatie evenzeer in
strijd is met de grondwet als negatieve. Bovendien moet voor
iedereen, met inachtneming van de algemene fatsoensnormen, het
recht van vrije meningsuiting gehandhaafd blijven .

.Economische zaken: Om het de Nederlandse economie mogelijk te
maken scherper te concurreren is het essentieel de belasting-
en premiedruk te verlagen. Dat betekent dat de collectieve
sector een paar flinke stappen terug zal moeten doen. Een
tweede noodzakelijke stap is het versoepelen van de overgere-
guleerde arbeidsmarkt. Dat betekent kappen in bestaande
procedures, maar tevens het afzien van nieuwe verstarrende
maatregelen, zoals het verplicht in dienst nemen van een
bepaald percentage van welke bevolkingsgroep dan ook.



Financieringstekort: De PMR vindt het huidige financierings-
tekort onacceptabel hoog. Door de torenhoge staats schuld
worden de lasten voor toekomstige generaties voortdurend
zwaarder. Het is nodig om harde, realistische keuzen te maken
op een groot aantal gebieden: de sociale sector en het ambte-
narenapparaat moeten worden gestroomlijnd en afgeslankti het
subsidiebeleid bij tal van projecten moet onder de loep geno-
men worden en waar nodig aangescherpt i niet-essentiEHe taken
moeten worden afgestoten of geprivatiseerdi miljardenverslin-
dende prestigeprojecten waarvan het economische nut niet
onomstotelijk vaststaat, dienen te worden vermedeni en ontwik-
kelingshulp moet worden beperkt tot ecologisch verantwoorde en
levensvatbare projecten, met een minimum aan overheadkosten.
In de ogen van de PMR moet het op deze manier mogelijk zijn om
in het jaar 2000 het huishoudboekje van de overheid sluitend
te maken. De PMR denkt in de komende kabinetsperiode zo'n 24
miljard te kunnen bezuinigen en zo'n 7 miljard vrij te kunnen
maken voor beleidsintensiveringen en lastenverlichtingen.
Meevallers dienen voor een derde elk te gaan naar terugdrin-
ging van het financieringstekort, naar lastenverlichting, en
naar beleidsintensivering:

Invoering basisstelsel
ontwikkelingssamenwerking
Afslanking overheidsapparaat
Kinderbijslag inkomensafhankelijk

en tot max. 3 kinderen
Kunst (inclusief omroepen)
Banenplannen en arbeidsmarktbeleid
Fraudebestrijding
Efficiency-verhoging
Minderhedenbeleid
Externe adviezen
Nederland geen immigratieland

3
1.5
1.5
1.25
1.25
1
1
0.5 +

Milieubeleid
Criminaliteitsbestrijding
Afschaffen vermogensbelasting en

daling lasten

Fiscale Hervormingen: Het is noodzakelijk om het belasting-
stelsel eenvoudiger en duidelijker te maken. Vereenvoudiging
van de belastingwetgeving, inperking van uitzonderingen en
toeslagen, en verschuiving van belasting op arbeid naar belas-



ting op produkten en processen, zullen onopzettelijke en
opzettelijke fraude aanzienlijk doen afnemen; bovendien kunnen
hiermee de loonkosten omlaag gebracht worden (verkleining van
de "wig") zonder dat het nettoloon daalt. Vermogensbelasting,
overdrachtsbelasting, en kapitaalbelasting dienen afgeschaft
te worden: de PMR is van mening dat eenmaal belaste inkomsten
en eigendommen niet nogmaals belast mogen worden.

Mobiliteit: De toenemende mobiliteit van mensen en goederen
is zeer energie-intensief en draagt in belangrijke mate bij
tot het broeikaseffect, de afbraak van de ozonlaag en het
ontstaan van zure regen. De PMR acht het daarom noodzakelijk
om, daar waar mensen en/of goederen getransporteerd moeten
worden, de voorkeur te geven aan vervoerssystemen met een
gunstige volume/energieverhouding. Te denken valt hierbij aan
een verschuiving van transport per vrachtwagen naar transport
over water en indien nodig per spoor.
Openbaar vervoer: De kosten voor het reizen per openbaar
vervoer worden in vergelijking met de auto steeds hoger;
hierdoor wordt de prikkel voor de mensen om de auto te laten
staan steeds minder. Deze zorgwekkende tendens dient te
worden gekeerd; de kosten voor het openbaar vervoer moeten
daarom steeds lager blijven en minder stijgen dan die van de
auto.
overstapplaatsen: Bij industriele centra en langs ringwegen
moeten bewaakte parkeerplaatsen aangelegd worden; deze moeten
als overstapplaatsen voor forensen dienst doen en moeten dus
goede aansluiting met het openbaar vervoer hebben en beschik-
ken over goed bewaakte of beveiligde fietsenstallingen en/of
fietsverhuurbedrijven.
Autogebruik: De PMR pleit voor autoluwe binnensteden en auto-
vrije natuurgebieden en voor een autoloze zondag in de maand.
De reiziger dient gestimuleerd te worden voor korte afstanden
(tot 7 it. 10 kilometer) de fiets te gebruiken. Bedrijven
moeten worden gestimuleerd om voor elk van hun werknemers een
"reisadvies" op te stellen en om de kilometervergoeding aan
werknemers afhankelijk te stellen van deelname (waar mogelijk)
aan carpooling. De reele kosten van de automobiliteit moeten
in de brandstofprijzen tot uiting komen, en het gebruik van
schonere brandstoffen zoals LPG moet fiscaal aantrekkelijker
worden gemaakt.
Infrastructurele projecten: Waar nodig moet de infrastructuur
ten behoeve van de binnenvaart en de spoorwegen verbeterd
worden. Uitgangspunten hierbij moeten zijn: geen aantasting
van het milieu en van natuurgebieden, en geen uitbreiding van
het wegennet. Prestigeprojecten als de Betuwelijn en de TGV,
die grote schade toebrengen aan het milieu en het landschap en
waarvan het maatschappelijk nut aanvechtbaar is, dienen niet
te worden uitgevoerd.



Luchtvaart: In het algemeen wordt de milieuschade die voort-
komt uit de luchtvaart, zowel op het gebied van energiever-
bruik en geluidsoverlast, als op dat van luchtvervuiling, te
weinig onderkendi per passagier-kilometer is de luchtvervui-
ling die de luchtvaart veroorzaakt twintig keer zo groot als
die welke ontstaat door treinverkeer, en twee keer zo groot
als die van een auto met katalysatori bovendien is het ener-
gieverbruik per passagier-kilometer vijf keer zo hoog als dat
van de trein. Deze gegevens in aanmerking nemend, wenst de
PMR geen uitbreiding van Schiphol en van de regionale luchtha-
vens. De vrijstelling van accijns op luchtvaartbrandstof moet
worden afgeschaft, en op vliegtickets moet het normale BTW-
tarief komen.
Scheepvaart: Een groot deel van de milieurampen die in de
internationale scheepvaart plaatsvinden is te wijten aan
onderbezetting, ondeskundigheid, en onverschilligheid, met
name op schepen uit goedkope-vlag-Ianden. De PMR pleit dus
voor een aanscherping van de internationale wetgeving ten
aanzien van de bezettingsgraad en opleiding van scheepsbeman-
ningen, en voor het invoeren van een internationale Wet voor
Arbeids- en Rusttijden (WAR). Schepen die Nederlandse havens
aandoen dienen te worden onderworpen aan onaangekondigde
controles die de deskundigheid van de bemanning en naleving
van de WAR moeten toetsen.

Wat betreft de tankvaart is de PMR voorstander van het
gebruik van "dedicated tanks" (tanks die slechts voor een
produkt worden gebruikt), voor het verplicht stellen van het
wassen van de tanks in de haven, en voor het afgeven van de
slops (het water waarmee de tanks gewassen zijn) aan een
bevoegde ontvangstinstallatie aan de wali de kosten hiervoor
dienen door de ladingeigenaren gedragen te worden. Om de
reders te compenseren voor de langere ligtijden moeten voor
deze schepen de havengelden verlaagd worden.

Basisstelsel: De PMR vindt het niet realistisch te verwachten
dat in de nabije toekomst volledige werkgelegenheid bereikt
zal worden. De verhouding tussen mensen met een betaalde baan
en uitkeringsgerechtigden zal binnenkort 1 : 1 zijn. Om aIle
mensen zonder betaald werk duurzaam van een uitkering te voor-
zien is het volgens de PMR onontkoombaar te kiezen voor de
geleidelijke invoering van een basisstelsel. Daarbij wordt
een uitkering op bijstandsniveau door de overheid gegarandeerd
en is het ieders eigen verantwoordelijkheid om zich desgewenst
bij te verzekeren.
Sociale dienstplicht: De PMR is van mening dat de overheid
het recht heeft van gezonde uitkeringsgerechtigden een tegen-
prestatie te eisen in de vorm van een sociale dienstverlening
van ca. 20 uur per week. Door een juiste aanpak kan hierdoor
het maatschappelijke isolement van veel betrokkenen doorbroken
worden. Taken die hiervoor in aanmerking komen zijn o.a. zorg,
toezicht, en opruimen van zwerfvuil. Voorwaarde is wel dat



het hierbij gaat om activiteiten die anders zouden blijven
liggen en die niet leiden tot een verstoring van de arbeids-
markt.
Gezondheidszorg: De PMR vindt het zeer belangrijk dat voor de
hele bevolking goede gezondheidszorg beschikbaar blijft en wil
daarom niet op de gezondheidszorg bezuinigen. Om de gezond-
heidszorg betaalbaar te houden moeten er wel keuzen gemaakt
worden; meer marktwerking, afslanking van het basispakket, en
een - aan een maximum gebonden - eigen bijdrage zijn noodzake-
lijk om ook in de toekomst de gezondheidszorg duurzaam op een
aanvaardbaar niveau te houden. In verband daarmee moet erop
gewezen worden dat niet alles wat medisch-technisch mogelijk
is ook daadwerkelijk op kosten van de gemeenschap uitgevoerd
moet worden: medisch-technische hoogstandjes die slechts
enkelen ten goede komen mogen niet ten koste gaan van het
basisbudget voor reguliere zaken en taken. Het is belangrijker
om meer handen aan het bed te krijgen; dit kan door afslanking
van de overbezette top in de ziekenhuizen. Bij de bouw en
inrichting van ziekenhuizen en verpleegtehuizen moet functio-
naliteit het richtsnoer zijn; franje, luxe, en overdaad zijn
overbodig en ongewenst.
Ziekenfonds: De PMR vindt de huidige situatie inzake de
ziektekostenverzekering voor gepensioneerden onrechtvaardig;
de af te dragen premies passen in veel gevallen niet bij hun
huidige financiEHe positie. Voor deze groep moeten dezelfde
maatstaven gehanteerd worden als voor iedereen, n .1. dat de
indeling in een ziekenfondsverzekering of in een verplichte
particuliere ziektekostenverzekering gerelateerd wordt aan het
inkomensniveau op dat ogenblik.
Kinderbijslag: De PMR pleit er voor de hoogte van de kinder-
bijslag geheel inkomensafhankelijk te maken en voor volledige
afschaffing van de kinderbijslag voor nieuwgeborenen na het
derde kind.

Kwaliteit: Terwille van onze concurrentiepositie, o.m. ten
opzichte van de landen in het Verre Oosten, moet het onder-
wi jsbeleid gericht zijn op het bieden van een zo hoog moge-
lijke kwaliteit, en niet op het afleveren van een zo groot
mogelijk aantal mensen met een graad. Voorts dient het onder-
wijs zich toe te spitsen op vakken en studierichtingen waar de
maatschappij en het bedrijfsleven nu of in de toekomst behoef-
te aan hebben: niemand is gebaat bij werkloze doctorandussen.
Het moet mogelijk zijn forse bezuinigingen tot stand te bren-
gen door drastisch te snoeien in het aantal studierichtingen,
met name in de "zachte" pakketten. Verdere afkalving en nivel-
lering van het onderwijs dient te worden voorkomen. In het
algemeen moet er naar gestreefd worden om Nederland op het
gebied van onderwijs weer toonaangevend te maken.
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Gymnasium: De PMR is voorstander van het behoud van het gymna-
sium, het beste wat er te bieden is op het gebied van middel-
baar onderwijs.

Vakken: Op de lagere scholen dienen de vakken Nederlandse
taal, rekenen, geschiedenis, en aardrijkskunde hogere priori-
teit te krijgen dan nu het geval is. Bovendien moet al in dit
stadium aandacht worden geschonken aan het yak milieu-educa-
tie.

Nederlandse cultuur: Nederland heeft een geschiedenis waar we
trots op mogen zijn; uit deze geschiedenis is een cultuur
gegroeid die ons dierbaar is. De PMR vindt het dan ook nood-
zakelijk om in het onderwijs meer aandacht te schenken aan
zaken die Nederland eigen zijn om daardoor te verhinderen dat
onze cultuur verwatert. Tevens kan dit een middel zijn om de
burgerzin van de Nederlanders te stimuleren.

Buitenlandse talen: Gezien de geografische ligging van Neder-
land is het van het grootste belang dat de talen van onze
belangrijkste handelspartners, te weten Engels, Duits, en
Frans, grondig onderwezen worden.

Leraren: In het belang van de leerlingen pleit de PMR voor
aparte vakleraren voor gym en zwemmen en voor tekenen en
handvaardigheid, en voor opwaardering van de salarissen van
leraren naar HBO-niveau.

Toelatingsexamens: Voor aIle vormen van voortgezet onderwijs
moeten de toelatingsexamens (weer) worden ingevoerd. Ook de
toelating bi j uni versi tei ten dient via toelatingsexamens te
geschieden en niet door loting.

LBOfMBQ: Het imago van het lager en middelbaar beroepsonder-
wijs moet verbeterd worden. Er is in het bedrijfsleven grote
vraag naar goede vaklui, maar het onderwijs speelt daar niet
op in. Bovendien moet er binnen het LBO en MBO betere aan-
sluiting komen tussen theorie en praktijk.

Universiteit: Ben universiteit van wereldniveau, waar onder
meer aandacht besteed wordt aan basisonderzoek ("basic re-
search"), moet in Nederland mogelijk zijn. De praktijk wijst
uit dat er van een dergelijk intellectueel centrum een grote
stimulerende werking uitgaat, ook in economisch opzicht.



Milieuvriendelijke bouw: Bij aIle nieuwbouw, in het bijzonder
van woningen, dient reeds in het planologische stadium gekeken
te worden naar de meest milieuvriendelijke en energiezuinige
ontwerpen. Hierbij dient niet alleen te worden gelet op de
materiaalkeuze en mate van isolering maar ook op manieren om
goedkope energie (zon, wind, geothermie, warmte-kracht koppe-
ling) zo goed mogelijk te benutten en op te slaan. De hogere
kosten die dergelijke ontwerpen met zich meebrengen verdienen
zichzelf snel terugi niettemin acht de PMR het verstandig om
via fiscale voordelen de milieuvriendelijke bouw te stimu-
leren.
Monumenten: Voor zover mogelijk dienen oude monumentale
panden en landgoederen, cuItuurlandschappen, en natuurmonu-
menten behouden te worden. Nieuwbouw dient, met inachtneming
van milieuvriendelijkheid, architectonisch in harmonie te zijn
met de directe omgeving.
Woningnood: Volgens de woningbouwverenigingen dreigt er een
nijpend woningtekort te ontstaan. Dit tekort wordt groten-
deels veroorzaakt door een veranderde wooncultuur (minder
mensen per woning) en wordt bovendien verergerd door de toe-
stroom van migranten en asielzoekers en door gezinshereniging.
De PMR vindt echter dat, gezien de zeer hoge bevolkingsdicht-
heid van Nederland, een uiterst terughoudend woningbouwbeleid
op zijn plaats is om te voorkomen dat ons land helemaal volge-
bouwd wordt. Het is daarom noodzakelijk om via fiscale stimu-
lering een intensivering van .het gebruik van bestaande woon-
ruimte tot stand te brengen.

Internationale ontwikkelingen: In tegenstelling tot wat
algemeen verwacht werd heeft de ineenstorting van het commu-
nistische regime in de voormalige Sovjetunie niet geleid tot
een vermindering van de internationale spanningen: door het
wegvallen van de stabiliserende werking van het IJzeren Gor-
dijn laaien er overal kleine maar hevige regionale conflicten
Ope In Rusland zelf baren de opkomst en uitspraken van neo-
fascistische groeperingen ons grote zorgeni de situatie ver-
toont in een aantal opzichten veel gelijkenis met de nadagen
van de Weimar republiek in het begin van de jaren '30. Ook
elders in de wereld neemt het aantal conflicten toe: Somalie,
Angola, Soedan, Kashmir, Koerdistan, Afghanistan, om maar
enkele te noemen. Het extremistische fundamentalisme breidt
zich uit, de tegenstellingen tussen Noord en Zuid worden
steeds groter, en de Verenigde staten willen en/of kunnen niet
langer de rol van internationaal politieman spelen.
Herbezinning: Bovengenoemde ontwikkelingen eisen een duidelij-
ke en realistische revaluatie van ons huidige defensiebeleid.
Het moet duidelijk zijn dat een verdere afbraak van onze
krijgsmacht niet verantwoord is. De defensie van ons land



dient te worden afgestemd op de gevaren die ons, nu of in de
naaste toekomst, kunnen bedreigen. Met het oog op het voor-
gaande stelt de PMR voor:

1. Herstructurering van de krijgsmacht in NAVO-verband
om aan de nieuwe internationale eisen te kunnen vol-
doen, en onze NAVO-verplichtingen te kunnen nakomen.

2. Herinvoering van de dienstplicht te.overwegen omdat
het te betwijfelen valt of er zich genoeg gekwalifi-
ceerde vrijwilligers zullen aanmelden voor het tot
stand brengen van een voor zijn taak berekend en ge-
motiveerd beroepsleger, en om te kunnen zorgen voor
voldoende mobilisabele reserves.

3. Omscholing van de Luchtmobiele Brigade tot pantser-
infanterie: in hun huidige vorm zijn deze relatief
lichtbewapende troepen bijzonder kwetsbaar, zelfs bij
inzet in Derde Wereld landen (zoals de Amerikanen tot
hun schade in Somalie hebben ondervonden), laat staan
bij operaties zoals in eX-Joegoslavie.

Nederland immigratieland: Nederland is een van de dichtst be-
volkte landen ter wereld. De toestroom van grote aantallen
migranten, uit welk land dan ook, stelt hoge eisen aan huis-
vesting, onderwi js, sociale opvang, en werkgelegenheid. De
PMR vindt dat er een grens is aan het aantal mensen dat een
land in harmonie kan herbergen, en verwerpt dus de stelling
dat Nederland een immigratieland zou moeten zijn.

Asielzoekers: De wereld verkeert in een toe stand van toene-
mende chaos: overbevolking, ecologische degradatie, en reli-
gieuze en etnische conflicten nemen hand over hand toe. In de
komende jaren is in deze situatie alleen een verslechtering te
verwachten, en het is dus naief te veronderstellen dat de
stromen asielzoekers niet verder zullen groeien. De mogelijk-
heden in Nederland om grote aantallen asielzoekers op te nemen
zijn beperkt; de PMR pleit dan ook voor het invoeren van een
asielquotum en voor opvangst van asielzoekers in de regio van
herkomst, waar voor hetzelfde geld veel meer hulp geboden kan
worden, en waaraan trouwens de VN zelf de voorkeur geeft.
Indien asiel verleend wordt moet dit beschouwd worden als
opvang voor de duur van het politieke conflict; zodra de
situatie dit toelaat mag terugkeer naar het land van herkomst
worden geeist.

Internationale Organisaties: De doelmatigheid en bUdgettaire
efficiency van grote internationale organisaties als de Ver-
enigde Naties en de Europese Unie moeten nader bekeken worden.
De PMR zet vraagtekens bij het onvoorwaardelijk beschikbaar
stellen van Nederlandse troepen voor operaties buiten NAVO-
verband, bijvoorbeeld voor sommige VN-operaties.



ontwikkelingshulp: De PMR pleit voor ontwikkelingshulp in de
vorm van kleinschalige, ecologisch verantwoorde projecten, ten
behoeve van en in nauwe samenwerking met de plaatselijke be-
volking. Deze projecten moeten voornamelijk de vorm krijgen
van structurele verbeteringen, voorlichting, onderwijs, ken-
nisoverdracht, en geboortenbeperking. Voork6men moet worden
dat de door onze belastingbetalers opgebrachte ontwikkelings-
gelden terecht komen bij corrupte ambtenaren, gewetenloze
zakenlieden of wapenhandelaren. De PMR erkent dat de torenho-
ge schuldenlasten van veel ontwikkelingslanden een ecologische
tijdbom vormen, en pleit dan ook voor een versoepeling van de
voorwaarden voor terugbetaling. Anderzijds is afbraak van de
tariefmuren rond de Westerse landen noodzakelijk om hun mark-
ten toegankelijk te maken voor produkten uit ontwikkelingsge-
biedeni voor deze produkten dienen reEHe prijzen geboden te
worden.

De Partij voor Milieu en Recht is in oktober 1993 opgericht
door een kleine gro~p mensen die zich ernstig zorgen maken
over het milieu, over de toenemende criminaliteit, over de
verslechterende economie, en over onze samenleving in het
algemeen en het huidige politieke onvermogen in het bijzonder.
Dit verkiezingsprogramma is een uitwerking van onze ideeen en
visies i indien u zich in deze kunt vinden en u ze vertaald
wilt zien in de regering, steun ons dan! Uw steun is voor ons
de enige manier om uw en onze meningen onder de aandacht van
het pUbliek en van Den Haag te brengen.
Het liefste zouden wij uw aanmelding als nieuw lid van de PMR
zieni de contributie is Hfl. 60.- per jaar (Hfl.15.- per
kwartaal). Elk nieuw lid sterkt onze wil en onze daadkracht,
en verruimt onze politieke mogelijkheden. Elke donatie is
echter ook welkom.
Laat ook uw vrienden en kennissen dit programma lezeni hoe
sneller de bekendbeid van de PMR groeit hoe eerder wij uw
mening in Den Haag kunnen vertolken.
Aanmeldingen kunnen worden opgestuurd naar:
Partij voor Milieu en Recht
Secretariaat
Postbus 95, 7213 ZH GORSSEL
Tel.:05759-4425.
Donaties kunt u storten op postgiro 39.50.60 of op bankreke-
ning 104.65.65.65 t.n.v. de penningmeester PMR te Breda.






