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Het Patriottisch Democratisch Appel (p.D.A.) is
een Nederlandse politieke partij waarbij
vaderlandsliefde en burgerzin hoog in het vaandel
staan.

Het P.D.A. onderschrijft de grondbeginselen van
de democratie en zal haar politieke aktiviteiten
vanuit die grondbeginselen ontplooien.Ook aIs dat
betekent, dat de partij een grote meerderheid tegen
zich zal krijgen, zal zij middels een democratische
aanpak maatschappelijke problemen trachten op te
lossen. Daarbij worden de belangen van
Nederland en zijn burgers vooropgesteld. Op
fatsoenlijke wijze staat het P.D.A. achter de
overtuiging, dat Nederland zijn eigen cultuur en
identiteit dient te bewaren. Deze komen in gevaar
door grootscheepse binnenstroming van vreemde
culturen.

Het P.D.A. vindt, dat de christelijke en
humanistische normen en waarden, zoaIs die in de
Nederlandse cultuur zijn verankerd, in stand
gehouden dienen te worden en tegen atbrokkeling
moeten worden beschermd.

Bestaande verplichtingen tegenover de burgers en
ingezetenen van Nederland zullen het zwaartepunt
vormen bij aIle nieuwe besluitvormingen.

Het P.D.A. stelt, dat de belangen van Nederland
en zijn bewoners het zwaarst moeten wegen. De
verworvenheden in ons land dienen in eerste
instantie ten goede te komen aan de Nederlanders,
die hiervoor hun inspanning leveren of geleverd
hebben en aan jongeren die de bereidheid hebben
een positieve bijdrage aan ons land te gaan
leveren.

Wij verwachten van eenieder die zich in ons land
mag vestigen, dat men tenminste in Nederland en
zijn geschiedenis is geinteresseerd. Wij hebben de
stellige overtuiging, dat ieder die geintegreerd wil
samenleven, de Nederlandse taal dient te leren;
noodzakelijk om:

zich in Nederland thuis te voelen en
deel te kunnen nemen aan de Nederlandse
samenleving.

verplichtingen aan te kunnen gaan zoals
huur, koop, arbeids- en fInan-
cieringskontrakten.

te kunnen voldoen aan de regel dat iedere
Nederlander geacht wordt de wet te
kennen.

De kosten daarvan dienen gedragen te worden
door degene die zich in Nederland vestigt.
Wij vinden, dat iedere meerdeIjarige inwoner van
Nederland de verantwoordelijkheid heeft in eigen
levensonderhoud te voorzien en voorzieningen te
treffen die hem/haar in staat stellen de
levensavond op het gewende niveau te kunnen
doorbrengen.

Het P.D.A. acht een goede politieke- en
economische samenwerking binnen Europees
verband en andere democratien noodzakelijk. Ben
voorwaarde voor een hopelijk duurzame vrede en
een hoog ontwikkelings- en welvaartspeil van de
diverse bevolkingen.
Het P.D.A. is er zich van bewust, dat grote
politieke tegenstellingen en economische
achterstanden een gevaar betekenen voor de
wereldvrede. Ontwikkelingshulp door middel van
kennisoverdracht is daarom noodzakelijk. Ons
streven is, dit internationaal te verwezenlijken.
Doelgerichte hulp naar rato van mogelijkheden.

Het P.D.A. staat voor een actieve economische
politiek, waarbij een kader wordt gecreeerd
waarin het particuliere bedrijfsleven en de vrije
beroepen de kans krijgen zich vollede vrije
beroepen de kans krijgen zich volledig te
ontplooien. Noodzakelijk om het hoofd te kunnen



bieden aan de toenemende buitenlandse
concurrentie. Wij willen meer werk creeeren met
behoud van een sterke basis in de ondernemingen
teneinde verdergaande werkloosheid tegen te gaan
en onze concurrentiepositie te verstevigen.

Het P.D.A. is er zich van bewust, dat het
scheppen van banen begint bij levensvatbare grote
en kleine bedrijven. Zolang bedrijven door een te
zware lastendruk genoodzaakt zijn naar andere
landen uit te wijken, zullen wij de Nederlandse
samenleving geen dienst bewijzen. Verdere
lastenverzwaringen en verdere
arbeidstijdverkorting zullen negatief uitwerken.
Juist daardoor zullen wij onszelf uit de markt
prijzen en zo ons tuintje leeg eten zonder voor
nieuwe aanplant te zorgen.
Het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen zal
moeten beginnen door het herstellen van de
winstgevendheid van bestaande bedrijven.
Voldoende hulp voor nieuwe bedrijven, niet alleen
door subsidies, maar ook en vooral door
structurele hulp. Stimulering van de inventiviteit
bij ondememingen en startende bedrijven door
minder regelgeving en fiscale faciliteiten.

Subsidies dienen achtergestelde leningen te
worden in de grootte van maximaal 2x het
jaarsalaris voor iedere werknemer die direkt uit
een uitkerings-positie wordt gehaald. De
voordelen hiervan zijn, dat geen beroep wordt
gedaan op uitkeringsfondsen en dat werkervaring
wordt opgedaan. Dit vergroot de kansen op een
definitieve arbeidsplaats.

Het P.D.A. ziet de noodzaak om in haar
gelederen, deskundigen uit het bedrijfsleven aan te
trekken, teneinde de economische kansen en
belangen deskundig en positief te beinvloeden.
Doorlopend moet worden gezocht naar
verantwoorde condities in vergelijking met andere
landen, ook voor grotere bedrijven.

De samenleving dient te leren van de fouten die in
het verleden zijn gemaakt. Te veel economische
aktiviteiten zijn verloren gegaan door over-
socialisering. De hieruit voortvloeiende lasten
hebben onze produkten te duur gemaakt, waardoor
wij de concurrentieslag hebben verloren.

Ben bedrijfstak die het door extreme regelgeving
bijzonder zwaar heeft, is de agrarische sector. Van

oudsher een steunpilaar van onze economie. Het
P.D.A. wil in nauw overleg met belangen-
organisaties tot een weer gezondmaking van deze
sector trachten te komen.

Ben verdere belemmering in onze economische
structuur is de nog steeds groeiende staatsschuld.
De rente en aflossing hiervan vergen een steeds
groter deel van de staatsfinancien. Het ontstaan
van dezc schuld is veroorzaakt door foutief beleid
in het verleden van zittende politieke partijen. Om
toch voldoende middelen te verkrijgen, kent
Nederland een zware belastingdruk. Hierdoor is
Nederland onaantrekkelijk voor investeerders. De
door hen gedane investeringen kunnen niet of
nauwelijks worden terugverdiend. Om toch
middelen te verkrijgen, wordt nu zwaar bezuinigd.
Deze bezuinigingen veroorzaken onzekerheid en
een aantasting van verworven rechten waarvoor in
het verleden hard is gewerkt.
Het P.D.A. staat voor noodzakelijke ingrepen om
Nederland te behoeden voor een verder afglijden.

Het P.D.A. vindt, dat de overheid de morele
plicht heeft om diegenen te steunen, die door
ziekte, invaliditeit of anderszins niet in staat zijn
om in hun levensonderhoud geheel of gedeeltelijk
te kunnen voorzien.
Deze steun dient van behoorlijk niveau te zijn. In
onze optiek dienen voorzieningen echter
onderworpen te zijn aan een degelijke controle.
Dit om misbruik te voorkomen.
Bij controle denken wij bijvoorbeeld aan het per
woning nagaan voor hoeveel personen deze
bestemd is, en hoeveel personen er staan
ingeschreven. Bij gebruik als correspon-
dentieadres voor fraude-uitkeringen ook de
hoofdbewoner strafbaar stellen (dus ook
medeplichtige huiseigenaren).

Oneigenlijk gebruik moet worden bestreden, ook
al om tot een mentaliteitsverbetering te komen.
Fraude, zoals dubbele uitkeringen of opzettelijk
gescheiden leven met het doel twee uitkeringen te
ontvangen, alsmede opzettelijke verstrekking van
onjuiste gegevens, moeten zwaarder worden
bestraft.
Ieder gezin heeft de eigen verantwoording voor de
gezins-samenstelling. Het P.D.A. vindt, dat
kinderbijslag voor meer clan twee kinderen moet



worden afgeschafL Ditmoet dan gaan gelden voor
meuwe situaties.

Het P.D.A. staat voor goede onderwijs-
voorziemngen als basis voor het handhaven van
ons welvaarts-niveau. Elke Nederlander heeft het
recht en de vrijheid de onderwijsrichting te kiezen
die hem/haar het beste past. Zo ook het recht en
de mogelijkheid een universitaire opleiding te
volgen en te voltooien met behulp van
gemeenschapsgelden. Ter discussie staat, of na het
afstuderen en het verkrijgen van inkomsten, een
nader overeen te komen deel van deze kosten aan
de gemeenschap moet worden terugbetaald.

Het P.D.A. onderschrijft en respecteert Artikel 1
van de grondwet. Een kritische kanttekemng
plaatst zij bij de passage: positieve discriminatie.
Zij zal ervoor ijveren deze passage aangepast te
krijgen. Positieve discriminatie IS voor
benadeelden negatieve discriminatie. Discriminatie
is discriminatie en kan met naar believen worden
uitgelegd als negatief of positief. Op zich is dit al
discriminatie. Overigens is het P.D.A. van
dordeel dat dit artikel in de ruimste zin van het
woord moet worden toegepast en met uitsluitend
is bedoeld als bescherming van bepaalde groepen
in onze samenleving. Het beschermen van de
eigen cultuur en identiteit heeft in de ogen van het
P.D.A. mets met discriminatie te maken.

Omdat dit onderwerp bij alle Nederlanders een
hogeprioritcitkentishetnoodzakelijk
ons standpunt hierover te vermelden.
Het probleem met aIle gevolgen daaraan
verbonden is in het begin van de zestiger jaren
ontstaan. Om te kunnen voldoen aan de toen
explosieve vraag naar produkten en diensten,
werden gastarbciders gevraagd. In de euforie die
toenheerste, is verzuimd restrictieve voorwaarden
te stellen, zoals bijvoorbeeld arbeidskontrakten
voor bepaalde duur. Toen de hausse voorbij was,
werd dit veIZuim onomkeerbaar verklaard en werd
de multi-culturele samenleving gelntroduceerd.
Door gezinsvorming en hereniging is het aantal
immigranten blijven groeien en groeit nog steeds.

Volhardend in de toen gemaakte· fouten en met
willen toegeven, verkondigen bewindslieden nog
steeds, dat Nederland een immigratieland is.Dit
standpunt is de oonaak van veel problemen. Door
de uitstoot van relatief te dure arbeid, vooral aan
de onderkan.t van de arbeidsmarkt, zijn nu velen
werkloos. Gelet op de beperkte economische
mogelijkheden zullen zij dat waarschijnlijk ook
blijven. Volledige werkgelegenheid is een
wensdroom die helaas met in vervulling zal gaan.
Voor deze mensen zal een remigratie-regeling
moeten worden ontworpen, waarin de III

Nederland verworven rechten moeten worden
opgenomen.
Zij zullen zich in eigen land met de hier
verworven kenms terug in eigen cultuur meer
verdienstelijk kunnen maken en zich gelukkiger
voelen, dan in een uitzichtloze situatie in
Nederland.
Het P.D.A. is verder van mening, dat inwoners
van overzeese Rijksdelen een inreis-verzoek
moeten aanvragen. Indien zij met kunnen aantonen
over voldoende middelen te beschikken om in
eigen onderhoud te kunnen voorzien en geen
blanco stratblad hebben, moot de toegang tot
Nederland worden geweigerd.

Het P.D.A .. is van mening, dat Nederland geen
immigratieland is, omdat de mogelijkheden
daartoe ontbreken.
Een immigratiestop moet worden ingevoerd
waarvan slechts in uitzonderingsgevallen kan
worden afgeweken.
Naar analogie van het in de vijftiger jaren
gevoerde stimuleringsbeleid om Nederlanders te
doen emigreren, moet nu een stimuleringsbelcid
tot remigratie worden bevorderd.

Het P.D.A. vindt, dat mensen die buiten hun
schuld met de dood worden bedreigd, recht
hebben op onze bescherming en hulp. Deze hulp
behoeft met noodzakelijkerwijs te wordengegeven
door ongelimiteerde opvang in Nederland. Zij
denkt in eerste instantie aan opvang in veilige
gebieden in eigen regio. Dat maakt terugkeer na
normalisering in eigen land, eenvoudiger.
Bovendien worden dan de banden met hun eigen
cultuur met volJedig verbroken. Slechts in
uitzonderings-gevallen kan tot tijdelijk asiel
worden besloten.



De vastgestelde georganiseerde mensensmokkel
doet vermoeden, dat deze is bedoeld voor mensen,
die hoofdzakelijk om economische redenen naar
Nederland komen.

De aanta1len asielzoekers, in 1994 alleen al
55.000, gaan ooze financiele draagkracht ver te
boven. Ook op andere gebieden levert dit
nauwe1ijksop te lossen problemen op.

Zonder drastisch ingrijpen, in intemationaal
verband, dreigen wij hieraan ten onder te gaan.

Het P.D.A. is your het oprichten van fondsen
waaraan iedere Nederlander naar behoefte en
vermogen kan bijdragen. Uit deze fondsen kan
met overheidssteun hulp worden gegeven aan
vluchtelingen die in eigen regio asiel hebben
gevonden. Nederlanders kunnen daar op basis van
vrijwilligheid metterdaad hulp bieden.

Economische vluchtelingen en illegaal in ons land
verblijvende buitenlanders dienen direct te worden
uitgewezen. Zij kunnen in geen geval een beroep
doen op gemeenschaps-voorzieningen.

Het P.D.A. is voorstander van een scherpere
controle nabij ooze greozen en versnelling van
procedures.Verder dient een preventief beleid te
worden ontwikkeld.

Het P.D.A. staat voor een verstandig natuur- en
milieubeleid als een voorwaarde voor een leetbaar
voortbestaan van Nederland.

Zij onderkent de belangen van de reeds bestaande
milieu beleidsplannen. Gezocht moot worden naar
een gezond evenwicht tussen milieu- en
economische belangen. Daarvoor is een objectieve
informatiestroom noodzakelijk om niet in extreme
situaties te komen.

Voorbeelden: een uiterst sterke economie in een
onleetbaar zwaar belast milieu, of als ander
uiterste: een volledig schoon milieu en gezonde
natuur in een land waar geen leven meer mogelijk
is omdat alle economische. aktiviteiten zijn
opgeofferd.

De opbrengsten uit Nederlandse bodemschatten
dienen uitsluitend te worden gebruikt voor
structurele zaken van duurzame aard. Zij dienen
zeer beslist niet, zoals thans het geval is, te
worden gebruikt om financierings-tekorten weg te
werken.

Overwegende, dat winning van ooze bodem-
schatten grote invloed heeft op ooze we1vaart,
maar ook een zware belasting is van ooze natuur,
achten wij het ooze plicht, ten behoeve van
onszelf en ons nageslacht, uitsluitend projecten te
tinancieren welke het milieu ten goede komen.

Dieren zijn afhankelijk van het milieu alsmede van
de mens en diens gevoolens c.q. principes.
Geen mens heeft het recht om voor zijn plezier het
leven van dieren vroogtijdig te beeindigen.
Hierdoor wordt ontstellend veel dierenleed
veroorzaakt. Mede daarom dient de jacht als
recreatie te worden verboden. Toegestaan is
slechts jacht, met als doel het behoud van het
natuurlijk evenwicht. Dit dan onder toozicht van
jachtopzieners en boswachters, uitsluitend door
officieel erkende jagers.

Het P.D.A. eist waarborging van het grondrecht
van elke Nederlandse burger op bescherming van
lijf en goed. Het politie-apparaat dient zodanig
gestructureerd te zijn en uitgebreid te worden, dat
de criminaliteit maximaal kan worden bestreden.
Zij dient tevens een preventieve uitstraling te
hebben.
Hierop zal nimmer mogen worden bezuinigd.
Tooname van de criminaliteit leidt tot hogere
kosten van opsporing,vervolging, bege1eiding, in
bewaring stelling en berechting.

De strafwetgeving dient te worden aangepast aan
die, welke in verge1ijkbare landen wordt
gehanteerd. Nederland mag geen toovluchtsoord
worden voor crimine1en. Het ontslaan van
rechtsvervolging op grond van vormfouten of
administratieve onjuistheden in de ten1astelegging
of anderszins,dient onmogelijk te worden
gemaakt.

Het P.D.A. streeft naar een leefmilieu waarin de
burger zich weer veilig op straat kan begeven.



Slachtoffers van een misdrijf dienen meer dan tot
nu ,centraal te staan in aandacht hulp en
begeleiding. Schadeloosstelling dient los van
detentie als bijkomende straf in onze wetgeving
geregeld te worden.
De straffen voor misdrijven dienen dermate zwaar
en onaantrekkelijk te zijn,dat er een
afschrikwekkend effect vanuit gaat. Verblijf in
drugsvrije strafinrichtingen dient ook werkelijk als
straf te worden ervaren en een corrigerende
funktie te hebben.
Weekeinde-verlof mag alleen onder streng toozicht
en begeleiding plaatsvinden.

Bestrijding van de handel in drugs moot gericht
zijn op het ontnemen van financieel voordeel
daarin voor handelaren.

Het P.D.A. vindt een goede gezondheidszorg
noodzakelijk. Hierop mag niet worden be-
knibbeld.
Zij wil onderzoeken of een volksverzekering tot
de mogelijkheden behoort. Daarbij zal het
verstrekkingen-pakket van voldoonde omvang
moeten zijn. Te denken valt aan een premie-
afdracht via cen vast percentage op lonen,
uitkeringen enz, met een onder- en bovengrens.
Voor extra's, zoals klasseverpleging dient men
zich dan aanvullend te verzekeren.

Het P.D.A. is van mening, dat wachtlijsten voor
operaties op korte termijn moeten worden
weggewerkt. Zij wil ook dat de prijzen voor
medicijnen op vergelijkbaar niveau komen te
liggen met die in ons omringende landen.

Zij wi! verder, dat voldoende middelen worden
uitgi;,trokken voor de oouW van verpleeg- en
verzorgings-tehuizen en dat thuiszorg op
voldoende niveau wordt gehandhaafd.

De beschaving van een land is ook afmeetbaar aan
de mate waarin zij voor haar ouderen zorgt. In
Nederland worden de belangen van ouderen steeds
meer ondergeschikt gemaakt aan andere belangen.
Zij worden niet meer serieus genomen. Aan hun
specifieke problemen wordt nauwelijks of geen

aandacht geschonken. Alhoewel de zittende
politiek doet voorkomen of zij de belangen van
ouderen wil behartigen, Iaten zij het keer op keer
afweten.

Het P.D.A. vindt dat de A.O.W. een ver-
worvenheid is, die welvaartsvast gehandhaafd
moot worden. Jaarlijks wordt 2-3 miljard meer aan
premies ontvangen dan wordt uitgegeven.

Ben zorgzame regering had deze overschotten
dienen te reserveren en niet voor algemene
middelen mogen aanwenden. De A.O.W. was dan
nog jarenIang betaalbaar geweest.

Het P.D.A. wil zo snel mogelijk een onderzoek
naar de mogelijkheid de A.O.W. geheel of
gedeeltelijk te financieren op basis van een
kapitaal-dekkingsstelsel. In samenhang hiermede
neemt zij ,stelling tegen de opvatting, dat reserves
van pensioenfondsen worden medeberekend bij
vaststelling van financierings-tekorten. Dit om aan
de voorwaarden voor tootreding tot de E.M.U. te
kunnen voldoon. Deze reserves zijn andermans
geld.

Het P.D.A. zet zich in voor een daadwerkelijke
afslanking van de overheid. Deze dient terug te
gaan naar zijn oorspronkelijke taak te weten, het
besturen .van land, provincie, stad en dorp. Het
waarborgen van de veiligheid en de grondrechten
van de Nederlandse bevolking. Bet opkomen
voor- en verdedigen van de belangen van
Nederlanders in het buitenIand en het
onderhoudenvan
diplomatieke- en handelsbetrekkingen met het
buitenIand.
Verder meent het P.D.A. dat de overheden er zijn
voor de burgers en niet andersom. Het optreden en
handelen van overheden moot op dit uitgangspunt
worden gebaseerd.

Het P.D.A. staat voor een Nederlandse
strijdmacht, die in staat is om in N.A.V.O.
verband grondgebieden deugdelijk te beschermen.
Voorts in VN-verband proportioneel deel te
nemen aan intemationale vredesoperaties.



Het P.D.A. is van mening dat de NederIandse
burgers mondige en verantwoordelijke mensen

zijn. Het is dan ook van mening. dat bij
belangrijke beslissingen een volksraadpleging
(referendum) gehouden dient te worden.

Nederlanders hebben evenveel recht voor hun eigen
landsbelangen op te komen als elk ander volk!

~tl'iottiseh ~emo_eI'Ati~el
Postbus 1210, 3360 BE Sliedrecht

secretariaat: Krausstraat 5, 3364 AD Sliedrecht
tel.: 01840 - 10051, Auto: 06 - 53153156

Fax: 01840 - 14287
Gironr.: 1065
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Spreken onze doelstellingen U aan? Stem, stelln en/of wordt lid!

2. Noteer mij aIs BEGUNSTIGER.
a. Ik betaal een door mij te bepalen bedrag op een

door mij te bepalen tijdstip. Per omgaand maak
ik f , over.

b. vast per maand/jaar r .....,....stuur mij volmacht
of acceptgiro.

3. Noteer mij als MEDEWERKER voor de opbouw
van de partij.
Tijdstippen en het soort werk worden door ons in
overleg bepaald.

Voorletters: Naam: .
Adres: man/vrouw
Postcode: Woonplaats: .
Geb.datum: Tel. : .

LIDMAATSCHAP/ABONNEMENTIOONATEURSCHAP
(doorllalen wat niet van toepassing is)

1. Lidmaatschap staat open voor aIle stemgerechtig-
den vanaf 18 jaar.

2. Het lidmaatschap of abonnement vangt aan na be-
taling, loopt door tot 1 januari komendjaar, daar-
na met automatische verlenging steeds voor 12
maanden. Eindigt uitsluitend na schriftelijke op-
zegging.

MINIMALE BIJDRAGEN:
Contributie Iidmaatschap per 12 mnd
leeftijd van 16 tot 18 jr. & 65+ p.p j25,-
leeftijd vanaf 18 tot 65 jaar j 50,-
gezin (allen op zeIfde adres woonachtig) j75.-
donatie per 12 maanden j 25,-
donatie per maand : ".; j 5,-
Abonnernent oppartijblad, per 12 mnd j20,-

Na 1juli halve bedragen betalen tot 1januari,
maandelijkse betalingen mogelijk.




