


Verkiezingsprogram van de
Nieuwe Communistische Partij-NCPN

De Nieuwe Communistische Partij-NCPNzal haar vertegenwoordiging in het
parlement inzetten om:

de anderen voor te houden dat zij bezig zijn het leven
van miljoenen mensen in ons land zuur te maken, dat zij
bezig zijn hen hun zekerheden af te nemen en hen als der-
derangsburgers te beschouwen;

alles op alles te zetten om de achteruitgang voor hen
tegen te houden, en als niet anders mogelijk is deze te ver-
zachten en voorstellen ter verbetering in te brengen;

te voorkomen dat de vakbeweging door wettelijke
maatregelen aan banden wordt gelegd en gehinderd zal
worden op te komen voor het inkomen en de koopkracht
van de werkenden en de uitkeringsgerechtigden;

op te treden voor verdeling van lasten naar draag-
kracht, ten gunste van de mensen met lage tlm modale in-
komens, en ten koste van de rijken;

de verzakelijking en ontmenselijking op aile momenten
waarop dat mogelijk is aan de kaak te stellen;

het fascismete bestrijden, daarbij geen blad voor de
mond te nemen en duidelijk uit te spreken dat fascisme
leidt tot vernietiging van mensen en menselijke waarden;

duidelijk uiteen te zetten wat moet worden verstaan
onder beschaving en dat anderen bezig zijn deze te on-
dermijnen en ten gronde te richten;

op te komen voor Nederlandse bijdragen aan een
duurzame vrede in de wereld;

in de Kamer op te treden in nauwe samenwerking met
hen die in en buiten het parlement opkomen tegen verar-
ming en tegen aantasting van de democratische rechten, en
voor verbetering van het levensniveau van de werkenden
en uitkeringsgerechtigden;



de stem te zijn van hen die men tracht monddood te
maken, en deze luid te laten klinken;

op te treden tegen het Europa van de concerns en te-
gen de gevolgen van het Verdrag van Maastricht.

Werkgelegenheid

• Het beschikbaarstellen van financiele middelen om
braakliggend werk aan te pakken bij: het openbaar ver-
voer, de publieke dienstverlening, het onderwijs, de weten-
schapsbeoefening, de culturele sector, het welzijnswerk, de
gezondheids- en bejaardenzorg, de sociaIe woningbouw,
de zorg voor het milieu, het groot-onderhoud aan wonin-
gen/gebouwen/rioleringen/wegen, de criminaliteitsbestrij-
ding, nieuwe industriele activiteiten, de uitvoering van dijk-
verhoging en bodemsanering, het wetenschappelijk onder-
zoek naar nieuwe vormen van milieuvriendelijke produktie-
processen en energievoorziening.
• Full-time banen tegen een volwaardig loon; geen on-
volwaardige banen op basis van afroepcontracten.
• Geen schijnoplossingen van de werkloosheid, zoals te-
werkstelling in banenpools en via jeugdwerkgarantieplan-
nen, die slechts additioneel werk bieden tegen het mini-
mumloon zonder toeslagen.
• Een verbod op tewerkstelling via koppelbazen die
geen belastingpenningen en sociale premies afdragen.
• Terugdringing van de werktijd en werkdruk; een 32-
urige werkweek met behoud van loon, en met gegaran-
deerde herplaatsing.
• Terugdringing van de flexibilisering van de arbeid.
• Een betere ontslagbescherming.
• Toezicht van de bonden en de overheid op de strikte
naleving van de arbeidsovereenkomsten door de werkge-
verso
• Zeggenschap van de bonden en de ondernemingsra-
den over de investeringen, het personeelsbeleid en het
produktieproces van de ondernemingen .
• Een basisfonds voor kunstenaars.



• Een noodfonds ten behoeve van noodlijdende bedrij-
ven in de agrarische sector en in de glas- en tuinbouw. Be-
schermende maatregelen voor het kleinbedrijf in sectoren
als wegvervoer, binnenvaart e.d. tegenover grote onder-
nemingen.

Inkomen en koopkracht

• Verhoging van de minimumlonen (wettelijk minimum-
loon), uitkeringen en de inkomens tlm modaal, om de eco-
nomie (de binnenlandse afzet) te stimuleren.
• Het loslaten van de politiek van loonmatiging.
• Automatische en volledige prijscompensatie voor de
gestegen kosten van levensonderhoud.
• Bevriezing van de gemeentelijke tarieven en reini-
gingsrechten, alsmede van provindale of regionale veront-
reinigingsheffingen.
• Verlaging van de huren en van de tarieven openbaar
vervoer.
• Afschaffing voor de sodale minima en minimuminko-
mens van de eigen bijdragen voor juridische bijstand en ge-
zondheidszorg, alsmedevan de eigen bijdragen inzake de
Wet Voorzieningen Geestelijk Gehandicapten.
• Verlaging van de aardgasprijzen.
• Een prijsstop aan de bron van de eerste levensbehoef-
ten.

Belastingen

• Herziening van het huidige loon- en inkomstenbelas-
tingstelsel. De vereenvoudiging van de ge'integreerde hef-
fing(loonbelasting en premie volksverzekeringen) blijft be-
staan. Het aantal inkomensschijvenwordt uitgebreid van
drie naar tien. De tariefstelling wordt zodanig dat voor de
laagste tot en met de middeninkomens de belastinginhou-
ding wordt verlaagd, De tarieven per inkomensschijf zullen
een progressieve Iijn vertonen en sterker worden bij de



hoogste inkomens, zodat die zwaarder worden belast. Pre-
mieheffing vindt plaats tot een belastbaar bedrag van
f 150.000,-

Deze herziening is nodig om:
a) de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen verlagen tot 63
jaar en de AOW veilig te stellen;
b) een grotere voeding van de AAW te verkrijgen en de
gehandicaptenvoorzieningen, die niet onder de WVG vallen,
blijvend te verzekeren;
c) een grotere voeding te verkrijgen van de ABWZ teneinde
herstructurering van deze wet naar een volksverzekering
tegen ziektekosten, mogelijk te maken.
• M.ilieuheffingen op produkten worden afgewezen. Het
is, in tegenstelling hiermee, nodig dat de overheid produk-
ten subsidieert die milieuvriendelijk zijn en als zodanig zijn
geproduceerd en samengesteld. Deze vorm van protectio-
nisme is nodig opdat deze produkten kunnen concurreren
met niet-milieuvriendelijke produkten, zodat de producen-
ten een inkomen kunnen verdienen en de prijzen betaalbaar
zijn voor mensenmet lage inkomens.
• De lasten voor de opvang van asielzoekers worden
gedragen door de rijken. Hiertoe legt de overheid een of
meer opcenten bovenop het tarief van de hoogste belas-
tingschijf.
• Geen afschaffing plafond onroerend zaakbelasting,
doch een verlaging van dit plafond. Voornemens om het
gemeentelijk belastinggebied drastisch te verruimen, met
gelijktijdige verlaging van loon- en inkomstenbelasting,
worden afgewezen omdat dit het draagkrachtprincipe aan-
tast.

Socia Ie voorzieningen/zekerheid

• Het terugdraaien (het ongedaan maken) van aile ver-
slechteringen die door het kabinet Lubbers/Kok de afgelo-
pen vier jaar in het stelsel van sociale zekerheid zijn door-
gevoerd.



Huisvesting

• Een collectieve WAO-regeling van 80% van het laatst
verdiende loon (waardevaste uitkering).
• Eenwaardevaste uitkering krachtens de AOW, welk
pensioen niet beneden het niveau van het wettelijk mini-
mumloon mag liggen.
• Herstel van de koppeling tussen lonen en uitkeringen.
• Geen verhoging van drempels in de WW.
• Uitbreiding dagvoorzieningen voor geestelijk gehandi-
capten.
• Faciliteiten tot kinderopvang bij de bedrijven
(bedrijfscreches).
• In geval van ziekte en zwangerschap doorbetaling van
het volledige loon; zwangerschapsverlof.
• Het afschaffen van de samenloopregeling (mensen
met een gedeeltelijke WAO-uitkering mogen bij een loon-
stijging niet worden gekort vanwege een inkomen uit
andere hoofde).
• Het afschaffen van de bonus-malusregeling bij blij-
vende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid;
• intrekking van betaling eerste twee weken uitkering
door kleine werkgevers (dus: herstel oude wet), omdat
deze nadelig is voor de werknemers (strenge selectie bij
aannamebeleid Lv.m. gezondheidstoestand) en voor kleine
ondernemers (Lv.m. grote risico's waardoor hun concurren-
tiepositie ten opzichte van de grote ondernemingen wordt
verslechterd).
• Geen verdere commercialisering van de wsw.

• Meer financiele middelen voor de stadsvernieuwing en
renovatie.
• Leniging van de woningnood door het bouwen van
kwalitatief goede woningen, met een voor de lagere inko-
mens betaalbare huur (sociale woningbouw).
• In de koopsector voorrang voor mensen uit lagere in-
komensgroepen. Verlaging van het BTW-tarief op woning-
bouw.



Onderwijs

• Meer zeggenschap van de huurders op het bouw-, on-
derhouds- en huurbeleid van de verhuurders en de over-
heid.
• Het verlagen van de huur van reeds bestaande wonin-
gen ten behoeve van en voor de sociaIe minima, de mini-
mumloners en de modale inkomens.
• Waardevaste individuele huursubsidie voor de sociale
minima en de minimumloners.
• Verlaging plafond onroerend zaakbelasting.
• Meer financiele middelen voor groot onderhoud aan
huurwoningen.

• Een voor een ieder toegankelijk hoogwaardig on-
derwijs tot en met de universiteit; doorstroommogelijkheid
van HBO naar WOo
• Forse verlaging van college- en schoolgelden.
• Toereikende studiebeurzen voor kinderen van minder
draagkrachtige ouders.
• Een primaire beroepsopleiding voor iedereen met een
startkwalificatie. Geen privatisering van het onderwijs en
het wetenschappelijk onderzoek; de overheid blijft verant-
woordelijk.
• Geen verdere afbraak van fundamenteel wetenschap-
pelijk onderzoek. Geen commercialisering van het onder-
wijs.
• Behoud van vakopleidingen.
• Nieuw onderzoek naar de kwaliteit van het basison-
derwijs.
• Aparte instandhoudingsnormen voor kleine platte-
landsscholen om deze in stand te kunnen houden.
• Geen verdere fusies in het onderwijs.
• Geen afbraak, doch modernisering en nieuwbouw van
scholen.
• Het instandhouden van scholen voor speciaal onder-
wijs; verbetering van de faciliteiten; geen eigen bijdragen in
de reiskosten voor de lagere inkomensgroepen.



• Verbeteringen van de voorzieningen voor onderwij-
zenden en onderwijsontvangenden; meer leraren, kleinere
klassen.
• Verbetering aanvangssalarissenen werkomstandighe-
den van onderwijsgevenden; een goede wachtgeldregeling.
• Gerichte campagnes om werkloze leerkrachten in te
schakelen op plaatsen waar nu geen vervangers te krijgen
zijn; zonodig dient woonruimte beschikbaar gesteld te
worden.
• Niet minder, maar meer geld voor bewegings- en
kunstzinnig onderwijs.

Gezondheids- en bejaardenzorg

• Een optimale gezondheidszorg in de bedrijven, instel-
Iingen en buurten.
• Uitbreiding van de bevoegdheden commissies Gezond-
heidNeiligheidlWelzijn op de bedrijven.
• Meer gekwalificeerd personeel in de gezondheids- en
bejaardenzorg om de werkdruk te verlagen; meer bedden-
capaciteit; geen wachtlijsten.
• Verbetering van het loon en de arbeidsomstandighe-
den van de verpleegkundigen en bejaardenverzorg-
(st)ers/bejaardenhelp(st)ers.
• Uitbreiding en verbetering van de voorzieningen voor
patienten en bejaarden; geen sluiting van ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen.
• Verbetering van de eerste-lijnszorg/thuishulp.
• Verlaging van de huidige ziektekostenpremies en van
de winsten van de farmaceutische industrie.
• Invoering van een echte volksverzekering met premie-
heffing naar draagkracht, zonder nominale premies en ei-
gen bijdragen; vooruitlopend daarop een forse verhoging
van de ziekenfonds-inkomensgrens.
• Oplossing voor wachtlijsten m.b.t. levensreddende
ingrepen, zoals hartoperaties.
• Gelegaliseerde abortus.



Bevolking en milieu

• Studie naar de gevolgen voor het milieu van de groei
van de wereldbevolking, het produktieaparaat, de vervui-
ling en de betonnering van het landschap.
• Ontwikkelingshulp die niet gebaseerd is op neo-kolo-
nialisme, niet op exportkredieten tot subsidiering van het
westerse bedrijfsleven, en niet op instandhouding van dic-
taturen.
• Sluiting van bestaande kerncentrales; pas dan kerncen-
trales als de problemen met betrekking tot de veiligheid en
de kernafvalverwerking zijn opgelost, en onder democrati-
sche controle zijn gebracht.
• Onderzoek naar alternatieve energievoorziening.
• Verbod op lozing van kernactief materiaallwater in
oppervlaktewateren, zeeen en oceanen; verbod op storting
en opslag op het land/in de bodem.
• Geen onttrekking van grond aan het landbouwareaal
ten gerieve van recreatie voor rijken, zoals in het Groningse
Oldambt. Geen tweede Maasvlakte; geen Betuwelijn; be-
scherming van het Waddengebied.
• Handhaving vliegveld Zestienhoven in zijn huidige om-
vang en op de huidige plaats, zonder nachtvluchten.
• Uitbreiding van de sluizen bij IJmuiden.

Welzijn en veiligheid

• Meer voorzieningen voor de opvang van thuis- en daklo-
zen, met de intentie deze mensenweer in een goede
werk-, leef- en woonomgeving terug te brengen.

• Opvang van jongeren door uitbreiding buurt- en
c1ubhuiswerk.

• Bescherming van de jeugd tegen druggebruik, sexueel
misbruik en criminaliteit .

• Het wegnemen van de sociale en economische
problemen die veelal aan druggebruik, vandalisme en



criminaliteit (ook: racisme en fascisme) ten grondslag
Iiggen.

• Bestrijding van het drugprobleem, onder meer door een
proef tot vrije verstrekking (onder streng medisch
toezicht) van drugs aan chronisch verslaafden.

• Meer politie-surveillance in de steden, vooral gericht op
preventie en sociale hulp aan de bevolking;
politietoezicht bij grensovergangen, havens, luchthavens,
spoorweg- en metrostations, en in winkelcentra.

• Harde aanpak van de georganiseerde misdaad zonder
aanziens des persoons (met de mogelijkheid tot
konfiskering van uit misdaad verkregen vermogen en
van persoonlijke eigendommen), met de nadruk op
economische,gewelds- en milieudelicten.

• De strengst mogelijke straffen op de handel in kinderen,
vrouwen en inwendige organen van de mens.

• Verbod op ongecontroleerde genetische manipulatie.
• Verbod op quasi- en pseudo-wetenschappelijke
experimenten op mensen, ook als deze niet de
geestelijke of lichamelijke gezondheid van de
proefpersonen aantasten.

• Strengere wetgeving ten aanzien van wetenschappelijk
onderzoek op mensen.

• Verbod op racistischeen fascistischepartijen of
groeperingen.

Vredesbeleid en landsverdediging

• Voorkoming van binnenlandse en internationale
(gewelddadige) conflicten door een politiek van onderhan-
delingen tot oplossing van geschillen.
• Een wereldwijd verbod op kernproeven; een verbod
op de aanmaak, het bezit en het gebruik van ABC-wapens.
• Een verbod op technieken in dienst van oorlogvoering
(de zgn. C-Iaboratoria).
• Ontbinding van het NAVO-pakt als agressief bondge-
nootschap tegen de volkeren.



• Handhaving van een eigen Nederlandse strijdmacht,
bestaande uit beroepsmilitairen en dienstplichtigen; geen
integratie van de Nederlandse strijdkrachten in een zgn. Eu-
ropees leger.
• Geen snelle interventiemacht; geen Luchtmobiele Bri-
gade.
• Geen deelname van Nederlandse militairen aan in-
menging in de binnenlandse aangelegenheden van andere
landen in en buiten het NAVQ-gebied, en ook niet in Neder-
land zelf.
• Geen deelname aan VN-operaties op instigatie van
grote mogendheden met imperialistische ambities.

De financiering tot uitvoering van het NCPN-program
moet komen uit:

* ongedaan maken van de miljarden belastingverlaging
waarvan de rijken hebben geprofiteerd;
* bezuinigingen op de defensiebegroting;
* bezuinigingen op de overheidsuitgaven aan de bu-
reaucratie in Brussel;verhoging van de vennootschapsbe-
lasting;
* het extra belasten van rente-inkomsten van bedrijven;
* afroming van de aardgaswinsten van de oliemaat-
schappijen;
* stopzetting van de neo-koloniale ontwikkelingshulp,
zoals die aan Indonesie;
* in beslagneming van uit georganiseerde misdaad ver-
kregen gelden en goederen;
* terugvordering van ten onrechte genoten subsidies en
premies door het bedrijfsleven, onder oplegging van zware
boetes;
* alsnog invorderen van door bedrijven en zeer welge-
stelden ontdoken belasting, met terugwerkende kracht en
onder oplegging van zware boetes;
* gedwongen leningen tegen lage rente aan de over-
heid uit grote banktegoeden, waar ook belegd;



* gedwongen investering in Nederland door beleggers,
speculanten, banken, pensioenfondsen en verzekerings-
maatschappijen;
* aan banden leggen van omvangrijke kapitaalexport;


