
De update van ons actieprogramma op hoofdlijnen 

Naar aanleiding van de val van het kabinet van CDA, LPF en VVD 
heeft het Partijbestuur aan de programmacommissie die eerder het 
actieprogramma 'Eerste weg links: stem voor sociale wederopbouw' 
voorbereidde, gevraagd om een update te maken ten behoeve van 
de Kamerverkiezingen van 22 januari 2003. Het resultaat daarvan is 
het Actieprogramma 2003 - 2007. Besluitvorming vindt plaats op het 
speciale verkiezingscongres op 23 november 2003 in Rotterdam. 

Recente ontwikkelingen in maatschappijen politiek 

Het concept actieprogramma 2003 - 2007 is vanzelfsprekend gebaseerd op het vigerende actie-
programma dat we op ons congres van 19 januari j.t. vaststelden, op basis van uitgebreid overleg in 
alle geledingen van de SR 

In de afgelopen maanden is Nederland tengevolge van twee kabinetscrises en de daaraan voorafgaande 
besluiteloosheid nauwelijks geregeerd. Dat betekent ook dat er weinig nieuw beleid in gang gezet is 
waarop we in ons nieuwe actieprogramma moeten reageren. 
Desalniettemin zijn er wel kwesties die in dit nieuwe programma wat meer aandacht krijgen. Deels 
heeft dat te maken met de recente ontwikkelingen in politiek en samenleving. Het ineenstorten van de 
paarse coalitie en het daarmee gepaard gaande verlies van de kiezersgunst voor PvdA, VVD en D66 
heeft veel te maken met de stijl van besturen en de wijze waarop (niet) ingegaan is door die coalitie 
op problemen in de samenleving, met name op terreinen als zorg, onderwijs, migratie en integratie, 
veiligheid, de publieke sector en de 'uitverkoop van de beschaving' in het algemeen. In dit nieuwe 
actieprogramma belichten wij onze alternatieven op die terreinen nog wat meer dan in het vigerende 

programma. 
Het massale protest tegen de heersende politiek via de enorme steun van kiezers aan de Lijst Pim 
Fortuyn resulteerde in de vorming van het 'pimpelpaarse' kabinet van LPF met CDA en VVD. De 
vorming was even onvermijdelijk als het uiteenvallen ervan. Het razendsnelle verval van de nieuwe 
protestpartij doet niet af aan de reëel bestaande bodem onder de verontwaardiging van veel kiezers. 
Door een aantal aanvullingen en verduidelijkingen is het nieuwe programma nog beter dan voorheen 
geschikt om ook deze kiezers aan te spreken op de degelijkheid van onze alternatieven voor Paars en 
Pinipelpaars. 
Hierna wordt aangegeven waar welke wijzigingen door de programmacommissie zijn aangebracht. 
In het nieuwe programma zijn die zaken vervallen, welke door feitelijke ontwikkelingen achterhaald 
bleken. Verder zijn er nog een aantal tekstuele verbeteringen aangebracht. Op deze wijzigingen gaan 

we hieronder niet in. Ze spreken voor zich. 
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Hoofdstuksgewijs overzicht van aanvullingen en wijzigingen 
van actieprogramma 2003 - 2007 in vergelijking met het huidige 
actieprogramma 2002 - 2006 

1 Eerste weg links: stem voor sociale wederopbouw 

In dit inleidende hoofdstuk zijn de recente politieke ontwikkelingen verwerkt. Verder zijn de hoofd-
lijnen van onze voorstellen meer samengebonden en is meer klemtoon gelegd op buitengewoon 
actuele thema's als integratie, veiligheid en terrorisme. Waar nodig zijn bedragen aangepast aan eerder 

afgesproken indices. 

2 Democratie 

Nieuw in dit hoofdstuk zijn de passages over wachtgeldregeling voor politici, over normen en waarden 

en over integriteit van bestuur. 

3 Werk en inkomen 

In dit hoofdstuk is nieuw opgenomen ons standpunt over het spaarloon en is een verheldering aan-
gebracht in ons standpunt inzake gesubsidieerde arbeid naar aanleiding van recente voornemens om 
deze banen af te schaffen in plaats te reguleren en normaal te belonen. In andere hoofdstukken is 
overigens ook aandacht gegeven aan het belang van het werk dat door deze werknemers wordt verricht 
en de noodzaak om dat werk te behouden en naar behoren te belonen. Toegevoegd is een voorstel 
inzake de bescherming van kleine ondernemers, 

4 Zorg 

Nieuw in dit hoofdstuk zijn ons voorstel over een wettelijk zorgrecht, over verbetering van de invloed 
van werkers in de zorg en over meer aandacht voor patiëntenbelangen. Over het belang van klein-
schalige huisartsenposten, meer respijtzorg en meer begeleiding van mantelzorg zijn voorstellen 
toegevoegd. Ook zijn onze voorstellen inzake het tegengaan van heroïneprostitutie en het bestrijden 
van vrouwenmishandeling opgenomen. De voorstellen uit het door ons samen met daklozen en hun 
belangenorganisaties opgestelde 'Onderdakplan' zijn verwerkt in dit hoofdstuk. Dat geldt ook voor 
ons pleidooi voor aanscherping van het reclamebesluit inzake farmaceutische middelen en ons voorstel 
om geslachtskeuze om niet-medische redenen verboden te laten blijven. 

5 Voedselveiligheid en landbouw 

Nieuw in dit hoofdstuk is ons voorstel over hervorming van het Europese landbouwbeleid, waarover 
in de komende tijd belangrijke besluiten genomen moeten worden. 

6 Dierenwelzijn 

Na de totstandkoming van regelgeving inzake jachtverboden pleiten we nu met name voor meer aan- 
dacht voor de handhaving van de nieuwe regelgeving. 

7 Natuur en milieu 

In dit hoofdstuk is een voorstel toegevoegd over het door ons gewenste verbod op export van afval. 
Ook is ons voorstel over het tegengaan van wateroverlast toegevoegd. 

8 Onderwijs 
Vanwege de grote noden in het onderwijs hebben we het voorstel opgenomen om voorlopig ICT-
gelden in het onderwijs vrij inzetbaar te maken. Toegevoegd is ons pleidooi om in de bachelor-
masterstructuur kwaliteit voor tempo te laten gaan en hoger onderwijs geen handelswaar te laten 
worden - en het dientengevolge uit te zonderen van het  General  Agreement  on Trades  in Services  
(OATS).  Extra aandacht wordt gegeven aan ons voorstel om leegkomende woningen niet te slopen 
maar in te zetten voor huisvesting van jongeren. 



9 Verkeer en vervoer 
Dit hoofdstuk heeft een andere redactie gekregen. De volgorde van voorstellen is aangepast en meer 
klemtoon ligt op de absolute noodzaak om het openbaar vervoer weer volledig onder overheidstoezicht 
te brengen teneinde het treurige verval van de dienstverlening te kunnen aanpakken. Ook is er een 
voorstel toegevoegd over filebestrijding en rekeningrijden. 

10 Wonen en ruimtelijke ordening 
In dit hoofdstuk staat nieuw opgenomen ons voorstel over het tegengaan van grootschalige woningsloop. 

11 Veiligheid, recht en rechtsbescherming 
Het nieuwe hoofdstuk 11 is een samenvoeging van de hoofdstukken 11 en 12 uit het actieprogramma 
2002-2006. Nieuwe passages zijn opgenomen over ons voorstel dat de overheid niet mag tolereren 
dat bepaalde misdrijven niet of nauwelijks worden opgespoord, vervolgd en berecht. Ontlasting van 
de rechterlijke macht door maatregelen als bemiddeling bij bepaalde conflicten is als nieuw punt 
opgenomen. De noodzaak om naast het vinden en bestraffen van criminelen vooral in te zetten op het 
voorkomen van crimineel en ander asociaal gedrag heeft een extra accent gekregen, in het licht van de 
huidige maatschappelijke discussie OVCf veiligheid. Ook wordt ingegaan op onze opvatting dat 
kortzichtige plannen als meer gevangenen op één cel meer nieuwe problemen veroorzaken dan dat 
ze bestaande problemen oplossen. 

12 Cultuur 
Een voorstel is toegevoegd om meer ruimte en mogelijkheden te bieden aan kleine cultuurgroepen, 
waaronder het amateurtoneel en de poppodia. 'Verder wordt voorgesteld om alle musea op één dag in 
de week (naar keuze van de instelling) gratis open te stellen. Toegevoegd is ons pleidooi voor hand-
having van een pluriforme pers en onze opvatting dat radiofrequenties niet geveild moeten worden. 

13 Sport en spel 
Toegevoegd is een voorstel om de sportopleidingen uit te breiden, met name ten behoeve van meel-
scholing van de vrijwilligers die het fundament onder onze breedtesport vormen. Nieuw is het voorstel 
om echte voetbalfans hun vrijheid terug te geven en echte voetbalvandalen harder aan te pakken. 

14 Migratie 
Aan dit hoofdstuk is ons voorstel toegevoegd om uitbuiters van hier verblijvende illegalen harder en 
sneller aan te pakken en ons voorstel om te komen tot een generaal pardon voor asielzoekers die op 
1 april 2001 (toen de nieuwe Vreemdelingenwet in werking trad) drie jaar of langer in de opvang zaten 
(al dan niet uitgeprocedeerd). 

15 Samen leven en integratie 
Dit hoofdstuk is mede vanwege het verschijnen van ons Deltaplan voor een geintegreerde samenleving 
geactualiseerd. Daarmee wordt onze stellingname tegen het falende integratiebeleid beter gekoppeld 
met onze alternatieven om het stokkende integratieproces weer op gang te brengen. Spreiding van 
migranten over scholen en wijken is naar onze opvatting daarvoor essentieel. 

16 Kinderen en jongeren 
In dit hoofdstuk zijn geen wijzigingen aangebracht. 

17 Ouderen 
Nieuw in dit hoofdstuk zijn ons verzet tegen herinvoering van een nutteloze sollicitatieplicht voor 
57,5-jarigen en ons standpunt dat van AOW'ers geen AOW-premie moet worden gevraagd om nieuwe 
aanslagen op de koopkracht van ouderen te voorkomen. Verder is toegevoegd ons voorstel om ouderen 
een volwaardige vertegenwoordiging te geven in de nieuwe Spaarfonds- en pensioenwet. Toegevoegd 
is ook een voorstel over uitbreiding van de ouderenzorg en over het invoeren van een recht op eigen 
woonruimte voor ouderen. 



18 Mensen met een handicap 

Dit is een volledig nieuw hoofdstuk, waarin onze voorstellen zijn opgenomen om mensen met een 
handicap volwaardig te kunnen laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. In het vorige actie-
programma waren deze voorstellen verspreid over de verschillende hoofdstukken. Met het bijeen-
brengen van deze voorstellen in een nieuw hoofdstuk denken we tegemoet te komen aan veel 
verzoeken daarover van leden, kiezers en gehandicapten en hun organisaties. 

19 Vrede, veiligheid en ontwikkeling 

De aanslagen van 11 september 2001 op het  World Trade Centre  in New York en de daarop door de 
Verenigde Staten verklaarde 'oorlog tegen het terrorisme' en de Nederlandse betrokkenheid daarbij, 
maakten aanpassing en aanvulling van het vigerende actieprogramma noodzakelijk. Opgenomen is 
ons voorstel om terrorisme niet met nieuwe oorlogen te bestrijden maar met het aanpakken van de 
voedingsbodem van het terrorisme: armoe, uitbuiting en onderdrukking, gekoppeld aan een effectieve 
opsporing, vervolging en bestraffing van misdaden tegen de menselijkheid. Ook is nieuw in dit hoofd-
stuk ons voorstel dat Nederland er alles aan doet om ondermijning van het op Nederlandse bodem 
gevestigde Internationaal Strafhof door de Verenigde Staten tegen te gaan. 
Opgenomen is ons voorstel tot beëindiging van het slepende conflict in liet Midden-Oosten door het 
garanderen van een veilig Israël en het mogelijk maken van een levensvatbaar Palestina. Om pressie 
uit te oefenen teneinde dat doel te bewerkstelligen dient Nederland in Europees verband opschorting 
van het associatieverdrag met Israël te bepleiten. 
In verband met de komende uitbreiding van de Europese Unie is ons standpunt opgenomen dat het 
opheffen van de Europese deling uiterst wenselijk is maar de wijze waarop de huidige Europese Unie 
te werk gaat de feitelijke tweedeling niet zal verminderen. Daarvoor is ingrijpende wijziging van 
beleid nodig, welke wij bepleiten. 
Toegevoegd is ons voorstel om medewerking aan de ontwikkeling van de Joint Strike  Fighter  stop te 
zetten. 

20 Middelen 

Nieuw zijn onze voorstellen om te komen tot een verbod op optieregelingen van managers in eigen 
bedrijf en over aanpassing van de huidige fraudegevoelige accountantscontrole in het bedrijfsleven. 
Ook wordt aandacht gegeven aan liet spaarloon. Tot slot is een passage opgenomen over de actuele 
economische situatie en de wijze waarop onder de huidige omstandigheden onze eerder door het 
Centraal Planbureau doorgerekende voorstellen gerealiseerd kunnen worden, zonder het streven naar 
begrotingsevenwicht prijs te geven. 
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