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De Democratische Middenpartij wil verandering brengen in de haars inziens vermolmde 
structuur in onze politiek, die thans gefundeerd is op de tegenstellingen tussen links en 
rechts. 

De Democratische Middenpartij acht de socialistische, confessionele en liberale  dogmas  
verouderd 
Zij wil zoeken naar een nieuwe eigentijdse benadering van onze problemen, waarbij ver-
ouderde begrippen zoals links en rechts moeten plaatsmaken voor een nieuwe constructieve 
politieke visie. De tegenstellingen die kunstmatig worden versterkt door de huidige poli-
tieke begrippen leiden tot negativisme, nihilisme en een afbraak van onze huidige maat-
schappij .  

Geen 't ir t te 

De Democratische Middenpartij is zich ervan bewust, dat onze huidige maatschappijvorm 
grote verbeteringen behoeft. Deze verbeteringen kunnen echter zeker tot stand komen zon-
der eerst onze huidige maatschappij tot de grond toe af te breken. Wij zullen het huidige 
systeem van ondernemingsgewijze produktie kritisch moeten bezien. Op ons mensen van de-
ze tijd rust de plicht wegen te zoeken om het systeem van ondernemingsgewijze produktie 
aan te passen aan de eisen van rechtvaardigheid voor allen in onze samenleving. Waarde-
ring voor de factor arbeid, maar ook waardering voor de factor persoonlijk initiatief. De-
ze twee elementen zijn de basis van, onze welvaart. Geen boete op prestatie voor degenen 
die extra prestaties leveren. 

Hndvfl v " 

Waardering voor het individu. Geen ondergang van de mens in de massa. Wij dienen te veel 
staatsbemoeienissen te voorkomen, aangezien hierdoor het persoonlijk initiatief steeds ver-
der wordt teruggedrongen. Begrenzing van onze collectieve voorzieningen tot hetgeen kan 
worden opgebracht door ons volk. De individuele vrijheid betekent niet het zich onttrekken 
aan de verantwoordelijkheid van ieder individu voor de gemeenschap. Juist de individuele 
vrijheid leidt tot individuele verantwoordelijkheid. 
Vanuit deze individuele verantwoordelijkheid dient de medemenselijkheid te worden be-
tracht en de verantwoordelijkheid te worden aanvaard voor het totale gebeuren in onze 
maatschappij en in de wereld. 
Het ondergaan in een anonieme collectiviteit leidt tot verzwakking van de democratie en 
tot totalitaire systemen met dictaturen zowel van links als van rechts, 
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werknemers 

Wij zullen moeten trachten het zogeheten kapitalistische systeem in onze huidige maat-

schappij om te vormen tot een voor ieder mens te aanvaarden systeem. Werkelijke betrok-

kenheid van de werknemer bij het economisch gebeuren in eigen bedrijf en in onze totale 

economie. Dit echter op een reële basis. Deze betrokkenheid dient niet onder het mom 

van zogenaamde democratisering te leiden tot verscherping van de tegenstellingen en tot 

het doen herleven van de klassestrijd. 

Medezeggenschap van de werknemers in de bedrijven op basis van medeverantwoordelijk-

heid. Medezeggenschap ook gefundeerd op de mogelijkheden tot beoordeling van de on-

dernemingsproblematiek, waarbij begrip dient te zijn voor de autonome functionering van 

het bedrijf volgens de economische wetten. 
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De Democratische Middenpartij is voor een rechtvaardige inkomensverdeling, waarbij re- 

kening dient te worden gehouden met de prestaties van de betrokkenen. 

,- 
Democratische Middenpartij1wil de  fisca le socia le  discriminatie opheffen die thans 

de • - pen en de zelfstandigen in Nederland treft. 

De Democratische Middenpartij streeft ook naar verbetering van de mentaliteit bij ons volk 
ten opzichte van onze bejaarden, die afgeschreven dreigen te worden in onze maatschappij 
Dit acht zij onjuist, evenals zij het onjuist acht, dat in de wetgeving belangrijke groepen, 
zoals de ongehuwden en andere alleenstaanden worden gediscrimineerd. 
In wetgeving en mentaliteit zou ook ten aanzien van die groepen een verandering ten goede 
moeten plaatsvinden. 

Ne wegen 
Wanneer wij de voornaamste uitgangspunten van de Democratische Middenpartij zouden sa-
menvatten komen wij tot de volgende conclusie: 

De Democratische Middenpartij wenst vernieuwing en daarmede verfrissing van het huidige 
politieke klimaat. Zij acht de politieke begrippen links en rechts verouderd. 
Zij zoekt naar een eigentijdse benadering van onze maatschappelijke problemen. Zij 
stelt hierbij de individuele verantwoordelijkheid van de mens centraal. Een individuele 
verantwoordelijkheid gepaard gaande met medemenselijkheid waarin de gemeenschappe-
lijke verantwoordelijkheid voor onze maatschappij gestalte zal moeten krijgen. 

Zij wil naar nieuwe wegen zoeken om de huidige maatschappijvorm te verbeteren. Verbe-
tering echter met inachtneming van al het goede, dat inmiddels werd bereikt. 
Geen radicalisme, negativisme of nihilisme, maar een constructieve aanpak van de proble-
men die een uitdaging betekenen voor de mens in onze huidige tijd 

De Democratische Middenpartij wil als centrumpartij fungeren om deze uitgangspunten te 
verwezenlijken. 



S 
- T » 

-S 

- 

'I 

S 

1. t schone beloften 

Vernieuwing van het vermolmde systeem van links en rechts in de politiek. Een constructieve 
aanpak van de problemen. Geen schone beloften, maar een realisatie van de werkelijke mo- 
gelijkheden. 

2. C fng fk: dscrmk, 

Verlichting van zware lasten die drukken op middengroepen en zelfstandigen in ons land. 
Invoering van de wet op arbeidsongeschiktheid ook voor de zelfstandigen. Compensatie voor 
het werk dat verbonden is bij de inning van de B.T.W. 

i boet restate  

Fiscale tegemoetkoming aan de middengroepen, die ondanks het schijnbaar hogere bruto in-
komen dikwijls een schraal netto resultaat overhouden door de hoge lasten waarvoor zij wor-
den geplaatst. Geen boete_9"restatie opgelegd aan degenen die extra prestatie willen 
(MLitiP 

4 Vrijheid pe 
- 

Vrijheid van het persoonlijk initiatief. Individuele verantwoordelijkheid. Geen ondergang 
van de mens in de massa. Begrenzing van de collectieve voorzieningen tot hetgeen door de 
gemeenschap kan worden opgebracht. Bestrijding van het misbruik van werkloosheidswet en 
bijstandswe t.  

reT-''I .1. . nwde vrouw 
Betere voorzieningen om het de gehuwde vrouw mogelijk te maken een eigen werkkring te 
kiezen. Opvangmogelijkheden voor de kinderen. Fiscale aftrekbaarheid van eventuele ge-
deeltelijke voorzieningen die getroffen moeten worden om de werkzaamheden buitenshuis 
te kunnen vervullen. 

Werkelijke inflatiebestrijding (niet met de mond maar met de daad). Overheid geen koplo-

per bij inflatie-ontwikkeling door stijging overheidstarieven. Steeds minder mensen moeten 

voor meer mensen werken. De overheid geeft hierbij het slechte voorbeeld. Ook daar zal 

men drastisch moeten ingrijpen om met minder mensen meer te doen. Reeds 4 van iedere 10 
werkenden in Nederland ziin in dienst van de overheid. De overheid zal moeten handelen 

als een bedrijf waar faillisement dreigt. Door drastische bezuinigingen in de overheids-

sfeer zal weer ruimte kunnen ko-menom onze welvaart een nieuwe stimulans te geven. Nu 

worden de zwaarste lasten afgewenteld op de middengroepen en zelfstandigen in ons land. 

Ook de ongehuwden betalen hiervoor het gelag. 

7. - "--"1limaatT1U bejaarden  - 



leeftijd dienen zij een werkelijk deel te blijven uitmaken van onze maatschappij zonder t 

vereenzamen. Vrijstelling voor hen van belasting en sociale premies over eventuele bijve 

,Jiensten tot een nader te bepalen maximum. Optrekken A.O.W. tot minimumloon. De di 

criminerende wetgeving en de mentaliteit t.a.v. ongehuwden en andere alleenstaanden 

dient drastisch gewijzigd te worden. 

8, Geen t/m r - 

Kosteloos onderwijs voor iedereen tot en met het middelbaar onderwijs. Financiering van ho-

ger en universitair onderwijs door middel van studiefinanciering. Deze gelden moeten worden 

terugbetaald in de vorm van 10% heffing op het toekomstig inkomen totdat de voorgeschoten 

gelden aan de gemeenschap zijn terugbetaald. 
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Geen verhoging vanluister- en kijkge l den. Opheffing van Hilversum  HI.  Daarvoor in de 
plaats een commerciële zender waarin zal worden deelgenomen door radio Noordzee,  
Veronica  en de Nederlandse dag en nieuwsbladpers. Bevordering van de regionale kabelte-
levisie waarin commerciële zendgemachtigden samen met de dag en nieuwsbladpers deel-
nemen. Als derde partner kan dan de overheid een educatieve taak vervullen bij deze 
nieuwe vorm van communicatie. 

10.  
Versnelling van de woningbouw door het vereenvoudigen van de tijdrovende administra- 
tieve procedure. 
Wederinvoering van de fiscale aftrekbaarheid onderhoudskosten eigen huis. 

l]. Onze - 'LIÏIH. 

Betere wegen leiden tot een grotere verkeersveiligheid. Daarom is bezuiniging op aanleg of 

onderhoud van wegen een verkeerde bezuiniging, omdat het menselijk leed, voortvloeiende 

uit de verkeersonveiligheid en de sociale kosten daaraan verbonden, in geen verhouding staan 

tot een eventuele onjuist toegepaste bezuiniging bij de wegenbouw. 

Bezuinigingen dienen gevonden te worden in een betere planning, aangezien door onjuiste 

planning de continuiteit in gevaar komt en grote verspillingen optreden. 

12. Een VOO-- rn 
De jongeren in onze maatschappij verzetten zich tegen nihilisme en zoeken nieuwe perspec-

tieven. Oe ons rust de taak deze nieuwe perspectieven te openen. Daarom zuilen wij nieuwe 
wegen moeten zoeken om de jeugd een alternatief te geven voor de verstarde verhoudingen 

en bureaucratie in onze huidige maatschappij. De ouderen dienen het vertrouwen van de 

jeugd waard te zijn. Hetzelfde vertrouwen dienen zij te stellen in onze jeugd. In een op~ 

recht dialoog kunnen wij op deze wijze bouwen aan een nieuwe maatschappij. 

Wilt U ons helpen onze uitgangspunten te realiseren, wordt dan lid van de Democratische 
Middenpartij door her storten van f pp 

girorekening 2650436 t.n.v. Penningmeester D.M.P. te Heelsum. 

U ontvangt dan een certificaat tot inspraak thuis. 

N. B. Op aanvraag zenden wij U gaarne het volledige verkiezingsprogram van de 
Democratische Middenpartij 

Administratie: Democratische Middenpartij, Postbus 12, Vorden, 
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