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Met dit manifest - tevens actie-
program op hoofdpunten - 
richten wij ons tot alle Neder-
landse kiezers, opdat iedereen 
kan weten hoe wij ons in de 
politiek opstellen. In het bijzonder 
ook richten wij ons tot de jonge-
ren, die voor de eerste maal naar 
de stembus gaan en daardoor 
zelf mede vorm gaan geven aan 
hun toekomst. 

Als ARP, CHU en KVP doen wij 
dit gezamenlijk. Omdat wij de 
tussen ons gegroeide samen-
werking ook na de verkiezingen 
willen voortzetten en verstevigen. 
Onze drie fracties in de Tweede 
Kamer zullen bijvoorbeeld zo-
veel mogelijk als eenheid gaan 
optreden. Hechte samenwerking 
tussen partijen die elkaar hebben 
kunnen vinden in een gezamen-
lijke politieke koers is in het partij-
politiek versnipperde Nederland 
een goede zaak. 

WELZIJN 
Willen wij aan de toekomst ge-
stalte geven, dan is voortzetting 
van een vooruitstrevend beleid 
nodig. Gericht op wezenlijke 
hervormingen in onze samen-
leving. Een beleid, dat mensen 
bevrijdt uit verouderde struc-
turen en hen de kans geeft zich 
open te stellen voor de toekomst. 
Daarvoor is naar onze over-
tuiging vooral grote aandacht 
nodig voor het welzijn. Wij willen 
dat het welzijnsbeleid het cen-
trale thema wordt van het 
programma dat een nieuwe 
regering gaat uitvoeren. Vanuit 
het centrale thema moet de 
democratisering voorop gezet 
worden. Omdat één van de be- 

langrijkste onderdelen van een 
totaal welzijnsbeleid moet zijn het 
stimuleren van de mede-verant-
woordelijkheid. 

In een dergelijk beleid verdienen 
naar onze mening de volgende 
programmapunten - als harde 
kern van het beleid - de grootst 
mogelijke aandacht. 

Democratisering 
a. IN HET ONDERWIJS, 

VORMING EN CULTUUR: 
geleidelijke invoering van 
gratis onderwijs gedurende de 
leerplichtige leeftijd; nationaal 
plan voor het gehele onder-
wijs; voorrang voor het kleuter-
en basisonderwijs (kleinere 
klassen) en extra aandacht 
voor de achterstand van 
kinderen uit zwak-sociale 
milieus; hoge prioriteit voor 
de vorming van de werkende 
jeugd; meerjarenplan voor 
een sociaal en cultureel wel-
zijnsbeleid; kaderwet voor 
subsidiëring van culturele en 
vormingsactiviteiten; kunste-
naars betrekken bij het vorm-
geven van de leefruimte; grote 
aandacht voor het jeugd- en 
jongerenwerk - ook wat be-
treft de sportbeoefening - 
met name in wijken met 
sociale en culturele achter-
stand. 

b. IN DE ONDERNEMING: 
voor de ondernemingsraad 
het recht van beroep op de 
rechter tegen kennelijk on-
redelijke beslissingen van de 
ondernemingsleiding; bevor-
dering van experimenten van 
bedrijfsdemocratie; voor de  

individuele werknemer klacht-
recht binnen de onderneming; 
wettelijke regeling van fusies 
en andere machtsconcen-
traties; effectieve overheids-
controle op het gebruik van 
economische macht. 

c. IN HET BESTUUR: 
verbetering en modernisering 
van het overheidsbestuur; al-
gehele grondwetsherziening; 
invoering beperkt districten-
stelsel waarbinnen evenredige 
vertegenwoordiging; snelle 
invoering van een gewestwet 
met directe verkiezingen. 

Milieubeheer 
Wetgeving tegen bodemver-
ontreiniging, geluidshinder en het 
storten van afvalstoffen op het 
land en in de zee; wettelijke 
regeling op de verwerking van 
afvalstoffen; doeltreffende sanc-
ties, waaronder de mogelijkheid 
sluiting van bedrijven te vor-
deren; wetgeving meer richten 
op het voorkomen van milieu-
vervuiling en -belasting dan op 
het ingrijpen als het kwaad ge-
schied is 
Preventief milieubeleid houdt in, 
dat alleen die economische groei 
aanvaardbaar is waarbij de ver-
ontreiniging van ons leefmilieu 
binnen verantwoorde grenzen 
wordt gehouden. Het streven 
moet gericht zijn op het af-
remmen van economische activi-
teiten die een te groot beslag 
leggen op schaarse grondstoffen 
en op het bevorderen van activi-
teiten, gericht op de verlenging 
van levensduur van produkten en 
het opnieuw in produktie nemen 
van ,,afval"stoffen. 

Volkshuisvesting 
Door de woningnood worden op 
dit moment vooral de minst-
draagkrachtigen en bewoners 
van oude stadswijken getroffen. 

Daarom: krachtige bevordering 
van de bouw van betaalbare 
woningen en verbetering van het 
oude woningbestand; uitvoering 
van een verschuivend meerjaren-
programma koppelen aan krot-
opruiming en woningverbetering. 

Geleidelijke invoering van kost-
prijshuren gekoppeld aan huur-
subsidies voor hen die de huur-
prijzen niet kunnen opbrengen. 

Bevordering van eigen woning-
bezit juist ook voor de minder-
draagkrachtigen. 

Inkomen en bezit 
Voor het inkomensbeleid - alle 
inkomens en niet alleen de CAO-
lonen omvattend - dragen over-
heid, bedrijfsleven en particuliere 
beroepsbeoefenaren ieder hun 
eigen verantwoordelijkheid. Die 
verantwoordelijkheid vraagt 
overleg en samenwerking. De 
ruimte voor groei van het parti-
culiere inkomen is voor de 
komende jaren uiterst beperkt. 
Overleg en samenwerking zal 
ertoe moeten leiden dat de minst-
draagkrachtigen hun achterstand 
kunnen inlopen. (Groepen werk-
nemers, minimumloon-trekkers, 
bejaarden, kleine zelfstandigen, 
invaliden.) Zo snel mogelijk een 
samenhangend inkomensbeleid 
ontwerpen en in uitvoering 
nemen. 



Inflatie 
Bij het opmaken van nieuwe 
taken en het aanboren van 
nieuwe financieringsbronnen is 
de overheid hoe langer hoe meer 
afhankelijk van de bereidheid in 
de particuliere sector om een 
deel van de inkomensgroei aan 
de gemeenschapsvoorzieningen 
ten goede te laten komen. Meer 
en meer dringt het besef door, 
dat het haasje-over-springen van 
lonen en prijzen niets oplost. 
Integendeel: de gulden wordt 
alleen maar minder waard, de 
werkgelegenheid komt in gevaar 
en de uitvoering van overheids-
taken wordt alleen maar duurder. 
Bestrijding van de geld-
ontwaarding kan niet - wil zij 
effect hebben - van bovenaf 
opgelegd worden. Om ons geld 
op peil te houden en daarmee de 
voorzieningen voor de gemeen-
schap is voor maatregelen die dat 
ten doel hebben de steun en 
medewerking van zoveel moge-
lijk groepen en personen nood-
zakelijk. 

Vrede en 
veiligheid 
Actieve inzet van Nederland om 
tot wederzijdse evenwichtige ver-
mindering van bewapening en 
strijdkrachten te komen en tot 
internationale verdragen op ver-
bod van biologische en 
chemische wapens, stopzetting 
van kernproeven en het kernvrij 
maken of houden van bepaalde 
gebieden. 
Bevordering van een Europese 
Veiligheids Conferentie. Geen 
West-europese kernmacht. Hand-
having van de defensie-uitgaven  

op een redelijk peil uitgaande 
van de stelling dat kwaliteit boven 
kwantiteit dient te gaan. Ter be-
vordering van vrede en veilig-
heid, wereldwijde solidariteit en 
rechtvaardigheid: blijvende in-
spanning voor de ontwikkelings-
landen. Opvoering van de 
Nederlandse bijdrage tot 0,7 % 
van het bruto nationaal produkt 
in de vorm van feitelijke uitgaven; 
actieve steun aan regeringen en 
activiteiten die de positie van de 
minst-bedeelden willen ver-
beteren, in het bijzonder in 
Latijns-Amerika. 

Kwesties van 
leven en dood 
Ontwikkeling van techniek en 
medische wetenschap dwingen 
eens te meer tot bezinning op 
wezenlijke vragen van leven en 
dood. Uitgangspunt voor ons is 
daarbij, dat het leven, ook het 
ongeborene;  optimale bescher-
ming dient te krijgen en dat de 
ethiek meester moet blijven van 
het medisch handelen. 
Vanuit dit uitgangspunt moet 
daarom gewerkt worden aan 
wettelijke regelingen inzake 
euthanasie, orgaan-transplan-
tatie, sterilisatie en andere in-
grepen in het wezen van de 
mens. 
Vanuit datzelfde uitgangspunt 
dient ook een wettelijke regeling 
inzake abortus provocatus ervan 
uit te gaan, dat abortus provo-
catus in beginsel alleen aanvaard-
baar kan zijn, wanneer naar 
medisch-sociale indicatie het 
lichamelijk of geestelijk welzijn 
van de vrouw ernstig wordt 
bedreigd. Grote nadruk op het 
voorkomen van ongewenste 
zwangerschap. 

Financiering 
Wij beloven geen gouden 
bergen. Wij zeggen heel duide-
lijk, dat niet alles tegelijk kan. 
Ook de geldontwaarding, ook 
het alles ineens en tegelijk willen, 
tast ons welzijn aan. En juist om 
de bevordering van het welzijn is 
het ons begonnen. Wij zijn ervan 
overtuigd, dat ook de komende 
jaren in het teken van matiging 
zullen moeten staan. Juist om 
extra aandacht te kunnen geven 
aan de minst-draagkrachtigen, de 
sociaal-zwakken, de economisch 
zwakkere regio's, juist ook voor 
goed onderwijs als basis voor 
welzijn. Maar zelfs met een sober 
beleid gebouwd op het voort-
durend her-ijken van bestaande 
uitgaven en taken, zal aan lasten-
verzwaring niet zijn te ontkomen. 
Als de samenleving dat wil 
accepteren, stellen wij een jaar-
lijkse verzwaring van de be-
lastingdruk voor met ten hoogste 
een half procent per jaar. Wij 
achten die noodzakelijk, maar 
wij zeggen erbij, dat ons beleid 
gericht zal zijn op het geleidelijk 
aan afzwakken van die druk-
verzwaring. 
Wij menen dat het tevens nodig 
is rekening te houden met ver-
zwaring van de premiedruk voor 
de sociale verzekeringen met 
driekwart procent per jaar. Maar 
ook die stijgende lijn zal zo 
mogelijk afgezwakt moeten 
worden. 

Om die doelstellingen te be-
reiken zal goed overleg tussen 
overheid, bedrijfsleven en ver-
tegenwoordigers van de vrije 
beroepen noodzakelijk zijn. Mis-
lukking van een dergelijk overleg 
betekent verdergaande geld- 

ontwaarding. Met als direct ge-
volg, dat het welzijnsbeleid, zoals 
wij dat zouden willen voeren in 
belangrijke mate niet verwezen-
lijkt zal kunnen worden. 

Samen met 
anderen 
Wij kiezen voor de verwezen-
lijking van onze plannen uit-
drukkelijk voor het overleg met 
andere partijen. Zonder daarbij 
de tegenstellingen te willen weg-
drukken. Wij schuwen het bloot-
leggen van tegenstellingen niet, 
maar wij zullen ons blijven ver-
zetten tegen het polariseren om-
wille van de polarisatie. Een der-
gelijke parlementaire meerder-
heid is naar onze mening een be-
langrijke voorwaarde om aan een 
kabinet de kracht te geven om 
noodzakelijke structurele her-
vormingen tot stand te brengen. 

Daarom zijn wij ook in de 
komende periode bereid tot 
samenwerking met andere 
partijen Maar niet ten koste van 
alles, niet ten koste van onze 
principiële opvattingen over onze 
samenleving en de veranderingen 
die daarin nodig zijn. Wij be-
seffen dat het aantal mogelijk-
heden om een regering te vor-
men, die gedreven wordt door de 
wil om, zij het geleidelijk, her-
vormingen aan te brengen, 
steeds geringer wordt. Wij zijn 
bereid de vorming van zo'n 
regering mogelijk te maken. 

Maar als het moet, zijn wij ook 
bereid vanuit een minderheids-
positie onze verantwoordelijk-
heid te aanvaarden. 
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