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1. Waarom meedoen?

Er zijn twee redenen waarom de Centrumpartij meedoet 
aan de Europese verkiezingen: één van ideologische aard 
en één van praktisch-politieke aard.

De ideologische reden

De ideologische reden is dat de Nederlandse kui
tuur een onlosmakelijk onderdeel vormt van de Europese 
kuituur. De christelijke en humanistische normen en 
waarden die door onze kuituur zijn voortgebracht 
vormen de grondslag van het Nederlandse staats
bestel .

De Centrumpartij signaleert de laatste tijd he
laas een ernstige aantasting van deze normen en waarden 
omdat onze samenleving door allerlei oorzaken op drift 
is geraakt. Het logische gevolg hiervan is dat ons ge
hele staatsbestel aan alle kanten begint te rammelen. 
Dit betreurt de Centrumpartij in ernstige mate. In dit 
verband moet gewezen worden op plannen van politieke 
partijen om bij de komende Nederlandse grondwetswijzi
ging het nationaliteitsbeginsel en de hieraan verbonden 
exclusieve burgerrechten en -plichten als het ware 'on
wettig’ te maken: ieder onderscheid tussen Nederlander 
en niet-Nederlander wordt namelijk in beginsel straf
baar gemaakt! Op deze wijze wordt de Nederlander min 
of meer het recht op eigen nationaliteit ontnomen. En 
dit recht is nog wel verankerd in de Rechten van de 
Mens, die door de Verenigde Naties en de Europese Ge
meenschap als hun ideologische grondslag erkend worden.

Kortom, de Nederlandse staatsvorm wordt door de 
nieuwe grondwet die de gevestigde politieke partijen 
voor ons volk in petto hebben, zó fundamenteel bedreigd,
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dat het zaak is om zowel ons eigen volk, als onze buur
landen die een soortgelijke demokratische staatsvorm be
zitten, te alarmeren. Met deze buurlanden zit Nederland 
in de Europese Gemeenschap. Hier zijn op dit ogenblik 
tien Europese staten lid van. De Centrumpartij is van 
plan een algehele discussie op gang te brengen over deze 
bedreiging van het nationaliteitsbeginsel. Immers dit 
beginsel is in feite een 'geboorterecht' dat ons volk 
moeizaam - eerst in een tachtigjarige oorlog tegen de 
Spaanse bezetters en onlangs nog in een vijfjarige strijd 
tegen de Duitse bezetters - heeft verworven. Bedreiging 
van dit beginsel betekent uiteindelijk bedreiging van het 
machtsevenwicht in héél Europa: een land dat de kulture-
le en historische beginselen van zijn staatsvorm over
boord gooit zal vroeg of laat een soort machtsvacuüm 
scheppen. En deze leegte zal uiteindelijk door een of 
ander land weer opgevuld worden. Maar in dat geval zijn 
wij, Nederlanders, ons moeizaam verworven zelfbeschik
kingsrecht wel kwijt!

Er dient dus een halt te worden toegeroepen aan de 
onverantwoorde internationalistische experimenten van de 
christen-demokratische,socialistische en liberale machts
hebbers in Nederland, die kennelijk bezig zijn alle wer
kelijkheidszin en inzicht in internationale politieke 
verhoudingen kwijt te raken. In binnenlands verband zal 
de Centrumpartij in het Parlement de ondergraving van het 
nationaliteitsbeginsel aan de orde stellen en de discus
sie hierover landelijk aanzwengelen. Maar het is ook 
zaak, gezien de gevolgen van dergelijke internationalis
tische experimenten voor de Europese veiligheid en poli
tieke harmonie, om in het Europees Parlement èn bij het 
Europees Gerechtshof, alarm te slaan. Op deze wijze kun
nen dan de buitenlandse partijgenoten van genoemde drie 
stromingen, die meer realiteitszin hebben en die zich 
niet te buiten gaan aan dergelijke experimenten, hun Ne
derlandse kollega's tot de orde roepen, zowel in hun ei
gen belang, als in het belang van het Europese .machts
evenwicht en uiteindelijk ook in het belang van de Euro
pese beschaving, op wier normen en waarden ons Nederlands 
staatsbestel is gegrondvest.
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De praktisch-politieke reden

Er is ook een praktisch-politieke reden waarom de 
Centrumpartij haar stem moet laten doorklinken in het 
Europees Parlement. Een groot aantal politieke proble
men kan wegens hun grensoverschrijdend karakter alleen 
in internationaal verband doeltreffend en op praktische 
wijze worden aangepakt. Als Nederland om partijpoli
tieke redenen bijvoorbeeld een slap uitzettingsbeleid 
voert, of in vergelijking met de omringende landen een 
zeer milde strafmaat hanteert, heroïne en marihuana wil 
legaliseren en een laks vervolgingsbeleid voorstaat, 
dan oefent ons land een reusachtig aantrekkingskracht 
uit op allerlei misdadige elementen. Deze personen en 
bendes kunnen in Nederland dan veilige thuisbases bou
wen van waaruit zij in heel Europa kunnen opereren. 
Behalve dat de veiligheid van onze buurlanden hierbij 
in het geding komt - in Nederland is 'orde en veilig
heid' allang een vies begrip geworden - daalt het aan
zien van ons land zozeer dat onze belangen in het bui
tenland steeds minder serieus worden genomen. En dit 
zal allerlei nare gevolgen hebben voor onze politieke 
en economische relaties met het buitenland.

Voorts zij vermeld dat indien bijvoorbeeld de 
wettelijk voorgeschreven normen voor arbeidsveilig
heid, kwaliteit van waren, indienstneming en ontslag, 
hygiëne en vakbekwaamheid, giflozingen en slachtmetho
den duidelijk afwijken van de normen die door onze 
buurlanden en voornaamste handelpartners gehanteerd 
worden, dan brengt dit de konkurrentiepositie van onze 
Nederlandse bedrijven in ernstig gevaar. Dit kan weer 
de werkgelegenheid en onze volkswelvaart nadelig be- 
invloeden.

Tenslotte zij erop gewezen dat Nederland het 
dichtsbevolkte land in Europa is. Hoewel dit statis
tisch hard gemaakte feit zowat taboe verklaard is door 
partij- en vakbondsbonzen wier salaris en politieke 
macht rechtstreeks gekoppeld is aan het aantal mensen 
dat zij van zich afhankelijk hebben weten te maken, 
lijdt heel het Nederlandse volk in'meer of mindere ma
te onder deze overbevolking. Ons milieu is overbelast: 
lucht, water en grond zijn ernstig vervuild, onze unie-
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ke dieren- en plantenwereld is bezig te verdwijnen. Be
halve dat wij het afval van onze eigen industrie nauwe
lijks kunnen verwerken, komt van over de grenzen ook nog 
de vervuilde lucht en zure regens aangewaaid uit de Roer- 
pot, het Luikse, het Kolenwoud, enz. De grote rivieren 
die in ons land uitmonden voeren giftige chemicaliën en 
zware metalen mee uit het Bazelse industriegebied, de 
Franse kalimijnen en de Duitse werkplaatsen. Daarom is 
het zaak dat de Centrumpartij ook in deze kwesties, die 
de leefbaarheid van ons land in voortdurend gevaar bren
gen, haar stem krachtig kan laten doorklinken in het 
Europees Parlement.

Slotsom

Een stem van de Centrumpartij in het Europees Par
lement is dus een stem voor de belangen van het Neder
landse volk. Immers: daar de Centrumpartij haar eigen 
bestaansrecht ontleent aan het onverkort opkomen voor de
ze belangen zal het Nederlandse volk zich in deze partij 
haar meest overtuigende pleitbezorger verwerven voor de 
Nederlandse belangen binnen de Gemeenschap van Europese 
volkeren.

Deze gemeenschap heeft in de loop van de na-oorlog- 
se periode vooral economisch gestalte gekregen. Door de 
samenwerking op dit vlak in opeenvolgende verdragen te 
regelen heeft de Europese Gemeenschap (EG) haar plaats 
als grootste handelsblok en als op één na grootste indus- 
trieblok - na de Verenigde Staten -- ter wereld kunnen 
verwerven en verstevigen. Maar deze samenwerking zou 
beslist niet tot stand zijn gekomen indien haar lidsta
ten niet uit een gemeenschappelijk Europees erfgoed de 
motivatie voor hun Europees beleid hebben kunnen putten. 
Inderdaad heeft de Europese Eenwording op economisch 
vlak al haar lidstaten geen windeieren opgeleverd. 
Vandaar dat het lidmaatschap van de EG is uitgegroeid 
van oorspronkelijk 6 tot nu 10 lidstaten. En vandaar 
dat Spanje en Portugal een aanvraag hebben lopen om lid 
te worden. Maar een louter materialistisch 'Europa der 
Goederen', zoals de EG nu nog grotendeels is, is niet 
voldoende om het Europees erfgoed veilig te stellen te
gen gevaren van buitenaf. Want ook op sociaal en kul-
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tureel vlak dient de eenwording verder gestalte te krij
gen. Zeker nu onze nationale identiteit evenals die in 
onze omringende landen steeds meer wordt bedreigd door 
een aanhoudende volksverhuizing uit niet-Europese kul- 
tuurgebieden. Tenslotte zal op langere termijn de po
litieke eenwording binnen een Europese Volkerenfedera
tie - hoe paradoxaal het ook moge klinken - de huidige 
internationalistische tendenzen ter ondergraving van 
onze Nederlandse identiteit effectief kunnen tegengaan. 
Want zowel onze nationale identiteit als onze demokra
tische staatsvorm zijn unieke verworvenheden van één, 
gemeenschappelijk Europees, erfgoed. Het is dit erf
goed en de hieruit voortspruitende normen en waarden 
dat door de Centrumpartij en de haar verwante nationale 
partijen in Europa erkend worden als ideologisch en 
praktisch uitgangspunt van al haar politiek denken en 
handelen. Door dit zo met nadruk te stellen geeft de 
Centrumpartij aan dat zij een duidelijk omschreven poli
tiek concept bezit dat onontbeerlijk is voor een doel
matige aanpak van de reeks politieke, economische en 
sociaal-kulturele vraagstukken die alleen in Europees 
verband zijn op te lossen. Welke vraagstukken dit zijn 
en hoe zij volgens de Centrumpartij aangepakt dienen te 
worden staat in de volgende hoofstukken die het voorge
stane beleid op een aantal hoofdpunten nader omschrijft.
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2. Europa, ons werelddeel

Het woord 'Europa' of 'Avondland' is meer dan alleen 
maar een naam voor een bepaald werelddeel: het is op 
grond van de gemeenschappelijke afkomst, het gemeen
schappelijk doorleefd verleden, de herkenbare levens
stijl en de samenhangende denkwereld van de volkeren, 
die met name in West-Europa wonen een begrip geworden 
voor een bloeiende kuituur die haar stempel gedrukt 
heeft op de hele wereldgeschiedenis. De 'universele' 
indruk die de zogenaamde Westerse techniek, wetenschap 
en levensstijl nu maakt is het gevolg van de geslaagde 
wereldwijde verbreiding van de Europese kuituur in de 
afgelopen vijf eeuwen.

De EG als de meest geslaagde Europese organisatie

Door de twee kontinentale broedertwisten, die de 
twee wereldoorlogen in feite geweest zijn, heeft Europa 
zijn leidende rol in de wereldpolitiek verloren aan de 
twee supermachten, de Verenigde Staten en de Sovjet 
Unie. Erger nog, in de sinds de laatste wereldoorlog 
voortdurende konfliktsituatie tussen deze twee wereld
machten is het Europese vasteland nu in twee kampen 
verdeeld. Van de verschillende pogingen om in ieder 
geval een duurzame vrede en samenwerking in het Wester
se kamp te waarborgen (bijvoorbeeld in het kader van de 
NAVO, Raad van Europa, OEEC/OECD, EG en EFTA) is de EG, 
ofwel Europese Gemeenschap de meest geslaagde te noemen.

Haar geschiedenis

De Europese Gemeenschap is opgericht met de be
doeling:
1. de vijandschap tussen Frankrijk en Duitsland, die
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de duurzame vrede op het vasteland altijd in de weg 
heeft gestaan, voor eens en voor altijd de wereld uit 
te helpen;

2. het in 1940-1945 verwoeste West-Europa ekonomisch 
weer op te bouwen;

3. een eerste konkrete stap te zetten in de richting van 
een Verenigd Europa der Volkeren.
De huidige opzet van de EG vindt zijn oorsprong in 

het plan Schuman-Monnet, dat in mei 1950 door de Franse 
Minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman is gelan
ceerd. Door de positieve respons hierop van zes landen: 
Frankrijk, Duitsland, Italië en de Benelux, kwam in 1951 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) tot 
stand. De EGKS is min of meer het eerste geslaagde 
'supranationale orgaan' in de Europese geschiedenis: 
want Vrij wittig stonden deze zes staten een deel van hun 
autonomie af aan een overkoepelend lichaam, dat volledig 
gerechtigd is de gemeenschappelijke belangen op een be
paald gebied voor de afzonderlijke staten te behartigen.

Aan het begin van de vijftiger jaren was de bezie
ling voor'een Verenigd Europa onder de voornaamste poli
tici van deze landen nog zo groot dat zij de verwezen
lijking van de Europese Politieke Unie (EPU) in het na
bije verschiet zagen. De regeringen van de zes lidstaten 
hadden zelfs de plannen voor een gezamenlijke leger hele
maal rond en in verband hiermee het verdrag voor een 
Europese Defensie Unie (EDU) reeds ondertekend, toen door 
weigering van het Franse Parlement om het verdrag te 
ratificeren alles weer in de ijskast geplaatst werd.

Na een impasse van zo'n drie jaar vonden 'de Zes' 
elkaar toch nog in de oprichting van de Europese Ekono- 
mische Gemeenschap (EEG) en de Euratom (Kernenergiesamen- 
werkingsverband). Dit gebeurde in 1957. In 1967 werden 
de EGKS, EEG en Euratom samengesmolten tot kortweg 'Euro
pese gemeenschap'. Hierdoor is een Europees beleid op 
het gebied van landbouw, handel en belangrijke grondstof
fen (staal) en twee energieleveranciers (kolen en kern
energie) een feit geworden. De lidstaten kwamen overeen 
dit gemeenschappelijk beleid geleidelijk uit te breiden 
tot andere belangrijke terreinen.

Na moeizame onderhandelingen werd de EG in 1973
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eindelijk uitgebreid door toetreding van Groot Brittanië, 
Ierland en Denemarken. Een volksstemming verhinderde de 
toetreding van Noorwegen, terwijl de Groenlandse bevol
king onlangs in een referendum stemde voor uittreding 
uit de Europese Gemeenschap. In 1977 vroegen Spanje,
Portugal en Griekenland het lidmaatschap van de EG 
Van deze drie is in 1981 het lidmaatschap van Grieken
land (Hellas) een feit geworden. Daarom spreken wij nu 
van het 'Europa van de Tien'. Tot slot zij vermeld dat 
in 1979 een nieuwe mijlpaal op weg naar de Europese 
Integratie is bereikt met het houden van rechtstreekse 
verkiezingen voor de afgevaardigden naar het Europees 
Parlement.

De algemene voordelen

Wat heeft de EG in de loop van haar bestaan be
reikt? En wat voor voordelen heeft zij voor ons land 
opgeleverd? Welnu, hoewel de hiervoor vermelde derde 
bedoeling: het totstandbrengen van een Verenigd Europa, 
langzamerhand op de achtergrond is geraakt, en wel 
steeds meer naarmate er meer lidstaten bijkwamen, is 
het toch niet mis wat de EG voor onze welvaart heeft 
gedaan: door steeds meer belemmeringen van het vrije 
verkeer van personen, werk, goederen en kapitaal weg te 
nemen is de EG het grootste handelsblok en het êén na 
grootste industrieblok ter wereld geworden. Hierdoor 
vertienvoudigde het handelsverkeer tussen 1958 en 1972, 
terwijl het nog eens meer dan verdubbelde tussen 1973 en 
1979 (van 248 miljard gulden tot 614 miljard gulden).

Voordelen voor 'de gewone man'

Goed, dit alles mag dan wel voordelig zijn voor 
de ondernemers en handelaren, maar wat merkt de gewone 
verbruiker hiervan? Welnu, een beperkt aantal voorbeel
den moet duidelijk maken, dat de EG ons dagelijks leven 
ten zeerste heeft beïnvloed. Het op elkaar afstemmen 
(de 'harmonisatie') van de normen voor de kwaliteit van 
het voedsel, de etikettering, verpakking enz. komt 
rechtstreeks ten g ede aan ons allemaal. Hierdoor we
ten wij wat wij kopen binnen het héle EG-gebied. De
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laatste tien jaar zijn mede door het Europese landbouw
beleid de voedselprijzen - die toch niet al te hoog zijn 
in vergelijking tot andere Westerse landen buiten de EG - 
verder gedaald. Harmonisatie van de autonomen betekent 
dat niet meer zoals voorheen voor ieder land een apart 
type auto gebouwd hoeft te worden. Dat bevordert de mas- 
saproduktie en drukt dus de prijs. Als wij ergens binnen 
het EG-gebied ziek worden, dan worden de kosten vergoed 
via het zogenaamde El 11-formulier.

Als wij in een EG-lidstaat in loondienst zijn, dan 
behoudpn wij de sociale zekerheid, vakbondsrechten en an
dere sociale voordelen die wij ook in eigen land genieten. 
En komen wij van een EG-land weer in eigen land dan kun
nen wij zonder extra te betalen meer dan voorheen rook
waren, alkoholische dranken, parfums en andere luxe-arti- 
kelen meenemen. Om de samenhang van het EG-gebied voor 
iedereen nog zichtbaarder te maken worden - zoals de 
plannen er nu voorstaan - in 1985 de eerste EG-paspoorten 
uitgevaardigd, terwijl wij binnen niet al te lange tijd 
ook een Europese munt kunnen verwachten.

De nadelen

Helaas bestaat er ook een keerzijde van de EG- 
medaille. Dit wordt wel duidelijk in de volgende hoofd
stukken, waarin allerlei EG-vraagstukken worden behandeld. 
Het Europese landbouwbeleid bijvoorbeeld heeft naast veel 
goeds ook veel kwaads aangericht, zoals een ernstige aan
tasting van ons Europese landschap, een verstoring van 
het ekologisch evenwicht, en een drastische inkrimping 
van onze boerenstand met alle ekonomische, sociale en 
kulturele gevolgen van dien. Een falend energiebeleid 
op EG-niveau waardoor de kwalijke gevolgen van de ener- 
giekrisis van 1973 kan blijven doorwerken tot op vandaag, 
en een ook op andere ekonomische terreinen ongelukkig gevoerd 
beleid of een nalaten van enige gemeenschappelijke aktie 
heeft er mede toe geleid dat er in 1983 elf miljoen werk
lozen zijn. Dat is zo'n tien procent van de beroepsbe
volking! Vooral de jongeren hebben het zwaar te verduren, 
want zij maken 40 % uit van deze 'arbeidsreserve', zoals 
het met een mooi woord heet.

De Centrumpartij houdt echter niet van mooie woor-



den, onbereikbare idealen en een lakse aanpak van de 
gemeenschappelijke problemen in EG-verband. Zij stelt 
als eerste vereiste dat de EG op demokratische wijze 
opkomt voor de belangen van de hele Europese bevolking 
zonder dat allerlei groeperingen daaronder lijden, zo
als jongeren, boeren en, niet te vergeten, allerlei 
inheemse kultuurvolkeren die geen eigen staat hebben 
of opgedeeld zijn door verschillende staatsgrenzen, zo
als de Basken, Bretons, Elzassers, Friezen, Ieren, Ti- 
rolers en Vlamingen. De Centrumpartij vindt dat de 
Europese Gemeenschap niet tot een soort 'Kamer van 
Koophandel' ter behartiging van materialistische belan
gen moet verworden, maar haar naam als Gemeenschap recht 
moet doen door op te komen voor de ekonomische, ekolo
gische, sociale ën kulturele belangen van de Europese 
volkeren. In dit verband benadrukt de Centrumpartij 
dat het streven naar Europese Integratie zeker niet in 
het nadeel moet uitvallen van het behoud en de verdere 
ontwikkeling van de eigen identiteit van de afzonder
lijke kultuurvolkeren die binnen en buiten EG-gebied 
leven.

Het EG-bestuur

Hoe ziet het bestuur van de Europese Gemeenschap er 
uit, waarin de Centrumpartij namens U medezeggenschap 
wil verwerven? Dit bestuur is gemodelleerd naar de 
traditionele scheiding der drie machten: de uitvoeren
de, wetgevende en rechtsprekende macht.

De uitvoerende macht dient idealiter in handen 
te zijn van de Europese Commissie. Deze bestaat uit 
14 commissarissen, een soort ministers dus. Zij heb
ben een zittingsperiode van vier jaar. Hun bureaus 
zijn gevestigd te Brussel. Maar omdat de lidstaten 
niet zover willen gaan om een te groot deel van hun 
regeermacht uit handen te geven aan deze commissaris
sen, is de feitelijke macht in handen van de Raad van 
Ministers (voor ieder lidstaat één, dus in totaal nu 
tien man). Deze Raad bepaalt uiteindelijk of de uit
voerende maatregelen gegoten worden in de vorm van een 
wet, bindend voor alle lidstaten, of in de vorm van 
een richtlijn (een soort niet-bindende aanbeveling).
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De rechterlijke macht wordt bekleed door het Euro
pese Hof van Justitie. Dit hof is gevestig te Luxem
burg en bestaat uit II rechters, êén uit iedere lidstaat 
plus één extra rechter die beurtelings uit een van de 
vier grootste lidstaten komt. Het Hof oordeelt bij 
meerderheid van stemmen. Hun uitspraken zijn bindend 
voor de justities van de afzonderlijke lidstaten.

De wetgevende macht berust (idealiter) bij het 
Europees Parlement. In de praktijk heeft het Parlement 
zo weinig wetgevende bevoegdheden dat het eerder een 
kontrolerende en raadgevende instelling te noemen is.
Het machtigste middel om zijn misnoegen kenbaar te ma
ken over de gang van zaken in de Europese politiek is 
zijn recht van begroting. Het heeft dit voor het eerst 
in 1979 gebruikt op voorstel van de PvdA'er Piet Dan- 
kert. . Daarnaast kan het de commissarissen ontslaan en 
geeft het advies aan de Commissie. In het Europarle
ment hebben nu 434 afgevaardigden zitting. Zij worden 
door de lidstaten om de vijf jaar rechtstreeks gekozen 
volgens het stelsel van de evenredige vertegenwoordi
ging met uitzondering van Groot Brittanië, die nog 
steeds het distriktenstelsel hanteert. De zetelverde
ling is als volgd:
Duitsland 81 zetels 
Frankrijk 81 zetels 
Groot Brittanië 81 zetels 
Italië 81 zetels 
Nederland 25 zetels

België 24 zetels 
Griekenland 24 zetels 
Denemarken 16 zetels 
Ierland 15 zetels 
Luxemburg 6 zetels

In 1979 zijn rechtstreeks in het Europese Parle
ment gekozen: 10 CDA'ers 

9 PvdA'ers
4 WD'ers en 2 D'66-leden.

Deze parlementariërs zitten bijelkaar volgens politieke 
kleur en dus niet per land. Hun zittingsperiode 
duurt vijf jaar. De drie grootste politieke frakties 
zijn de socialisten (in 1980: 113 zetels), de christen- 
demokraten (1980: 103 zetels) en de Eurodemokraten 
(1980: 64, waaronder de Britse conservatieven).

Het opkomstpercentage van de eerste rechtstreekse 
verkiezingen in 1979 is gemiddeld 65 %. Dat wil zeggen 
dat zo'n 111 miljoen kiezers hun stem hebben uitge-
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bracht! De kiesdeler, dat wil zeggen het aantal stem
men dat nodig is om ëen zetel in het Europees Parlement 
te bemachtigen is behoorlijk hoog: zo'n 300.000.

Niettemin geven de huidige opiniepeilingen de Cen
trumpartij een redelijke kans om in dit Parlement te 
komen. Hiertoe dient U haar dan wêl te steunen in 
juni 1984, wanneer voor de tweede keer rechtstreeks 
Europese Verkiezingen worden gehouden. Wat wij met Uw 
stem in dit Europees gezelschap kunnen doen leest U in 
de volgende hoofdstukken.
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3. Economisch beleid

De meeste Nederlanders verdienen hun brood in de handel, 
de dienstensektor, de industrie en de landbouw. Onze 
binnenlandse markt is evenwel te klein om onze huidige 
welvaartspeil te handhaven, laat staan te verbeteren.
Het is ons evenwel gelukt om voor onze uitvoerprodukten 
belangrijke afzetgebieden in het buitenland te verwerven. 
Maar door de huidige wereldwijde economische teruggang 
wordt de wedijver om deze en nieuwe afzetgebieden steeds 
feller.

Economische teruggang

De overheid in andere landen helpt het bedrijfsle
ven in deze krisistijd met allerlei extra maatregelen om 
deze konkurrentiestrijd succesvol te doen voeren. De 
Nederlandse overheid daarentegen is evenwel in vele op
zichten even laks met het steunen van ons bedrijfsleven 
als met het opkomen voor de belangen van het Nederlandse 
volk in sociaal en kultureel opzicht. De onlangs gemis
te duikbootorders zijn maar ëén voorbeeld uit vele. Ons 
belastingpeil is een van de hoogste ter wereld en ons 
werkloosheidspercentage ligt ver boven het Europees ge
middelde.

In het begin van de zestiger jaren daarentegen was 
Nederland nog een 'goedkoopte-eiland' binnen Europa met 
lage prijzen, daardoor relatief geringe loonkosten en 
een vrijwel volledige werkgelegenheid. Dat ons land nu 
evenwel schrikbarend duur is geworden en een hoog werk
loosheidspercentage heeft komt voor een groot deel door
dat de burgers de sinterklazerij van onze regering met 
hun belastinggelden moeten betalen. Hierdoor blijft er 
weinig kapitaal over voor het bedrijfsleven. Gelukkig
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dat de kwaliteit van onze Nederlandse produkten vaak nog 
zó hoog is dat men in het buitenland bereid is er een 
flinke prijs voor te betalen. Maar voor hoe lang nog?
De economische teruggang schrijdt voort en daarmee 
groeit het gevaar voor handelsbelemmerende maatregelen 
van regeringen die wel de belangen van hun eigen land 
vooropstellen. Intussen komen er jaarlijks nog duizen
den werklozen bij, zodat Nederland binnen niet al te 
lange tijd de miljoenste werkloze tegemoet kan zien!

Werkloosheid

In onze buurlanden neemt de werkloosheid nu even
eens schrikbarend toe. De oorzaken hiervan zijn min of 
meer dezelfde als hier in Nederland. Het ligt dan ook 
voor de hand dat wij samen dit gemeenschappelijke pro
bleem gaan aanpakken en wel in een Europees Werkgelegen
heidsplan. De ingrediënten hiervoor heeft de Centrum
partij reeds in haar nationale partijprogramma staan. 
Daarin stelt zij dat de werkloosheid grotendeels struk- 
tureel geworden is, omdat ons industriepark in verge
lijking met bijvoorbeeld Japan en de VS achterop is ge
raakt in de noodzakelijke vernieuwing, automatisering 
en rationalisering van produktieprocessen. In plaats 
van een lange-termijn beleid te voeren waarin de werk
nemers plezier houden in hun werk, goed beloond worden 
en soepel kunnen overschakelen op allerlei andere pro
duktieprocessen of dienstverleningvormen, met behoud of 
zelfs verbetering van hun loon, heeft de overheid bij
voorbeeld de invoer van goedkope ongeschoolde arbeids
krachten bevorderd. Dit gebeurde eerst door gastar- 
beiderkontrakten met Middellandse Zee-landen te sluiten. 
Vervolgens importeerde de overheid met hun absurde 
familieherenigingsmaatregelen er een flink brok sociale 
en kulturele onrust bij.

Een ongelukkig gevoerd dekolonisatieproces (bij
voorbeeld Suriname's onafhankelijkheid in 1975, nu een 
militaire diktatuur) verergerde deze onrust alleen nog 
maar vanwege de aanhoudende stroom migranten uit die 
landen. Een soortgelijke onrust is aan onze onderwijs
instellingen ontstaan. De benodigde vakkennis die het 
bedrijfsleven nodig heeft om te kunnen konkurreren te-
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gen het buitenland holt door deze onrust in kwaliteit 
achteruit. Om de arbeiders rustig te houden worden door 
de regering lapmiddelen gebruikt, zoals het zwaar sub
sidiëren van sterk verouderde mammoetbedrijven en het op
zetten van allerlei onnodige prestigeprojekten.

Ons Europees werkgelegenheidsplan

De Centrumpartij zal in het Europees Parlement 
pleiten voor een Europees Werkgelegenheidsplan, waarin 
het lange-termijn denken èn de strukturele aanpak van de 
werkloosheid richtgevend zijn, en niet het korte-termijn 
denken van politieke partijen die overheidsmaatregelen 
alleen ondersteunen voor zover zij stemmenwinst voor hun 
eigen aanhang betekenen.

Dit Europees Werkgelegenheidsplan dient uit te 
gaan van:
1. Het opvoeren van de beroepsmobiliteit. Dit wil zeg

gen dat iedere werknemer zó moet worden geschoold en 
bij geschoold dat hij/zij inzetbaar is in vele soorten 
arbeid met behoud of zelfs verbetering van salaris.

2. Het onmiddelijk koppelen van het afbouwen van verou
derde bedrijven aan het opbouwen of uitbreiden van 
bedrijven met een goede toekomst. Zo hoeft dan geen 
enkele werknemer meer bang te zijn dat hij/zij ’af
vloeit ' naar een levenslange werkloosheid. De sub
sidiëring van dit koppelproces geschiedt per bedrijfs
tak om konkurrentievervalsing en korruptie onmogelijk 
te maken.

3. Privatisering van dure en ondoelmatig werkende over
heidsbedrijven en -diensten. Op deze wijze wordt de 
nog steeds groeiende bureaukratie teruggedrongen en 
wordt de eigen verantwoordelijkheid en de onderne
mingslust weer aangemoedigd.

4. Het eerlijk Verdelen van arbeid door werktijdverkor
ting, langere vakanties en versnelde invoering van 
deeltijdarbeid. Immers iedereen heeft recht op ar
beid als een zinvolle levensvulling.

5. Het van overheidswege ondersteunen van speur- en 
ontwikkelingswerk in innovatieve en expanderende 
sektoren van het bedrijfsleven. Veel meer dan voor
heen dienen bijvoorbeeld de telecommunicatie, infor-



- 17-

matica-, ruimtevaart- en elektronica-industrieën 
waar toekomst in zit, te worden bevorderd.

6. Verkleinsohaling van de landbouw. In plaats van de 
overproduktie van de Europese landbouw (melkplas
sen, boterbergen, doorgedraaide groenten enz.) met 
allerlei ondoelmatige maatregelen te bestrijden be
tekent het opdelen van mammoetbedrijven in redelijk 
grote eenheden, onder meer ruimere werkgelegenheid 
voor boerenzonen en -dochters, meer arbeidsvreugd, 
en minder milieu belasting, minder stress, en
- lest best - een trek terug van de overvolle ste
den naar het leeggelopen platteland.

7. Stimulering van het vrije verkeer Van kapitaal bin
nen de gemeenschap door een geharmoniseerde inves- 
terings- en vennootschapsregeling. Hierdoor komt 
het geld daar waar het echt nodig is: bij de verde
re uitbouw van het midden- en kleinbedrijf. Tevens 
dient de betrokkenheid van de werkenden bij de be
sluitvorming van hun arbeid geoptimaliseerd te worden 
dit in het kader van de spreiding van de (in dit ge
val economische) macht.

8. Het zinvoller maken van het werk en het meer ver
menselijken van de werkomstandigheden, zodat werk 
niet louter middel tot levensonderhoud blijft maar 
ook de mogelijkheid biedt tot persoonlijkheidsvor
ming en tot ontwikkeling van de individuele schep
pende vermogens. Arbeidsvreugde en voldoening in 
het werk dienen weer als maatschappelijke idealen 
gepropageerd te worden.

9. Stimulering van kuituur- en milieuvriendelijke am
bachten en diensten. In plaats van allerlei roes
tige prestigekunstwerken te betalen uit de gemeente- 
of rijkskas, kan bijvoorbeeld het rietdekkers-, lei
dekkers ambacht beter gesubsidieerd worden. In 
plaats van 'kitscherige' fabrieksprodukten voor de 
toeristenindustrie fiscaal en financieel te bevor
deren, kunnen vele folklore-ambachten van hoge en 
degelijke kwaliteit tot bloei worden gebracht met 
overheidssteun. In plaats van dure welzijnswerkers 
en politieke zetbazen in buurt- en wijkgebouwen van 
overheidswege te salariëren, kunnen veel buurtjon- 
geren tegen redelijke betaling worden ingeschakeld
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in het 'kringloop-systeem' (oud papier, glas, schil
len, enz.) of worden begeleid en financieel onder
steund in het opzetten van eigen kleine bedrijfjes. 

10. Het scheppen van arbeidsplaatsen in de herkomst
landen en -gebieden van de 'gastarbeiders' en buiten- 
europese migranten in het kader van hun remigratie- 
projekten. Hiertoe zullen de Europese landen het 
gebruik van een groot deel van hun ontwikkelings
gelden nauwkeurig moeten herdefiniëren ten gunste 
van 'de Derde Wereld' binnen Europa.

Europese eendracht nodig

Ieder volk binnen de gemeenschap heeft de prijs van 
de eerste en tweede Industriële Revolutie betaald: kin
derarbeid, uitbuiting van de laag- en ongeschoolden, ver
krotting, milieuvervuiling, epidemieën en overbevolking 
van de stedelijke gebieden. Dit alles hebben de Europese 
volkeren moeten verduren en bestrijden voordat zij - op 
eigen kracht - een redelijk welvaartspeil hebben bereikt. 
Gewetenloze politici hebben de werklozen, arbeiders en 
andere burgers bovendien als kanonnenvlees gebruikt in 
de twee wereldoorlogen die in feite Europese burgeroor
logen zijn geweest. Met dit Europees Werkgelegenheids
plan moet evenwel worden voorkomen dat Europeanen weer 
tegen elkaar worden uitgespeeld. Immers, de laatste we
reldoorlog heeft de Europeanen hun politieke macht in de 
wereld gekost. En indien zij zich nu weer tegen elkaar 
laten uitspelen in een eventuele nieuwe wereldoorlog, dan 
zal dit best eens ten koste kunnen gaan van hun vooraan
staande handels- en industriepositie in de wereld of 
zelfs van het voortbestaan van de Europese kuituur als 
zodanig.

Spreiding van macht, arbeid en kapitaal

Een evenwichtige spreiding van macht, kapitaal en 
arbeid maakt het hele Europese volk weerbaar tegen uit- 
speeltaktieken van de huidige wereldmachten en kapita
listische multinationals. De spreiding van macht heeft 
de Europese kuituur verwezenlijkt met behulp van het 
parlementaire stelsel en het stelsel van de 'gemengde 
economie'. Spreiding van kapitaal wordt tot stand ge-
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bracht door het stelsel van progressieve belastingen, 
ten bate van een rechtvaardige inkomens- en vermogens
verdeling èn door handhaving van een stabiel prijspeil. 
Spreiding van avbeid tenslotte dient op haar beurt ver
wezenlijkt te worden door boven omschreven Europees 
Werkgelegenheidsplan. Dit plan is bedoeld om het recht 
op werk, een van de grondrechten van de mens, voor ie
dere Europeaan veilig te stellen. Met de formulering 
en uitvoering van dit plan beperkt de Europese Gemeen
schap zich niet tot de behartiging van handels- en 
landbouwbelangen, zoals tot nu toe grotendeels het ge
val is, maar slaagt zij erin overeenkomstig de afspra
ken in het Verdrag om een gemeenschappelijk beleid te 
ontwikkelen op het gehele sociaal-economisch gebied.
In dit kader pleit de Centrumpartij dan ook voor een 
serieus opstarten van een gemeenschappelijk beleid op 
het gebied van de valuta's (de Europese Monetaire 
Unie), belastingen en vervoer, zoals dat in het Verdrag 
is afgesproken (zie ook wat in de hoofdstukken hierna 
over belastingen en vervoer gezegd worden).
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4. Sociaal beleid

Onze verzorgingsstaat kent zijn grenzen. Dit is niet al
leen duidelijk geworden door de huidige economische te
ruggang, maar ook door het om zich heen grijpende mis
bruik van de sociale voorzieningen. De overheidsbemoei
enis met de welzijnssektor is inmiddels zo uitgebreid 
geworden dat de bekostiging ervan een voortdurende stij
ging van de belastingen en sociale premies vereist.
Dit werkt weer een massale ontduiking van belastingen en 
premies in de hand alsmede het ontstaan van een onkontro- 
leerbaar zwart geld-circuit. In deze wantoestanden zege
vieren de brutalen en uitbuiters en worden de gezagsge
trouwe belasting- en premiebetalers de dupe van valse 
konkurrentie, lijntrekkerij en allerlei vormen van kor- 
ruptie.

Sociaal paradijs

Politici en overheidspersonen voelen er vaak niet 
veel voor om deze wantoestanden krachtdadig aan te pak
ken. Want zij zijn bevreesd zich hierdoor onpopulair te 
maken bij het publiek. Of zij wensen tijdens hun ambts
periode met zo min mogelijk onaangenaamheden te worden 
opgezadeld. Toch geldt ook hier: zachte heelmeesters 
maken stinkende wonden. Nederland geldt alom als een 
soort sociaal paradijs. Nergens ter wereld lijkt men zo 
gemakkelijk subsidie te krijgen of een overheidssalaris 
voor allerlei 'welzijnsaktiviteiten’. Het voormalig mi
nisterie CRM heeft het hierin zelfs zó bont gemaakt dat 
het huidige kabinet een andere opzet voor het welzijns
beleid heeft gekozen. Maar met het verhangen van een 
paar bordjes op de ministeries worden de misstanden 
uiteraard niet meteen de wereld uitgeholpen.
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Harmonisatie sociale wetgevingen

Hoe dan ook, doordat Nederland bij vele buitenlan
ders doorgaat voor een 'sociaal paradijs' blijft de mi- 
grantenstroom naar ons toch al zo overvol landje hard
nekkig aanhouden. Deze zuigkracht naar ons land zal 
evenwel drastisch verminderen, zo niet ophouden, indien 
binnen de Europese Gemeenschap de koördinatie en harmo
nisatie van de sociale wetgevingen serieus ter hand ge
nomen worden. Mede daarom zal de Centrumpartij er in 
het Europees Parlement op aandringen de beloften die de 
lidstaten elkaar in diverse verdragen hieromtrent gedaan 
hebben nu eindelijk eens waar te maken.

Maar op de eerste plaats dient het stelsel van 
sociale zekerheid de eigen bevoVking die dit stelsel 
ontwikkeld en bekostigd heeft, een menswaardig bestaan 
te garanderen. Hoe vanzelfsprekend dit ook klinkt in 
de oren van de machthebbers van andere Europese lidsta
ten, in Nederland is dit stelsel langzamerhand een 
werktuig geworden om stemmenwinst binnen te halen ten 
behoeve van de verschillende verzuilde machtsgroepen 
en om hun partijgangers aan goedbetaalde welzijnsbaan- 
tjes te helpen.

Verzuiling, een Nederlands euvel

Nergens in Europa wordt de verzuiling en de hok
jesgeest zo stelselmatig doorgevoerd en zo zwaar gesub
sidieerd als in Nederland. Zelfs buitenlanders van 
goeden wille, die bereid zijn en moeite doen om zich 
te integreren in de Nederlandse samenleving worden door 
de overheid niet op de eerste plaats als mens, maar als 
lid van een of ander minderheidsgroep aangesproken en 
als zodanig geklassificeerd. Van deze etiketopplakke- 
rij hebben ook leden van allerlei andere zogenaamde 
'minderheidsgroepen' last, zoals gehandicapten, homo
fielen, 'minimumlijders', bejaarden en ga zo maar door. 
Vrijwel iedere week wordt er bij wijze van spreken een 
nieuwe 'minderheidsgroep' ontdekt waardoor de mensen 
die zich opwerpen als hun belangenvertegenwoordigers 
dan meteen op de salaris- of subsidielijst van een of 
andere welzijnsinstantie geplaatst kunnen worden.
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Welzijnssektor depolitiseren en privatiseren

Daarom ook streeft de Centrumpartij depolitisering 
en privatisering van de welzijnssektor na. Hierdoor 
wordt het sociale zekerheidsstelsel niet meer misbruikt 
als wapen in de belangenstrijd tussen allerlei verzuilde 
groeperingen en wordt de hiermee gepaard gaande sinter- 
klazerij van onze belastinggelden een halt toegeroepen.

Europees stelsel van sociale zekerheid

De Centrumpartij zal in het Europees Parlement 
pleiten voor een Europees stelsel van sociale zekerheid, 
dat de volgende uitgangspunten hanteert:
1. Iedere staatsburger heeft recht op een menswaardig 

bestaan. Hiertoe wordt hem in beginsel de financi
ële middelen verstrekt ter bekostiging van zijn 
voeding, kleding, huisvesting en ontwikkeling. Zijn 
staatsburgerschap verleent hem als het ware het 
recht op zo'n 'basisfinanciering' van een menswaar
dig bestaan.

2. Iedere staatsburger heeft evenwel ook de plicht om 
naar vermogen financieel en anderzins bij te dragen 
tot handhaving en verbetering van dit stelsel van 
Sociale Zekerheid.

3. De Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
van de Europese Gemeenschap ontwerpt regels om te 
voorkomen dat dit stelsel, of de uitvoering van de 
nodige maatregelen ervoor, dan wel het beheer van de 
financiële middelen ervan, door belangengroepen als 
werktuig gebruikt wordt om de individuele burger 
zijn zelfbeschikking te ontnemen ten voordele van 
een kollektieve beschikkingsstruktuur in overheids- 
of vakbondsverband, waarin het individu ieder gevoel 
voor eigen verantwoordelijkheid ontnomen wordt.
Met andere woorden, het stelsel dient de mensen niet 
te brengen in welke afhankelijkheidsrelatie dan ook.

4. Het stelsel van sociale zekerheid waarborgt dat ie
dere Europese staatsburger binnen de Europese Gemeen
schap gelijke kansen en mogelijkheden tot individuele 
ontplooiing krijgt zonder dat hij daarom aanspraak 
kan maken op éénzelfde eindresultaat. Met andere
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woorden, het stelsel dient niet te worden misbruikt 
om allerlei egalitaristische waandenkbeelden gefor
ceerd door te voeren: immers de verscheidenheid in 
menselijke verschijningsvormen, gaven en behoeften 
is iets natuurlijks dat ons hele leven verrijkt en 
boeiend maakt.

5. Het Europese stelsel van sociale zekerheid dient 
het kommunnautair streven naar vrij verkeer van 
personen,arbeid, kapitaal en goederen zeker verder 
te onderhouwen. Maar het dient tevens ieder mis
bruik van dit vrije verkeer uit te sluiten.

Europa voor de 
Europeanen
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5. Milieubeleid

De vervuiling in Europa is letterlijk en figuurlijk gren 
zenloos. Daarom pleit de Centrumpartij voor een Europee 
milieu-vijfjarenplan. Dit moet dan de eerste zijn van 
een reeks, die het Europees leefmilieu drastisch zal ver 
beteren.

Vervuiling

Op dit ogenblik gaat de kwaliteit van ons leef
milieu nog steeds achteruit. Zure regen en zure meren 
bedreigen steeds meef dier- en plantensoorten. Indien 
men door de Europese industriegebieden rijdt dan bepalen 
- ondanks allerlei overheidsmaatregelen - de giftige 
rookpluimen nog stees het karakter van de omgeving.
Geen wonder dat 'het Grote Woudsterven' in kalkarme ge
bieden als Duitsland reeds zichtbaar op gang is gekomen.

Er wordt nog steeds te kwistig omgesprongen met 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De dierenkoncentra- 
tiekampen van de bio-industrie breiden zich nog steeds 
uit. De strukturele overproduktie van de Europese land
bouw is niet alleen sociaal-ekonomisch onverantwoord 
maar vooral ook ekologisch rampzalig.

Verarming van flora en fauna

Het Rijnbekken, de Oostzee en de Middellandse Zee 
zijn op vele plaatsen dodelijk vervuild, evenals ver
schillende Noordzeekusten. In de Noordzee zelf zijn 
reeds vele vissoorten vrijwel leeggevist. En binnen 
niet al te lange tijd zijn de zeehonden en andere dier
soorten er geheel verdwenen. Op het Europese vasteland 
is de ooievaar, eens het zinnebeeld van de lente en het
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nieuwe leven, vrijwel verdwenen, evenals verscheidene 
andere typisch Europese vogelsoorten.

Een nieuw 'Marshallplan'

Deze achteruitgang van het Europese leefklimaat 
komt voor een belangrijk deel omdat de ekonomische 
groei en de technologische vooruitgang in de afgelopen 
decennia doel op zichzelf zijn geworden. Voorheen zijn 
ekonomische groei, industrialisatie en technologie dui
delijk alleen gehanteerd als middelen - zij het zeer 
belangrijke - in het kader van de Europese wederopbouw- 
politiek die nodig was vanwege de vernietigende wereld
oorlog.

Nu ons leefmilieu zo vervuild is wordt het tijd 
om een nieuw Europees wederopbouwprogramma te lanceren, 
evenals in de na-oorlogse veertiger en en in de vijfti
ger jaren het Marshallplan hiervoor bedoeld was.

Het hierboven bepleitte Europees milieu-vijfjaren
plan dient een eerste aanzet hiertoe te vormen. Als 
uitgangspunten hiervoor stelt de Centrumpartij het vol
gende voor:
1. Het 'ekologisoh evenwicht' dient normgevend te zijn 

bij de bepaling van het Europees beleid op de ter
reinen van de ekonomie, landbouw, vervoer, energie 
en ruimtelijke ordening, zoals dat door de betref
fende vaste commissies wordt geformuleerd en uitge
werkt.

2. De financiële middelen voor het voeren van een eko- 
logisch verantwoord beleid worden verkregen door 
het beginsel 'de vervuiler betaalt' uit te werken 
toe een geharmoniseerd belastingstelsel dat voor de 
gehele Europese Gemeenschap geldt.

3. Een ekologisch verantwoord beleid op bovengenoemde 
gebieden vereist een algehele omschakeling van de 
huidige 'verspillingsekonomie' tot een 'kringloop- 
ekonomie' waarin hergebruik van materialen en een 
zuinig gebruik van energie normgevend zijn voor al
le produktie-, distributie- en verbruiksaktivitei- 
ten.

4. In het Europees beleid voor vervoer en dat voor 
ruimtelijke ordening krijgt de ontwikkeling van het
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openbaar vervoer voorrang boven die van het partiku- 
lier vervoer, met name bij de stroomlijning van het 
woon-werkverkeer. In dit verband moet een drastisch 
verlaging van de passagiersprijzen worden nagestreefd 
evenals een betere dienstverlening en een frequenter 
en een fijnmaziger openbaar vervoersnetwerk.

5. Een verantwoord milieubeleid is niet alleen gegrond
vest op de Rechten van de Mens, waarin iedereen een 
menselijk bestaan wordt gegarandeerd, maar ook op de 
Rechten van het Dter en die van andere Medeschepselen. 
In dit kader dient een Europese wetgeving te komen 
tegen alle vormen van dierenmishandeling (óók die in 
de bio-industrie), stroperij alsmede tegen de flora- 
en faunaverarming.

cC
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6. Kultuurbeleid

De Europese kuituur heeft die normen en waarden voort
gebracht die onze nationale identiteit en onze huidige 
staatsvorm doorslaggevend hebben bepaald. Om onszelf 
als Nederlander beter te leren kennen is het noodzake
lijk om vertrouwd te zijn met de historische wortels 
van onze denkwereld en ons leefpatroon welke gevoed 
worden door dit Europese geheel. De Centrum
partij heeft de indruk dat in het onderwijs en in 
de algemene vorming tot staatsburger door de Nederland
se overheid steeds minder aandacht wordt besteed aan 
die kennisoverdracht en mentaliteitsverandering die no
dig is om vertrouwd te raken met deze Europese wortels 
van ons Nederlander-zijn.

Kultuvele gedrevenheid

De historische en sociaal-kulturele motieven die 
politici uit Europese landen, zoals Schuman, De Gaspe- 
ri, Spaak, Adenauer enz., ertoe gebracht hebben om 
ernst te maken met de Europese Eenwording worden nu in 
de jaren tachtig nauwelijks meer gehoord in Nederland. 
Het lijkt wel of de kulturele gedrevenheid, die nodig 
is voor de verwerkelijking een 'Verenigd Europa der 
Volkeren', geheel heeft plaatsgemaakt voor een louter 
materialistische en particularistische belangstelling 
voor een 'Europese Gemeenschap der Goederen'. Met an
dere woorden, vele politici uit afzonderlijke lidstaten 
zijn alleen dan geïnteresseerd in de Europese Gemeen
schap, indien deze instelling hun land (lees: de par
tijen die in de regering zitten) ekonomische en machts
politieke voordelen biedt via allerlei regelingen en 
afspraken. Begrippen als 'gemeenschappelijke offers',
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1 gezamenlijke inspanning' en 'Europees belang' die een 
bezieling voor het gemeenschappelijk einddoel tot uit
drukking brengen worden steeds schaarser gebruikt of die
nen alleen als bombastische kretentaal ter maskering van 
allerlei afzonderlijke partijbelangen.
Eurokraten

Het beeld dat de doorsnee Nederlander nu heeft van 
de EG-top is dat van een vage groep weinig kontroleerba- 
re bureaukraten en deskundologen, tezamen 'Eurokraten' 
genaamd, die voortdurend op en neer reizen tussen Brus
sel, Luxemburg en Straatsburg om allerlei documenten te 
produceren die toch geen of nauwelijks rechtskracht heb
ben. En het enige Europees beleid dat tot nu toe heel 
zichtbaar doorgevoerd wordt, het landbouwbeleid, is een 
voortdurende bron van ergernis voor Nederlandse, Franse, 
Italiaanse en Duitse boeren. Dit getuigt de hoeveelheid 
vlees, groenten en andere landbouwprodukten die regelmatig 
door hen over de weg of aan de grensovergangen wordt uit
gespreid als daad van protest tegen deze Eurokraten.
Europese identiteit

De Centrumpartij zal in het Europees Parlement dan 
ook ijveren voor formulering en uitvoering van een kul- 
tuurbeleid waarin de Europese identiteit zó een inhoud 
krijgt dat ieder Europees volk zijn eigen nationale en 
regionale leef- en denkwereld er in terug kan vinden.
Dit kultuurbeleid dient gestalte te krijgen door:
1. De introduktie van het vak 'Europese geschiedenis en 

staatsburgervorming' aan alle Europese onderwijsin
stellingen te bevorderen. Het onderzoek, het schrij
ven en harmoniëren van de leerboeken en het organise
ren van de docentenkursussen hiertoe dienen door de 
Commissie voor Jeugd, Cultuur, Onderwijs, Voorlich
ting en Sport te worden ge'koërdineerd.

2. Ernst te maken met de uitvoering van plannen voor een 
Europese Omroep met aparte radiofrequenties en tv- 
kanalen. Deze omroep wordt centraal in Europa ge
plaatst, het liefst op of dichtbij een meerlanden- 
punt. Een Europese Omroepraad ziet toe dat er geen 
partijdige en eenzijdige partij-ideologische bericht-
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geving en progratnmaverzorging plaatsvindt.
3. Instelling van een Europese Sportraad, die de sport

beoefening op Europees niveau bevordert en koördi- 
neert. Deze Raad krijgt de bijzondere taak mee om 
na te gaan hoe de scheefgroei in diverse lidstaten 
naar een te intellektualistisch onderwijs ten koste 
van de lichamelijke opvoeding binnen het schoolsys
teem een halt toegeroepen kan worden. De Raad gaat 
na in welk onderwijsinstituten binnen de Europese 
Gemeenschap deze lichamelijke opvoeding een niet- 
marginale plaats binnen het onderwijsprogramma 
heeft gekregen, zodat het historische ideaal 'een 
gezonde geest ineen gezond lichaam’, dat uit de 
Antieke Oudheid van Europa stamt, volledig recht ge
daan wordt. Deze instituten dienen dan als voorbeeld.

4. Binnen een beperkt aantal jaren de volledige gelijk- 
stelling van getuigschriften en diploma's en weder
zijdse erkenning van onderwijs- en beroepskwalifi- 
katies tussen alle lidstaten van de EG te verwezen
lijken. Eveneens dient er aan de uitstekende op
voedkundige Europese traditie van de 'Wanderstudent' 
en 'Wandergezel' nieuwe inhoud gegeven te worden 
door instelling van een Europees beurzen- en bemid
delingsbureau voor studerende jongeren.

5. Instelling van een Europese Kultuurraad, die tot 
taak heeft het Europees erfgoed op kunstzinnig, ar
chitektonisch, landschappelijk en folklore-gebied 
te behouden en in zo'n staat te brengen of te hou
den dat het voor de huidige en toekomstige genera
ties als uitdrukking van de scheppende vermogens 
van de Europese kultuurmens herkenbaar blijft. In 
dit kader dient de Raad te waarschuwen tegen ver
arming van de Europese verscheidenheid die nu juist 
een van de grootste rijkdommen vormt van onze Euro
pese kuituur. Met andere woorden, de Raad dient 
bij te dragen tot het aankweken van een kritische 
en weerbare houding tegenover eentonige bouw- en 
levensstijlen die doorgaan voor 'modern' en die door 
rationalisering, standaardisering en agressieve mar
ke tin gmetho den in de hand worden gewerk.
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7. Landbouwbeleid

Een van de uitgangspunten van het door de Centrumpartij 
in een vorig hoofdstuk voorgestelde Euroepees werkgele
genheidsplan is de verkleinschaling van de landbouw.
Het Europese landbouwbeleid dient naar de mening van 
onze partij overeenkomstig dit uitgangspunt volledig 
omgebogen te worden. Zij beschouwt de min of meer dol
gedraaide rationalisering van de landbouw als een van 
de voornaamste oorzaken van de huidige strukturele aan
tasting van het Europese landschap èn van de sociale 
ontreddering van de eens zo trotse boerenstand.

Sociale gevolgen voor de boerenstand

De produktiviteit is tussen 1968 en 1973 opgejaagd 
tot gemiddeld 8 % per jaar en daarna tot zo’n 5 %. Al
leen kapitaalkrachtige boeren kunnen met de van bovenaf 
opgelegde prijzen nog rendabel werken. In 1945 was nog 
één op de vijf werkende Nederlander landbouwer, in 1980 
nog maar 5,8 % van de beroepsbevolking. Er is zelfs 
uitgerekend dat in Frankrijk de afgelopen tijd iedere 
tien minuten als het ware een boer van zijn bedrijf ver
dreven werd, omdat hij zich in de moordende konkurren- 
tieslag niet heeft kunnen handhaven.

Opgelegde onnatuurlijke produktiemethoden

De boeren die stand houden worden uit noodzaak 
gedwongen volstrekt onnatuurlijke middelen te gebruiken 
om hun produktie geforceerd op te voeren: zij verbouwen 
hun boerenbedrijven tot een soort fabrieken. Het levend 
materiaal waar zij mee werken wordt hierdoor behandeld 
als een soort massaprodukt, die aan de lopende band
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ontstaat: koeien zijn 'melkrobotten' geworden, pluimvee 
'eierapparaten', slachtvee met deshormonen, krachtvoer, 
kleine ruimtes enz. tot 'vleesmachines' gemaakt.

Ons erfgoed bedreigd

Silo's en prefab-schuren zijn het landschap gaan 
ontsieren, de mestbergen van de bio-industrie, de kunst
mest en bestrijdingsmiddelen vergiftigen de waterhuishou
ding. De ruilverkaveling ruimt nog steeds stelselmatig 
organisch gegroeide landschappen op. En tenslotte wordt 
door deze 'industrialisering van de landbouw' zelfs de 
natuurlijke rijkdom aan dier- en plantsoorten teniet ge
daan. Deze rijkdom houdt namelijk een schat van varia
ties in en vormt als het ware het genetisch erfgoed van 
ons werelddeel dat wij voor onszelf en ons nageslacht 
dienen te beheren.

De verdiensten van het landbouwbeleid

Inderdaad, de EG-top die voor dit landbouwbeleid 
verantwoordelijk is, stelt dat zij door haar landbouwbe
leid de scherpe stijging van de voedselprijzen heeft 
voorkomen. Ja, de afgelopen tien jaar zijn ze zelfs ge
daald. De 'Eurokraten' beroemen zich er ook op dat de EG 
hierdoor een belangrijke voedselproducent is geworden in 
de wereld, dat de produktiviteitsstijging in de landbouw 
tot de hoogste in onze ekonomie gaan behoren en dat het 
Europa van de Tien voor een groot deel zelfbedruipend is 
geworden in de voedselvoorziening. Maar tot welke prijs 
zijn deze doelen bereikt?

De menselijke en natuurlijke faktor genegeerd

Deze 'Eurokraten' hebben in hun beleid het mense
lijke feit genegeerd dat de boer en zijn gezin geen loon
werkers zijn, maar dat hoe meer de prijs van hun produk- 
ten zakt hoe meer zij zich afbeulen om toch naar een aan
vaardbare inkomen bij elkaar te verdienen, al is het maar 
om de betalingen en overige bedrijfskosten van hun land
bouwmachines te kunnen blijven verrichten. Immers de 
steeds meer geadvanceerde en dure werktuigen die de ra
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tionalisering, automatisering, en industrialisering 
van de landbouw hen heeft opgelegd dwingt de land
bouwers steeds meer naar de pijpen van de banken, af- 
nemer-concgrns en ander kapitalistische instellingen 
te dansen.

Een nieuw Europees landbouwbeleid

Kortom, om deze bizarre ontwikkelingen te keren 
zal de Centrumpartij in het Europees Parlement pleiten 
voor een nieuw Europees landbouwbeleid met als uitgangs
punten:
1. Naast de genoemde kleinschaligheid waarover hier

boven reeds gesproken is.
2. ontwikkeling en invoering van milieuvriendelijke 

aangepaste technologieën. Niet alleen de zogenaam
de Derde Wereld (zie laatste hoofdstuk) is in dit 
opzicht een ontwikkelingsgebied. Dezelfde aange
paste technologieën die de Europese landbouw weer 
een mens, dier- en milieuvriendelijk karakter moet 
geven, zal in de Derde Wereld-landen de voedsel
voorziening op een aanvaardbaar peil dienen te 
brengen.

3. Afstemming van het Europese landbouwbeleid op het 
FAO-beleid inzake de voedselvoorziening in de rest 
van de wereld teneinde de wrede tegenstelling tus
sen verspilling en overproduktie in Europa en voort
durende hongerepidemieën en stelselmatige ondervoe
ding in Derde Wereld-landen de wereld uit te helpen.

4. Het onder milieubeleid reeds vermelde ekologisch 
evenwicht-beginsel voor de landbouw normatief te 
maken.

5. En tenslotte de daar eveneens vermelde Rechten van 
het Dier en andere Medeschepselen centraal te stel
len bij de formulering van het Europese landbouw
beleid.
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8. Energie en grondstoffen

De Europese Gemeenschap is wat haar energiebehoeften be
treft voor ongeveer 60 % afhankelijk van de invoer van 
hoofdzakelijk aardolie en aardgas. Helaas moet vastge
steld worden dat een aantal gebieden,waarvandaan de EG 
deze energiedragers invoert, politiek instabiel zijn en/ 
of tot andere ’machtsblokken' (zoals het Islamitisch 
blok of Kommunistisch blok) behoort.

De les van de oliekrisis

De oliekrisis van 1973 heeft Europa geleerd dat 
deze energie-afhankelijkheid licht als politiek machtsin
strument kan worden gebruikt. De UNCTAD heeft in navolging 
van het succes van de OPEC geprobeerd Europa's grondstof- 
fen-afhankelijkheid van de Derde Wereld politiek uit te 
spelen. Dit is tot nog toe niet gelukt, maar het moet 
niet uitgesloten worden dat zoiets in de toekomst wel 
zal slagen, met alle gevolgen van dien voor de welvaart 
van de EG. Het is immers gebleken dat er een recht
streeks verband bestaat tussen de stijgende energieprij
zen en de inflatie. En dit heeft de huidige ekonomische 
wereldkrisis weer mede in de hand gewerkt.

Kloof arm - rijk
Overigens is het Derde Wereld-landen niet kwalijk 

te nemen dat zij zullen blijven proberen Europa's grond
stof fen-afhankelijkheid als politiek wapen te gebruiken. 
Zeker niet zolang de kloof tussen arm en rijk in de we
reld nog zo onmenselijk breed is als vandaag de dag.
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Het Europees energie- en grondstof fenbeleid

Op grond van het voorafgaande pleit de Centrumpar
tij voor het formuleren van een Europees energie- en
grondstoffenbeleid dat de volgende uitgangspunten hanteert:
1. Het gebruik van energie en grondstoffen over de gehele 

wereld dient rechtvaardiger verdeeld te worden, mede 
om te voorkomen dat Europa's energie- en grondstoffen
afhankelijkheid van andere werelddelen ooit politiek 
en ekonomisch in het nadeel van haar eigen bevolking 
zal worden uitgespeeld zoals in 1973 het geval was.

2. De zelfverzorgingsgraad van de EG op energie- en 
grondstoffengebied dient te worden verhoogd door een 
optimale exploitatie van de in de EG voorkomende na
tuurlijke rijkdommen, zonder de besparingsdoeleinden 
in het kader van het lange termijn-beleid van de lid
staten afzonderlijk en gezamenlijk in gevaar te bren
gen. In dit verband dient het aanleggen van communau
taire buffervoorraden voor tijden van krisis bevorderd 
te worden.

3. De diversificatie van de energie- en grondstoffenvoor
ziening dient te worden opgevoerd door een versnelde 
ontwikkeling van alternatieve energievoorzieningen 
(wind, zon, aardwarmte, getijdebewegingen, fusie, kolen
vergassing enz.), door de variatie aan natuurlijke 
rijkdommen binnen EG-gebied beter te benutten, alsmede 
door het toekennen van prioriteit aan de ontwikkeling 
van besparings- en kringlooptechnieken.

4. Milieu-onvriendelijke energievoorzieningen en grond- 
stofverwerkingen dienen te worden afgebouwd. Voor de 
oplossing van het afvalvraagstuk in EG-verband dienen 
de Commissie voor Milieubeheer op kort termijn een 
Europees plan te ontwerpen dat voor alle lidstaten bin
dende voorschriften en regelingen bevat.

5. Er wordt een wetenschappelijk onderzoeksprojekt ge
start om na te gaan hoe onze Europese levensstijl zo 
veranderd kan worden dat er zuiniger en meer verant
woord met de energie- en grondstoffenvoorraden in de 
wereld kan worden omgesprongen.
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9. Europa en de wereld

De verhouding tussen de Europese Gemeenschap en de rest 
van de wereld wordt heden bepaald door drie hoofdvraag- 
s tukken:
1. De Oost-West tegenstelling in macht
2. de Noovd-Zuid tegenstelling in rijkdom, en
3. voortvloeiend uit 1 en 2 'de Nieuwe volksverhuizing'.

De Oost-West tegenstelling

Na de tweede wereldoorlog is het Europees wereld
deel opgedeeld in twee machtsblokken: West-Europa, on
der een 'milde' overheersing van de Verenigde Staten en 
Oost-Europa onder een 'strengere' overheersing van de 
Sovjet Unie. Tussen beide machtsblokken in vallen en
kele landen zoals Zwitserland, Zweden en Oostenrijk 
enerzijds en Finland en Joegoslavië anderzijds, die ie
der een bepaalde graad van 'ongebondenheid' bezitten.
De Europese Gemeenschap is tot op heden voor wat haar 
veiligheid betreft afhankelijk van het Atlantisch Bond
genootschap (NAVO). Gelet op de ongelijke verhouding 
van politieke en ekonomische macht tussen de VS ener
zijds en de EG-lidstaten afzonderlijk zou de Centrum
partij het toejuichen indien de Politieke Commissie van 
de EG een onderzoek zou doen of laat uitvoeren hoe een 
samenwerking op voet van gelijkgereehtigheid ontwikkeld 
zou kunnen worden tussen de EG als subkontinentale fe- 
deratie-in-wording en de VS als een gevestigde subkon
tinentale federatieve staat. Het moet de VS wel duide
lijk gemaakt worden dat dit zoeken naar een nieuwe be
vredigende verhouding tussen beide partijen niet uit
loopt op een politieke en ekonomische konfrontatie, 
maar het lange-termijn doel van wereldwijde ontspanning
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en ontwapening dient, een doel dat ook door de VS na
gestreefd wordt.

Een mijlpaal in de ontspanning tussen Oost en West 
Europa is de ondertekening van de slotakte van de Confe
rentie van Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) 
op 1 augustus 1975.

De Centrumpartij zal in het Europees Parlement 
pleiten voor een communautaire uitwerking van de tenuit
voerlegging van alle afspraken in deze slotakte. De EG 
kan hierin het voortouw nemen door gestalte te geven aan 
allerlei vormen van ekonomische, ekologische en kulturele 
samenwerking, zoals handelsafspraken, harmonisatie van 
milieunormen, wetenschappelijke en technologische pro- 
jekten en sportevenementen. Bovendien zal de Centrum
partij het Europees Parlement verzoeken om bijzondere 
aandacht te besteden aan de uitvoering van de humanitai
re bepalingen in de slotakte, zoals gezinshereniging en 
familiebezoeken tussen Oost- en West-Europeanen.

Tot slot zij vermeld dat de Centrumpartij pleit 
voor een kemwapenvrij Oost- en West-Europa in het kader 
van de tweezijdige ontwapeningspolitiek van beide machts
blokken. In.dit verband zal de Centrumpartij de Politie
ke Commissie van de EG verzoeken om een onderzoek in te 
stellen naar de mogelijkheden tot wederopvatting van de 
onderhandelingen over een Europese Defensie Unie (EDU), 
die in 1954 is gestrand op de weigering van het Franse 
parlement om tot ratificatie van het EDU-verdrag over te 
gaan.

De Noord-Zuid tegenstelling

Het moet voor iedere Europese burger onaanvaard
baar zijn dat er op grote schaal honger geleden wordt in 
de wereld, terwijl het technisch mogelijk is om de we- 
reldvoedselproduktie af te stemmen op de totale behoeften 
van de wereldbevolking. Ronduit beschamend is de huidige 
situatie waarin Europa struktureel te kampen heeft met 
boterbergen, melkzeeën, doorgedraaide groenten en fruit 
en andere vormen van overproduktie, terwijl elders op de 
wereld miljoenen kinderen en volwassenen sterven van de 
honger. De Centrumpartij heeft er tezamen met vele an
deren herhaalde malen op gewezen dat deze misstanden
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voortspruiten uit een ongelijke spreiding van macht, 
•arbeid en kapitaal, en de daarop gebaseerde bezitsver- 
houdingen. In haar richtlijnen voor een slagvaardig 
ontwikkelingsamenwerkingsbeleid bepleit de Centrumpar
tij dan ook een verhoging van het jaarlijkse bedrag dat 
Nederland voor ontwikkelingssamenwerking uittrekt van 
0,93 7o in 1979 tot maar liefst 13 5 % van het BNP in de 
naaste toekomst. De EG daarentegen heef beloofd het 
internationaal aanvaarde doel van 0,7 % binnen afzien
bare tijd te bereiken.

Met het door haar bepleitte percentage onder
streept de Centrumpartij de door haar toegekende hoge 
prioriteit aan het uit de wereld helpen van honger en 
armoede. Zij stelt dan ook voor om éénderde van de 
ontwikkelingsgelden in zijn geheel over te dragen 
aan de UNCTAD om als werkkapitaal te dienen voor 
aktieprogramma's ten bate van de armste landen.
Zij zag hierbij wel graag de voorwaarde gesteld, 
dat dit geld wordt besteed aan het ontwikkelen van de 
voedselproduktie in deze landen, herbebossingsprojek- 
ten, het ontwikkelen van een milieuvriendelijke ener
giehuishouding en een sociaal en ekologisch verantwoor
de industrialisatie. Normgevend voor het beleid is dat 
ontwikkelingssamenwerking alleen wordt aangegaan met 
landen die bereid zijn een demokratische staatsvorm 
te realiseren. De Centrumpartij zal in het Europees 
Parlement onderzoeken of de Overeenkomst van Lomé in de 
naaste toekomst mede op de hierboven in hierna om
schreven beleidsvoornemens getoetst kan worden teneinde 
tot een zodanige herdefiniëring ervan te komen dat deze 
Overeenkomst wezenlijk bijdraagt tot de opheffing van 
de kloof tussen arm en rijk die Noord en Zuid van el
kaar scheidt.
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Door de ongelijke kloof tussen arm en rijk zijn 
vele migranten uit dichtbij gelegen ontwikkelings
landen en verder weg gelegen ex-koloniën naar Europa 
getrokken. Hierdoor zijn de EG-lidstaten van traditio
nele emigratielanden in vrij kort tijdsbestek tot im
migratiegebied geworden. De fout die de opeenvolgende 
regeringen in deze landen hebben gemaakt is dat zij de
ze historische ommekeer niet tijdig hebben onderkend.
En zelfs nu er steeds meer burgers komen die van hun 
overheid een passend beleid verlangen, dat uitgaat van 
deze historische werkelijkheid, schroomt zij nog haar 
beleid slagvaardig om te buigen. Door deze aarzeling, 
dit tijdverlies en het zig-zag beleid stromen nog steeds 
niet-Europese migranten de territoria van de afzonder
lijke lidstaten binnen.

Kansarme autochtonen de dupe

Deze migranten komen uitgerekend in die woongebie
den terecht waar kansarme autochtonen het toch al bij
zonder moeilijk hebben in hun woon-, werk- en scholings- 
en rekreatie-omstandigheden. Door de aanhoudende toe
vloed van migranten naar hun achtergestelde buurten en 
wijken zijn de maatregelen en middelen om deze omstan
digheden te verbeteren steeds ontoerijkender geworden. 
Een extra komplikatie vormt het feit dat de migranten 
een eigen leefstijl hebben en een normenstelsel dat in 
vele gevallen haaks staat op de christelijke en humanis
tische waarden van onze Europese kuituur.
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Europa op drift

Zoals hiervoor reeds is gezegd is onze samenleving 
in de loop van de na-oorlogse periode op drift geraakt. 
Miljoenen mensen zijn ontheemd en van Oost-Europa naar 
het vrije Westen getrokken. Met name de Duitstalige ge
bieden hebben een reusachtige vluchtelingenstroom uit het 
Oosten moeten verwerken. De voormalige koloniale mogend
heden zoals Groot Brittanië, Frankrijk, België en Neder
land hebben op hun beurt tezamen eerst miljoenen repatri
anten moeten verwerken. En in hun kielzog kwamen en ko
men nog steeds de inheemse mensen uit de voormalige ko
loniën.

De beweegreden van de immigrant

De inpassing van de Oosteuropese vluchtelingen en 
de overzeese repatrianten in de Europese samenleving ge
schiedde evenwel vlot en zonder al te veel problemen.
Dit komt hoofdzakelijk omdat het hoofmotief van beide 
soorten migranten om naar Westeuropa te komen van ideolo
gisch en sociaal-kulturele aard is. Volstrekt anders 
zijn de motieven van de meest recente migranten om naar 
de EG-staten te komen. Een meerderheid van hen heeft 
duidelijk te kennen gegeven dat zij hierheen zijn geko
men om ekonomische redenen. Een minderheid onder hen 
is tevens of hoofdzakelijk om politieke redenen naar 
West-Europa geïmmigreerd: zo wordt onder Surinamers de 
verklaring gehoord dat zij hier 'terug willen halen' wat 
de Europese kolonialisten driehonderd jaar lang uit hun 
herkomstlanden hebben geroofd. Naast deze nogal emotio
nele redenen zijn vele migranten door hun politieke akti- 
viteiten in hun herkomstland en/of in hun gastland in 
konflikt gekomen met de aldaar heersende regimes. Hierop 
wordt door hen een veelvuldig beroep gedaan om uitzetting 
te voorkomen of om een zwaar-gesubsidieerde vluchtelingen
status te verkrijgen.

Europese emigranten tegenover niet-Europese immigranten

Door de ongelijke verdeling van de rijkdom over de 
wereld, is er dus een nieuw soort volksverhuizing op gang 
gekomen naar West-Europa (ook naar Oost-Europa is er een
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stroom migranten, bijvoorbeeld uit het voormalige Indo- 
China, op gang gekomen). De aard van deze migratie is 
evenwel fundamenteel verschillend van de traditionele 
migratiegolven van en naar Europa. Dit wordt des te 
duidelijker indien wij de Europese emigranten naar de 
Amerika's, Australië, Nieuw Zeeland enz. vergelijken 
met de Mediterrane en de dekolonisatiemigranten. De 
eersten dienen zich degelijk voor te bereiden op hun 
grote stap door verplicht de taal te leren van het 
land van bestemming, door de waarborg te kunnen bie
den meteen een geschoold beroep te kunnen aanvaarden en 
zich de eerste tijd financieel te kunnen bedruipen.
Daar komt nog bij dat de traditionele immigratielanden, 
behalve dat zij veel meer ruimte hebben, een zogenaamd 
volksopbouwende politiek hebben. Dit betekent dat de 
regeringen min of meer van de immigranten eisen om de 
nationale kuituur van het land als de hunne te aanvaar
den, teneinde een woekering van botsende Subkulturen te 
vermijden. De zogenaamde gastarbeiders in West-Europa 
daarentegen zijn meestal taalkundig en kultureel geheel 
niet voorbereid op een verblijf in hun gastland. Velen 
zijn zelfs 'op de bonnefooi' naar West-Europa gekomen, 
waar zij rekenen op onderdak en hulp bij hun familie
leden en vrienden. Deze mensen komen in het kielzog 
van hun landgenoten die met name voor de oliekrisis van 
1973 vaak op grove wijze geronseld werden door allerlei 
koppelbazen en wervingsagenten van schoonmaakbedrijven 
en industrieën die de hoge lonen ten gevolge van de toen 
'overspannen arbeidsmarkt' probeerden te drukken door in
voer van goedkope arbeid. De goedkope luchtvaarttarie- 
ven tenslotte maakten een ware luchtbrug mogelijk van 
ex-koloniën naar hun voormalige moederlanden. Op deze 
wijze werd als het ware de Derde Wereld Europa binnen
gehaald.

'De vergeten Derde Wereld'

Daarom stelt de Centrumpartij dat het ontwikke- 
lingssamenwerkingsbeleid alleen geslaagd en realistisch 
te noemen is als ook 'de vergeten Derde Wereld in Euro
pa' hierin betrokken wordt. Konkreet wil de Centrum
partij in het Europees Parlement pleiten voor het ge-
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bruik van 50 % van de ontwikkelingsgelden voor:
1. Het scheppen van werkgelegenheid in de herkomstlanden 

van de migranten.
2. Andere maatregelen die vrijwillige remigratie aantrek

kelijk maken.
Verder zal de Centrumpartij daar pleiten voor:
3. Harmonisatie van het uitzettingsbeleid. Voor Neder

land betekent dit dat de zuigkracht op illegalen 
drastisch zal verminderen.

4. Een slagvaardig integratiebeleid ten behoeve van mi
granten die positief staan tegenover de kuituur en 
daarmee verbonden normen en waarden van hun nieuwe 
vaderland. In dit kader wordt ghettovorming en sub
sidiëring van semi-autonome subkulturen stelselmatig 
bestreden.

5. Aanvaarding van Europese immigratienormen naar voor
beeld van die der traditionele immigratielanden zo
als de VS, Canada, Australië en Nieuw Zeeland.








