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We maken met z'n  alien  een erg moeilijke periode door. Er 
zijn niet voldoende banen voor iedereen die kan en wil werken. 
De sociale voorzieningen die wij in een groeiperiode hebben 
geregeld, zijn nu onbetaalbaar geworden. 

Onze veiligheid is afhankelijk gemaakt van een wankel 
machtsevenwicht, waarin ook kernwapens een rol spelen. Ons 
milieu is ernstig vervuild. Bodem, water en lucht zijn opgeof-
ferd aan de groei van techniek en industrie. 

Steeds meer mensen voelen zich onzeker, bedreigd in hun 
bestaan. Ze proberen daarom sterker op te komen voor hun 
eigen belang, desnoods ten koste van anderen. 

Onze samenleving is verstrikt in een netwerk van regels. 
Door specialisatie op onderdelen is de onderlinge samenhang 
uit het oog verloren. Er kunnen nauwelijks meer echte beslis-
singen worden genomen en uitgevoerd. 

EN TOCH... VANDAAG BEGINT DE TOEKOMST 

Een toekomst waaraan D'66 wil werken. Wij hebben de kans 
om mee te bepalen hoe de maatschappij van de toekomst, de 
informatiemaatschappij, eruit zal zien. 
Als we nieuwe, creatieve oplossingen bedenken. 

J K. 

De omstandigheden waarin we leven veranderen almaar 
sneller. Je kunt geen oplossingen vinden voor de problemen 
van vandaag als je uitgaat van oude, vaststaande ideeën. 
De traditionele politieke partijen zitten gevangen in hun dog-
ma's. D'66 wil heel praktijk- en toekomstgericht, op grond van 
analyse van de problemen en afweging van alternatieven 
komen tot praktische oplossingen. 

D'66 kiest daarbij voor een samenleving waarin mensen 
kunnen leven in VRIJHEID, GELIJKWAARDIGHEID en SOLIDA-
RITEIT. 
Ieder mens moet zich kunnen ontplooien naar eigen inzicht en 
overtuiging. Maar mensen blijven verantwoordelijk voor 
elkaar, zeker voor hen die nog niet kunnen leven zoals ze dat 
willen. Werkelijke vrijheid bestaat pas, als daarvoor de midde-
len aanwezig zijn. Zoals goed onderwijs, goede gezondheids-
zorg, goede woonvoorzieningen en een redelijk inkomen voor 
iedereen. 

D'66 biedt een eigen alternatief voor het regeringsbeleid. 
Daarin wordt perspectief geboden aan werklozen, maar krijgt 
ook het bedrijfsleven meer ruimte. 
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Voorop staat een eerlijke verdeling van de lasten, in plaats van 
een gemakzuchtig bezuinigen waar dat het makkelijkst lijkt. 
D'66 wil een eerlijker verdeling van de beschikbare arbeid 
eindelijk serieus aanpakken. Maar tegelijkertijd volop kansen 
bieden tot ontplooiing voor mensen die niet-betaald werk doen. 
De solidariteit tussen actieven en niet-actieven moet tot uit-
drukking komen. 

D'66 blijft vechten voor een open samenleving, met gelijke 
rechten en kansen voor iedereen. 
Democratie is meer dan _ de meeste stemmen gelden", is pas 
echt democratie als rechten en belangen van minderheidsgroe-
pen worden gerespecteerd. 

Lid worden van D'66 betekent actief meedenken en meewer-
ken aan de maatschappij van morgen. 
D'66 wil hervormingen bereiken via open, democratische 
besluitvorming. Ook  ii  kunt daaraan uw steentje bijdragen. Wij 
hebben uw steun nodig. 
Alleen met steun en inbreng van veel mensen krijgt D'66 vol- 
doende kracht om de idealen dichterbij te brengen. 

\,iL- D A6 \/\/ErRKEN AAN fl• TOEKCN\iST 

Veel van wat we morgen of in de verdere toekomst zullen 
meemaken, hangt af van wat we vandaag doen. 
Alleen als wij erin slagen om de omstandigheden waaronder 
we leven te veranderen, kunnen we ook de goede dingen van 
vandaag behouden. Vernieuwingen kunnen alleen worden 
bereikt als gebruik wordt gemaakt van de kennis en de verbeel-
dingskracht van mensen. 

Steun D'66 en word lid, help mee om de idealen die u met 
anderen deelt ook te verwezenlijken. 



D66 blijft de bewuste keuze van al die mensen die geen socia-
list zijn omdat zij de overdreven staatsbemoeienis en de onge-
remde groei van de collectieve sector afwijzen. De bewuste 
keuze van al die mensen die conservatieve politiek schuwen 
omdat echte solidariteit daarin ontbreekt. De bewuste keuze 
van al die mensen die wars zijn van confessionele politiek 
omdat je daar blijkbaar alle kanten mee uit kunt. Wat begon 
als redelijk alternatief liep uit op een bewuste keuze. De keuze 
voor het behoud van een wereld waarin onze en andermans 
kinderen onbezorgd kunnen opgroeien. 

.ANT\.\.iOODCQUPON 

Knip uit en stuur op! 

o Ik wil graag meer weten over de ideeën en het programma 
van D'66. Stuur mij meer informatie. 

o Ik wil een abonnement op het partijblad van D66. Stuur mij 
daarover informatie. 

o Ik wil D'66 steunen met een eenmalige bijdrage van 
f ........................... en verwacht een acceptgirokaart. 

o Ik wil D'66 daadwerkelijk steunen en geef me op als lid van 
de partij. 

Deze antwoordcoupon in open enveloppe als drukwerk gefran- 
keerd sturen naar: 
Democraten 66 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 Al Den Haag. 

Afzender: 
Naam 

Adres. ........................................................... 

Postcode en p1aats............................................... 
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