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- De West-Europese samenleving wordt aangetast door de 
• achteruitgang van de industrie, de snelle uitstoot van arbeid 

uit het produktieproces en de teruggang in inkomens. Daardoor 
komt de noodzakelijke solidariteit tussen werkenden en niet-
werkenden onder spanning te staan. Jongeren vinden steeds 
moeilijker hun plaats in het maatschappelijk bestel. 

D'66 is ervan overtuigd dat de Europese lidstaten deze proble-
men slechts kunnen overwinnen als zij tot een gezamenlijk 
Europees beleid besluiten. 

Dat vereist moed, niet alleen omdat een uitsluitend nationale 
aanpak op korte termijn wel eens voordelen lijkt te bieden, 
maar bovenal omdat de activiteiten van de Europese Gemeen-
schap op sociaal-economisch terrein tot op heden bepaald geen 
reden tot juichen hebben gegeven. 

Een samenleving die gefixeerd is op het probleem van de 
verdeling van het mindere werk en het mindere inkomen ver-
toont een natuurlijke neiging om behoud voor toekomstgerichte 
verandering te laten gaan. 

D'66 wil juist nu graag de toekomst grijpen door optimaal 
gebruik te maken van ontwikkelingen in de technologie. De 
industriële revolutie ligt al weer ver achter ons. Centraal ken-
merk van die verandering was dat het technisch mogelijk werd 
allerlei dingen te doen of te laten doen waarvoor voor die tijd 
lichamelijke krachtsinspanning nodig was. Er vond een gigan-
tische schaalvergroting plaats en dat alles ging in niet geringe 
mate ten koste van ons natuurlijk leefmilieu. 

D'66 gelooft dat we opnieuw afkoersen op een vergelijkbare 
revolutie waarbij het centrale kenmerk zal zijn dat we niet 
alleen de spierkracht, maar ook ons denkvermogen met behulp 
van machines, computers zullen gaan verrichten en dat zal de 
samenleving opnieuw ingrijpend veranderen. 

De informatietechnologie van de toekomst in een hoofdzake-
lijk op informatie draaiende samenleving heeft puur politieke 
sturing nodig. 

Deze informatietechnologie zal ongetwijfeld nieuwe werkge-
legenheid doen ontstaan, maar zal daarnaast de arbeidspro-
duktiviteit verhogen en grootschalige toepassing van deze 
technologische mogelijkheden zal vooral ten koste gaan van 
lagere administratieve functies. 
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We zullen hierbij al ons menselijk en politiek venuf t moeten 
inzetten voor de belangrijke (sociaal-politieke) doelstelling: 
herverdeling van arbeid.  
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Verdere inzakking van de particuliere bestedingen zal nog 
meer aantasting betekenen van werkgelegenheid. 

Daartoe wil D'66 dat op Europees niveau stappen worden 
ondernomen om het verder in elkaar zakken van de internatio-
nale bestedingen te voorkomen. In aansluiting op de ideeën die 
D'66 nationaal heeft bepleit wil D'66 dat er ook een Europees 
bestedingsbeleid van de grond komt om de economische crisis 
te bestrijden. 

Daarom wil D'66 op zo kort mogelijke termijn een plan boven 
tafel krijgen voor een Europese bestedingsimpuls, zo mogelijk 
in samenwerking met de VS en Japan. 

Maatregelen die in dit verband overwogen moeten worden, 
zijn belastingverlagingen, kredietfaciliteiten voor kleine, info-
verende bedrijven, het stimuleren van de ontwikkeling van 
schone en duurzame energie en infrastructurele werken. 
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De werkloosheid zal behalve door een Europees bestedings-
beleid ook moeten worden bestreden door een Europees indus-
trie- en handelsbeleid en door verdere economische en mone-
taire eenwording. 

Maar ook als daar met voortvarendheid aan wordt gewerkt 
zal de werkloosheid onvoldoende afnemen. Daarom denkt DeS 
ook aan herverdeling van werk, drastische verkorting van de 
arbeidsduur en de uitvoering van een Europees jeugdwerk-
plan. 

Ook staat  Dee  een andere verdeling van betaald en onbe-
taald werk, verricht binnen en buitenshuis, voor. 

De vastgeroeste verdeling tussen mannen en vrouwen doet 
onrecht aan de individuele ontplooiingsmogelijkheden van die 
mannen en vrouwen. 



Zelfs wanneer het lukt om met technologische vernieuwing, 
een Europees stimuleringsbeleid en rigoreuze herverdeling 
van arbeid, meer arbeidsplaatsen te scheppen, dan nog is er 
een andere visie en mentaliteit op arbeid nodig. 

Er worden allerlei werkzaamheden verricht die belangrijk 
zijn voor onze samenleving zonder betaling en vrijwillig. Deze 
werkzaamheden wil D'66 hoger waarderen. 

D'66 is voorstander van een sterke Europese Gemeenschap. 
Wanneer het nationaal gezag ontoereikend is moet de Euro-
pese Gemeenschap de nationale bevoegdheden overnemen. 
Want alleen dan kan het beleid, dat D'66 voorstaat, gereali-
seerd worden - ook in Nederland. 

In het Europees Parlement is de D'66 fractie op haar politieke 
daden beoordeeld, die niet gebonden zijn aan belangengroe-
pen en pressiegroepen maar worden gekenmerkt door nieuwe 
en gedurfde ideeën. Daarom ook is 75% van de tientallen door 
D'BS ingediende amendementen door een meerderheid in het 
Europees Parlement geaccepteerd. 

De manier waarop D'66 verder gestalte aan Europa wil geven 
laat ruimte voor regionale ontwikkeling en individuele ont-
plooiing van de Europese burgers. 
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