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CDA 
Is lid van de Europese Volks 
Partij (EVP), waarin alle 
christen-democraten uit de 
Europese Gemeenschap 
vertegenwoordigd zijn. 

Lijsttrekker Bouke Beumer: 

EUROPA IS NIET 
ZO VER 
VAN UW BED 

Hanja  May-Weggen 
vecht voor een leefbaar Europa. 

HELP ONS VERDER 
NAAR EEN 
SCHONER MILIEU 
Velen denken als ze mijn naam horen 
meteen aan mijn strijd voor de bedreig-
de zeehonden. Maar in de afgelopen 
vijf jaar heb ik me niet alleen voor de 
bescherming van deze dieren ingezet. 
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Ruud Lubbers: 
Ik hoop vurig op uw steun 

EEN STEM VOOR 
EUROPA IS 
EEN STEM VOOR 
WERKGELEGENHEID 
13 miljoen werklozen. Dat is vandaag 
de droeve stand in Europa. 
Toch zeg ik: Een stem voor Europa is 
een stem voor werkgelegenheid. 
De economische crisis heeft vele oorza-
ken. Die crisis te keren vraagt veel offers 
en inspanning. Om het getij ten goede te 
keren zullen wij grenzen moeten slech-
ten. Nu echt één Europa moeten ma-
ken. 
Dat kan; weg met de bureaucratie, op 
naar één Europa. 
Na grimmige jaren begint dit jaar, 1984, 
de economie ten goede te keren. Het 
aantal banen in het bedrijfsleven is weer 
groeiende. Wij moeten nu doorzetten. 
Doorbreken. 
Doorbreken naar één Europa. Dan zal de 
opleving in ieder van de Europese landen, 
die wij nu zien, gebundeld kunnen worden 
tot één veel machtiger groei. Echte groei 
in banen voor oud en jong. 
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STEUN AAN KLEINERE 
BEDRIJVEN 

Europa, Europees Parlement, wat 
moet ik daar mee? 
Wat dacht u van de voordelen van één 
Europees paspoort, rijbewijs of Euro-
pees erkende diploma's? 
En met al die grote bedrijven, die 
multinationals, dacht u toch niet dat de 
werkloosheid alleen maar nationaal op 
te lossen is? 
De problemen die met milieuverontreini-
ging samenhangen houden bij de grens 
geen halt. Vrede en veiligheid kunnen wij 
in Europa alleen nog maar garanderen 
door samen de handen inéén te slaan. 
Steeds-meer mensen zien in dat oplossin-
gen voor al deze problemen niet alleen in 
eigen land te vinden zijn. Daarvoor heb-
ben wij vergaande samenwerking in Eu-
ropa nodig, een Europees Parlement. 
De verkiezingen voor dat parlement 
staan voor de deur. 14 juni. Een heel 
belangrijke datum. De uitslag bepaalt met 
welke dadenkracht wij de komende jaren 
kunnen bouwen aan een gezond en 
leefbaar Europa. 

Een betere toekomst 
Het werken aan betere economische 
vooruitzichten, met kansen voor jonge-
ren. Rekening houdend met de positie 
van de vrouw en ook van hen die finan-
cieel in de knel dreigen te raken. Dat is de 
christen-democratie op z'n best. Sociaal, 
vooruitstrevend, met het hart op de goede 
plaats voor hen die in de knoei komen 
door de ontwikkelingen van onze tijd. 

Een betere taak 
Ik draai nu 5 jaar mee in het Europees 
Parlement. Geen gemakkelijke klus. 
Maar ik blijf geboeid door het idee met iets 
heel belangrijks bezig te zijn. Waarom? 
Omdat een Nederlander ook een Europe-
aan is, en omdat alles wat er in Europa 
gebeurt zijn weerslag heeft op ons land. 
Dat betekent dat de problemen waarmee 
wij in Nederland bezig zijn niet los zijn te 
zien van de ontwikkelingen in Europa. 
Voor de echte oplossingen moeten wij de 
grens over. Ter oplossing van de econo-
mische crisis, de landbouwproblematiek, 
de milieu-vervuiling, zoals de zure regen 
die voor 't grootste deel z'n oorsprong in 
het buitenland heeft. 
Problemen die in het Europees Parlement 
thuishoren. 
Wanneer Nederland daarin een rol mee 
wil spelen, moet u ervoor zorgen dat onze 
vertegenwoordigers ook een krachtige 
stem hebben. 
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Yvonne 
van 
Rooy  



De Noordzee: een kwetsbare waerpas. foto: Fotopersbureau C. de Boer, Haarlem) 

Willem Vergeer 
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Ruud Lubbers 
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Nieuwe initiatieven 
Dit voorjaar zullen wij -juist bij het zich 
aftekenend herstel - in Nederland de 
jeugdwerkloosheid met nieuwe initia-
tieven te lijf gaan. Met werknemers en 
werkgevers; in ieder dorp, in iedere 
stad, in ieder bedrijf moeten wij dat 
doen. 
Die kansen voor jongeren komen er 
door een inzet van ieder; met de hulp 
van werknemers en werkgevers; door 
de inzet van zovelen in ieder dorp, in 
iedere stad, in ieder bedrijf. 

Ik hoop vurig op uw steun 
Om de economie weer te laten 
groeien. Om met elkaar te zorgen voor 
meer banen. Om echt meer kansen te 
geven aan alle jongeren. Daarbij heb-
ben wij Europa nodig. Een stem voor 
Europa, is een stem voor werkgele-
genheid. 

Samenwerken is noodzaak 
De Europese industrie loopt nu nog 
achter bij die van Amerika en Japan. 
Dat is slecht voor onze concurrentie-
positie. Een invloedrijk Europees Par-
lement kan regeringen en investeer-
ders tot elkaar brengen om gezamen-
lijk de schouders er onder te zetten. ik 
voorzie dan een winst van duizenden 
banen. 

Vertrouwen in 
Bouke Beumer 
Veel vertrouwen heb ik in onze CDA-
kandidaten voor het Europees Parle-
ment. 

Bouke Beumer - ook nu weer onze 
lijsttrekker - ken ik als een hardwer-
kende politicus en een deskundig eco-
noom. Een man die onze christen-de-
mocratische idealen op een goede 
manier weet uit te dragen. Veel aan-
dacht voor de mens, vooral de zwak-
keren in onze samenleving. ik heb er 
het volste vertrouwen in dat onze 
CDA-ploeg vanuit die idealen zal 
werken aan een betere toekomst voor 
jongeren, aan gelijke kansen voor 
vrouwen, aan een versterking van het 
midden- en kleinbedrijf en de land-
bouw. 

Ruud Lubbers 

Bouke Beumer 

U hebt het voor het 
zeggen 
Voor meer daadkracht hebt u de sleu-
tel in handen. 
Onze idealen hangen samen met de 
beste tradities van de Nederlandse 
christen-democratie. Voor elkaar op-
komen, samen voor elkaar verant-
woordelijkheid willen dragen. 
U kunt er op 14 juni voor zorgen dat 
niet alleen onze Nederlandse stem lui-
der klinkt, maar ook de positie wordt 
versterkt van de Europese-Volkspartij. 
Daarin werken alle christen-democra-
ten in Europa samen. De EVP heeft 
alles in huis om in het Europees Parle-
ment een sleutelrol te vervullen. U hebt 
de sleutel in handen om ons de kans te 
geven uw en onze idealen waar te ma-
ken. 
Samen staan we sterker. 

Bouke Beumer  

Koos van der Steenhoven op de bres 
voor de jeugd 

6 MILJOEN 
WERKLOZE 
JONGEREN 
WAT DOEN WE ERAAN? 

14 juni. Dat kan, denk ik een erg be-
langrijke dag worden voor de zes mil-
joen Europese jongeren zonder werk. 
Een triest getal. Wat doen we eraan? 
Wat kun je doen met je Europese 
stem?! 

In het Europees Parlement wordt met 
kracht gewerkt aan een betere econo-
mie. Dat is een voorwaarde om meer 
banen te scheppen. Banen waarin ook 
jongeren een toekomst kunnen vinden. 
Maar we willen geen knollen voor citroe-
nen verkopen. Daar heeft niemand wat 
aan. Wel dat we in Europees verband 
alles op alles zullen zetten om met de 
bestaande mogelijkheden de jeugd per-
spectief te bieden. 

Het begin is er! 
Een stem voor Europa is een stem voor 
werkgelegenheid, voor meer banen en 
bedrijvigheid. Ons christen-democra-
tisch uitgangspunt: voor elkaar opko-
men, moet ook voor de jongeren inhoud 
krijgen! 

Voor dit jaar heeft het Europees Parle-
ment een bedrag van 4 miljard gulden 
losgekregen voor de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid. Een mooi begin. Nu 
verder. 1k denk daarbij aan een banen-
plan met steun van alle Europa-landen. 
Aan projecten om jongeren praktijk- en 
arbeidservaring te laten opdoen. Boven-
dien moeten we ons inzetten om be-
roepsopleidingen beter te laten aanslui-
ten op nieuwe ontwikkelingen en moge-
lijkheden. 
Heel belangrijk daarbij is ook het streven 
van de christen-democraten in het Euro-
pees Parlement naar Europees erkende 
diploma's, zodat jongeren ook over de 
grenzen een toekomst kunnen opbou-
wen. Tenslotte wil Ik nog noemen de 
plannen voor een fonds om jongeren te 
helpen bij het opzetten van een eigen 
bedrijfje. 

14 juni: een dag die met jouw CDA-stem 
een belangrijke dag voor jongeren kan 
worden. Vergeet dat niet! 

Koos van der Steenhoven 
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Hanja  May-Weggen zet zich in voor een leefbaar Europa 
vervolg _van pag __________________ zen overschreden zijn. Kijk maar eens naar 

die zure regen: veroorzaakt door ontoelaat- HELP ONS VERDER NAAR EEN SCHONER MILIEU Meer werkgelegenheid en kansen voor zo- bare luchtverontreiniging. Ook voor ons 
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ana zijn de gevolgen voor bossen, monu-
menten, landbouwgronden en niet te verge-
ten onze gezondheid ernstig. En dan te be-
denken dat meer dan de helft van die zure 
regen uit buurlanden afkomstig is. Een dui-
delijker voorbeeld is er niet. Nederland kan 
hier alléén niets tegen beginnen. Hetzelfde 
geldt voor onze Noordzee, die vooral wordt 
vervuild door rivieren van omliggende lan-
den. Ook hier kan alleen een gezamenlijke 
aanpak oplossingen bieden. 

ik schrik ervan als ik merk dat proble-
men in eigen land ons vaak blind ma-
ken voor de armoede en de honger el-
ders. Wat dat betreft lopen velen nog 
vaak met een bord voor hun kop. 

Leren zichzelf te redden 
Nederland alleen kan de arme landen 
maar bescheiden helpen. Europa kan 
meer doen. Daarom is Europese samen-
werking de beste garantie dat arme lan-
den effectief kunnen worden geholpen. 

Daarvoor zullen de christen-democraten 
in het Europees Parlement zich inzetten. 
Onze inspanning is er met name op ge-
richt de mens in de Derde Wereld zichzelf 
te laten redden. Dat kan niet zonder onze 
hulp. Ze moeten eerst over de streep wor-
den getrokken. Met een hongerige maag 
komt niets tot stand. De tien landen van 
de Europese Gemeenschap bezitten sa-
men genoeg middelen om de Derde We-
reld over die streep te trekken. Vanuit het 
Europees Parlement willen we komen tot 
een vaste jaarlijkse bijdrage van elk Euro- 
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milieu waren voor mij hoofdpunten bij mijn 
werk in het Europees Parlement. 
Niet zonder trots kijk ik terug op de resulta-
ten die we daarbij hebben bereikt. Zo kon-
den we via het Europees Sociaal Fonds 4 
miljard gulden bestemmen voor de werkge-
legenheid van jongeren. Een flink bedrag 
waarmee vanaf 1984 op grote schaal iets 
aan de uitzichtloze toekomst van veel werk-
loze meisjes en jongens gedaan kan wor-
den. Ons land heeft al heel wat projecten in 
Brussel ingediend. 
Erg blij ben ik ook met de eerste stappen die 
we hebben kunnen zetten naar een Europe-
se aanpak van de milieu-vervuiling. Het 
kostte wel moeite, maar voor ons milieu 
mag niets te veel zijn. Immers, gifschanda-
len, zure regen en vervuiling van onze rivie-
ren en de Noordzee tonen aan dat er gren- 

pa-land. Met dat geld kunnen we aan de 
slag met onderwijsprogramma's, de 
voedselvoorziening opstarten en noem 
maar op. Ook moeten we stappen onder-
nemen om de belemmeringen voor een 
vrij handelsverkeer met de arme landen 
weg te nemen. 

Europa heeft de kracht 
De invloed van Europa gaat verder dan 
alleen economische hulp. Samen hebben 
we de kracht om de ontwikkelingslanden 
ook op weg te helpen naar een meer de-
mocratische samenleving. Een einde ma-
ken aan de dikwijls mensonterende dicta-
tuur en aan de economische misère. Dat 
is ons christen-democratisch doel. Euro-
pa moet daar achter staan. Europa heeft 
de kracht. Uw stem is daarbij nodig. 

Alles op alles zetten 
De komende jaren zullen we dan ook al-
les op alles moeten zetten om het Euro-
pees milieubeleid verder uit te bouwen. 
Een gezond en leefbaar Europa. Dat is 
elke christen-democraat op het lijf ge-
schreven. 

Willem Vergeer 



De Europese inzet van Jean Penders 

INZET VOOR 
MENSENRECHTEN, 
VREDE EN 
WELVAART 
Gelukkig is Europa al tientallen jaren 
zonder oorlog. Dat is het resultaat van 
verzoening en samenwerking. Daar 
moeten we ons voor blijven inspan-
nen. 
Ik vind het een zaak van levensbelang 
alle Europese landen tot dat inzicht te 
brengen. En daarbij hoort ook: 
- de bescherming van de mensenrech-

ten; 
- het streven naar gezonde economi- 

Minister Braks: 

ONZE LANDBOUW 
KAN NIET ZONDER 
EUROPA 
Wat is tegenwoordig nog een boerenbedrijf. 
We moeten het toch van de industrie hebben? 
Zo hoor ik weleens. Wie dat zegt vergeet 
echter dat achter elke liter melk, elk stukje 
vlees, achter ieder brood en elke groente of 
fruit dan ook zon bedrijf staat. Van wezenlijk 
belang dus voor onze voedselvoorziening. 

De agrarische sector in al zijn facetten is 
immers een belangrijk onderdeel van onze 
economie. Meer dan de helft van alle land-
bouwprodukten gaat bewerkt of onbewerkt 
naar het buitenland. In totaal voor ruim 40 
miljard gulden. Ons land houdt na aftrek van 
de invoerwaarde de laatste jaren daaraan zo'n 
veertien miljard over. Dus: een belangrijke 
bron van inkomsten. Bovendien zijn in ons 
land tal van bedrijven afhankelijk van 
landbouw- en visserijprodukten. In cijfers: 
500.000 werknemers. 

,,Teun Tolman, agrariër in hart en nieren, 
een goede vertegenwoordiger van onze 
agrarische sector in het Europees Parle-
ment. Een man met ervaring die daar 
uitstekend op zijn plaats is," aldus Braks. 

sche en sociale verhoudingen, en 
- naar veiligheid voor alle burgers. 

Dit laatste vraagt ook waakzaamheid 

Gerrit Braks 

U eet er van 
Voor onze voeding is een wisselend aanbod 
van produkten nodig. Veel daarvan is uit eigen 
land afkomstig, maar in toenemende mate ook 
uit het buitenland. Iedereen besteedt jaarlijks 
een flink bedrag aan zowel binnen- als buiten-
landse produkten. Daarom is het in ieders 
belang om prijs en kwaliteit te beschermen. 
Een belangrijke taak, ook voor het Europees 
Parlement. En op dat gebied heeft de Europe-
se samenwerking al heel veel bereikt. Ook is 
het nodige gedaan voor de inkomensontwik-
keling en werkgelegenheid en niet te vergeten 
de strijd tegen oneerlijke concurrentie. 

We moeten verder... 
We mogen ons echter niet alleen trots op de 
borst slaan. Zeker, de Europese inzet voor de 
landbouw, en daarmee voor de consument is 
best geslaagd. Er moeten echter toch een 
paar dingen anders gebeuren. De produktie 
moet meer op de markt gericht worden. De 
landbouw-overschotten, zoals de boter-
berg", de vleesvoorraden en de wijnplas 
moeten drastisch slinken. Gelijk blijft het nodig 
de bedrijven ook in de visserij te moderniseren 
en blijvend aandacht te schenken aan de 
inkomens in deze sectoren. In de afgelopen 
jaren hebben onze mensen ten volle bewezen 
dat hun christen-democratische idealen een 
goed uitgangspunt zijn. Laat 14 juni voor hen 
een goede oogst zijn! 

Gerrit Braks  

Werken aan een Europa waarin vrede, 
veiligheid en welvaart heersen. Dal zie Ik 
als vertegenwoordiger van een christen-
democratische partij als mijn plicht. Met 
dit ideaal voor ogen hebben we de afgelo-
pen jaren, overal waar vrede en mensen-
rechten werden bedreigd, onze stem la-
ten klinken. Een stem die vanuit het Euro-
pees Parlement krachtiger klinkt dan al-
leen vanuit Nederland. 
Daarom is de bundeling van alle christen-
democraten in Europa zo belangrijk. 

Terreur en misdaad 
Streven naar veiligheid en vrede betekent 
voor ons ook werken aan gerechtigheid. 
Dat is één van de voorwaarden voor een 
menswaardig bestaan. Vanuit ons chris-
ten-democratisch denken is dat een be-
staan zonder bedreiging, zonder onrecht, 
zonder de angst voor terreur en misdaad 
laat staan oorlog. Allemaal zaken die zich 
tot over de grenzen uitstrekken. ik noem 

Piet Bukman  

EEN DIKKE VOLDOENDE 
VOOR EUROPA? 
Als Ik de Europese Gemeenschap een 
cijfer moest geven, dan komt er een dikke 
voldoende uit de bus. We praten wel veel 
over mislukte topconferenties en zo. 
Maar laten we fiever eens Kijken naar wat 
er wel is gebeurd. En dat is ontzaggelljk 
veel. Eerst was er niets: een verbrokkeld 
Europa zonder samenwerking, oorlog op 
oorlog, haat en nijd. Nu wordt er op allerlei 
fronten vruchtbaar samengewerkt. En be-
staat er een Vrije markt. Is er een gemeen-
schappelijk landbouwbeleid. Is er een 
verdrag gesloten met 60 ontwikkelings-
landen. Wordt er hard gewerkt aan een 
gezamenlijke aanpak van onze economi-
sche problemen, de werkgelegenheid en 
van de milieuvervuiling. 

Christen-democraten kiezen voor Euro-
pa. Vergeet daarom op 14 juni uw CDA-
stem niet. Laat die ,,dikke voldoende" ook 
uit de stembus komen! 

daarbij terrorisme, de misdaad ten gevol-
ge van internationale drugshandel en de 
spanningen tussen Oost en West. 

Europese veiligheid 
Binnen het noodzakelijke NAVO-verbond 
moet Europa haar eigen verantwoorde-
lijkheid nemen. Daarbij kunnen de chris-
ten-democraten een belangrijke inbreng 
hebben. Met kracht werken aan vreedza-
mere verhoudingen tussen Oost en West. 
Daartoe staan wij een effectieve defen-
sie-inspanning voor samen met de per-
manente wil tot onderhandelen. 
Dat is ons christen-democratisch streven, 
dat kan de kracht van Europa zijn. Op 14 
juni bent u aan zet! 

Jean Penders 

Yvonne van Rooy: 

KLEINERE BEDRIJVEN 
GEBAAT BIJ [[N 
EUROPESE MARKT 
Een goed functionerende markt in Europa 
is niet alleen nodig voor de grote indus-
trieën, maar vooral ook voor het midden-
en kleinbedrijf. Een reden temeer om je 
daarvoor als CDA'er in het Europees Par-
lement in te zetten, omdat het bij uitstek 
de christen-democraten zijn die zich sterk 
maken voor de middenstand. Die vormt 
een belangrijke ruggegraat van de 
economie. Het gaat om mensen die be-
reid zijn persoonlijke verantwoordelijk-
heid te dragen, risico's te nemen en die 
van aanpakken weten. Door zijn flexibili-
teit kan het midden- en kleinbedrijf soepel 
op veranderingen in de markt reageren 
en zich snel daaraan aanpassen. Juist 
deze bedrijven ondervinden nadeel 
van het uiblijven van één Europese markt. 
Dat geldt voor de detailhandel die bij 
een echte open markt zijn produkten 
goedkoper zou kunnen inkopen en daar-
mee zijn rendement of omzet vergroten. 
Dat geldt voor de transportondernemer 
die door het ontbreken van een Europees 
vervoersbeleid in zijn mogelijkheden be-
perkt wordt. Dat geldt tenslotte ook voor 
de kleinere industriële bedrijven die een 
goed produkt maken dat ze ook best in 
andere EG-landen zouden afzetten. Die 
bedrijven beginnen hier vaak niet aan 
vanwege de vele beperkingen. Zo blijven 
er onnodig exportkansen liggen en dus 
mogelijkheden om nieuwe banen te creë-
ren. Met uw stem kunt u onze inzet 
mogelijk maken. Yvonne van Rooy 

KIEZEN VOOR DEMOCRATIE 
De democratie in Europa vasthouden en 
versterken; dáâr gaat het bij de aanstaan-
de verkiezingen om. Een versterking van 
de democratie, een versterking van onze 
christen-democratische inzet, dat is toch 
wel uw stem waard? 

Doet  14 juni mee? 

FRANS 
ANDRIESSEN 

lid van de 
Europese Commissie, 
dat is het dagelijks 
bestuur van 
Europa. Hij 
houdt zich o.a. 
bezig met de 
relatie tot het 
Europees Parlement.  
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Yvonne van Rooy (32 jr.) en 
Koos van der Steenhoven (34 jr.): 

MET HET CDA 
VOOR EUROPA 

Yvonne van ROOy 

Koos van der Steenhoven 

Europa overwint de 
grenzen en brengt 
volkeren tot elkaar 

Europa, een belangrijke 
vredesfactor in de wereld 

Europa, bakermat van 
democratie en 
mensenrechten 

; Europa. stimulans voor 
werkgelegenheid in het 
bijzonder voor jongeren 

Europa, motor van onze 
economie en industriële 
vernieuwing 
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• Grotere mogelijkheden 
voor een sociale politiek 
bij Europese 
samenwerking 

• Milieubederf stopt niet bij 
de grens: een gezond 
en leefbaar milieu in 
standhouden dank zij 
Europese samenwerking 

Een Europees 
landbouwbeleid 
garandeert hoogwaardige 
voedselproduktie tegen 
betaalbare prijzen  

Dank zij Europa een 
belangrijke bijdrage aan 
de verbetering van de 
positie van de vrouw 

W 11 Europa draagt bij aan een 
rechtvaardige wereldorde; 
de derde wereld rekent op 
Europa 

Een sterke 
christen-democratie is een 
steunpilaar voor Europa 

Europa: samen staan we 
sterker 
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