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EMBARGO tot 13.30 uur Beste mensen. 

Het gaat goed met het CDA! Overal in het land snuif je het zelfvertrouwen op van de 
christen-democraten. Het gaat goed met het CDA Het CDA gaat zelfverzekerd en vol 
zelfvertrouwen de komende verkiezingscampagnes in. 

Het gaat goed met het CDA! Sinds tijden trekt het ledenbestand van de partij weer aan. Een 
bewijs dat CDA- stemmers hun waardering voor de aanpak van de christen-democraten 
omzetten in een lidmaatschap van de partij. 

Het gaat goed met het CDA! 

Sinds enige tijd merken wij dat kaders in de partij zich abonneren op ons blad 'CDA-Actueel'. 
Ook een bewijs dat het zelfvertrouwen van het CDA toeneemt. 

Het gaat goed met het CDA! 

De opiniepeilingen geven aan dat het beleid van het CDA waardering ondervindt van de 
kiezers. En terécht! 

Maar. het moet nog beter gaan met het CDA. Wij mogen ons niet tevreden stellen met het 
niveau dat wij thans kunnen bereiken. In de komende maanden zullen we met z'n allen 
keihard werken, de handen uit de mouwen steken, de schouders er onder zetten, om op 19 
maart en 21 mei een verbluffend resultaat te presenteren aan de Nederlandse bevolking. 

Wij gaan een campagne voeren die offensief is, zelfverzekerd, open, eerlijk en zeer 
eensgezind. 

Vanaf vandaag zullen de Nederlandse christen-democraten, de CDA-bewindslieden, de 
Kamerleden en de Kamerkandidaten, massaal het land intrekken. Van het Binnenhof maken 
wij de komende maanden een buitenhof. Wij gaan naar de kiezers toe. 

Massaal zal men in staat zijn om de Nederlandse christen-democraten te ontmoeten op de 
bijeenkomsten die wij in de provincies zullen houden. Tijdens deze bijeenkomsten zal naast 
de CDA-partij voorzitter, onze lijsttrekker aanwezig zijn om uitleg te geven over de actuele 
politiek en bovendien laten zien hoe het nationale beleid samenhangt met het lokale 
bestuur. 



Immers, het gaat om lokale verkiezingen. Nadrukkelijk zullen wij in die door nationale politici 
ondersteunde campagne aangeven dat het gaat om raadsverkiezingen, die moeten leiden 
tot een zo goed; mogelijke uitslag voor het CDA. 

Bij de komende campagne zullen voor het eerst niet-Nederlanders mogen deelnemen aan de 
Raadsverkiezingen. Het CDA heeft destijds steun verleend aan het wetsvoorstel dat ertoe 
leidt dat niet-Nederlanders mogen meebeslissen over het bestuur in het gebied waar ze 
wonen en waar ze direkt mee te maken hebben. Dat betekent voor het CDA een grote 
uitdaging. 

Immers, het CDA was de eerste politieke partij die nadrukkelijk aandacht besteedde in zijn 
beleid aan de problematiek van de minderheden. Het CDA was de eerste politieke partij die 
kwam tot de oprichting 'van een Intercultureel Beraad, een adviesorgaan van het 
partijbestuur waarin vertegenwoordigers van verschillende etnische groepen zijn 
opgenomen. In de afgelopen jaren hebben de leden van het Inter-cultureel Beraad op 
intensieve wijze contacten gelegd met groeperingen en vertegenwoordigers van 
minderheden in de Nederlandse samenleving. In verschillende steden staan buitenlanders 
kandidaat voor het CDA. 

Er is veel aan gedaan en er wordt veel aan gedaan om in de komende weken onze 
buitenlandse landgenoten te bereiken en hen duidelijk te maken wat de politiek is van het 
CDA. 

Ik doe een extra beroep op u om in de komende weken in de campagnes die u zult gaan 
voeren aandacht te besteden aan deze belangrijke groep kiezers. 

Van belang is niet alleen om ze te bewegen om te gaan stemmen op het CDA, maar ook om 
ze te betrekken bij het beleid van het CDA. 

Na de raadscampagne, die wij ongetwijfeld met een goed resultaat op 19 maart zullen 
afsluiten, volgt de voorbereiding van de nationale campagne, die zijn hoogtepunt zal hebben 
in de maand mei van dit jaar. 

Naast het lokale en het nationale element in de campagnes wil het CDA in de komende 
periode ook aandacht besteden aan het Europese element. 

Het is u bekend dat Nederland de eerste helft van 1986 het voorzitterschap voert van 
Europa. Het CDA is een politieke partij, die zeer veel waarde hecht aan de samenwerking in 
Europa. 

In april 1986 laat het CDA zien dat het over eigen landsgrenzen heenkijkt en op Europees en 
wereldniveau belangrijke taken ziet. 

In april 1986 zal in Den Haag ook het Congres van de Europese Volkspartij worden 
gehouden, waaraan alle bij de EVP aangesloten partijen zullen deelnemen. 

Op dat congres zullen wij aandacht besteden aan de problematiek van het milieu en de 
werkgelegenheid, en de oplossingen daarvoor op Europees niveau. Tijdens dat congres 
zullen veel christendemocraten uit Europa elkaar ontmoeten en inspireren. Wij hopen dat 



vanuit deze bijeenkomst een bemoediging zal uitgaan met het oog op de inzet van de 
Nederlandse christen-democraten bij de nationale verkiezingen. 

Een nieuw element bij de verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer is dat de in het 
buitenland woonachtige Nederlanders voor het eerst mogen deelnemen aan de 
verkiezingen. Het CDA is niet alleen een nationale en een Europese partij, maar is ook een 
sterk internationaal georiënteerde partij. Het CDA is een politieke partij die zijn vertakkingen 
kent in veel landen in Europa en daarbuiten. De afgelopen jaren zijn wij druk doende 
geweest - u heeft daar kennis van kunnen nemen om in het buitenland afdelingen van het 
CDA op te richten en de 600.00 Nederlanders te benaderen teneinde hen te bewegen om op 
21 mei hun stem uit te brengen op het CDA. 

Zo blijft deze tot nog toe vergeten groep betrokken bij de politiek van het moederland en 
heeft het CDA waardevolle contacten overal ter wereld. 

Zowel de gemeenteraads- als de Tweede Kamercampagne van het CDA zal eenvoudig 
moeten zijn. Als de campagnemakers zich niet zullen matigen, zullen de kiezers het wel 
doen. We dienen ons te realiseren dat in de komende maanden een veelvoud van politieke 
partijen zich op de markt presenteert en de aandacht zal vragen van de Nederlanders. 
Derhalve dient de boodschap van het CDA eenvoudig, kort en duidelijk te zijn. En het CDA is 
een politieke partij die dat kan! 

In de komende verkiezingscampagne zullen wij een drietal thema's centraal stellen: ten 
eerste: de voortzetting van het succesvol economisch herstelbeleid van het kabinet- 
Lubbers; ten tweede; aandacht voor de problematiek van de veiligheid; internationaal, maar 
ook de veiligheid in de eigen omgeving; ten derde aandacht voor de kwaliteit van en het 
respect voor het leven. 

Wij zeggen in .de campagne dat wij het succesvol gevoerde economisch herstelbeleid van 
het kabinet-Lubbers willen voortzetten, met warmte en een menselijk gezicht. 

Dat houdt in dat wij in de komende periode extra aandacht zullen vragen voor de 
problematiek van de jeugdwerkloosheid en de problemen die langdurig werklozen 
ondervinden om opnieuw de arbeidsmarkt te betreden. Wij hebben in de afgelopen jaren 
bewezen dat de aanpak van het kabinet, onder leiding van christen-democraten, een goede 
aanpak is geweest en dat de formule werkt. Daarom willen we dit beleid voortzetten. 

Het kabinet, heeft bepleit te komen tot een rigoureuze, aanpak die zou moeten leiden tot 
daling van de werkloosheid. 

U herinnert zich allen hoe in 1982 geroepen werd dat het niveau van 1.000.000 werklozen 
zou worden gehaald. Thans stellen wij vast dat het werkloosheidsniveau zich krachtig naar 
beneden beweegt. 

Op dit moment zit het niveau beneden de 750.000 en we stellen vast dat er aanzienlijk 
minder werklozen zijn dan in 1982. 

Tweede spoor van het kabinet was dat gestreefd diende te worden naar een herstel van de 
economische bedrijvigheid. Het beleid van het kabinet om te komen tot loonmatiging, met 



steun van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft ertoe geleid dat de positie van het 
Nederlandse bedrijfsleven zich heeft hersteld. Er wordt weer geëxporteerd, er wordt weer 
geïnvesteerd, waardoor de werkgelegenheid weer toeneemt. 

Het derde spoor van het kabinet hield in dat het omvangrijke financieringstekort fors diende 
te worden omgebogen. Thans stellen wij vast dat het niveau van het financieringstekort zich 
beweegt naar het niveau dat het kabinet zich ten doel had gesteld. 

In de komende campagne zal het CDA aandacht vragen voor de veiligheid. Een veilige 
wereld. En dat is meer dan het item van 48 kruisraketten. Een samenhangend 
veiligheidsbeleid betekent voor het CDA; door middel van onderhandelingen tussen oost en 
west komen tot reduktie van het aantal kernwapens in de wereld. Door middel van Europese 
maatregelen de gevolgen en de angst van internationaal terrorisme bestrijden, maar ook 
aandacht voor kleine criminaliteit, de veiligheid in de direkte leef- en werkomgeving. 

Een derde hoofdthema van het CDA vormt de aandacht die wij vragen voor de kwaliteit van 
het leven. Een breed thema, met onderwerpen als; milieubescherming, de zorg voor elkaar, 
respect voor het leven. In de komende campagne zullen wij willen benadrukken dat ter 
onderscheiding van andere politieke richtingen, waar het gaat om de menselijke 
waardigheid en verantwoordelijkheid het CDA een geheel eigen visie heeft. 

Het CDA hanteert in de komende campagnes een viertal kenmerkende punten. 

1. wij zullen zeggen dat om het CDA-program voor de komende vier jaar uit te voeren het 
beleid van het huidige kabinet op hoofdlijnen dient te worden voort- gezet. 

Wij zeggen nadrukkelijk dat de goede besluiten die in deze kabinetsperiode zijn genomen, 
niet zullen worden teruggedraaid. 

2. In de komende campagne zullen wij benadrukken dat werk voor iedereen voorop staat. 
Met name zullen wij aandacht besteden aan de problematiek van de jeugdige en langdurige 
werklozen. Dat betekent dat wij als CDA kiezen voor werk boven inkomen. Voort zullen wij 
zeggen dat door het gevoerde herstelbeleid de koopkracht, ook van uitkeringen, op peil kan 
blijven. 

3. In de komende campagne, het wordt herhaald, vragen wij aandacht voor een aantal 
immateriële punten, de aandacht en het respect voor het leven. 

4. Tot slot zullen wij nadrukkelijk zeggen dat met het oog op de vereiste daadkracht, het 
voor de hand ligt te proberen door te gaan met de huidige coalitie, dit uiteraard voor zover 
de verkiezingsuitslag het toestaat en er goede afspraken kunnen worden gemaakt over een 
regeerakkoord. 

In de komende campagne zal het CDA worden geconfronteerd met vele politieke 
concurrenten. Ook in dit opzicht geldt dat we de campagne eenvoudig en duidelijk moeten 
houden en de conclusie moeten trekken dat het CDA eigenlijk maar twee belangrijke 
politieke concurrenten, heeft, nl. de PvdA en de V.V.D. 



Het feit dat het CDA op dit moment een coalitie vormt met de V.V.D mag geen reden zijn om 
in de komende campagne niet te benadrukken dat er verschillen tussen het CDA en de V.V.D 
zijn. 

Het gaat om het beleid. Dat moet worden voortgezet. Dat is tot nu toe goed gelukt met de 
V.V.D, maar we zullen in de campagne een aantal verschillen die er tussen het CDA en de 
V.V.D zijn moeten benadrukken. 

Met name op het punt van de sociale zekerheid en het in de volgende periode, te voeren 
ombuigingsbeleid is de V.V.D voornemens een aantal ombuigingen te zoeken in de sfeer die 
consequenties heeft voor de zwakke in de Nederlandse samenleving. Het CDA zal in de 
komende maanden benadrukken dat die zwakken in de Nederlandse samenleving kunnen 
rekenen op de bescherming van het CDA. 

Een andere concurrent-in de campagne is de Partij van de Arbeid. 

Als ik op dit moment lees wat de PvdA neerschrijft in haar verkiezings- program en dat 
vergelijk met wat de heer Den Uyl in het begin van de kabinetsperiode heeft uitgedragen, 
dan stel ik vast dat er sprake is van grote veranderingen. Voorts stel ik vast dat de PvdA een 
aantal centrale campagne- thema's hanteert, die achterhaald zijn en niet meer aansluiten op 
de realiteit. 

Het CDA zal zich in de komende campagne niet profileren door zich af te zeggen tegen de 
PvdA en de V.V.D. Het CDA zal in de komende campagne zeer offensief bezig zijn en de 
punten van het CDA zelf uitdragen. We zullen de kiezer duidelijk maken dat het CDA in de 
afgelopen periode een goed beleid heeft gevoerd en dat dit beleid in de komende periode 
onder leiding van christendemocraten nog tot verdere verbetering zal leiden. Wij hebben in 
de afgelopen vier Jaar bewezen dat we problemen kunnen oplossen en uitzicht kunnen 
bieden op een leefbare samenleving. 


