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A. Het Patriottisch Democratisch Appèl (PDA) Is een 
Nederlandse politieke partij, die de grondbeginselen van de 
democratie onderschrijft en  hear  politieke activiteiten vanuit 
die grondbeginselen wil ontplooien. De partij wil een 
pragmatische koers varen bij het oplossen van maatschappelijke 
problemen.  Dc  partij onderkent, dat de Nederlandse samenleving 
stoelt op de normen enwuarden van het christelijk geloof. Zij 
wil dat deze normen en waarden In stand gehouden worden en zal 
in de door haar te voeren politiek daarmee rekening houden en 
deze normen en waarden tegen afkaveling beschermen en 
verdedigen. 

B. De partij acht een goede politieke en economische 
samenwerking binnen Europees verband en. andere democratieën 
overal ter wereld een noodzakelijke voorwaarde voor een duurzame 
vrede en een hoog ontwikkelings- en welvaartspeil van de diverse 
bevolkingen. 

C. Het patriottisch grondbeginsel stelt, dat de belangen 
van Nederland en haar bewoners voorop staan. De verworvenheden 
in dit land dienen in eerste instantie ten goede te komen aan de 
Nederlanders, die hiervoor hun inspanning leveren of geleverd 
hebben en aan de jongeren, die de bereidheid hebben een 
positieve bijdrage aan de maatschappij' te leveren. 

D. Als basisstelling geldt, dat iedere meerderjarige 
inwoner van dit land de verantwoordelijkheid heeft In zijn/haar 
eigen levensonderhoud en dat van zijn/haar gezin te voorzien en 
het onaantastbaar recht heeft voorzieningen te treffen, die 
hem/haar in staat stellen zijn/haar levensavond op zijn/haar 
levensstandaard te garanderen, 

E. Het PDA staat voor het scheppen van een actieve 
economische politiek, waarbij een kader wordt gecreëerd waarin 
het particuliere bedrijfsleven en de vrije beroepen de kans 
krijgen zich volledig te ontplooien,.teneinde het hoofd te 
kunnen bieden aan de steeds feller wordende buitenlandse 
concurrentie. Het basisprogramma staat voor het creëeren van 
meer werk met behoud van een sterke basis In de ondernemingen om 
verdergaande werkeloosheid tegen te 9aan. en de 
concurrentiepositie te verstevigen. 

SOCIALE VOORZIENINGEN. 

F Het PDA staat voor de morele verplichting van de 
gemeenschap om diegenen, die door ziekte of invaliditeit niet In 
staat zijn om In hun eigen levensonderhoud geheel of 
gedeeltelijk te kunnen voorzien, hierin te steunen. 
Dit laat niet weg, dat deze voorzieningen onderworpen dienen te 
worden aan een noodzakelijke degelijke controle, teneinde 
misbruik van deze sociale voorzieningen te voorkomen. 

-1's 



C. Het PDA staat voor algehele privatisering van de 
ziektekostenverzekeraars. Dit stelt allereerst de verzekeraars 
in de positie om tegen concurrerende tarieven de consument te 
verzekeren maar in tweede instantie om, d.m.v. "eigen risico" 
formules het publiek bewust te maken van de kosten van da 
medische zorg, zodat men hiervan op een meer verantwoorde wijze 
gebruik gaat maken. Een wettelijke minimum regeling 
(vergelijkbaar met een wettelijk verplichte W.A. verzekering 
voor autorijders), die afhankelijk is van het inkomens- en 
vermogensniveau zal als basis bestaan. 

ONDERWIJS. 

H. Het PDA staat voor goede onderwijsvoorzieningen als 
basis voor het handhaven van de welvaart. Elke Nederlander heeft 
het recht en de vrijheid de onderwijsrichting te kiezen, die 
hem/haar het beste past of interessant lijkt. 

BUITENLANDERS EN IMMIGRATIE. 

I. Het PDA staat voor de rechten en plichten van in 
Nederland legaal verblijvende buitenlanders!I die aan de 
kwalificaties zoals die voor Nederlanders gelden voldoen. 
Nederland is een 'land met een eigen cultuur en tradities. Het 
PDA staat voor de handhaving van deze cultuur en tradities en 
verwacht, dat elke inwoner van Nederland deze zal handhaven en 
respecteren, als ook van Nederlanders in het buitenland verwacht 
wordt, dat zij de daar geldende tradities en culturen zullen 
respecteren. 

NATUUR EN MILIEU. 

J. Het PDA staat voor een verstandig natuur- en 
milieubeleid als een levensvoorwaarde voor het voortbestaan van 
Nederland. Zonder natuur geen leven. 
Gezocht wordt naar een gezond evenwicht tussen milieu- en 
economische belangen, hierbij Is een objectieve informatiestroom 
noodzakelijk teneinde niet in extreme situaties te geraken;  
buy,  een uiterst sterke economie 'in een onleefbaar, zwaar 
belast milieu of als andere uiterste en 100% schoon milieu en 
gezonde natuur in een land waar geen leven meer mogelijk is 
omdat de middelen om in het levensonderhoud te voorzien zijn 
opgeofferd. 
Jacht als recreatie dient te worden verboden. Toegestaan is 
slechts jacht, met als doel het behoud van het natuurlijk 
evenwicht, door professionele jachtopzieners en boswachters. 
De opbrengsten uit de delving van Nederlandse bodemschatten, 
zoals aardgas en -olie dienen te worden gebruikt voor het 
onderhoud en verbetering van de infrastruktuur van de 
Nederlandse natuur (Natuurmonumenten, Nationale Parken,  etc.).  
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POLITIE EN JUSTITIE, 

K. Het PDA staat voor het grondrecht van elke 
Nederlandse burger om bescherming van lijf en goed. Het PDA is 
voorstander van uitbreiding van het politieapparaat niet mensen 
en middelen teneinde de criminaliteit beter te kunnen 
bestrijden. Het Openbaar Ministerie dient gereorganiseerd en 
gemoderniseerd en voorzien te worden van alle middelen om 
vormfouten en dergelijke onnodige complicaties tot het verleden 
te laten behoren. 
Het PDA streeft naar een leefmilieu waarin de burger zich weer 
veilig op straat kan begeven en een waarin slachtoffers van een 
misdrijf meer aandacht, hulp en begeleiding krijgen niet een 
grotere mogelijkheid tot schadevergoeding. 

OVERHEID. 

1. Het PDA staat voor een daadwerkelijke afslanking van 
de overheid. Overheidsbedrijven, die hiervoor in aanmerking 
komen, dienen in particuliere handen over te gaan. 
De overheden dienen terug te gaan naar hun oorspronkelijke 
taken, te weten het besturen van land, provincie en stad met 
name het waarborgen van de veiligheid en de grondrechten van de 
Nederlanders, het opkomen van de belangen van Nederlanders in  
hat  buitenland en diplomatieke en handelsbetrekkingen met het 
buitenland onderhouden, 

DEFENSIE. 

M. Het PDA staat voor een Nederlandse strijdmacht, die 
in staat is om in internationaal verband het Nederlandse 
grondgebied deugdelijk te beschermen en om in VN-verband 
proportioneel deel te nemen aan internationale vredesoperaties. 

DE BURtiER. 

N. Het PDA is van mening, dat de Nederlandse burgers 
mondige en verantwoordelijke mensen zijn. Het is dan ook van 
mening, dat bij belangrijke beslissingen een volksraadpleging 
(referendum) gehouden dient te worden. 
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