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--------- ------------------------------------------------------------------------- 

Teksten van aangenomen kongresatukken op het kongres van 10/11 maart to Breda 

KoneB±kenQLJ 

Dek1L..V, van D'.66 in kngre,a bijeen op 10 en 11 maart 19.73  te. Brèd,, spreekt 
als haar mening uit, dat deelneming aan een kabinet door D'66-ers slechts dan 
mogelijk kan zijn, indien 1iot regeringsprogramma het regeerIckoord van de 
progressieve drievolgt, wijst er in dit verband op dat in. d vorgaderingen 
van het nieuwe kabihet tep voorbereiding van de regeringsverklaring onderhan-. 
delingen zullen wördèn gevoerd, en stelt daarbij uitdrukkelijk .Vast dat deze 
niet tot antasting-.van het regeerakkoord mag leiden, om.at  D'66 anders aan 
verkizersbedrog zou 1 doen. Stemt in met do tot nu toe doo.c de D66 TK-frakte 
gevolgde gedragslijnenen inzake de kabinetsformatie onderleiding van  
Mr.  J. Burger, met als konsekwentie het deelnemen van D 1 66 aan een te vormen 
kabinet; spreekt als haar mening uit dat de kamerfralçties bij de beoordeling 
van het regeringsprogramma op alle onderdelen gebonden zijn aan het regeer-
akkoox'd van de rogrÖssieve drie, en verklaart voorts dat heb vsn do D'66 
frakties verwacht, dat zij de eigen inbreng in hot beleid van ovontueJo-niet 
tot de progressieve drie behorende-bewindslieden zortruldig zullen toetsen 
aan het regor'rakkoord en op hun merites zullen beoo-  delen 0  

sstukA1 ' ...... . 

Hot kongres overweegt: . .. ......,.. - 

D'66 streeft naar een democratische samenleving . waarin . de, betrokkenburgers 
als geLmjkwaardigen deelnemen aan alle vormen van, maateohappelijke en poli-
bieke macht:  eon  samenleving waarin de burgers tot . hun,  recht komen en-  zich 
thuis voelen. Bij die samenleving past een politiek, die gedraen wordt door 
een ondogmatische, analytische houding tegenover de maatschappelijke vraag-
stukken. Deze politiek is gericht op diensbaa'hed in de vorm van oplossngen 
die de burgers als zakelijk en redelijk kunnen begrijpen en aanvaarden. 
In deze politieke opstelling herkent de partij zich als progressïèf en tracht' 
zij samen te werken met andere progressieven, ., 

Het kongres stelt vast 
Op landelijk niveau is gebleken dat met de PvdA en niMdo PPR in progressieve 
zin kan worden samengewerkt Tegelijkertijd blijkt dat talrijke progro,sf..• 
denkenden in die samenwerking niet zijn begrepen0 Met name ishet D'66 nist 
gelukt - mede door de wjzs waarop de samenwerking gestalte heeft gekregen 
de burgers van wie mag worden verwacht dat zij progressiv1teLt opvatten, Jfl 

de hierboven aangegeven betekenis, te mobiliseren, laat staan tot steun aáñ 
de partij te bewegen; het jongste verkiezingsresultaat 1jt wat dat bp~  ft  
ver onder het berekbare. 
Het eigen karakter en het eigen programma van D'66 zijn volstrekt onvoldoen. 
over hot voetlicht gebracht. 

Het kongres besluit:  

D1 66 moet nieuwe initiatieven ontwikkelen die ook in de progressieve kringen 
buiten de PvdA en do PPR weerklank vinden en die door hun ondogmatisohe 
zakelijke, toekomstgerichte inhoud deze progressieven tot samenwerking kunnen 
inspireren, met als uiteindelijk doel hun vereniging in n progressieve 
partij. De namonwe'king met de PvdA en de PPR 

1.
wordt in een hierop afgestemde 

vorm voort-gezet. .. . . - . 
. 



De frakties van D6 in het parlement plegen overleg met de frakties, van 
de PvdA en de PPR, maar bepalen hun stemgedrag uiteindelijk opbasis van hun 
kontrolerende fjmktie en hun politieke verantwoordelijkheid tegenover de 
kiezers aan de hand van het 
akkoord Alleen in  hetgeval van deelneming aan de regering is het regeer.. 
akkoord - overigens op dezelfde basis - doorslaggevenc, 
Dt66 moet de programmatische arbeid met hernieuwde kracht voortzetten, o.a, 
door he:ziening van programma en beleidsplan. De uitwerking van het beleîds-
plan tot eenontwikkelingsplan op middellange termijn moet een perspektief 
bieden voor een leefbaar Nederland2  als reaktie op de zorgelijke analyses 
van de eindige aarde. 
Daarnaast moet D'66 zich inzetten voor de verwezenlijking van reeds vasb-
g ne1de programmapunten, nu gebleken is dat verschillende daarvan waardering 
hebben gevoiden in ruimere k.1..in met name gaat het om alle punten die gericht 
zijn op versterking van de maatschappelijke:-on  staabLimdigo inv.Loed van de 
individuele burger en zeer in het bijzonder op de noodrake1ijke hervorming van 
het politieke bestel, ond.ermeer door veroeding van net keeieeht 
ze resolutie is vastgesteld op 26 februaii 1973  in overleg -bussen le en 2e 

kamerfraktiee Hij wordt ondersteund door alle ]cden van de frakties„ 
Het hoofdbestuur heft besloten, nadaG gebleken was dat het zich met de inhoud 
kon verenigen, deze .cesoluie over te nemen0 

Kongresstuk, (punt 3) 
Tijdig v66r de volgende verkiezingen D 1 66 moet b'ke maken of bet wederoi 
beied is met PvdA er PPR, danwel met andere part n  eon  2egeoakkoo-rd te 
sluiten, zi.ilks met de toevoeging dat op basis van deh hu3igo politioke 
situatie e verwachten is, de bereidheid  on  de mogelijkhed  Got  hii bereiken 
van een dergelijk regeerakkoord met PvdA en PPII ook bij da volgende verkie-
zingen zullen betaan0 

Konkreost (punt 5 en 6) 
De eigen politieke opstelling mag niet ondorgeschik zijn aan de loyaltei 
ten opzichte van PvdA en PPR... 

Einddoel van de politieke opstelling blijft n uot stand komen van een 
vooruitstrevende groepering die in taat zal zijn de steun te verwerven van 
een meerderheid van de kiezé220 

Kongrea (laatste alinea) 
Dat gestreefd moet worden een zodanig verband te ontwikkelen dat alle voor- 
standers van ecn progressieve politiek zich daartoe aangetrokken kunnen voelen 

Ko 3AB (punt 2) 
To bevorderen dat de frakties' en het hoofdbeotuua a.n D66. net  behoud van de 
goede samenwerkinge'elatios met PvdA en PPR, zich in do toekomst duidelijker 
en moer be'juct ve,.n eigen identiteit in de politiek zullen opse1lon0  

KonsstuL3Bi (ieatst alinea) 
D6 zal treyen naar de vorming van een algemene volkparij waarin do hoofd- 
zaken van haar program worden aanvaard. 

resst45 
De A,L G V. van D'66 bi. jeen op 10 en 11 maart 1973  te Brede, is van mening dat 
ter vernieuwing van de strk±tuur van de partij  on  ten aanzien ven do politiek,-

vorming oîergegaan moet worden tot hot instellen van plaat'eLijke of 
regionale werkgroepen 1,t1,ardelijke Politiek" 
Toe Werkgroepen ijn hot beste middel voor do basis om maximaal bij 
et politieke gebeuren betokken te zij0 Zij k h unnen initiatioven orbwikkelen 
tot het oplossen van problemen, koemwijzig:nèn voorstellenriorbeiten 
stellen  on  het beleid der frakties bespreken Ze kunnen do leden  on  niet-loden 



van D'66 informatie verstrekken en tot politieke aktiviteiten aanzetten. Zij 
kunnen een bron van nieuwe aktiviteit voor afdelingen  on  regio's zijn, zoals 
kan blijken uit het feit dat in Amsterdam reeds enige tijd een dergelijke 
werkgroep 2unktioneert. 

Kongresetuk 126 
Het kongres van D'66 op 10 en 11 maart 1973  bijeen to Breda draagt het 
hoofdbestuur op de mogelijkheden tot samenwerken met groepen van progressief 
denkende te bestuderen, daartoe gesprekken met deze groepen te entameren o.cl. 
voort te zetten en terzake op het volgende najaarskongres verslag uit te 
brengen. 

(zie bijlage  II)  

Kongreestuk 5.5 
De A.L.V. op 10 en 11 maart bijeen te breda; Besluit het hoofdbestuur op to 
dragen binnen twee maanden regionale bijeenkomsten te organiseren van mads-
en statonfrakties teneinde alle aspekten van de raads- en statenverkiezingen 
in 1974  gezien cle politieke situatie grondig te bestuderen. 

Kongreestuk 102 (zie bijlage  II)  





BIJLAGE 1, 

van •D 1 66, bijeen in. Breda op 10 en 11. maart 1973, 
ove 

1, de grote verkiezingsnederlaag van 29 november 1972 heeft de par- 
tij in een bestaanscrisis gebracht - mei als kern de vraag 
heeft D166 nog bestaansredei'. ? 

2, deze vraag kan alleen worden beantwoord door en vanuit de partij 
zelf (en nu door hei congres). Factoren als de partij-politie- 
ke situatie, cie kabinetsformatie, de verhouding binnen de Pro-
gresieve Drie, hei ontstaan van actiegroepen tussen D66 en de 
Confessionelen, zijn daarbij wel van belang - maar toch onderge-
schikt aan het belang dat D(66 aan zichzelf hecht, op dit moment. 

3. de bestaansreden van. P' 66 op dit ogenblik en voor de nabije toe-
komst, kan alleen Vorden afgeleid uit de inhoud en de waarde van 
de doelstellingen van deze partij - en uit de keuze van de midde-
len die worden aangegeven om deze doelen te bereiken. 

stelt vast 

a. D166 heeft in recente tijd - minstens gedurende de zitting van do 
vorige Iie kamer - meer aandacht besteed aan het concretiaeren 
van de middelen (samenwerking in de Progressieve Drie, samenstel-
len van regeerprogrammas en scliaduwkabinetten), dan aan critisch 
evalueren, vernieuwen-en voor de kiezers verduidelijken van de 
eigen politieke visie. 

b. het Beleidsplan '71-75, waarin D'66 voor het laatst, eigen doel-
stellin:en heeft geformuleerd, is verouderd - onder neer door 
het sindsdien verschijnen van het rapport van de Club van Rome, 
gevolgd door a.a. -het Advies Van de Commissie van Zes (het zgn, 
rappori-Mansholt), 

c. met aame dit Advies van de Zes heeft en problematiek aan de orde 
gesteld van dusdanig belang, met zulke vergaande consequenties 
voor een te voeren politiek - dat een nieuwe formulering, herzie-
n3-.lig en uitbreiding van de doelstellingen wËrbij met deze pro- 
blenäti.ek rekening wordt gehouden, vereist is. Dat betekent een 
nieuw basisprograxnna. 

d. zo.n nieuw basisprograanma moet de elementen bevatten die tot de 
oprichting van D1 66 hebben bewogen, maar daarnaast dient het een 
dwingende richtlijn aan te geven voor de opstelling en het gedrag 
van de partij, tegenover de sinds 1966 zichtbaar geworden maat-
schappelijke knelpunten - zodat deze partij in 1973 behalve in 
haar streven naar consequente democratisering, ook-in elk  Wander  
opzicht als wezenlijk progressief herkenbaar wordt. 

e. talrijke publicaties, waaronder het Advies van de Zes, hebben de 
noodzaaji aangetoond van een spoedig afzweren van de economische 
groei als maatschappelijke doelstelling. Dat verplicht D66 de 
sociale, economische en politieke consequenties van een dergèlij  - 
ice  ombuiging te onderzoeken en in een beleid saxien te vatten, dat 

- zo vroeg mogelijk politiek operationeel moet worden gemaakt. 
f. een nieuw basisprogramma . zal dus reeds schematisch moeten aange-

ven welke fundamentele veranderingen in de bestaaide sociaal- e-
conomische en politieke orde, zullen moeten worden nagestreefd - 
en met welke methodes van besluitvorming. . 

g. de besluitvorming over de te nemen maatregelen op sociaal-econo-
misch en politiek terrein, kan leiden tot spanning tussen (a)  ie 
door D.66 gewenste maximale inspraak en democratie bij deze be-
sluitvorming en (b) de steeds kortere tijd die overblijft voor 
het tot stand .1nrei'enan de beoogde veranderingen. Dit mag even-
wel i--,-iet autonatn ach leiden LoG steeds verdergaande cen Lralisa-
tie en machtconcentratie. 



h0 de onvoriiing van cie he e sociaal-economisch-politieke structuur, 
net alle veranderingen die nu reeds noodzakelijk of onontkoombaar 

:lijken, is alleen te realiseren op - basis van een veranderde men-
taliteit in de maatschappij , die o. a. leidt tot het afstand doen 
van toenemende welvaart door temninste de hogereìnkomensgroepen 
en tot een loskoppelen van consuiptie en.vielzijn. Dat geeft D66 
als politieke partij tot taak zich bewust op deze mentaliteits-
verandering te richten. 
in het proces van verandering moet êen bestaansverbetering van de' 

'verdrukte en sociaal zwakke groepen, ook binnen onze grenzen, wor-
den opgenomen, 

j. de democratisering van cib samenleving blijft een doel st vaai 
Cie eerste orde. In het bijzonde' dient de aandacht te ii6rden ge-
richt .op de doorbreking en spreiding van economische naht en op 
het versterken van de publieke controle op politiek invloedrijke 
grote concerns en industrile bedrijven, banken, levensverz'eke 
keringsmaatschappijen-to. 
Gok andere sectoren in de maatschappij moeten worden opgezocht 
waar het proces van democratisering, met decentralisatie van be-
slissing en verantwoordelijkheid, niet of nauwelijks is begonnen-
zoals bepaalde overheidsorganen, onderwijsinstellingen, gezond-
heidsinrichtingen. 

k, internationale gerichtheid vloeit logisch voort uit de mondiale 
artienhang van de proble"adlek, zoals o. a-. geschetst in hei Advies 
van de Zes n, uit de erkenning van niedeverantwoordelijltheid voor 
de armoede, uitbuiting en onderdrukking in een groot deel van de 
zgn. derde wereld • De technisch-wetenschappelijk-economische hulp 
aan de derde wereld is een belangrijk instrument voor het veran-
deren van de..soci.aal-eéonoiiiische drde in de wereld. Deze hulpver-
lening moet geschieden, ook als zij een vermindering van de eigen 
welvaart tot gevolg heeft. 

1. het verlangen naar democratisering en humanisering van de maat-' 
schappij houdt niet op bij de landsgrens. Daarom actievè soli- 

met arme, onderontwikkelde of . onderdrukte landen, 
volkeren of'rassen. Deze dwingt tot een geheel andere buitenland-
Se politiek, die selectief en  on-pragmatisch', te. werk gaat - 
door een openlijk kiezen v66r dezè volken, en tgen uitbuiting 
door politiek-economische nachten, tegen neokolonialiie en tegen 
historisch gegroeide politiek-militaire nachtsblokken a, 

m, de keuze van de middelen is afhankelijk van ê doelstellingen. 
Uit een nieuwe formulering van de doelstellingen en uitwerking 
daarvan in  cell  nieuw basisprogramma volgt een heroriëntering om-
trent de te kiezen middelen, 

n, op dit moment knnen de te kieen middelen alleen in principe wor-
den aangeg&Jen 
- de samenwerking met de PvdA en de PPR moet worden voortgezet, 
Ofld'ai in deze partijen de vanuit prograniiotisch oodpunt neSsi ver-
wane  progressieven worden aangetroffen, daarbij moet echter uit-
drukkelijk voorrang worden gegeven aan deontwikkeling van de ei-
'gen visie,, in de geest van (leze resolutie, 
- de samenwerking net cie PvdA en de PPR blijft wat D1 66 betreft' 
primair gericht op het verenigen van een meerderheid van de kie-
zers voor een progressief' beleid (bij voorkeur in een progressie--  

've.volkspartij), waartoe de iitwerking van deze resolutie een bij-
drage moet leveren,  

besluït  

D'66. houdt bestaansmeden als inspirerende vernieuwigs-beweging 
n als progressieve politieke partij, op voorwaarde dat deze 
partij er in, kan slagen de in deze resolutie ae.ngedid politie-
keen a atechappelijke doeleinden in een concreet proranria en 



een daarop gebaseerd daadwerkelijk en consequent politiek gedrag-om te 
zetten, 

besluit tenelotteg 
het hoofdbestuur wordt opgedragen op korte termijn, maar uiterlijk v66r 
het eerstvolgende congres, de doelstellingen van D'66 te formuleren, in 
de vorm van een nieuw basisprogramma met deze resolutie als uitgangspunt, 
en waarbij zoveel mogelijk leden van de partij zullen worden betrokken, 
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