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ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 

In haar streven op politiek terrein antwoord 
te geven op de Bijbelse opdracht, daze aarde 
te dienen en te bewaren, wil de EVP zich hou-
den aan de volgende uitgangspunten: 

- een werkelijk bevrijde wereld is een wereld, 
waar ieder schepsel tot zijn recht kan komen: 
de mens als beelddrager Gods en dier en plant 
als door God geschapen. 
Dat betekent een wereld: 
a. waar de gelijkwaardigheid van mensen 

geldt, ongeacht sociale positie, sekse en 
seksuele geaardheid, ras of levensbe-
schouwing; 

b. waar men in de maatschappij uitgaat van 
de gedachte dat ieder naar vermogen in 
verantwoordelijkheid bijdraagt aan bestuur, 
sociaal en economisch leven; 

c, waar machtsstructuren, - militaire, eco-
nomische, technologische of administratie-
ve - die mensen in de knel (dreigen te) 
brengen, worden doorbroken. 

- de bestaande patronen volgens welke mensen el-
kaar bezien, worden gelegd onder de lamp van 
het Evangelie, zodat  on-gerechtigheid aan het 
licht wordt gebracht; 

- de aanduiding 'evangelisch' kiest de partij, 
omdat zij in het Evangelie haar insniratie-
bron en richtsnoer erkent; "volksartij" 
noemt de EVP zich, omdat zij in haar benade-
ring van politieke zaken heel de samenleving 
dienen wil en benadrukt dat politieke be-
sluitvorming nauw verbonden is/moet zijn net 
discussie aan de basis, discussie net kie-
zers. 

I.I. DE OVERHEID 

De overheid heeft een dienstbare taak. Dat 
houdt in, dat zij beschermt, randvoorwaarden 
stelt en structuren stimuleert, waardoor 
mensen in vrijheid tot ontplooiing kunnen 
komen. De overheid dient altijd het zwakke, 
het kwetsbare, in bescherming te nemen. De 
overheid dient wel ruimte te scheppen voor 
eigen verantwoordelijkheid van burgers, maar 
deze ruimte wordt beperkt, zodra deze in 
strijd komt met de beschermende taak van de 
overheid. 
De EVP is van mening, dat veranderingen in 
de samenleving tot stand moeten worden ge-
bracht langs democratische weg. Zij kiest 
voor een parlementaire democratie, waarin po-
litieke bestuurders de zorg dragen voor de 
uitvoering van hervormingen  em  democratisch 
gekozen volksvertegenwoordicîers de uitvoerim-
controleren. 
De EVP hecht grote waarde aan het vertegen-
woordigend karakter van het parlement en zal 
OP een positieve wijze streven maar een sa-
menstelling van de Tweede Kamer, die een af-
spiegeling vormt van de bevolkingssamen-
stelling. 
Zij wijst dan ook elke vorm van verzelfstan-
diging van de volksvertegenwoordiging t.o.v. 
haar kiezers af. 
De EVP beseft dat er veelal in de politiek 
geen absoluut juiste oplossing kam worden 
aangedragen. Zij ziet daarom een compromis 
ook niet als een noodzakelijk kwaad, maar be-
schouwt de bereidheid tot het sluiten van 
een compromis als een democratische deugd. 
Echter, compromis  em  wil van de meerderheid 
vinden altijd dr hum grens, waar een grond-
recht lijkt te worden aangetast. 
Besluitvorming via meerderheid van stemmen is 
"slechts" een middel in de democratische be-
sluitvorming; een intolerante houding jegens 
hen die een minderheidsstandpunt innemen, 
acht de EVP dam ook te allen tijde onjuist. 
Waar een politieke partij instemt met een 
democratische bestuursvorm, verplicht zij 
zich tot geweldloze argumentatie  em  nale-
ving van correct genomen besluiten. 

Protest, dat gewettigd wil heten, zal altijd ver-
betering van de rechtsorde tot doel moeten hebben. 
Ten aanzien van gewetensbezwaren geldt het vol-
gende: 
de mogelijkheid van gewetensbezwaar tegen be-
slissingen kam (hoort) reeds in de discussie 
vóór de besluitvorming onderkend (te) worden. 
Dat houdt in, dat de meerderheid achter een be-
sluit ook tot taak heeft, zich met de al dan 
niet erkenning van gewetensbezwaren bezig te 
houden. 
Voor een leefbare samenleving is het democratisch 
functioneren van het openbaar bestuur een basis-
voorwaarde. De macht van bestuurs-organen mag 
dan ook nooit zo groot zijn, dat ze verlammend 
of stagnerend gaat werken. 
Om de democratische besluitvorming niet tot en-
kel een vorm te laten verstenen, is decentraliss-
ren belangrijk; sterk gecentraliseerd bestuur 
betekent grote afstand tussen overheid en bur-
gers 
Algemene beleidslijnen moeten op landelijk ni-
veau worden uitgezet, maar dienen door lagere 
overheden te worden ingevuld. Zo zal de wijze, 
waarop lagere overheden ontvangen gelden beste-
den, zoveel mogelijk door hen zelf beslist die-
nen te worden. 

1.2. MENS EN OMGEVING 

Teneinde als goede rentmeesters de aarde te 
kunnen bewaren, is eerbied voor de schepping 
een eerste vereiste. 
Door zijn wijze van omgaan met zijn natuurli 
ke omgeving, bedreigt de mens in nog steeds 
toenemende mate het voortbestaan van diezelf -

de schePping. Onvoldoende wordt nog steeds 
beseft, dat de mens zelf een kwetsbaar onder -

deel hiervan is en voor zijn basisbehoeften 
ervan afhankelijk. 

1.3. INTERNATIONALE SAMENLEVING 

Een internationale samenleving, die vrede, 
veiligheid, maar bovenal gerechtigheid kent, 
is een samenleving, waarin mensen elkaar als 
medemensen beschouwen  em  zich verantwoordelij: 
weten voor elkaar; een voorwaarde daarvoor is, 
dat er vrede en vertrouwen tussen landen en 
volken heerst. Het is daarom dat de EVP zoveei 
waarde hecht aan het tot stand komen van een 
internationale rechtsorde. 
Geweld, dat slechts vernietigen kan, ziet de 
EVP niet als middel  on  die samnleving te be-
reiken. Waar structuren met militair en/of 
politioneel Geweld in stand worden gehouden, 
kiest de EVP in eerste instantie voor geweld-
loos verzet. In situaties, waarin voor velen 
een menswaardig bestaan onmogelijk wordt ge-
maakt, zal gewelddadig verzet als laatste red-
middel om te komen tot een rechtvaardige sa-
menleving, door de EVP niet zonder meer wor-
den afgewezen. 
De EVP acht het de taak van de Nederlandse 
overheid om te streven maar ontspanning in de 
internationale verhoudimgen.Een blokdenken (Ocst-
Jest, i'Jrd.-uid) ,zeker als dat het risico van 
derzijdse vernietiging inhoudt en aanvaardt, 
is een onaanvaardbaar struikelblok op de weg 
naar de vrede. Het recht van de mens om te le-
ven, dient te allen tijde gerespecteerd te 
worden, ook als die mens vijand genoemd wordt. 
Vijamdsbeeldem ontstaan veelal uit de behoef-
te het eigen "ik"  em  het eigen bezit af te 
schermen tegenover de buitenwereld. 
Die drang tot omheining van het eigen bezit 
ziet de EVP ook aanwezig in de houding van de 
westerse wereld t.o.v. de derde-wereld-lan-
den. De EVP beschouwt machtsblokken, die gericht 
zijn op de bescherming van de eigen militaire, 
politieke en economische macht, als een be-
lemmering voor de totstandkoming van een we-
reld-samenleving, zoals haar voor ogen staat. 

1.4. VERDELING VAN MACHT EN INKOMEN 

Om te komen tot een rechtvaardige verdeling 
van macht en inkomen, zal het rijke deel van 
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de wereld moeten afzien van economische 
groei, die gericht is op grotere eigen wel-
vaart. Dat vereist een politiek, die niet 
aarzelt ingeslagen paden te verlaten: een her-
waardering van de arbeid, een herijken van de 
normen voor inkomen en bezit. 
De verschillen tussen mannen en vrouwen in 
macht en inkomen zijn niet van nature gege-
ven, maar gegroeid uit maatschappelijke Or-
ganisatie tussen de seksen. Dat heeft onge-
lijke verhoudingen tot gevolg, waarbij een 
eenzijdige afhankelijkheid ontstaat. Het op-
heffen hiervan vereist een voortdurende inzet. 
Een rechtvaardige verdeling van macht vraagt 
internationaal en nationaal om een verande-
ring van verhoudingen, o.m. in de richting 
van samenwerking, democratie en gemeenschaps-
zin, waar deze nu nog steeds te kenschetsen 
zijn met normen als winstbejag, competitie, 
concurrentie, ieder voor zich en authoritair 
leiderschap. 
Zon 'economie van het genoeg" staat haaks op 
een economie, waarin het om eigen groei, om 
eigen vooruitgang, om het meer gaat. Niemand 
mag zijn overvloed vermeerderen, zolang niet 
ieder in zijn basisbehoeften kan voorzien. 
Niet"méér" is beter, maar genoeg is het 
beste voor ieder. 

Gezamenlijk verantwoordelijkheid aanvaarden 
voor de samenleving houdt naar de visie van 
de EVP ook in: 

- dat mensen verantwoordelijkheid dragen en 
(mede)beslissingsrecht hebben in alles, 
wat hun eigen leven (mee)beoaalt; 

- dat aan het maatschappelijk laven door een 
ieder naar vermogen wordt deelgenomen. 
Dat houdt ook in, dat er geen opdeling van 
mensen plaats vindt in twee categorieën, 
ni. mensen mèt een betaalde baan en mensen 
zonder. Een herverdeling van inkomen en 
maatschappelijke taken is daarom nodig om 
mensen in gelijke mate te laten deelnemen 
aan maatschappelijke activiteiten. 

1.5. ONDERWIJS EN VORMING 

Streven naar een andere maatscharpij hoeft 
alles te maken met onderwijs en vorming. We 
zullen af moeten van een onderwijsvorm, die 
kennis ontwikkelt als middel tot macht. Om 
alle problemen in onze samenleving op te kun-
nen lossen, zal dienstbare kennis nodig zijn: 
dienstbaar aan het individu, dat zo de eigen 
mogelijkheden leert verkennen en - daarin - 
dienstbaar aan de samenleving als geheel, waar-
toe elk individu het zijne kan bijdragen. 
Onderwijs en vorming zijn blijvende elemen-
ten in het leven van een mens. De overheid 
dient dan ook deelname aan dat blijvende on-
derwijs te stimuleren.  

II.  VREDE, GERECHTIGHEID EN VEILIGHEID 

11,1. Buitenlands beleid. 

11.1.1. Inleiding. 

Een internationale samenleving, waarin gerech-
tigheid de norm is en waar vrede kan heersen 
tussen de volkeren, waarin vertrouwen en so-
lidariteit de plaats innemen van wantrouwen, 
machtsmisbruik en onderdrukking, vraagt om 
een internationale rechtsorde. Zo'n rechts-
orde dient gehandhaafd te worden door een we-
reldomvattend orgaan, zoals de Verenigde Na-
ties er een is. In een dergelijke rechtsorde 
dienen de volkeren elkaar te erkennen als 
partners met gelijke rechten en dient de hand-
having van de mensenrechten gewaarborgd te 
worden. 

In zo een samenleving zal niet het zogenaamd 
militair evenwicht het buitenlands beleid be-
palen, maar zal, bij de groei van het weder-
zijds vertrouwen, de rechtshandhaving steeds 
minder een militair karakter dragen en steeds 
meer politioneel van aard worden.  

De te gebruiken geweldsmiddelen zullen aan 
die politietaak moeten zijn aangepast en mo-
gen nooit massavernietigingsmiddelen zijn. 
Het buitenlands beleid zal ook met het oog op 
de positie van de Derde-wereld-landen zich 
krachtig moeten inzetten voor de totstandko-
ming en handhaving van een internationale sa-
menleving, waarin Vrede door Gerechtigheid 
norm is. 
Machtsblokken, die gericht zijn op bescherming 
van de eigen militaire, economische en poli-
tieke macht zoals de NAVO en het Warschaupact, 
vormen een belemmering voor de totstandkoming 
van een wereldsamenleving, als hier bedoeld is. 

De EVP is van mening, dat Nederland voorlopig 
ook nog binnen de huidige structuren (onder 
andere VN en EG) kan en moet streven naar bo-
venstaande situatie. 
Dit beleid zal voortdurend getoetst worden aan 
het hier geschetste beeld van een internationa-
le rechtsorde, met name voor wat de Oost-West 
en Noord-Zuid-relaties betreft. Contacten tus-
sen volkeren en bevolkingsgroepen moeten sterk 
worden bevorderd, indien zij een vreedzame 
wereldsamenleving naderbij brengen. 

Niet confrontatie en koude oorlog, maar een 
geest van samenwerking moet de relatie tussen 
Oost en West kenmerken. De lijn van  Franklin  
Roosevelt en van de Slotacte van het Helsinki-
verdrag dient te worden doorgetrokken. 

AANZET TOT BELEID 

Bijzondere aandachtsgebieden. 
----------------------------- 

11 .1.2. Mensenrechten. 

Verzet tegen schending van de mensenrechten, 
zowel binnenslands als in het buitenland, 
heeft hoge prioriteit. Hierbij mag niet het 
eigenbelang, bijvoorbeeld economisch belang, 
het opkomen voor de mensenrechten in de weg 
staan. 

11.1.3. Apartheid. 

De EVP wijst apartheid op principiële gronden 
af. Nederland heeft ten aanzien van Zuid-Afrika 
een speciale verantwoordelijkheid, om histori-
sche redenen en vanwege de verwantschap in taal 
en cultuur. 

11.1.4. Midden-Oosten. 

Voorzover Nederland invloed kan uitoefenen op 
een duurzame vredesregeling in het Midden-Oos-
ten, zal de regering in haar contacten met al-
le partijen in dat conflict uitgaan van de pri-
maire voorwaarden dat zon regeling altijd geba-
seerd zal moeten zijn op erkenning van het 
bestaansrecht van de staat Israël, zowel als 
op erkenning vsn het recht op zelfbeschikking 
van het Palestijnse volk; voorts zal zij er in 
die contacten op aan kunnen dringen, alles na 
te laten, wat met die primaire voorwaarden in 
strijd is. 

INTERNATIONALE ORGANISATIES 

11.1.5. De Verenigde Naties, 

De EVP vindt, dat de VN een instantie dient te 
worden, via welke de mensheid gezamenlijk gestal-
te geeft aan de gerechtigheid en vrede in de 
wereld. De VN zal dan Ook de basis moeten zijn 
voor de veiligheid van alle volkeren. 
Momenteel is de VN echter niet meer dan een 
overkoepelend orgaan van staten, die uit zijn 
op eigenbelang en soms zelfs op onderdrukking 
van het eigen volk of vreemde volkeren. Het 
onderlinge wantrouwen verstikt alle positieve 
bedoelingen. 
Toch wil de EVP dat Nederland zich blijft in-
zetten voor de idealen van de Verenigde Naties, 
zoals verwoord in het Handvest. 

- Het handhaven van internationale vrede en vei-
ligheid en het te dien einde nemen van doel-
treffende maatregelen: 
- tot het voorkomen en wegnemen van bedrei-
gingen van de vrede, 
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- tot het onderdrukken van agressieve da-
den of andere inbreuken  on  de vrede, 

- om door gebruikmaking van vreedzame midde-
len en in overeenstemming met de princi-
pes van gerechtigheid en internationaal 
recht regeling of beslechting van inter-
nationale geschillen tot stand te brengen. 

Het ontwikkelen van vriendschappelijke rela-
ties tussen landen, gebaseerd op respect voor 
de principes van gelijke rechten en zelf-
beschikking van volken en het nemen van an--
dere passende maatregelen ter versterking 
van de wereldwijde vrede; 
Het bereiken van internationale samenwerkin 
bij het oplossen van internationale proble-
men van economische, sociale, culturele of 
humanitaire aard en in het bevorderen van 
respect voor mensenrechten en fundamentele 
vrijheden voor ieder, zonder onderscheid nar 
ras, geslacht, taal of godsdienst; 
Een centrum te zijn om het streven van de 
volken naar het bereiken van deze gezamen-
lijke doelen te harmoniseren; 

Belangrijke stappen ziet de EVP in: 

- het steunen van organisaties als  WHO,  UNICF, 
en  FAO;  

- het beschikbaar stellen van mensen en mate-
rieel voor een internationale roniltiemacht, 
met de restrictie dat men hiervan slechts 
gebruik mag maken met toestemming van het 
Nederlandse parlement, zolang de VN nog zo-
ver van haar ideaal verwijderd is; 
het uitvoeren van resoluties, indien deze 
bijdragen aan de beëindiging van de aantas-
ting van de internationale rechtsorde en 
schending van de mensenrechten of agressie. 

- hervorming van de VN, oodat de macht van 
de "grote 5" wordt beperkt. Het veto van de 
veiligheidsraad moet worden ongeheven. De 
Algemene Vergadering dient meer bevoegdhe-
den te hebben op basis van een eerlijke 
stemverhouding. 

- het uitbreiden van de mensenrechten en fun-
damentele vrijheden in het Handvest VN met 
seksuele geaardheid. 

11.1.6. Europese Gemeenschap. 

De EG heeft zich ontwikkeld tot een economi-
sche macht, feitelijk horend bij het Westerse 
blok, gericht op het bevorderen van de welvaart 
van haar lidstaten door middel van een onge-
breidelde groei, vaak ten koste van woon- en 
werkomstandigheden en het milieu. 
Grote landen, met een grote economische macht, 
spelen in de EG een overheersende rol. De 
voordelen van de Gemeenschan zijn vaak alleen 
merkbaar voor de mensen en ondernemingen, die 
het toch al goed hebben. De ontwikkelingshulp, 
die de EG practiseert, is steeds gericht op 
eigenbelang en niet or een meer eerlijke ver-
deling van welvaart en welzijn  on  mondiaal 
niveau. 

De EVP vindt, dat de EG zich zou moeten om-
vormen tot een samenwerkingsorgaan met nosi-
tieve inhoud. 
Hoofdpunten van een EG-beleid dienen te zijn: 
- een veiligheidsbeleid dat zich richt op 
het opheffen van de blokken en dat bij  - 
draagt tot de ontwapening en ontspanning 
in de wereld; 

- grote aandacht voor (kleinschalige) arbeids--
intensieve productietechnieken; 

- daadwerkelijke solidariteit met de ontwikke-
lingslanden, opdat de tegenstelling Noord~  
Zuid wordt verkleind en zo mogelijk opge-
heven; 

- instandhouding van unieke natuurgebieden 
en bescherming van het milieu in al haar 
facetten. 

Een voorwaarde om dit alles gestalte te doen 
krijgen, lijkt echter dat er verdergaande 
stappen gezet worden op de weg van de demo-
cratisering van de Europese Gemeenschap. 

De EG dient te streven naar politieke eenheid, 
het recht doen aan minderheidsgroepen in de 
Europese samenleving. 

11.2. Defensie. 

11.2.1. Inleiding. 
------------ 

Het streven van de EVP is, te komen tot een 
vreedzame internationale rechtsorde, gehand-
haafd door een orgaan als de VN. 
Het defensiebeleid dient erop gericht te zijn e  
dat uiteindelijk de krijgsmacht geintegreerd 
wordt in de politiemacht van dat orgaan. 
Zolang een dergelijke Ordening nog niet func-
tioneert, zal bij eht uitbreken van conflicten 
tussen naties in eerste instantie gestreefd 
worden naar het op vreedzame wijze oplossen 
hiervan. Zolang een dergelijke situatie nog 
niet bestaat, blijft een eigen Nederlandse 
defensie-inspanning noodzakelijk. Deze defen-
sie-inspanning moet met name voldoen aan de 
volgende criteria: 
- zij moet afzien van het bezit en gebruik 
van massavernietigingswanens, zoals atomai-
re, bacteriologische en chemische wapens 
en de hiermee in hun uitwerking vergelijk-
bare conventionele middelen; 

- zij mag niet provocerend zijn en moet dus 
agressie van onze kant uitsluiten. 

Er is inzicht nodig in het patriarchale karak 
ter van defensie als organisatie. Dok moet 
racistisch en seksistisch gedrag bij deze 
instanties aan de orde gesteld worden. 

Naast een louter op verdediging gerichte mi-
litaire defensie dienen thans reeds vormen 
van niet-militaire verdediging, zoals sociale 
en/of geweldloze verdediging te worden ont-
wikkeld, niet in de laatste plaats in het On-
derwijs. 

AANZET TOT BELEID. 

11.2.2. Dienstplicht. 

Er dient een Algemeen Maatschappelijke Dienst 
Plicht (A.M.D.) te komen voor jongens en 
meisjes uit bepaalde leeftijdsgroepen, waarL, 
de dienstvervulling binnen de krijgsmacht ee 
van de vele mogelijkheden is. De krijgsmacht  
nag  niet omgevormd worden tot een beroeps-
vrijwilligersleqer. 

11.2.3. Democratiserino. 

De krijgsmacht is een onderdeel van de samen-
leving en dient volgens dezelfde normen te 
zijn ingericht. 
Het militaire tucht- en strafrecht dient te 
worden afgeschaft.  

II .2.4 .  Defensiebegroting.  

De EVP is van mening, dat de defensiebegro-
ting niet bevoordeeld mag worden boven de be-
grotingen van andere departementen. Het geld, 
dat eventueel vrijkomt door een andere opzet 
van de defensie-inspanning, moet ten goede 
komen aan ontwikkelingssamenwerking. Het moet 
mogelijk worden, defensiebelasting te weige-
ren. Daartoe dient een vredesfonds te worden 
ingesteld, waarin deze geweigerde belasting 
gestort kan worden. 

11.2.5. NAVO. 

Het is voor velen zo langzamerhand de vraag 
of de NAVO inderdaad naar duurzame vrede en 
echte veiligheid streeft, ook de NAVO ligt 
verstrikt in het blokdenken en vormt een be-
lemmering voor de vrede. 
De lidstaten van de NAVO kennen alle hun ei-
gen verantwoordelijkheid als het gaat om hun 
recht/plicht de koers van de NAVO mee te be-
palen. 
Ook Nederland mag dan verantwoordelijk gesteld 
worden voor de politiek van de NAVO. 
Waar de EVP constateert, dat de lijn van de 
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NAVO niet (meer) in overeenstemming is met 
de gedachte die de EVP heeft over vrede en 
veiligheid, moet de EVP een verder lidmaat-
schap van de NAVO durven afwijzen. 

Wapenbeheersing". 

De weg naar ontwapening , van ontspanning 
en wapenbeheersing, is een zaak van lange 
adem. Ondanks de vaak povere resultaten en 
het misbruiken van wapenbeheersingsoverleg 
als dekmantel voor het opstarten van nieuwe 
bewapeningsprogramma ' s, ziet de EVP het ge-
sprek en overleg als een belangrijk middel 
om te komen tot ontspanning en wapenbeheer-
sing. Het aan de beide grootmachten overlaten 
van initiatieven tot wapenbeheersing en ont-
spanning is echter een te riskante zaak. De 
wat dat betreft opgedane ervaringen en de 
huidige situatie staan een afwachtende hou-
ding van Europa niet langer toe. De EVP 
vindt, dat de landen van Oost- en West-Euroa 
hierin een belangrijker rol moeten gaan ver-
vullen. 

Voor de EVP gelden in dit verband als doel-
stellingen op middellange termijn: 
- het kernwapenvrij maken van geheel Europa 
- zelfstandigheid en vrije zelfbeschikking 
voor alle volkeren van Europa; 

- opheffing van de daling van Europa. 

Initiatieven van individuele landen uit Oost-
en West-Europa zijn een goed middel op de 
weg naar realisatie van deze doelstellingen, 
waarbij ons land het voortouw dient te nemen.  

III.  ONTWIKKELINGSSAMENWERKING  

111.1. Inleiding. 

De door de EVP nagestreefde internationale 
samenleving, waarin gerechtigheid de norm 
is, kan alleen tot stand komen, wanneer er 
sprake is van wederzijds vertrouwen en on-
derlinge solidariteit tussen de landen, en 
ondersteuning van ieder zelfbewustzijn en 
onafhankelijkheid. 
De schepping met al haar rijkdommen is niet 
slechts ten dienste van een deel, maar van 
heel de mensheid gesteld. Daaron moet scher-
worden opgetreden tegen het eenzijdig orofi - 

teren van de schepping door de ene oroep van 
landen ten koste van de andere. Van ontwik-
kelingssamenwerking is alleen sprake, wan-
neer het inderdaad een samenwerkingsverband 
tussen welvarende en ontwikkelingslanden be-
treft. 

Doelstelling van ontwikkelingssamenwerking. 

Gezien het evangelische concept van gerech-
tigheid zal men alles in het werk moeten 
stellen om ieder mens in zijn of haar ba-
sisbehoeften te voorzien, zijnde: voldoen-
de voedsel, basisgezondheidszorg, huisves-
ting, Onderwijs en ontplooilngsmogelijkhe-
den voor iedereen. Gelijkwaardigheid en we-
derzijds respect zijn hiertoe de basisvoor-
waarden. 

Middelen. 

- rechttrekken van de scheefgegroeide inter-
nationale verhoudingen, in de eerste 
plaats de economische. Dit laatste houdt 
o.a. in het beëindigen van de welvaart, 
die gebaseerd is op uitbuiting van de ont-
wikkelingslanden; 

- Machtsvorming bij (multinationale) onder-
nemingen vormt een belemmering om het bo--
venstaande te bereiken en dient dus met 
alle wettige middelen te worden tegenge-
gaan. 

Ontwikkelingslanden moeten zich zo mogelijk 
zelfstandig kunnen ontwikkelen, zowel poli-
tiek, economisch als cultureel. Dit houdt 
in dat hulpverlenende landen: 
- deze landen niet voor eigen politiek  

machtsdenken gebruiken. 
- deze landen de kans geven een eigen econo- 
mische positie te verwerven op de interna- 
tionale markt; 

- niet de eigen culturele normen en eigen ge- 
drag als goed voorbeeld voorhouden aan de 
hulpontvangende landen, dit met inachtne-
ming van de bepalingen van de internationa- 
le verklaring van de rechten van de mens. 

De positie van vrouwen in ontwikkelingslanden 
is er édn van dubbele onderdrukking. Behalve 
de armoede en werkloosheid, worden zij ook 
achtergesteld in loon, bij het zoeken naar 
werk, in het onderwijs. Ontwikkelingssamen-
werking dient erop gericht te zijn de emanci- 
patie van vrouwen ook in ontwikkelingslanden 
te bevorderen, om te beginnen door het ver-
minderen van de achterstelling van vrouwen. 

Aanzet tot beleid. 

111.2.- bestaande rentedragende leningen aan 
ontwikkelingslanden dienen, in wederzijds 
overleg, te worden omgezet in renteloze le- 
ningen of giften, zodat deze landen niet 
door toenemende schulden steeds dieper in 
het financieel-economische moeras wegzakken. 

- Afschaffing van de tariefmuren (invoerrech-
ten), die de ge1ndustraliseerde landen (o.a. 
de EG) hebben opgeworpen om hun eigen econo- 
mische belangen te beschermen. 

- Ontwikkelingssamenwerking mag niet los ge- 
zien worden van binnenlandse vraagstukken. 
Dit houdt in, dat bij de besluitvorming met 
betrekking tot het oplossen van Nederlandse 
interne problemen rekening gehouden moet 
worden met de gevolgen voor de derde wereld. 

- De ontwikkelingssteun mag niet functioneren 
als-een verkapte exportsubsidie voor het Ne- 
derlandse bedrijfsleven. Wel moeten er goe-
de afspraken over de besteding van de gel- 
den komen. 

- Het in tijden van economische teruggang 
niet verlagen, maar juist verhogen van het 
budget voor ontwikkelingssamenwerking, want 
juist de ontwikkelingslanden krijgen dan de 
grootste klappen te verwerken. Nederland 
dient dan ook zijn bijdrage aan de ontwikke-- 
lingssamenwerking voor de komende jaren op 
te voeren tot 3% van het bruto nationaal 
product. 

- Het betalen van rechtvaardige prijzen voor 
grondstoffen. Tevens dienen meer grondstof- 
fen te worden verwerkt op de plaats waar ze 
worden gewonnen c.q. geproduceerd. 

- De EVP is van mening, dat de enorme uitga-
ven aan bewapening de ontwikkeling van de 
derde-wereld-landen in de weg staan en dat 
daarom de internationale wapenhandel aan 
banden gelegd dient te worden. 

- De nationale economie in te stellen op een 
situatie, waarbij het streven naar een 
vreedzame, rechtvaardige en houdbare (we- 
reld) samenleving voorrang krijgt boven het 
streven naar een vergroting van eigen ma- 
teriële welvaart. 

- Producten, die schadelijk of ondeugdelijk 
zijn voor mens en/of milieu (bijv. bestrij- 
dings- en geneesmiddelen) mogen niet geëx-
porteerd worden naar derde landen, als ze 
in ons land zijn verboden 

- De bewustwording omtrent de problematiek 
van de ontwikkelingssamenwerking in eigen 
land verdient steun en stimulering. Te den-
ken valt aan subsidiëring van culturele uit- 
wisselingsprogramma's, steun geven aan ver-
taling van derde-wereld-literatuur CO on-
dersteunen van voorlichtingsactiviteiten van 
zowel NUU als van particuliere Organisatiss. 

Criteria voor het geven van ontwikkelingssteun 
zijn: 

-  Dc  steun moet in de eerste plaats ten goede 
komn aan de allerarmsten en minst kansrijken. 

- fwikkeliflgssameflWerkiflg5Pr0jecten dienen 
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alleen aansluitend op hun cultuur, op wens 
en in nauwe samenwerking met de plaatselij-
ke bevolking, te worden opgezet. Hieruit 
vloeit voort, dat deze projecten veelal 
kleinschalig van opzet zullen zijn. 
Nederland moet zijn technologie om zulk 
een wijze overdragen aan de derde wereld, 
dat de betreffende landen in hun techniek 
minder afhankelijk van het rijke westen 
worden. 
De gegeven ontwikkelingssteun mag niet 
ten goede komen aan onderdrukkende regi-
mes. Bij landen met een dergelijk regime 
moeten kanalen gezocht worden om de rege-
ring en de bovenlaag van de bevolking te 
omzeilen. Hierbij valt de denken aan de 
Particuliere organisaties en kerken,  

IV  CULTUUR  

IV.1. Inleiding. 

Cultuur is geen statisch begrip, een aandui-
ding voor een verzameling van verworvenheden, 
maar de gezamenlijke activiteit van mensen, 
volgens bepaalde normen en waarden, ook in 
heel gewone zaken als recreatie, stadsplan-
ning of demonstratie. 
In onze tijd zien we een functionele fase 
van de cultuur, d.w.z, dat men vooral ge-
richt is op de functies en het nut van men-
sen; het gevaar is levensgroot aanwezig, 
dat de mens als mens uit het gezichtsveld 
verdwijnt. 
De EVP wil evenwel bewust de mens in eik 
individu tot zijn recht laten komen. In 
haar cultuurbeleid wil de EVP dan ook als 
uitgangspunten verwoorden: 

- de erkenning dat een "voortrekker" nood-
zakelijk is, willen culturele omstandighe-
den via persoonlijke acties met enig 
succes veranderd worden; dat daartoe men--
sen met een verhoogde probleemgevoelig-
heid, creativiteit en inventiviteit on-
misbaar zijn; 

- het besef dat onze samenleving hoe langer 
hoe meer een vrijetijdscultuur wordt en 
zal zijn, ook als de economie zich weer 
enigszins herstelt. Daarom zullen mensen 
nieuwe waarden en mogelijkheden in zich-
zelf moeten ontdekken - kunst en cultuur 
kunnen daar een rol in spelen; 

- drempels voor actieve en passieve kunst- 
beleving moeten worden weggenomen of al-
thans verlaagd; 

- persvrijheid en verscheidenheid van aan-
bod in de informatie via radio en tele-
visie moeten worden gewaarborgd. Hetzelfde 
geldt voor de vrijheid van kunstenaars 
om zich te uiten - (vrijheid in de zin 
van dienstbaarheid aan de menselijkheid) ,  

- aandacht en respect voor kunst en cultuur 
uit het verleden (zonder welke onze be-
schaving niet denkbaar is) 

AANZET TOT BELEID. 

IV.2. Informatie beleid. 
------------------ 

Onder informatie wordt door ons verstaan: 
alle in woord, beeld en/of geluid vastge-
stelde uitingen, ongeacht de recreatieve 
en/of voorlichtende en/of educatieve 
functie die deze voor de eventuele ge-
bruiker hebben. 

De EVP pleit voor een vrij verkeer van 
informatie, aangezien dit een voorwaar-
de is voor het goed functioneren van een 
democratie. Het is ook een logische con-
sequentie van het in de Nederlandse grond -
wet vastgelegde recht van vrije menings-
uiting. (Vrijheid van vereniging en ver-
gadering, vrijheid van drukpers) 

De belemmeringen die dit vrije verkeer van 
informatie ondervindt, gelden het sterkst  

voor de individuen en groepen in onze samen-
levinq,fie zich in een maatscha.-Hiijk kwets-
bare positie bevinden; vanwege hun sociale/ 
culturele/economische situatie of tengevolge 
van lichamelijke en/of geestelijke handicap 
enz .  

De EVP wil bijdragen aan de bevordering van een 
Vrij verkeer van informatie voor iedereen, door 
bij de bepaling van prioriteiten in het in-
formatiebeleid te kiezen voor die maatregelen, 
die de kans van minder bedeelden vergroten. 
In dit kader kan vercommercialisering van het 
informatie-aanbod als gevaarlijk worden aan-
riemerkt en het beleid dient erop gericht te 
zijn, deze ontwikkeling tegen te gaan en zo 
mogelijk te vermijden.  

IV. 3.  Mediabeleid.  

Het is van belang, dat een verscheidenheid 
aan informatie binnen de media gewaarborgd 
wordt. Om hieraan te voldoen, kan een subsi-
die voor noodlijdende bladen en omroepen no-
dig zijn. Naast het belang van verscheidenheid 
is ook het democratisch gehalte van een in-
stelling maatstaf voor subsidieverlening. 

De overheid dient een stimulerend beleid te 
voeren t.a.v. de uitbreiding van de omvang, 
kwaliteit en originaliteit van Nederlandse 
kunst in de media, ook dienen jonge kunste-
naars een gelijke kans als anderen te krijgen.  

IV. 4.  Kunstbeleid.  

Het financiële beleid zal in die zin moeten 
worden omgebogen, dat jonge kunstenaars ge-
lijke kansen krijgen als al gevestigde. Voor-
waarde daarbij is een inkomensbeleid, dat al-
le kunstenaars een reële bestaanszekerheid 
biedt. 

Kunst dient niet alleen ten goede te komen 
aan een maatschappelijke bovenlaag, maar moet 
bereikbaar zijn voor alle mensen, zowel voor 
degenen, die ervan willen genieten, als wel 
voor degenen, die zelf actief kunst willen be-
oefenen. 

V. Sociaal-economisch beleid. 

V.1. Inleiding. 

De EVP wil ook de economie benaderen als een 
middel om vrede, gerechtigheid, naastenliefde 
mogelijk te maken. Vandaar dat zij niet kan 
berusten in een economisch systeem, waarin men 
uitgaat van uitbreiden of in stand houden van 
de eigen welvaart en dan streeft naar bijvoor-
beeld productie-uitbreiding, uitbreiding van 
consumptie en productie van luxe-goederen. 
De grenzen van de overheidstaak laten zich 
bepalen door de verwerkelijking van de ge-
rechtigheid. In die gerechtigheid dient te 
spelen het stimuleren van ontwikkelingen, waar-
in de kwaliteit van de arbeid, de ontplooiing 
van de medemens en het welzijn van de zwakken 
perspectief krijgt. 

De EVP wil ernst maken met de inhoud van 
artikel 25 en 26 van de Universele Verklaring 
van de rechten van de Mens, waarin wordt ge-
steld, dat eerst alle mensen dienen te be-
schikken over de essentiële goederen voor het 
menselijk bestaan, alvorens over wordt gegaan 
op de bevrediging van minder wezenlijke be-
hoeften. 

De EVP kan niet anders dan erkennen, dat de 
christelijke politiek vaak de heersende 

machten heeft gesteund, terwijl het als ver-
trekpunt hoort te hebben de relatie tussen ge-
rechtigheid en vrede. Dan pas ontstaat een 
herkenbare politiek, die bestaande structuren 
doorbreekt en maatschappij-vernieuwend werkt, 
die niet schroamt tradiionéle paden te verla-
ten. 
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Om te komen tot een rechtvaardige verdeling 
van macht en inkomen zal het rijke deel van 
de wereld moeten afzien van economische groei, 
die gericht is op grotere eigen welvaart. 

Noodzakelijk is een samenhangend beleid, ge--
richt op een vernieuwde samenleving, die o.a. 
gekenmerkt wordt door: 
- een principieel andere visie  on  de mens: 
van onderwerping naar verantwoordelijkhei 

- herwaardering van de arbeid; 
- herverdeling van arbeid, waardoor de onge-
lijke maatschappelijke positie van vrou-
wen en mannen die daar in hoge mate mee 
samenhangt, kan worden verminderd; 

- een verandering van hiërarchische verhou-
dingen. 

Als arbeid doel, zin van leven is, bestaat een 
wereld, waarin prestatie, efficiëncy, winst-
motief, macht, het leven beheersen. Dan is 
arbeid gekoppeld aan inkomen, een mens wordt 
koopwaar. Is daarentegen arbeid een van de 
middelen tot het leggen van een relatie tus-
sen mensen, dan krijgen aspecten als solidari-
teit, omzien naar elkaar, aandacht. 
Eerlijke verdeling van werk vraagt gelijk-
tijdig verbetering van kwaliteit van de arbeid 
naar inhoud, voorwaarden en omstandigheden. 
De bereidheid tot de "teruggang van de eer-
lijke verdeling vraagt ook  on  hdt ontwikkelen 
van structuren, waarin een dergelijke keuze 
door de werknemers zelf bewust kan worden ge-
daan. Van volwaardige werkgelegenheid kan 
pas gesproken worden als de mens ook in de 
arbeid volledig mens kan zijn. Dat vraagt 
humanisering van de arbeid. Die humanisering 
uit zich in de volgende aspecten: 

- Organisatie van het werk; 
- doeleinden van de arbeidsorganisatie uit- 
breiden met sociale doelstellingen; 

Doorslaggevend voor de mate waarin men van 
volwaardige werkgelegenheid kan spreken, is 
de mate waarin de werknemer werkelijke mede-
zeggenschap verkrijgt. Dok hier geldt een 
koppeling aan de economie van het genoeg; 
tegenover inleveren van uren en inkomen moe-
ten serieuze inspraakmogelijkheden staan. 
Een sterk hiërarchische structuur doet on-
recht aan het kennen en kunnen van de mede-
werkers. De huidige economische orde wil 
doen geloven, dat autocratie van de onderne-
mer onvermijdelijk is  on  slagvaardig te kun-
nen reageren op concurrenten- en afnemersge-
drag. 
De EVP heeft geen vertrouwen in dit systeem 
voor de verbetering van de kwaliteit van het 
bestaan. De EVP pleit voor werkelijke invloed 
van medewerkers op het beleid van da orga-
nisatië, om zo te komen tot werkelijke geza-
menlijk beladen en gedeelde verantwoordelijk-
heid. 

Men mag arbeid niet versmallen tot betaalde 
arbeid. Heel veel arbeid wordt onbetaald 
verricht. 
Arbeid biedt aan mensen een structuur, om 
aan dienstbaarheid, barmhartigheid en crea-
tiviteit een vorm te geven (de mens als 
beelddrager) 
Tegen die achtergrond krijgt het beginsel 
van menswaardigheid een diepere klank. Als 
voorwaarden voor die menswaardigheid moet men 
denken aan: 
- de mens moet kunnen beleven dat hij deel 
heeft aan en medeverantwoordelijk is voor 
het aanbieden van goederen en diensten, 
die grote gevolgen kunnen hebben voor mens 
en samenleving; 

- de mens moet invloed kunnen uitoefenen om 
de aard en de inhoud van zijn werk en zich 
daarin kunnen ontplooiën; 

- de mens moet zijn arbeid kunnen ervaren  

als zinvol voor het eigen bestaan en dat 
van anderen; 

- de mens moet zich als deel van een organisa-
tie opgenomen weten in een groter geheel; 

- de mens moet invloed kunnen uitoefenen op 
de doelstellingen van de organisatie, on-
derneming, instelling, waarvan hij deel uit-
maakt en ook zichzelf daarin kunnen her-
kennen; 

- de mens moet kunnen medebeslissen over de 
verdeling en aanwending van de resultaten 
van gemeenschappelijke arbeid. 

Voorlopig zal het probleem van de werkloos-
heid de hoogste prioriteit hebben. Bestrijdin3 
van de grondoorzaken zal in sterke mate het 
overheidsbeleid moeten uitmaken. 

De EVP komt op voor een systeem, waarin con-
sumptie en productie op elkaar zijn afgestemd, 
gekenmerkt door: 
- het winststreven staat niet zonder meer cen-
traal; 

- koppeling aan de zorg voor de derde wereld 
en de natuur; 

- aandacht voor de primaire levensbehoeften; 
- betrokkenheid van de werkers bij beslissin- 
gen t.a.v. de ribhting van productie en 
investeringen. 

V.3. Organisatie en arbeid. 

Bij de organisatie van de arbeid streeft de 
EVP naar de acceptatie van de arbeider als 
medeverantwoordelijke medemens. Maatregelen 
hebben in deze slechts zin, indien parallel-
schakeling aan herwaardering van arbeid be-
reikt kan worden. 

A. Bedrijfsvorm. 

De overheid dient een actief stimulerings-
beleid te voeren, dat prioriteiten legt bij 
kleinschalige bedrijven, bedrijven welke een 
innoverend en/of arbeidsintensief karakter 
hebben en bedrijven, welke op ambachtelijke 
en grondstofvriendelijke basis werken. 
Daarnaast dient de vorming van werknemers-
coöperaties gestimuleerd te worden. 

Steun aan ondernemingen in nood dient onder 
strenge contrôle te geschieden. 

B. Medezeggenschap. 

Medezeggenschap, ondersteund door wettelijke 
maatregelen, acht de EVP noodzakelijk voor 
de ontwikkeling van sociale doelstellingen. 
Wettelijke maatregelen zouden gericht moeten 
zijn op: 
- een medebeslissingsrecht van de onderne- 
mingsraad in plaats van een adviserende 
taak; 

- opleidingen en vaardigheidstrainingen om 
deze medeverantwoordelijkheid te dragen; 

- verplichtingen tot reglementering van werk-- 
overleg ; 

- regeling ter contrôle van de macht. 

Voor het vraagstuk van de herverdeling van 
arbeid is medezeggenschap van het grootste 
belang. 

Beslissinnen binnen bedrijven kunnen ver-
gaande gevolgen hebben voor de gehele ge-
meenschap. 
Daarom zal gezocht moeten worden naar een 
vorm van contrôle van deze beslissingen door 
de gemeenschap, 

V.4. Werkgelegenheid. 

Werk is er in voldoende mate binnen de door 
de EVP gestelde grenzen van het begrip arbeid. 
De EVP streeft naar een eerlijker verdeling 
van arbeid en inkomen. Aangezien vooralsnog 
een achterstand bestaat in het deelnemen aan 
de arbeidsmarkt door vrouwen, wil de EVP 
een positief beleid voeren ten aanzien van 
het doorbreken van de huidige arbeidsdaling. 
Een eerste stap daartoe is de verkorting van 
de (betaalde) arbeidsduur, alsmede de 

AANZET TOT BELEID. 

V.2. Arbeid. 
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bevordering van de (betaalde) arbeidsduur 
alsmede de bevordering van het systeem van 
duo-banen; een interne verdeling van huis-
houdelijk en verzorgend werk en werk buitens-
huis is daarmee mogelijk. 

De EVP is tegen systemen, waarbij mede-ver-
antwoordelijkheid wordt beknot door "tijde-
lijkheid" en strenge reglementering. 
De EVP is voorstander van een goed georga-
niseerd arbeidsmarktbeleid. Arbeidsbureaux, 
daartoe goed uitgerust met middelen en per-
soneel, kunnen een belangrijke rol spelen.  

VI.  Economie. 

VT.l. Inleiding. 

De EVP wil ook de economie benaderen als 
een middel om vrede, gerechtigheid, maas-

tenliefde mogelijk te maken. Vandaar dat zij 
niet kan berusten in een economisch sys-
teem, waarin men uitgaat van uitbreiden of 
in stand houden van de eigen welvaart en 
dan streeft naar bijvoorbeeld productie-
uitbreiding, uitbreiding van consumptie 
en productie van luxe-goederen. 

De grenzen van de overheidstaak laten zich 
bepalen door de verwerkelijking van de ge-
rechtigheid. In die gerechtigheid dient te 
spelen het stimuleren van ontwikkelingen, 
waarin de kwaliteit van de arbeid, de ont-
plooiing van de medemens en het welzijn van 
de zwakken perspectief krijgt. 

De EVP wil ernst maken met de inhoud van 
artikel 25 en 26 van de Universele Ver-
klaring van de rechten van de Mens, waarin 
wordt gesteld, dat eerst alle mensen die-
nen te beschikken over de essentiële goede-
ren voor het menselijk bestaan, alvorens 
over wordt gegaan op de bevrediging van min-
der wezenlijke behoeften. 

AANZET TOT BELEID. 

VI.2. Financiële politiek. 

De overheid voorziet in de financiering 
van haar uitgaven middels belastinghef-
fing, andere inkomsten en leningen. Naast 
de financiering van de overheidsuitgaven 
is de belastingheffing aan te wenden als 
instrument tot beïnvloeding van algemene 
overheidsdoeleinden, zoals de beheersing 
van de economie, het bevorderen van de 
werkgelegenheid en de rechtvaardiger 
verdeling van inkomens. 

Belastingen zijn te onderscheiden in ener-
zijds belastingen naar winst, inkomen en 
vermogen en anderzijds de kostprijsver-
hogende belastingen. Daarnaast kam men 
zich afvragen of de premies voor de so-
ciale verzekeringen niet tevens als be-
lastingen aangemerkt moeten worden. 
Het accent moet gelegd worden op de be-
lastingen naar winst, inkomen en ver-
mogen, aangezien middels deze categorie 
belastingen een rechtvaardiger verdeling 
van inkomens kan worden nagestreefd. 
Kostprijsverhogende belastingen mogen 
niet rusten op goederen en diensten, die 
tot de zgn. eerste levensbehoeften beho-
ren. Daarentegen kam op luxe goederen een 
hogere belastingdruk rusten. 

De wetgeving inzake belastingen naar winst, 
inkomen en vermogen moet gericht zijn op 
rechtvaardigheid in de heffing zonder aan-
zien van de persoon of groepen van personen. 
Dit betekent dat belastingheffing naar in-
dividu moet plaats vinden. Rekening mag 
worden gehouden met individuele omstandig-
heden, die tot drukvermindering of druk-
verzwaring kunnen leiden. 
Duidelijkheid in regelgeving moet wor-
den nagestreefd. De heffings-systematiek 
moet zodanig zijn, dat contrôle op naleving  

simpel is. Privacy van de burgers blijft de 
aandacht vragen. 

Geintegreerde heffing sociale verzekeringen en 
de traditionele belastingen verdient de voorkeur. 
Tevens moet worden gewerkt aan het omzetten van 
werknemersverzekeringen in algemene volksverze-
keringen, bijvoorbeeld arbeidslozeninkomens-
regeling in plaats van Werkloosheidswet en 
Ziektewet. 

Het financiële beleid van de overheid moet op 
een dusdanige verhouding tussen inkomsten en uit-
gaven gericht zijn, dat het sociaal-economische 
en financiële belang van het land op lange 
termijn daar het meest mee gediend is.  

VI .3.  Inkomensbeleid. 

Een mens heeft recht op een menswaardig bestaan. 
Dit impliceert dat een ieder recht heeft op een 
inkomen. 
Er zijn mensen, die aan het verwerven van inko-
men niet toekomen (vrouwen, jongeren, bejaarden, 
gehandicapten, werklozen enz. De samenleving be -
hoort hen een inkomen te garanderen. Inkomen en 
inkomensdeling hebben met de Bijbelse grondmo-
tieven van gerechtigheid en naastenliefde te ma-
ken. 

Grote ongelijkheid in inkomens betekent vaak ver-
schil in macht en aanzien. Het suggereert ook 
waardeverschillen tussen mensen. Het mechanisme 
van vraag en aanbod van arbeid dient t.a.v. de 
inkomensvorming getoetst en beheerst te worden 
vanuit het gezichtspunt van rechtvaardigheid en 
menswaardigheid. 
Naast een wettelijk basis-inkomen zal daarom een 
wettelijk maximum inkomen moeten worden nage-
streefd. 
Vanaf achttienjarige leeftijd dient een ieder 
van een inkomen te worden voorzien, dat hem/ 
haar in staat stelt de richting van eigen leven 
te bepalen. 

VII.  Milieu, energie en grondstoffen. 

VII.l. Inleiding. 

De mens bedreigt in toenemende mate het voort-
bestaan van de gehele schepping door zijn wijze 
van omgaan met zijn natuurlijke omgeving. Onvol-
doende wordt beseft, dat de mens zelf een kwetsbaar 
onderdeel hiervan is en voor zijn basisbehoeften 
sterk ervan afhankelijk is. De wijze van omgang 
van de mens met het milieu wordt in hoge mate 
historisch, sociaal en cultureel bepaald. 

In de westerse materialistische samenleving met 
zijn wetenschappelijke en industriële revolutie 
is de gedachte, de natuur te kunnen overheersen, 
sterk aanwezig. Het begrip goed rentmeesterschap, 
een verantwoord beheer van de schepping, lijkt 
op de achtergrond te zijn geraakt: door mense-
lijk handelen wordt het leefmilieu van alle 
organismen bedreigd, dreigt de grondstoffen-
voorraad uitgeput te raken en wordt een oneven-
redig groot deel van langs natuurlijke weg ge-
vormde gebieden gecultiveerd. Door verstoring 
van het natuurlijk evenwicht heeft er een be-
dreiging kunnen ontstaan voor de gezondheid van 
de mens en zelfs voor het voortbestaan van de ge-
hele schepping. 

De met schaalvergroting gepaard gaande geindus-
trialiseerde economie heeft ertoe geleid, dat'iet 
grondstoffen-gebruik enorm is toegenomen. Daar-
mee samenhangend is de energiebehoefte eveneens 
sterk gestegen. De mechanisatie in de landbouw 
heeft een uitstoot van arbeid en een enorme 
schaalvergroting tot gevolg gehad. 

Niet alleen in de rijke westerse landen, ook in 
de armere landen is, onder druk van de groeiende 
behoefte aan grondstoffen,met name door en ten 
behoeve van de rijkere landen, sprake van aan-
tasting van het milieu. 

De sociaal-economische organisatie van een land 
en, in samenhang hiermee, de visie op eigendom, 
bepalen mede de houding ten aanzien van de natuur 
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eh het grondstoffengebruik. Zo dreigen in een 
Vrije markt-economie, waar industrieën voor 
een groot deel privé-eigendom zijn, de mate 
van productie en reclame voor consumptie, 
alsook antwoorden op vragen betreffende afval-
lozing of -verwerking in hoge mate door pri-
vé-belangen te worden bepaald, in plaats van 
door het belang van de samenleving in haar 
geheel, inclusief volgende generaties. 

In een economisch systeem, gebaseerd op so-
ciale beginselen, zijn milieukosten feite-
lijk kosten die door allen worden gedeeld. 
In een economie die gebaseerd is op een steels 
verdergaande groei, is handhaving of verbe-
tering van de kwaliteit van het milieu een 
haast onmogelijke opgave en is het de vraag, 
of daardoor de noodzakelijke grondstoffen en 
energie opgebracht kunnen worden. 

Er zijn belangrijke veranderingen in onze 
westerse samenleving nodig om een langdurig 
voortbestaan van de mens, in harmonie met 
de natuur, mogelijk te maken. Als één van 
de uitgangspunten daarvoor hanteert de EVP 
het principe van de "economie van het ge-
noeg". Het menselijk handelen is daarbij 
meer gericht op verhoging van de kwaliteit 
van het leven, dan op een verhoging van een 
ongelimiteerde kwantiteit. Tevens zou in de 
gedachtengang van de EVP het te voeren ener-
giebeleid en industriebeleid plaats moeten 
vinden in samenhang met het milieu en so-
ciaal-economisch beleid. Een ander uit-
gangsount betreft de verbetering van de po-
sitie van de arme landen. Een belangrijke 
bron van inkomsten voor de Derde-Wereld-lan-
den is de export van grondstoffen. Er is een 
internationale regeling noodzakelijk, waarbi 
de afname van grondstoffen is gewaarborgd 
tegen rechtvaardige voorwaarden. Handelsbar: 
rières van de rijkere landen, ter beschermin-
van de eigen economie, worden door de EVP 
veroordeeld. 

Samengevat streeft de EVP naar: 

- een mentaliteitsverandering bij de bevol-
king. Bijzondere aandacht in het onderwij 
voor een actieve milieu-educatie, in sa-
menwerking met milieu-organisaties, waarbi 

ook de consequenties van het consumptie- 
gedrag voor het milieu aan de orde komen, 

- een zodanige inrichting van de samenlevinc, 
dat natuurbehoud ook in economische zin 
een algemeen belang wordt. Een beperking 
van de vrije-markt-economie wordt nage-
streefd. Het milieu wordt mede kaderstel-
lend  voor het economische beleid. Het te 
voeren energiebeleid past zich daarop aan .- 

- een stringente milieu-wetgeving, zeker zo 
lang zo veel tegengestelde belangen in het 
spel zijn. Voorgenomen menselijke activi-
teiten zullen zorgvuldig op milieu-effec-
ten moeten worden getoetst. 

- het verlengen van de tijd-horizon van de 
beleidsbepalers, het belang van volgende 
generaties is niet gediend met het nastre-
ven van korte-termijn-politieke doelen; 

- afremmen van de economische groei in de 
rijke landen, ten gunste van de Derde We-
reld; 

- bevordering van kleinschalige productie, 
decentralisatie en zelfvoorziening, waarbij 
productiemiddelen moeten worden aangepast 
aan het menselijk en dierlijk welzijn; 

AANZET TOT BELEID. 

Natuur en landschap. 
-------------------- 
Om de stabiliteit van natuurlijke systemen 
groot te doen zijn en de landschappelijke 
waarde van Nederland te optimaliseren, dient 
het beleid betreffende natuur en landschap 
gericht te zijn op het behoud c.q. het be-
reiken van een zo groot mogelijke diversiteit  

van planten en dieren en een grote variatie 
van de landschappen, waarin zij leven. 
Gebieden met een grote natuur- of cultuur-
historische waarde, moeten veilig worden ge-
steld. 
De EVP is daarom van mening dat: 
- Aangetaste natuurgebieden moeten zoveel 
mogelijk hersteld worden. Herinplant van 
inheemse bomen en struiken en (onderzoek 
naar) introductie van verdwenen (inheemse) 
diersoorten zullen daarbij overwogen moeten 
worden. 

- activiteiten in omliggende gebieden mogen 
geen nadelige invloed hebben op deze her-
stelde natuurgebieden; 

- landschapsparken dienen te worden ingesteld 
ten behoeve van natuurbehoud en recreatie; 

- Landbouwkundige maatregelen moeten hierin 
ondergeschikt zijn aan milieu- en landschaps-
eisen. Voor instandhouding van cultuurland-
schampen kunnen beheersovereenkomsten afge-
sloten worden. Particulieren, die door in-
stelling van natuurgebieden en/of landscha,-)s-
parken schade leiden, dienen hiervoor een 
vergoeding te ontvangen van het rijk. 

- bij herverkaveling van gebieden met grote 
cultuurhistorische waarde de verschillende 
karakteristieke aspecten van het landschap 
zoveel mogelijk behouden moeten blijven en 
eventueel opnieuw worden aangebracht (hout-
wallen) 

- de mogelijke gevolgen van menselijk handelen 
voor de planten- en dierenwereld zorgvuldiq 
vooraf moeten worden vastgesteld. Bij het 
betreffende onderzoek dienen maatschappe-
lijke groeperingen (o.a. de milieu-beweging) 
een belangrijke rol te spelen en beheers-
overeenkomsten aangegaan te worden voor het 
onderhoud van oude cultuurlandschappen (mo-
gelijkheden t.a.v. werkgelegenheid) . In sa-
menwerking met particuliere instanties, zo--
als de Vereniging tot behoud van natuurmonu-
menten in Nederland en de Stichtingen Pro-
vinciale Landschappen dient te worden geko-
men tot een zorgvuldig beleid t,a.v, toekom-
stige aankopen van te beschermen gebieden 
en het beheer hiervan; 

- de bio-industrie niet in oude cultuurland-
schappen mag worden toegelaten en daar, 
waar deze wel aanwezig is, zal moeten worden 
afgebouwd; 

- massarecreatie (pretparken e.d.) uit lande-
lijke en natuurgebieden geweerd dient te 
worden en nabij de grote steden moet worden 
geconcentreerd; 

- een aantal natuurgebieden de status van 
beschermd natuurgebied dienen te verkrijgen, 
waarbij deze bescherming meer dan tot nu toe 
tot zijn recht moet komen, o.a. Waddenge-
bied, Lauwersmeer, IJsselmeer, Oostvaarder-
plassen, Markiezaatsmeer, Biesbosch, 

VII.3, Landbouw en milieu. 

Het karakter van de landbouw is de laatste 
decennia veranderd van een kleinschalige 
schone bedrijfstak met een positieve uitstra-
ling op het landschap tot een producent van 
afvalstoffen en een vervuiler van het milieu, 
terwijl ook steeds meer brandstof, kunstmest 
en bestrijdingsmiddelen nodig zijn. 

- Reststoffen van landbouwproducten dienen 
primair als afvalstoffen beschouwd te wor-
den. 

- Het gebruik van afvalstoffen in de landbouw 
mag alleen geschieden, als deze geen ver-
vuiling van het milieu tot gevolg hebben, 

- Vruchtwisseling dient te worden bevorderd 
om overmatig gebruik van bestrijdingsmid-
delen en verslechtering van de bodemkwali-
teit tegen te gaan. 

- Mechanische en biologische gewasbescherming 
dient bevoordeeld te worden boven chemische 
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bestrijding. Op oppervlakten, niet primair 
bestemd voor productie van gewassen of vee-
voer, moet toepassing van chemische be-
strijdingsmiddelen worden verboden (bermen, 
slootkanten, erven) 
Onderzocht moet worden wat de gevolgen op 
lange termijn zijn van de huidige landbouw-
methoden voor het milieu, de kwaliteit van 
de grond en het grondwater; 
Bij het instellen van beheersmaatregelen zal 
overleg gepleegd moeten worden met de be-
trokken landbouwers; 
De natuurlijke minerale kringloop dient te 
worden hersteld; het gebruik van kunstmest 
moet worden teruggedrongen. Hierdoor zal 
ook een groot deel van de mestdumping kunnen 
worden voorkomen, zodat de watervoorzienino 
minder in gevaar komt. 

VII.4. Fysisch milieu. 

Door menselijke activiteiten is het milieu 
dermate verslechterd, dat het hanteren van 
een stringent milieubeleid een levensnood-
zaak is. 
Zolang niet vanzelfsprekend de handhaving en 
verbetering van de kwaliteit van water, bo-
dem en lucht een algemene norm is, zal door 
het stellen van regels daar invulling aan 
moeten worden gegeven. Veel aandacht zal be-
steed moeten worden aan de bewustwording van 
iedere burger. Het consumentengedrag be-
paalt uiteindelijk voor een belangrijk deel 
de economische structuur van onze maatschap-
pij. 

Algemene uitgangspunten van het door de EVP 
voorgestane beleid zijn de volgende: 

- Nieuwe stoffen mogen pas in productie ge-
nomen worden, wanneer uit onderzoek geble-
ken is, dat ze geen gevaar - direct en 
indirect - opleveren voor mens en milieu; 
Stoffen of apparaten, waarin schadelijke 
stoffen zijn verwerkt, waarvan het gebruik 
of de toepassing in Nederland reeds ver-
boden is of nog zal worden, mogen niet naar 
het buitenland worden geëxporteerd (o.a. 
ontwikkelingslanden) 
De bij fabricageprocessen vrijkomende mi-
lieubelastende stoffen zullen moeten worden 
opgevangen en door bedrijven zelf moeten 
worden verwerkt. Indien ze hiertoe niet in 
staat zijn, zal aangetoond moeten worden, 
welk bedrijf hierin dan zal voorzien 
(meldingsplicht) 

- In de prijs van producten, die niet langs 
natuurlijke weg afgebroken worden, zal een 
bedrag opgenomen moeten worden voor de in-
zameling en verwerking van de afvaloro-
ducten. 

- Voor die afvalstoffen, die niet door be-
drijven zelf in niet milieubelastende 
vorm kunnen worden omgezet, zullen er 
speciale bedrijven hiervoor opgezet en 
aangewezen moeten worden. De locatie van 
deze bedrijven moet met zorg gekozen wor-
den, zodat geen risico voor omwonenden aan-
wezig is. Zonering moet bij de wet wor-
den vastgelegd. (Zonering is het instel-
len van zones, waarbinnen restricties 
gelden voor het grondgebruik, rond de ob-
jecten die risico's met zich meebrengen 
voor de directe omgeving (veiligheid, 
volksgezondheid) en hinder veroorzaken 
(geluid, stof) 

- Voor alle milieubelastende stoffen en 
stoffen die op enigerlei wijze gevaar op-
leveren voor mens en dier, moeten normen 
opgesteld worden. Door het vastleggen van 
grenswaarden kan aangegeven worden, welke 
hoeveelheden maximaal toelaatbaar zijn. 
Deze grenswaarden zullen echter op gezet-
te tijden ter discussie moeten staan en 
opnieuw vastgesteld, om zodoende de mi-
lieubelasting verder terug te dringen. In  

meerjarenprogramma's zal aangegeven moeten 
worden, welke maatregelen, inclusief de 
daarvoor noodzakelijke financiële middelen, 
genomen worden voor kwaliteitsverbetering 
voor het milieu. 
Een goede contrôle op de naleving van de bij 
vergunning behorende regels is noodzakelijk. 
De bevoegdheid van de met de cÖntrôle be-
laste instanties moet worden uitgebreid. 
Naast het stellen van algemene regels bij 
de milieuwetgeving zal rekening gehouden 
moeten worden met specifiek lokale situaties. 
Derhalve zal er ruimte moeten zijn voor re-
gionale en lokale overheden, om binnen een 
algemeen raamwerk aparte regels op te stel-
len. 
Aanvulling: Vergunningen aanvragen en be-
zwaar- en beroepsprocedures moeten op een-
voudige wijze en sneller worden afgehandeld. 
Een uniforme tariefstelling moet worden nage-
streefd. 
Hetzelfde geldt voor Nederlandse normen, die 
in diverse situaties scherper gesteld moeten 
worden dan de in EG-verband vastgelegde, die 
gebaseerd zijn op de acceptatie door alle 
EG-landen, eventueel in samenhang met in-
voerbeperkingen. 
De beginselen als bestrijding aan de bron, 
best uitvoerbare technieken,  standstill  en 
de vervuiler betaalt, worden door ons als 
belangrijke uitgangspunten gehanteerd. 
Doelmatigheid van productie dient voorop te 
staan, met zo weinig mogelijk verspilling 
van grondstoffen en energie, en zonder ver-
vuiling van het milieu. In de BTW-tarieven 
zal onderscheid gemaakt moeten worden in 
producten die duurzaam en maatschappelijk 
nuttig zijn en producten, die dat niet zijn. 
Afvalproducten van productieprocessen en na 
gebruik van goederen ontstane reststoffen 
dienen zo veel mogelijk te worden gebruikt; 
Ontwikkeling van schonere productie-technie-
ken dient door de overheid gestimuleerd te 
worden door het stellen van gunstige rand-
voorwaarden. Er zal een omvorming plaats 
moeten vinden van een wegwerp-economie 
naar een reparatie/kringloop-economie;  

VII  . 5. Internationaal milieubeleid. 

Gestreefd wordt naar de invoering van een 
integrale milieuvergunning. 
Milieuprdblematiek houdt niet op bij de gren-
zen van een land. Voorbeelden van internatio-
nale problemen zijn de verzilting van de Rijn, 
vervuiling van de zee en de zure regen. Een 
andere reden om de milieuproblematiek inter-
nationaal aan te pakken, is ongelijkheid die 
er ontstaat ten aanzien van de economische 
overlevingsmogelijkheden van bedrijven, wan-
neer er één in een land môt en een ander in 
een land zénder verstandige (en  due  voor 
het milieu afdoende) milieuwetgeving opereert, 
terwijl ze beiden gebruik maken van dezelfde 
markt. 

Internationale milieuwetgeving dient dus 
met grote spoed ter hand te worden genomen. 

- De Internationale Unie voor Behoud van de 
Natuur en de Natuurlijke Hulpbronnen (IUCN), 
het Wereldnatuurfonds (WNF) en enkele in-
stanties van de Verenigde Naties (UN) : het 
Milieu Programma (UNEP), de Voedsel- en 
Landbouworganisaties  (FAD)  en de Educatieve 
Wetenschappelijke en Culturele Organisatie 
(UNESCO) hebben de  World Conservation 
Strategy  (WCS) uitgebracht in 1980. Natio-
naal en internationaal verdient het doel 
van de WCS instemming: toetsen wat de ge-
volgen zijn van menselijke activiteiten 
voor het milieu en het voeren van een be-
leid dat verloedering van het milieu voor-
komt. In dit verband dient er een betere 
coördinatie gerealiseerd te worden, om o.a. 
de wereldzeeën en tropische regenwouden af-
doende te beschermen. Van overheidswege 
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zou beperking van de invoer van troni-
sche houtsoorten opgelegd moeten worden 
en herbebossing moeten worden bevorderd; 
De schadelijke gevolgen van milieu-ver-
ontreiniging door een land voor een ander 
land dienen door een onafhankelijk insti-
tuut te worden geschat en dienen door de 
verontreiniger te worden vergoed en in 
de toekomst te worden voorkomen; 
De wetgeving op het gebied van de natuur-
en milieubescherming in verschillende lan-
den dient op elkaar afgestemd te worden. 
Wanneer het gebruik van een product (bijv, 
een insecticide) in ons land verboden is, 
dient Ook de productie te worden verbo-
den. 
De internationale handel in producten, 
die niet milieuvriendelijk zijn, moet 
aan banden kunnen worden gelegd  (buy.  
door invoerstop of hoge invoerrechten) 
wanneer het uitvoerende land minder ef-
fectieve milieuwetten kent dan het in-
voerende land en concurrentievervalsing 
kan optreden. 
De activiteiten van multinationale onder-
nemingen moeten worden tegengegaan, wan-
neer deze inhouden de productie in lan-
den die slechts een beperkte of geheel 
geen milieuwetgeving kennen. 
De wetgeving in Nederland mag niet worden 
afgeremd door het achterblijven van an-
dere landen. Wel kan worden overwogen 
in bepaalde gevallen bedrijven onder-
steuning te geven, wanneer ze hiervan zeer 
nadrukkelijk het slachtoffer zijn en geen 
alternatieven (anderssoortige productie-
wijze enz.) mogelijk zijn. 

De voedselproblematiek in de Derde Wereld 
dient te worden opgelost, niet door het 
invoeren van vervuilende westerse tech-
niek (die zou leiden tot een gigantische 
toename van energieverbruik en milieu-
problemen, terwijl bovendien de afhanke-
lijkheid van de derde wereldlanden van de 
rijke landen zou toenemen) maar door klein-
schalige, weinig kapitaal vragende, ar-
beidsintensieve productie in de betref-
fende landen, die gebruik maken van  tar  
plaatse voorhanden zijnde materialen en 
grondstoffen. 
De ecologische effecten van ontwikkelinp- --
samenwerkingsprojecten dienen een element 
van afweging te zijn. 
Proefnemingen met atoomwapens dienen onmid-
dellijk te worden gestopt, om verdere 
vernietiging van het milieu door stralincr 
en radio-actief afval te voorkomen. 
Handel in bedreigde planten- en diersoor-
ten moet worden verboden. 

VII.6. Energie. 
Voor onze energiebehoefte zijn we nog steeds 
afhankelijk van fossiele brandstoffen: 
aardolie, aardgas en steenkool. De voorra-
den ervan zijn niet onbeperkt en voor een 
belangrijk deel niet economisch te winnen. 

De opvatting dat kernenergie een goedkope 
vorm van energie zou zijn en het afval-
probleem op korte termijn zou kunnen worden 
opgelost, is voor een groot deel niet juist 
gebleken. De zogenaamde eindeloze energie-
bronnen vinden nog nauwelijks toepassing 
en het is de vraag, of wind- en zonne-ener-
gie binnen afzienbare tijd voor een groot 
deel in de energiebehoefte kunnen voorzien. 
De verwachtingen t.a.v. kernfusie mogen 
niet te hoog gespannen zijn, De EVP is van 
mening, dat een nieuwe aanpak van de ener-
gie-voorziening een vereiste is. Daarbij 
wordt o.a. het door het Centrum van Energie-
besparing ontwikkelde CE-scenario als lei-
draad gebruikt om te komen tot een meer mi-
lieuvriendelijke, een op zuiniger gebruik 
van kernenergie gerichte en sociaal-aanvaard-
bare energie-politiek. 

De introductie van nieuwe energie-besparings-
en opwekkingstechnieken vergt veel tijd. In 
de overgangsperiode zal ten aanzien van onze 
eigen fossiele energiereserves een conserve-
ringsbeleid moeten worden gevoerd. 

- Het energieverbruik zal verder moeten wor-
den teruggedrongen door besparende maatrege-
len. De overheid zal daartoe een stimule-
ringsbeleid moeten voeren. Voor de huishou-
dens zal niet door verhoging van de energie-
prijzen, maar door subsidieregelingen voor 
woningisolatie en voor toepassing van bij-
voorbeeld warmtepompen energiebesparing 
moeten plaatsvinden. Voor bedrijven zal 
besparing gezocht moeten worden in zuiniger 
productieprocessen en de toepassing van 
warmte/krachtkoppeling. 

- Ten behoeve van de woningbouw zullen dus-
danige isolatie-eisen in de bouwvoorschrif-
ten moeten worden opgenomen, dat zonder een 
te grote stijging van de stichtingkosten 
een optimale isolatie wordt bereikt. Bij de 
situering van nieuwe woningen dient reke-
ning te worden gehouden met de mogelijkhe-
den van passieve zonne-energie. 

- De Organisatie van de energievoorziening 
zal zo moeten worden opgezet, dat de ener-
giebesparing en de introductie van duurzame 
energiebronnen zo goed mogelijk kan verlo-
pen. 

- Voor de opwekking van groot electrisch ver-
mogen en het transport daarvan zullen be-
staande regionale bedrijven moeten opgaan 
in dén landelijk, door de overheid gecontro 
leerd, bedrijf. 

- Plaatselijke of regionale bedrijven zullen 
een grotere rol in de energievoorziening 
moeten gaan spelen, waardoor onder andere 
zelfopwekking kan worden gestimuleerd. De 
distributie van energie zal geheel in han-
den moeten blijven van de overheid. Verdere 
ontwikkeling van kernenergie in Nederland en 
samenwerking met andere landen op dat ge-
bied moet worden stopgezet. Er zal tevens 
gestreefd moeten worden de bestaande kern-
centrales op bepaalde termijn te sluiten. 
In dit standpunt is een belangrijke facior,  
dat van het afval van kerpcentrales kern-
wapens kunnen worden gemaakt. 
Met versterkte middelen zullen de mogelijk-
heden voor de toepassing van milieuvriende-
lijke en grondstofbesparende systemen moeten 
worden onderzocht, zoals wind- water- kracht-
en zonne-energie. 
De mogelijkheden van het (tijdelijk) op-
slaan van energie kan het gebruik van wind-
en zonne-energie aantrekkelijker maken. 

- Ten aanzien van de inzet van kolen in de 
energievoorziening (diversificatie) zal grote  
terughoudendheid moeten worden betracht vanwege 
de daaraan verbonden milieuproblemen. Even-
tuele toepassing zal alleen acceptabel zijn, 
wanneer de emissie van schadelijke stoffen 
beneden aanvaardbare grenzen blijft, zodat 
zure regen tot het verleden zal behoren en 
voor het vliegas gebruiksmogelijkheden ingang 
hebben gevonden. 

- In de vervoerssector zal ter besparing van 
energie en een meer efficiënt gebruik van 
grondstoffen het gebruik van het openbaar 
vervoer gestimuleerd moeten worden,  

VIII.  Landbouw en visserij. 
VIII,1. Inleiding, 

Het voedsel dat wij op aarde produceren, is 
bedoeld als bijdrage aan het welzijn van men-
sen. 
De laatste decennia heeft voedselproductie on-
der invloed van wetenschap en techniek zo'n 
productiviteitsverhoging te zien gegeven, dat. 
de primaire functie van welzijnsvrschaffing 
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wordt misbruikt in de vorm van kapitaal-
verschaffing en machtsmiddel in handen van 
landen en/of machtsblokken. 
Meer voedsel is meer macht'. De gevolgen zijn: 
- productiewijzigingen op wereldschaal. Pro-
ductie ten bate van plaatselijke primaire 
voorzieningen wordt omgezet in productie 
van handelsgewassen voor de export; 

- steeds grotere afhankelijkheid van elkaar. 
Handel, transport, verwerking en distribu-
tie van voedsel op grote schaal schept 
macht en onmacht. 
Bij het vrijwillig of gedwongen verlaten 
van productie voor plaatselijke be-
hoefte, ontstaat monocultuur, Speciali-
satie, roofbouw enz. 
Het standpunt van de EVP is Ook, dat men 
in eerste instantie voedsel moet produ-
ceren, daar waar mensen zijn. 
Voedsel mag niet eindeloos verhandeld 
worden en getransporteerd worden over de 
hele wereld - dat geeft grote afhanke-
lijkheid met name van de Derde Wereld 
t.o.v. de verhandelende landen. Het in 
practijk brengen van deze standpunten is 
geen eenvoudige zaak. Maar het heeft nauw 
te maken met onze visie t.a.v. de "eco-
nomie van het genoeg. In deze visie is 
voor het huidige landbouwbeleid weinig 
ruimte. In het vrije spel van maatschap-
pelijke krachten, productieverhoging, 
schaalvergroting, rationalisatie, ex-
porteren, samen de onderbouw van de land-
bouw in het rijke deel van de wereld, 
komen steeds meer mensen in de Derde Wereld 
om van honger. 
Wij staan voor de oprichting van een 
Wereldvoedselbank, om op wereldwijde 
schaal te komen tot harde afspraken over 
productie, afzet en prijs van voedsel; 
één van de weinige mogelijkheden om voor 
ieder op aarde een eerste levensbehoefte 
binnen bereik te brengen. En zeker daartoe 
zijn wij op aarde 
In de landbouw dient de productie van voed-
sel voor alle mensen centraal te staan. 
Daarbij stellen wij een aantal voorwaarden: 
- de productie moet plaatsvinden met eer- 
bied voor natuur, landschao en milieu; 

- er moet gelet worden op de gezondheid 
van de consument èn producent; arbeids- 
tijden omstandigheden voor de werkers 
in land- en tuinbouw moeten sociaal 
aanvaardbaar zijn. 

- schaalvergroting leidt veelal tot verlies 
van arbeidsplaatsen en dient ook daarorn 
met grote reserve bekeken te worden. 

Naast de voedselproductie is de landbouw 
belangrijk voor de vormgeving aan het 
landschap. De schakeringen in het Neder-
landse landschap zijn in belangrijke mate 
ontstaan door de landbouwcultuur. In land-
schappelijk kwetsbare gebieden zal met een 
aangepaste bedrijfsvoering de landbouw haar 
taak moeten vervullen. De meerkosten, die 
dit kan meebrengen, zullen door de hele 
gemeenschap gedragen moeten worden. 

nden1 e bestaande wet-evin zijn er 'v 
aantal voorschriften nodig, die een beter 
regeling waarborgen, 
De Nederlandse visserij is een  tradition  Th 
bedrijfstak, waarin nog steeds velen werk 

--

zaam zijn. Het behoud van deze sector is 
gediend met een blijvend evenwicht in de 
visstand. Dat kan bereikt worden via een 
vanqstbeperkinq; deze beoerkinq zal naar 
evenredigheid moeten worden opgelegd volgens 
Europese richtlijnen. 
De overheid dient het onderzoek naar en de 
invoering van minder energieverslindende 
technieken en methoden van visserij met 
kracht te bevorderen. Ook het onderzoek 
naar mogelijkheden van energie-arme vis-
kweekmethoden en de invoering ervan in  

binnen- en buitenwateren dienen bevorderd 
te worden, 

AANZET TOT BELEID. 

VIII.2. Grond en grondprijzen. 
---------------------- 

Voor de productie van voedsel is grond nodig. 
De prijzen van die grond voor de landbouw-
onderneming moeten in een goede verhouding 
staan tot de prijzen van de producten, die 
erop verbouwd worden. 
Grond behoort in feite aan de gemeenschap. 
Een goede handelwijze zou het dan ook zijn, 
als die grond beheerd werd door de gemeen-
schap en in gebruik uitgegeven aan de produ-
cent, De EVP beseft terdege, dat dit de ge-
meenschap geld kost. Maar het is ook dé ma-
nier om speculatie in grond te voorkomen. 
Uitgifte van grond in pacht of erfpacht door 
de overheid kent als risico een hoge pacht-
prijs in geval van financieringsproblemen 
van diezelfde overheid. 
Criterium voor het in pacht geven van grond 
is niet het principe van vraag en aanbod, 
maar kleinschaligheid en het recht van de 
zwakkere. 
Maar het feit dat grond schaars is en nog 
schaarser dreigt te worden en daarnaast het 
besef dat een goed landbouwbeleid essentieel 
is voor de Nederlandse economie, vindt de 
EVP genoeg reden om toch te pleiten voor wij-
ziging van de bestaande situatie: grond die 
niet bedrijfsmatig in gebruik is, hoort geen 
particulier eigendom te zijn.  

VIII .3.  Landbouwbeleid.  

Het Nederlandse landbouwbeleid zal tot doel 
moeten-  hebben: 
- een voldoende voedselproductie binnen de 
lijnen, die de EG heeft uitgezet. Binnen 
die EG zal de bepaling van de omvang van 
de voedselproductie gericht moeten zijn 
op zelfvoorziening en steun aan de op te 
richten wereldvoedselbank. 
Op basis hiervan zal men de productie moeten 
plannen en een redelijke prijs garanderen; 

- een redelijk inkomen voor de mensen, die in 
land- en tuinbouw werkzaam zijn. ook de ar-
beidstijden en -omstandigheden moeten so-
ciaal aanvaardbaar zijn. 

- De zware werkbelasting van de vrouw in het 
boerenbedrijf, als echtgenote vaak onbetaal-
de maar onmisbare kracht, vormt hierbij 
een punt, dat niet vergeten mag worden. 

- Bedrijfsverzorgingsdiensten spelen een be-
langrijke rol bij de verbetering en zullen 
dan ook gesteund dienen te worden. Bedrij-
ven met een laag inkomen en van een gemid-
delde en kleine omvang zullen in staat moe-
ten worden gesteld, om tegen gereduceerd 
tarief gebruik te maken van de bedrijfs-
verzorgingsdienst, ook buiten specifieke 
noodsituaties als ziekte enz. 

- Deze doelstellingen moeten worden bereikt 
met behoud van een schoon milieu en een 
aantrekkelijk landschap. Naast maatregelen 
die de inkomensontwikkeling op peil hou-
den en bedrijfsmethoden, die de arbeids-
omstandigheden verbeteren, zal men uit moe-
ten zijn op investeringen, die het milieu 
ten goede komen, 

- Naast de bestaande ruilverkaveling, waar-
bij vaak grote, ingrijpende infrastructurele 
werken voorkomen, bepleit de EVP een vorm 
van administratieve ruilverkaveling, waarbij 
alleen kavelruil mogelijk is en geen in-
grijpende werkzaamheden in het kader van 
de infrastructuur plaats vindt. Door deze 
lichtere vorm van ruilverkaveling is betere 
bedrijfsvoering mogelijk en blijven natuur-
lijke en landschappelijke waarden gehand-
haafd. In gebieden met bijzondere landschanne-
lijke, natuurlijke of culturele waarden, 
dient het aangaan van een beheersovereenkomst 
te worden bevorderd, 



12. 

VIII.4. Ecologisch evenwicht. 

Door het beheer van een zo groot deel van 
de grond heeft de land- en tuinbouw een 
grote invloed op bet milieu en op het eco-
logisch evenwicht in de natuur. 
Het gebruik van chemische middelen moet daar-
om worden beperkt en met name langwerkende en 
moeilijk afbreekbare chemische bestrijdings-
middelen moeten zeer critisch worden beoor-
deeld. 
In EG-verband zal men moeten komen tot een 
gezamenlijk toelatingsbeleid van chemische 
bestrijdingsmiddelen. 
Het gebruik van rioolzuiveringsslib als mest-
stof zal vanwege het voorkomen van zware me-
talen moeten worden verboden. 
Een extra stimulans moeten krijgen: 
- onderzoek en toepassing van biologische mid- 
delen ter voorkoming van plantenziekten 
en insectenaantasting; 

- onderzoek en kweekwerk om te komen tot 
plantenrassen met ingeteelde resistentie 
tegen bepaalde plantenziekten; 

- onderzoek en voorlichting in alternatieve 
landbouwmethoden; 

- initiatieven ter bevordering van afzet-
distributie en consumentenvoorlichting over 
alternatief geproduceerd voedsel; 

- onderzoek naar nieuwe land- en tuinbouw-
gewassen met nieuwe toepassingsmogelijkhe-
den. 

VIII.5. Tuinbouw. 

In de 71astuinbou1 zal het onderzoek naar en 
toepassing van energiebesparende teeltme-
thoden gestimuleerd moeten worden. 
Te denken valt aan onderzoek naar planten, 
groenten en bloemenrassen, die bij een lagere 
temperatuur groeien. Zelfstandig onwekken 
van energie dient gestimuleerd te worden. 
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen moet 
zoveel mogelijk afgeremd worden door goede 
voorlichting en de mogelijkheid op zware ver-
giften heffingen te gebruiken. 

VIII.6. Visserij. 

Er zal een vereenvoudiging moeten komen van 
de vele administratieve handelingen, die 
vissers nu moeten uitvoeren in verband met 
de vangstbeperkingen. 
ook voor de visserij zijn de energieprijzen 
hoog geworden. Zo'n 70 è 80 van de exploi-
tatiekosten van een visserijvaartuig bestaat 
uit energiekosten. Er zal onderzocht moeten 
worden, in hoeverre technische innovatie het 
energieverbruik kan verminderen. 

Handhaving van de territoriale beperkingen 
(de zgn. 12-mijlszone) acht de EVP bij een 
opgelegde vangstbeperking niet wenselijk. 
In een Nederlands visserijbeleid verdient 
volgens de EVP de consumptievisserii de voor-
keur boven visserij ten behoeve van indus-
triële verwerking (de vismeelindustrie) 
Het verdient eveneens aanbeveling actiever 
te onderzoeken, in hoeverre de scholing, ken-
nis en ervaring van de Nederlandse visse-
rij overgedragen kan worden aan vissers in 
ontwikkelingslanden; daar kan men dan de 
eigen visgronden beter benutten, waarmee de 
voedselproductie en de nationale economie 
gediend kan zijn. 
Daarbij dient er voor gewaakt te worden, dat 
zo'n nieuwe ontwikkeling, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van grotere schepen, niet te 
snel verloopt. Anders is de kans groot, dat 
arme vissers er de dupe van worden. Tevens 
kunnen de investeringen en onderhoudskosten 
grote consequenties hebben.  

IX.  Binnenland. 

IX.1. Inleiding. 

De EVP accentueert, dat de overheid als dra-
ger van het gezag zich hoort te gedragen on-

der de norm "schild te zijn voor de zwakken.  

Staatkundig krijgt dit gestalte door de 
beginselen van de democratische rechtsstaat. 
Als zodanig heeft de overheid een dienstbare 
taak: ze beschermt het kwetsbare en stimu-
leert de structuren, waarin mensen zich in 
vrijheid en verantwoordelijkheid kunnen ont-
plooiën. 

Om een beleidsproces beter controleerbaar 
te maken voor het parlement en meer bestuur-
baar voor de politieke bestuurders, pleit de 
EVP voor een verandering in de structuur van 
de (Haagse) departementale diensten, zeker 
waar zij in onze maatschappij van nu vaak 
zon log bureaucratisch apparaat lijken te 
vormen. 
Ook op lagere niveaux is reorganisatie no-
dig. Hier immers zien we het raakvlak van 
bestuurlijke besluitvorming en burgers, die 
deze besluitvorming veelal direct betreft, 
des te duidelijker. 
Democratie aan de basis is bij dit alles 
het uitgangspunt van de EVP, 

IX.3. Parlement. 

De staat is naar zijn innerlijke aard en 
structuur een publiekrechtelijke gemeenschap 
van overheid en onderdaan beide. IN deze 
"staat" staan overheid en volk niet tegenover 
elkaar, maar in een publiekrechtelijke ge-
meenschap met elkaar. Overheid en volk vor-
men tesamen de staat, zodat staatsburgers 
als deelgenoten in die staat mede verantwoor-
delijk zijn. Daar ligt dan ook de grondslag 
voor de parlementaire democratie, zoals de 
EVP die voor ogen heeft. In het parlement 
ontmoeten overheid en volk elkaar. 
In het kader van de controlerende taak van 
de volksvertegenwoordiging dient het recht 
van de parlementaire enquête ook gegeven te 
worden aan een minderheid van de Tweede Ka-
mer der Staten Generaal. 

IX.4. De overheid als werkgever. 

De overheid heeft ook een taak als werkgever. 
Zij dient ervoor te waken, dat deze taak 
vermengd wordt met andere taken. De over-
heid dient hierbij uit te gaan van een open 
overleg-structuur met de werknemers. De 
werknemers bij de overheid kan een algemeen 
recht op staken niet ontzegd worden. Bij 
stakingen, die het algemeen belang schaden 
of de veiligheid in gevaar brengen, dient de 
rechter zich over de rechtvaardigheid van 
de staking uit te spreken. Dok dient de over-
heid het voortouw/ te nemen bij de democrati-
sering van de medezeggenschap van werknemers. 

X. 0  ND  E R W IJ S. 

X.1. Inleiding. 

De EVP beschouwt het onderwijs mede als een 
middel om het doen van gerechtigheid en het 
stichten van vrede te bevorderen. De in ar-
tikel 23 van de grondwet vastgelegde vrij-
heid van onderwijs (o.a. vrijheid van rich-
ting, geen onderscheid bij bekostiging 
openbaar en bijzonder onderwijs) zal steeds 
uitgangspunt van beleid zijn. 
De ouders stellen in samenwerking met leer-
krachten en eventueel leerlingen de inhoud 
van het onderwijs vast, terwijl de overheid 

AAN7E TOT BELEID, 

IX.2. Lagere overheid, 

Aan provincie en gemeente behoort een zelf-
standige positie en een zo groot mogelijke 
taak te zijn toebedeeld, waarbij zowel de 
belangen van de hele gemeenschap als de be-
scherming van personen en samenlevingsver-
banden zijn gediend. Immers, wat historisch 
en geografisch is gegroeid, doet recht aan 
het eigen karakter van kleine gemeenschap-
pen. 
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hierbij een voorwaarden-scheppende taak 
heeft. 
De overheid zal deze taak op een open en 
democratische wijze dienen uit te voeren. 
Slechts dan zal de overheid democratise-
ring en humanisering van het onderwijs mo-
gen vragen. De school wordt dan een gemeen-
schap, waarin leerlingen, leerkrachten en 
ouders als gelijkwaardige partners worden 
beschouwd. De leerlingen en ouders dienen 
recht op inspraak te hebben en dit dient 
een wezenlijke invloed op het schoolge-
beuren te hebben. 

Het onderwijs is dienstbaar aan de zich 
ontwikkelende persoon. Iedereen heeft recht 
op dit dienstbetoon, niet alleen kinderen, 
maar ook volwassenen. Ieder zal zo midde-
len ter beschikking krijgen, om zich in 
te kunnen zetten voor een leefbare, vreed-
zame en rechtvaardige wereld. 

We zullen daarom af moeten van een onderwijs-
vorm, die kennis ontwikkelt als middel tot 
macht. Dit betekent niet, dat de EVP 
kennis onbelangrijk vindt. Juist om alle 
problemen in onze samenleving  on  te kunnen 
lossen, zal veel dienstbare kennis nodig 
zijn. 

Overmatige prestatiedruk en competitie heb-
ben de mens vervreemd van zijn samenleving 
en van de ander, Het Onderwijs is selec-
tief. Dit heeft een afvalrace tot gevolg, 
wat tegenstellingen verscherpt en te weinig 
ruimte laat voor persoonlijke ontplooiing van 
de afvallers. 

Graag zou de EVP een bijdrage willen leve-
ren aan het onderwijs-systeem, bestaande 
uit funderend onderwijs, waarop aansluitend 
een geïntegreerd vervolg-onderwijs, waar-
binnen mensen niet concurrerend samenleven 
en samenwerken kunnen leren. 

Teneinde het in de inleiding gestelde te 
kunnen realiseren, dient het Onderwijs een 
bevrijdend karakter te hebben. Dat wil zeg-
gen, dat het mensen mondig zal moeten ma-
ken en hen in staat stellen zelf actief 
vorm te geven aan een samenleving. De So-
ciale vorming is hierbij een belangrijk as-
pect. Slechts samen met de ander zullen we 
er in slagen, de problemen te overwinnen. 
Voorts zal het Onderwijs een bijdrage moe-
ten leveren aan het doorbreken van rolpa-
tronen. Het vastzitten in rollen vormt een 
belemmering voor samenleven en samenwerken. 

Ook het vooroordeel vormt zo'n belemmering. 
De EVP acht het een belangrijke doelstel-
ling de vooroordelen te slechten. Nauw 
hiermee verbonden is de doelstelling van 
intercultureel onderwijs. Bij intercultureel 
onderwijs wordt uitgegaan van een Samen-
leving, bestaande uit verschillende etnische 
groeperingen en culturen, en worden de con-
sequenties hiervan uitgewerkt voor alle 
leerlingen. Dat betekent onder meer, dat 
tegemoet gekomen wordt aan de specifieke 
behoeften van allochtone kinderen. Onze 
snel veranderende samenleving vraagt een 
onderwijstype, dat veel aandacht schenkt 
aan creativiteit. Er zal veel gelegenheid 
moeten zijn voor experimenteel, ontdekkend, 
leren. Extra aandacht dient gegeven te wor-
den aan kinderen, die problemen ondervinden 
in het leerproces. Hierbij behoeft de aan-
dacht niet tot de school beperkt te blijven. 
Samenwerking tussen welzijnswerk en onder-
wijs op dit gebied is daarbij gewenst. Een 
aparte paragraaf ruimt de EVP in voor het 
vredesonderwijs, gezien het belang dat de 
EVP eraan hecht. Onze kinderen groeien op 
in een wereld met: 

- uit de hand gelopen bewapening. 
- groeiende honger en armoede in de derde 
wereld;  

- toenemende schending van mensenrechten; 
- stijgende criminaliteit en agressie; 
- een bedreigd milieu; 
- sexuele vooroordelen; 

Omdat de nood in de wereld zo overweldigend 
groot is, bestaat het gevaar, dat een gevoel 
van machteloosheid zich meester zal maken 
van de jeugd. 

Via vredesonderwijs op school worden kinde-
ren opgevoed tot samenwerkend samenleven 
en overleven, dat het beste tegenwicht vormt 
tegen het doemdenken. 

Vredesonderwijs is niet een vak gedurende 
één uur in de week, het impliceert een houding 
van omgaan met elkaar vanuit de grondgedachte 
'in ootmoedigheid achtte de één de ander uit-
nemender dan zichzelf'. 
Vredesonderwijs is niet een vak gedurende 
één uur in de week, het betekent een voort-
durende houding van respect voor elkaar. 
Vredesonderwijs zou geïntegreerd moeten wor-
den binnen het gehele lesprogramma,oixkinde-
ren te laten opgroeien tot bewuste burgers. 

Er zal in bet onderwijs plaats ingeruimd moe-
ten worden voor het denken over oorlog en 
vrede, ontwapening en ontwikkeling. Daarom 
dient het denken en oraten over een andere 
wijze van conflict-oplossing bevorderd en ge 
stimuleerd te worden. 

AANZET TOT BELEID, 

X.2. Geïntegreerd Horizontaal Onderwijsmodel. 

De EVP staat een geïntegreerd horizontaal 
onderwijsmodel voor, zoals in het schema 
weergegevdn: 

GEÏNTEGREERD VERVOLGONDERWIJS 

Academisch en Voortgezette 
Universitair onderwijs Beroepsopl. 

4 
selectieve door- of uitstroming 15/15  

3 5, I 14/15 
2 

Voortgezet basis- 13/14 
0nderwiJS 12/13  

8 11/12 
7 I 10/11 
6 

0 1 9/10 
5 8/9  

7/8 
3 Basisonderwijs 1 6/7 
2 5/6 
1 4/5 

- Volwassen 1 Regulier  on-  Speciaal 

onderwijs derwijs fonderwijs 

Q) t 
I a 

a 

Geïntegreerd, omdat het speciaal onderwijs 
zo veel mogelijk samenvalt met het regulier 
onderwijs. Geïntegreerd ook, omdat het vol-
wassen onderwijs parallel loopt en waar moge-
lijk samenvalt met het regulier onderwijs. 
Dat geldt met name voor het geïntegreerde ver--
volgonderwijs, maar ook voor het funderend 
onderwijs. Geïntegreerd nogmaals, omdat het 
academisch en universitair onderwijs en de 
voortgezette beroepsopleidingen samenvallen 
binnen het gemntegreerde vervolgonderwijs. 
Horizontaal, omdat het uitgaat van gezamenlijk 
en gelijksoortig onderwijs voor iedereen van 

± 4 tot ± 16 jaar binnen het funderend onder-
wijs. 
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X.2.1. Funderend Onderwijs. 
-------------------- 

Alle leerlingen van 4 tot 16 jaar hebben 
recht op funderend onderwijs. Leerrecht en 
leerplicht behoeven niet samen te vallen, om-
dat leerplicht er is ter bescherming van het 
kind. 

Het funderend onderwijs omvat 12 leerjaren, 
waarvan 8 als basisonderwijs en 4 als voort-
gezet basisonderwijs. 
Funderend Onderwijs selecteert de leerlingen 
niet naar intelligentie-niveau, vakken-keu-
zen en/of voorkeuren. Dat betekent, dat de 
leerlingen niet al op jonge leeftijd een 
keuze moeten maken, die bepalend is voor hun 
verdere studieverloop, beroepskeuze en plaats 
in de maatschappij. Funderend onderwijs moet 
derhalve een brede vorming geven, aansluitend 
op de individuele mogelijkheden en aanleg 
van elke leerling. De doorgaande lijn in de 
ontwikkeling en vorming van het kind staat 
voorop. Hierin past geen leerstof- jaarklassen-
systeem met jaarbeoordelingen (zitten blij-
ven) . Het kind dient centraal te staan. 
Funderend Onderwijs biedt elke leerling de 
kans door te stromen naar alle vormen van on-
derwijs binnen het geïntegreerde vervolg-
onderwijs of d.m.v. een goede vakopleiding 
een plaats in de samenleving te vinden. 
Funderend onderwijs is er voor alle leer-
lingen en dus ook voor hen, die om wat 
voor reden dan ook, speciale aandacht nodig 
hebben. Dit houdt noodzakelijkerwijs een 
zorgverbreding binnen het funderend onder-
wijs in. 

Alleen als er dusdanige voorzieningen moe-
ten worden getroffen, dat realisering daar-
van binnen het reguliere Onderwijs niet te 
verwezenlijken is, zullen daarop aangepas-
te vormen van speciaal Onderwijs nodig 
zijn. Symbiose ofwel beweging tussen regu-
lier en speciaal Onderwijs moet mogelijk 
zijn. Intensieve contacten tussen het re-
gulier en het speciaal Onderwijs zijn 
daarbij een noodzakelijke voorwaarde.Hier-
toe dienen op regionaal niveau werkoverleg-
organen opgericht te worden. 

X,2.1.1. Basisonderwijs. 

Het basisonderwijs is bestemd voor leerlin-
gen van ± 4 tot±16 jaar. De eigen identi-
teit van de kleuter zowel als van het 
schoolkind dient daarbij uitgangspunt te 
zijn. 

Uitgangspunt bij het basisonderwijs dient 
te zijn de doorgaande lijn. Daarbij dient 
de zorg voor de individuele leerling, die 
zijn eigen ononderbroken weg - in samen-
werking met andere leerlingen en begeleid 
door de leerkracht - door de leerstof volgt, 
voorop te staan. 

Basis-onderwijs dient dicht bij de leer-
ling te staan. Figuurlijk d.m.v. kind-ge-
richt Onderwijs en letterlijk in de direc-
te leef- en belevingswereld van het kind. 
Dat houdt in, dat elke woongemeenschao, 
zolang dit door alle betrokkenen verant-
woord wordt gevonden, zijn eigen school of 
scholen heeft. Dit betekent dat de sprei-
ding van scholen zodanig moet zijn, dat een 
ieder binnen redelijke afstand het onder-
wijs van zijn of haar keuze kan genieten. 
Daarbij kan samenwerking tussen de scholen 
m.b.t. het gebruik van leermiddelen en ge-
bouwen geëist worden. Spreiding van scho-
len is vooral een aangelegenheid van 
schoolbesturen, medezeggenschapsraden en 
lagere overheden, 

X,2.1.2. Voortgezet basisonderwijs. 
------------------------- 

Het voortgezet basisonderwijs is bestemd 
voor alle leerlingen van 12 tot 16 jaar. 

Het wordt bezocht door alle leerlingen, aan-
sluitend op het basis-onderwijs. Uitgangspunt 
bij het voortgezet basisonderwijs dient te 
zijn de brede vorming van alle leerlingen, 
aansluitend op hun individuele mogelijkheden 
en gericht op gelijke kansen, om andere vor-
men van onderwijs te volgen, of op een andere 
wijze een plaats in de samenleving te vinden. 

In leerplan en lesrooster dient evenredig 
aandacht te worden besteed aan creatieve, 
technische, maatschappelijke, sociale en 
levensbeschouwelijke vorming. Doordat alle 
leerlingen van 12 tot 16 jaar dit schooltype 
bezoeken is een dichte spreiding naar zowel 
plaats als determinatie mogelijk. Vanuit het 
oogpunt van bereikbaarheid en Vrije school-
keuze dient deze spreiding bevorderd te wor-
den, waarbij kleinschaligheid uitgangspunt is. 

Een intensief regionaal contact tussen basis-
scholen en scholen voor voortgezet basis-
onderwijs is voor een soepele overgang van 
de leerlingen van het grootste belang. 
Aan het eind van het laatste leerjaar ont-
vangen de leerlingen een getuigschrift, waarin 
vermeld staat wat de betrokken leerling voor 
de diverse onderdelen heeft gedaan. Testen, 
toetsen, repetities e.d, dienen om zowel de 
leerkracht als de leerling informatie te ver-
schaffen over de verder te volgen leerweg. 
Beoordelingen mogen nimmer concurrentie en 
competitie oproepen en evenmin gericht zijn 
op selectie. 

X.2 .2. Geïntegreerd vervolgonderwijs. 

Het geïntegreerde vervolgonderwijs is be-
stemd voor een ieder, die het funderend On-
derwijs gevolgd heeft. 
Omdat ieder mens in de samenleving zodanig 
tot zijn recht moet komen, dat hij met zijn/ 
haar talenten vorm en inhoud aan het samen 
leven geeft, heeft iedereen het leerrecht. 
Het onderwijs zal zo uitdagend moeten zijn, 
dat velen van dit leerrecht gebruik maken. 
Bovendien zal het systeem .van het geïnte-
greerde vervolgonderwijs zodanig moeten zijn, 
dat een ieder die funderend onderwijs gevolgd 
heeft, terecht kan. Hierbij valt te denken 
aan een vormgeving, waarbij op verschillen-
de momenten met een cursus begonnen kan wor-
den. Iedere cursus is een afgerond geheel. 

Voor toelating tot één of andere cursus 
wordt eventueel alleen het met goed gevolg 
doorlopen hebben van andere cursussen of onder-
delen in het funderend onderwijs vereist. 
Het aanbod zal echter van die aard moeten 
zijn, dat een ieder (eventueel via inleidende 
cursussen) zijn weg door het onderwijs kan 
vinden. Daarbij kunnen vaste programma's gead-
viseerd worden, om aan bepaalde beroepseien 
te kunnen voldoen. 

Het geïntegreerde vervolgonderwijs zal moeten 
inspelen op de samenleving. Beleid en inhoud 
zullen bepaald worden in een samenspel van 
docenten en studenten. Groepen uit de samen-
leving zullen beleid van het geïntegreerde 
vervolgonderwijs moeten controleren op de 
maatschappelijke consequenties. Basisprinci-
pe is dat de verschillende vormen van over-
leg democratisch zijn. 

Omdat een eigen inbreng van de cursisten 
voorondersteld wordt, is er sprake van min 
of meer individueel aangepast onderwijs. 
De beginsituatie van een cursus is mengvorm, 
van hetgeen aangeboden wordt en de inspraak 
van de cursisten. Waar sprake is van over-
eenkomstige vraag, zal het mogelijk zijn een 
aanbod te doen aan grotere groepen. 

Om er voor te zorgen dat verschillende cur-
sussen op elkaar blijven aansluiten, ligt de 
eindverantwoordelijkheid voor de inhoud bij 
de school. 
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Ieder die in een werksituatie zit, zal ook 
gebruik kunnen maken van het geïntegreerde 
vervolgonderwijs. Zonodig zal deze mogelijk- 
heid wettelijk geregeld moeten worden. 

Eén van de resultaten van het volgen van 
een cursus op het geïntegreerde vervolg-
onderwijs is een getuigschrift, waarop ver- 
meld welke vaardigheden en kennis de be-
trokken cursist heeft opgedaan. 

Er zijn oriëntatie-cursussen, waarbij de 
cursist een idee kan krijgen van wat hij kan 
verwachten op een bepaald gebied. 

X.2.2.1. Voortgezette ':eroeosonleidinr. 
------------- 

Momenteel kennen we M.B.O. en H.B.O.-op-
leidingen. Gezien de gedachten, die de EVP 
heeft over geïntegreerd vervolgonderwijs, 
zullen de huidige opleidingen meer moeten 
samenwerken, maar ook nauwere contacten moe- 
ten gaan leggen met het huidige universi-
tair en academisch onderwijs. 
Ook zullen de rechten van de studenten op 
de verschillende opleidingen gelijk moeten 
worden getrokken. 

X.2.2.2. Academisch en universitair Onderwijs. 
-------------------------------------- 

Ook het academisch en universitair onderwijs 
dient geïntegreerd te worden in het geïn- 
tegreerd vervolgonderwij, zoals hiervoor 
omschreven. Ditzelfde geldt ook voor de we- 
tenschaps-beoefening. 

Democratiserinq in het onderwijs 

De verhouding tussen Medezeggenschapsraden 
en het Bevoegd Gezag van een school 
dient een zo democratisch mogelijke struc- 
tuur te hebben. Bet aantal voorgenomen be-
sluiten waarbij het Bevoegd Gezag de in-
stemming van (een deel van) de Medezeggen-
schapsraad behoeft, dient belangrijk te 
worden uitgebreid ten koste van die voor-
genomen besluiten, waarbij een Medezeggen-
schapsraad slechts als vrijblijvend ad-
viesorgaan functioneert. 

X.3. studiefinanciering. 

Uitgangspunt bij studiefinanciering is dat 
iedereen een gelijke kans op het volgen van 
onderwijs moet hebben. 

Tevens dient een ieder vanaf een bepaalde 
leeftijd (18 jaar) financieel onafhankelijk 
te zijn. 
De EVP pleit dan ook voor het invoeren van 
studieloon, onafhankelijk van de te volgen 
opleiding. 
De hoogte van het studieloon dient gelijk te 
zijn aan het minimum inkomen van niet stu- 
derenden, eventueel verhoogd met bijzonde- 
re studiekosten. 
De kosten van invoering van het studieloon 
dienen opgebracht te worden door degene, 
3.ie (om wat voor redenen dan ookY een hoog 
inkomen genieten. 

X.4. Wetenschapsbeleid. 
------------------ 

De EVP beschouwt, zowel binnen het onderwijs 
als bij het wetenschapsbeleid, de ontwikke- 
ling van kennis als een middel om de oro-
blemen van de samenleving op te lossen en 
het welzijn van de mens te dienen. Dat be-
tekent, dat de wetenschap bedreven dient 
te worden door en voor allen. 
Wetenschap door allen houdt in dat weten- 
schapoelijke Instellingen democratisch en 
controleerbaar moeten zijn. Zowel organisatie 
als methode en gevolgen van wetenschappelijk 
onderzoek dienen getoetst te worden op maat- 
schappelijke  cons  equentIe. 
Wetenschap voor allen betekent in de eerste 
plaats dat ook niet-kapitaalkrachtige  

groepen gebruik moeten kunnen maken van we-
tenschappelijke instellingen,  buy,  via we-
tenschapswinkels. 

In de tweede plaats dient wetenschapsbeleid 
er op gericht te zijn, een antwoord te vinden 
op oroblemen, die vanuit de samenleving aan-
gedragen worden. 

Alle onderzoeken die er op gericht zijn be-
oeften te creëren zijn in strijd met de we ,  
tenscha, zoals de EVP die ziet. 

Daarentegen dienen die onderzoeken, die er 
op gericht zijn een leefbare wereld (ook in 
de toekomst) op te bouwen, gestimuleerd te 
worden. Gedacht kan worden aan onderzoekin- 
gen op bet gebied  vane  
- hergebruik van grondstoffen; 
- energiebesparingen/alternatieve natuurlijke 
energiebronnen; 

- kwaliteitsverbetering van het milieu; 
- leren omgaan met Vrije tijd; 
- behoud van culturele verworvenheden; 
- opheffing van ongelijkheden, zowel op in- 
termenselijk niveau als internationaal 
niveau,  

XI.  VERKEER EN WATERSTAAT.  

XL. 1.  Inleiding. 

Voor een goed functioneren van een samenle-
ving is een verkeers- en vervoerssysteem 
onontbeerlijk. Daarmee kunnen relaties ge-
legd worden tussen verschillende maatschappe-
lijke activiteiten, zoals wonen, werken, re-
creëren, winkelen, sociale contacten en 
kunnen goederen getransporteerd worden. Er 
dient daarom een voldoend niveau van mobili-
teit te.  zijn. Aan het verkeers- en vervoers -
systeem zijn echter nadelen verbonden in de 
vorm van ruimtebeslag, milieuhinder en 
onveiligheid. In een land als Nederland, waar 
velerlei activiteiten op een vrij gering op-
pervlak plaatsvinden en de behoefte aan het 
instandhouden van nog resterende natuurge-
bieden en landschappelijk waardevolle gebie-
den door de EVP eveneens als zeer waardevol 
worden beschouwd, stellen we ons op het 
standpunt dat aanpassing en uitbreiding van 
het verkeers- en vervoerssysteem op zorgvul-
dige wijze tot stand gebracht moet worden, 
na afweging van de diverse belangen. Voorkeur 
geven we daarbij aan uitbreiding van het 
openbaar vervoer en de aanleg van fietspa-
den, waardoor het gebruik van de auto kan 
worden teruggedrongen. 

Onze samenleving bestaat uit een diversiteit 
van personen, die zich onderscheiden door 
gedrag, inkomen, relaties, functioperen, en 
daarom door de wijze waarop ze zich ver-
plaatsen. De EVP gaat ervan uit, dat ieder-
een, ongeacht inkomen of plaats van wonen, 
in landelijk of stedelijk gebied, al of niet 
de beschikking hebbend over een auto, op 
aanvaardbare wijze - qua tijd, kosten en 
moeite - de voor hem/haar essentiële voorzie-
ningen kan bereiken. 

Vanuit onze optiek zullen we ernaar streven 
de vervoersmogelijkheden van die groepen in 
de samenleving, die geen auto ter beschikking 
hebben om zich te verplaatsen, te waarborgen 
en, waar mogelijk, te verbeteren. Dat dient 
ook tot uiting te komen in het niveau van 
de prijzen van het openbaar vervoer. 

- Voor het transport van goederen is in ons 
land een uitgebreid systeem van wegen, spoor-
lijnen en vaarwegen aanwezig. In verband 
met de voordelen van transport over water 
en per rail van vooral massagoederen over 
grote afstanden, zal er een stimulerend hz 
leid ten aanzien van deze vervoerswijzen 
gevoerd moeten worden. 
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de waterwegen vervullen niet alleen een 
rol in ons transportsysteem maar hebben 
ook een belangrijke functie in onze wa-
terhuishouding. Daarnaast zijn de waterwevan 
"am betknie voor de drinkwatervoorzienjri -, 
de recreatie en vormen ze onderdeel van 
het landschap en natuurlijk milieu. 
Om die reden zal de kwaliteit van het wa-
ter verbeterd moeten worden. 
Ons land is door de aanleg van dijken 
voor een groot deel aan de invloed van de 
zee onttrokken. In samenhang met langs 
natuurlijke weg ontstane duinenrijen is 
een zeeweringssysteem opgebouwd. Naast de-
ze functie heeft het duingebied grote 
landschappelijke waarde. Vanwege invloe-
den van de natuur, veelal versterkt door 
menselijke activiteiten, vereist handha-
ving ervan bijzondere aandacht. Op een 
aantal plaatsen in ons land voldoen de dij-
ken niet aan de huidige eisen. 
Een belangrijk transportmiddel over lange-
re afstand is het vliegtuig. Naast een na-
tionale luchthaven Schiphol kennen we 
drie regionale luchthavens: Eelde, Beek en 
Zestienhoven. Daarnaast hebben de militaire 
vliegvelden Eindhoven en Twente een functie 
voor de burgerluchtvaart. 
Gezien de belasting die de luchtvaart 
geeft op de beschikbare ruimte in Nederland 
en de met de vliegbewegingen verband hou-
dende geluidshinder, zal in ieder geval 
het interne luchtverkeer tot een minimum 
beperkt moeten worden. Schiohol zal als be-
langrijkste luchthaven blijven functione-
ren. 
In de relaties tussen personen speelt com-
municatie een belangrijke rol. Post, tele 
foon en nieuwe communicatietechnieken ver-
eisen daarom speciale aandacht. 

AANZET TOT BELEID 

XI.2. Verkeers- en vervoerssystemen. 
------------------------------ 

Op de vraag naar vervoersmogelijkheden is 
een samenstel van verschillende vervoers-
systemen ontstaan, afhankelijk van de groot-
te van de vraag en de plaats. Stedelijke ge-
bieden kenmerken zich door een uitgebreid 
systeem van wegen voor langzaam en gemoto-
riseerd verkeer en een fijnmazig openbaar 
vervoersnet. Landelijke gebieden daarente-
gen bevatten minder wegen voor doorgaand 
verkeer, maar kenmerken zich door veelal 
amalle, maar karakteristieke wegen voor de 
ontsluiting van landbouwgronden. Het open-
baar vervoer heeft, hoewel de frequentie 
'yank  lea'  ja, ee" aal-e''lke 
unctie. 

In het stedelijk gebied treden conflicten 
op in het functioneren van de verschil-
lende vervoerssystemen, speelt het ruimte-
beslag een grote rol in samenhang met an-
dere ruimtelijke functies en zaken als ge-
luidshinder, luchtverontreiniging en leef-
baarheid. 
Conflicten in het landelijk gebied spitsen 
zich toe op verstoring van natuurgebie-
den en van het rustieke karakter door slum-
verkeer, d.w.z, woon-werkverkeer, dat in 
feite een oneigenlijk gebruik maakt van weven, 
die qua karakter en dimensies niet afgestemd 
zijn op veel verkeer. 
Bovendien is de instandhouding en gewenste 
uitbreiding van infrastructuur een kostba-
re zaak. 
Bij de vaarwegen liggen de problemen meer j-
het vlak van de samenstelling van de vloot 
van binnenschepen en de concurrentie-ver-
houdingen binnen de eigen sector en met ver-
voer over de weg, dan dat er problemen zijn 
in de kapaciteit. Een probleem vormt wel 
het toenemend recreatieverkeer te water, dat 
de beroepsvaart hindert. 

De uitgangspunten van de EVP t.a.v. verkeer 
en vervoer zijn de volgende:  

XI .2 .1  .Weginfrastructuur.  
-------------------- 

- aanleg van nieuwe autowegen is slechts aan-
vaardbaar, wanneer verbetering van woon- en 
leefsituatie daartoe aanleiding geeft en 
de mogelijkheden van uitbreiding van kapaci 
telt van bestaande wegen en uitbreiding/ver-
betering van het openbaar vervoer geen af-
doende oplossing bieden. 

- Prioriteit wordt gegeven aan de uitbreiding 
en verbetering van het fietspadennet en 
het openbaar vervoernet. Dit kan tot gevolg 
hebben, dat in bepaalde situaties aan het 
autoverkeer beperkingen worden opgelegd. 
Met noodzakelijk verzorgingsverkeer moet 
evenwel rekening worden gehouden. 

- Herinrichting van de openbare ruimte in de 
steden, waardoor de wijze en de mogelijkheden 
van verplaatsen wordt aangepast aan de func  
tie  van de omgeving, is in tal van situatie-; 
noodzakelijk. 

XI.2.2. Openbaar Vervoer. 
----------------- 

- Bestaande knelpunten in het railvervoer 
dienen zo snel mogelijk te worden opgelost 
en mogelijkheden moeten worden opengehouden 
van uitbreiding in de toekomst. 

Met name in de stedelijke gebieden dient de 
concurrentiepositie van het openbaar ver-
voer verbeterd te worden door uitbreiding 
van het aantal lijnen, verhoging van fre-
quentie, integratie en verbetering van de 
doorstroming. Hierdoor kan een deel van de 
achterstand van het openbaar vervoer wor-
den ingelopen. In samenhang met het voren-
staande zal door de gemeenten een parkeer-
beleid gevoerd moeten worden: beperking van 
het aAntal lang-parkeer-plaatsen en invoer 
van parkeertarieven. 

- Openbare gebouwen, sociaal-culturele voor-
zieningen, schoolcomplexen, ziekenhuizen, 
winkelcentra e.d, dienen met openbaar ver-
voer bereikbaar te zijn. 

- Bij de vaststelling van nieuwe werkgelegen-
heids- en woonlocaties dienen de bestaande 
hoofdlijnen van openbaar vervoer, of een 
geringe uitbreiding daarvan, een belangrijk 
criterium te vormen om op maatschappelijk 
rendabele wijze een goede openbaar-vervoers-
voorziening te creëren, 

- Het openbaar vervoer is een middel, dat aan 
iedereen ter beschikking staat. Als zodanig 
kan gesproken worden van een systeem, dat 
als basisbehoefte kan worden aangemerkt, met 
name voor hen die niet over een auto kunnen 
beschikken. 

- In vergelijking met het gebruik van de auto 
heeft het openbaar vervoer tevens een aantal 
voordelen, zoals minder ruimtebeslag en min-
der vervuiling. De EVP is daarom van mening. 
dat de tarieven van het openbaar vervoer zo 
laag mogelijk moeten worden gehouden. In 
ieder geval zullen de tarieven zodanig moe-
ten zijn, dat gesproken kam worden van de 
verbetering van de concurrentiepositie van 
het openbaar vervoer ten opzichte van de 
auto. 

- Een middel voor een selectiever gebruik van 
de auto is het zogenaamd variabel maken van 
de autokosten. De belastingheffing richt 
zich daarbij niet op het bezit van een auto, 
maar op het gebruik ervan. Daartoe dient de 
motorrijtuigenbelating opgeheven te word---  
en de belasting door middel van extra ben-
zine-accijns gefnd te worden. Voor die weg-
gebruikers, die beroepshalve van de auto 
gebruik moeten maken, dient een aparte rege--
ling getroffen te worden. 
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Een en ander in overleg met de EG-par-
ners. 

- Buurtbussen en andere vormen van open-
baar vervoer, zoals belbus en bustaxi, 
dienen aanvullend op het streekvervoer 
ingezet te worden, om de leefbaarheid 
van het olatteland in stand te houden. 
Dit is met name van belang in die ge-
bieden, die verstoken zijn van winkel-
en Openbare voorzieningen en/of waar 
scholen en recreatieve voorzieningen 
ontbreken . 

- In verband met aanwezige kennis, stimu-
lering van de werkgelegenheid en be-
vordering van het gebruik van het open-
baar vervoer is het weer opzetten van 
een industrie voor zgn. rollend mate-
rieel een goede zaak. 

- De gebruikswaarde van het openbaar ver-
voer voor gehandicapten en bejaarden 
dient bevorderd te worden. Gezien de kran-
pe middelen dienen, in overleg met de 
Invalidenbond, prioriteiten te worden 
gesteld. 

XI.2.3. Langzaam verkeer, 
------------------ 

- Aan lagere overheden zullen blijvend fi-
nanciële middelen ter beschikking moe-
ten worden gesteld voor de aanleg van 
fietsvoorzieningen en voetgangersgebie-
den, zowel in stedelijk als landelijk 
gebied. 

- In principe zullen alle wegen in het 
landelijk gebied, welke een bovenlokale 
functie hebben, van vrijliggende fiets-
paden moeten worden voorzien. 

- Bij de aanleg en verbetering van (infrm 
structurele) voorzieningen dient  steed;  
terdege rekening te worden gehouden met 
de bruikbaarheid ervan voor kostbare nroe-
pen, met name bejaarden, gehandicapten 
en kinderen.  

XI . 2 .4.  Goederenvervoer.  
----------------- 

- Door een beleid te voeren, dat uitgaat 
van een selectief gebruik van de auto, 
zal neer ruimte vrij komen voor het za-
kelijk verkeer en goederenvervoer, zowel 
op de autowegen als in de stedelijke 
gebieden. Voorwaarde hiervoor is het 
instandhouden of creëren van een goed 
openbaar vervoernet met name in belani-
rijke woon-werk-relaties. 

- In verband met toenemende drukte op de 
vaarwegen door waterrecreanten zijn 
maatregelen nodig om het beroepsver-
voer ongehinderd doorgang te verlenen. 
Op belangrijke vaarroutes zullen ver-
boden ingesteld moeten worden voor re-
creanten, 

- Vervoer van gevaarlijke stoffen langs 
woonwijken dient vermeden te worden 
door routes op afstand van woonwijken 
aan te geven en vervoer door tunnels 
mogelijk te maken.  

XI .2.5.  Verkeersveiligheid.  

- Het stedelijk gebied kenmerkt zich 
door de bundeling van functies en acti-
viteiten, die daar plaats vinden. Ver-
blijven staat boven verplaatsen, zodat 
do inrichting van de Openbare ruimte 
van het stedelijk gebied in hoofd-
zaak op het verblijven zal moeten wor-
den gericht. 
Voor de afwikkeling van gemotoriseerd 
verkeer zullen gebieden als "wegen met 
een stroomfunctie" worden bestemd. Het 
langzaam verkeer zal daar gescheiden 
van het gemotoriseerd verkeer moeten 
plaatsvinden. 

- Niet alleen in verkeers- en vervoers-
plannen moet aandacht worden gegeven aan 
verkeersveiligheid, maar eveneens in ruim-
telijke plannen, zoals streek- en bestem-
mingsplannen. 

- De overheid dient erop toe te zien, dat 
aan verkeers-educatie de nodige aandacht 
wordt besteed, met name in basis- en voort-
gezet onderwijs. 

- Door bij de aanleg van voorzieningen reke-
ning te houden met de mogelijkheden en on-
mogelijkheden van gehandicapten, kinderen 
en bejaarden, worden deze kwetsbare groe-
pen beschermd tegen de gevaren van het (ge-
motoriseerde) verkeer. 

XI.3. Verkeer en milieu. 
------------------ 

- De overheid dient ter beperking van de ge-
luidsoverlast en de luchtvervuiling door 
motorvoertuigen voorschriften te geven. 

Het ruimtebeslag van het rijdende en het 
stilstaande verkeer dient zoveel mogelijk 
beperkt te worden, met name in die ge-
bieden, waar met de ruimte gewoekerd moet 
worden (stadscentra) en gebieden die een 
grote ecologische visuele hinder van het 
Verkeer ondervinden, als dit een aanslag doet 
op het stads- of landschapsbeleid. 

- Het sociale milieu in steden en dorpen 
dient gewaarborgd te worden binnen woon-
eenheden (dorp, stadswijk) die barrière-
werking van verkeersaders en de dreiging, 
die van het verkeer uitgaat, zoveel mogelijk 
dienen te beperken.  

XI .4.  Planvorming.  
------------ 

- Op de onderscheiden overheidsniveaux die-
nen de verkeers- en vervoersplannen in 
overeenstemming te zijn met de planvorming 
op het gebied van de ruimtelijke ordening. 

- Gestreefd wordt naar een geintegreerd ver-
keers- en vervoerbeleid, dat wil zeggen, 
dat er een verbetering moet komen van de 
afweging tussen uitbreiding van wegcapaciteit 
en uitbreiding van het openbaar vervoer. 

- De verkeerswetgeving (o.a. Art.2 van de We-
genverkeerswet) moet worden aangepast, zo-
danig dat daardoor verkeersregulerende maat-
regelen genomen kunnen worden, ter bevorde-
ring van de leefbaarheid, met name in die 
gebieden, waar hinder wordt ondervonden van 
het sluipverkeer. 

XI.5. Waterstaat. 

- Prioriteit moet worden gegeven aan de verbe-
tering van de zeewering langs die kustge-
deelten, waar groot gevaar aanwezig is voor 
dijkdoorbraak of duinafslag. 

-In verband met handhaving van karakter en 
milieu zal het Grevelingenmeer zout moeten 
blijven. 

- Voor de inpoldering van het Markermeer zijn 
geen steekhoudende argumenten voorhanden. 
Indien onverhoopt toch tot drooglegging 
wordt besloten, is alleen die vorm accepta-
bel, waarbij een gering gedeelte van het 
meer in land wordt omgezet. 

- De EVP is van mening, dat iedere vorm van 
diepe delfstoffenwinning in het Waddenge-
bied strijdig is met het streven naar hand-
having en verbetering van de Wadden als 
natuurgebied. Winning van zand en schelpen 
is in beperkte mate mogelijk. 

- Er mogen geen nieuwe vergunningen meer af-
gegeven worden voor de lozing van afval-
stoffen in zee. 
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XI.6. Luchtvaart. 

- In Nederland is slechts ruimte voor één 
nationale luchthaven; dit is Schiphol. Het 
aantal vliegbewegingen dat mede bepalend 
is voor de zonering van luchthavens, zal 
met het daarmee veroorzaakte lawaai  on  c-
zette tijden beoordeeld moeten worden op 
de consequentie voor de omgeving. De zones 
kunnen op grond van nieuwe inzichten en 
ontwikkelingen, zoals het geluidsarmer 
worden van vliegtuigmotoren, bijgesteld 
worden. 

- Het instandhouden van een binnenlands 
luchtvaartnet wordt afgewezen in verband 
met optredende geluidshinderlast en de 
betrekkelijk korte afstanden, die op an-
dere wijze overbrugd kunnen worden: over 
de weg of per rail. 

- Daarnaast worden de mogelijkheden van en-
kale militaire vliegvelden, zoals Eind-
hoven en Twente, benut. Nachtvluchten 
op deze luchthavens moeten worden uitge-
sloten.  

XI .7.  Zeescheepvaart.  --------------- 
- De locatie van nieuwe havenontwikkelinqen 
zal onder meer afgewogen moeten worden 
tegen de consequenties voor de omgeving. 
Naar gelang de gevoeligheid ten aanzien 
van natuur en landschap zal beoordeeld 
moeten worden, of de nieuwe havenont-

wikkeling landinwaarts of in de zee 
plaats zal vinden. 

- Om de ontwikkelingslanden kansen te bie-
den om een aandeel te verwerven in het 
internationale handelsverkeer, zal het 
beleid daar op afgestemd moeten worden. 

XI,8. Vaarwegen. 

- Transport over water heeft t.o.v. vervoer 
over de weg het voordeel, dat minder 
overlast aan de omgeving wordt bezorgd 
en dat het minder energie vergt. Kruis-
punten met weg- en rail-infrastructuur 
dienen in verband met een goede door-
vaart beperkt te worden. 

- Vervoer van gevaarlijke stoffen over wa-
ter moet beperkt worden tot die stoffen, 
die niet per buisleiding zijn te ver-
voeren. Het risico in dichtbevolkte ge-
bieden is te groot om daar het vervoer 
van gevaarlijke stoffen per schip uit 
te voeren. 

- Bochtafsnijdingen om daarmee ruimte te 
scheppen voor het vervoer met grote 
transporteenheden, wordt door ons ui-
terst terughoudend beoordeeld. 

- In het vaarwegenbeleid hebben veren 
een aparte plaats. Een aantal gebie-
den in Nederland is voor de ontslui-
ting ervan afhankelijk van de instand-
houding van veren. Uitgaande van het 
standount dat vervoerslasten evenwichtig 
verdeeld moeten worden, ongeacht plaats 
van wonen, zullen de tarieven daarop af-
gestemd moeten worden. Dit houdt in, dat 
de verdiensten op de Hadden-eilanden en 
Zeeuws Vlaanderen voor de (eiland)bewo-
ners gesubsidieerd moeten worden.  

XI .9.  Communicatiemiddelen. 

Naast het overbruggen van afstanden door 
vervoermiddelen is het uitwisselen van 
gedachten en informatie door technische 
ontwikkelingen steeds beter mogelijk op 
afstand. 
In de toekomst zal dit mogelijk tot ge, 
volg hebben, dat het aantal, verplaatsin-
gen zal verminderen. Evenwel is de keer-
zijde, dat de toegankelijkheid tot  

persoonlijke en persoons-gegevens verge-
makkelijkt wordt. Uit dien hoofde is het 
noodzakelijk dat ter bescherming van ie-
der persoon daartoe de nodige maatregelen 
worden genomen in de vorm van het op-
stellen van regels. 

De PTT dient een staatsbedrijf te blij--
ven. De revenuen komen dan aan een ieder 
ten goede. Het is van algemeen belang, 
dat de overheid in de instandhouding van 
het postverkeer zelf voorziet. Aan de in-
standhouding van de telecommunicatie (in 
de ruimste zin) dient door de overheid 
een zo substantieel mogelijke bijdrage te 

worden geleverd. 

De diensten van de Centrale Directie der 
PTT die in het noorden des  lands  zijn ge-
huisvest dienen, voorzover van toepassing, 
te worden aangevuld tot werkbare eenheden. 
Dit met zo min mogelijk verplaatsingen. 
Op sociale gevolgen voor het personeel 
dient goed te worden gelet. Hierna dient 
de spreiding van de CD der PTT naar het 
noorden te worden gestopt. Het overschot 
van de beschikbare gelden dient te worden 
aangewend voor het scheppen van nieuwe 
werkgelegenheid in het noorden des  lands  
buiten de PTT. 

XII. VOLKSGEZONDHEID. 

XII.l. Inleiding. 

Zorg voor eigen gezondheid is in de eerste 
plaats een taak voor ieder mens persoonlijk. 
Ibder is verantwoordelijk voor eigen leef-
wijze voor wat betreft eten, drinken, roken, 
lichaamsbeweging enz. Daarbij dient ieder 
zowel eigen belang als ook het belang van de 
gemeenschap, die de gevolgen van onverantwoord 
leven mee moet dragen, als uitgangspunt te 
nemen. 
De overheid dient daarbij stimulerend en 
voorwaarden-scheppend op te treden, o.a. 
door voorlichting en informatieverstrekking 
in het onderwijs, door middel van radio en 
t.v. en andere publiciteitsmedia. 
Ieder mens, arm of rijk, heeft het recht  on  
van de ter beschikking staande middelen tot 
hulpverlening gebruik te maken. Daarbij mo 
gen geen beperkingen bestaan als eigen bi - 

dragen in- de kosten: behoefte aan hulp mar' 
niet léiden tot extra lasten. 

Hulpverleners dienen geen financiële belo-
ning te ontvangen, die direct afhankelijk 
is van de aard of de omvang van de door he--
verleende hulp. Artsen behoren zo spoedig 
mogelijk in dienstverband te komen tegen 
een op soort-gelijke functies afgestemd 
vast salaris. 

Bij de behandeling en verzorging van zieken 
dient uitgegaan te worden van de persoon en 
niet van het niet goed functionerende or-
gaan. Bij de keuze van behandeling en de 
wijze waarop dient het oordeel van de hulp 
vrager dus zwaar mee te wegen, waarbij zo-
wel de zogenaamde "klassieke geneeskunde" 
als de zogenaamde "alternatieve geneeskun-
de" in aanmerking kunnen komen. 

De opbouw van de zorgverlening dient erop 
gericht te zijn, dat degene die zorg van 
anderen nodig heeft, zo lang als het kan, in 
eigen omgeving blijft, en - indien dat tij -
delijk niet kan - daarin zo spoedig moge-
lijk weer kan terugkeren. 

AANZET TOT BELEID. 

XII.2. De structuur van de hulpverlening. ------------- 
Ervan uitgaande dat het systeem er is voor 
de zorgbehoevende mens -en niet omgekeerd '.—
en dat diens belang dus steeds centraal 
moet staan, dient de thuiszorg zo nodig te 
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wrden ondersteund door daarvoor beschikba-
re "thuishelpers". 

Indien opname in een ziekenhuis nodig is, 
dient daarvoor bij voorkeur een basis-zie-
kenhuis beschikbaar te zijn met een be-
perkt aantal specialismen. Daarin kan in 
ongeveer driekwart van alle vraag naar zie-
kenhuiszorg worden voorzien. 

Per gezondheidsregio zal een aantal van dit 
soort kleinere ziekenhuizen aanwezig moeten 
zijn: goed bereikbaar voor zieken en bezoe-
kers, van een omvang en sfeer waar men zich 
"thuis" kan voelen. 
Afhankelijk van de omvang van de gezond-
heidsregio zullen één of neer tot een cen-
trum-ziekenhuis uitgebouwde - derhalve van 
meer deelspecialismen voorziene - zieken-
huizen beschikbaar moeten zijn. 

Het afstandscriterium speelt daarbij een wat 
geringere rol dan bij het basisziekenhuis. 
Tussen de regionale ziekenhuizen en de 
daarin werkzame artsen dient elke vorm van 
concurrentie - als zijnde tegen het belang 
van de patiënt - uitgesloten te zijn. 
Integendeel, een hechte samenwerking is 
met het oog op dat belang van grote bete-
kenis. 

Voor de zogenaamde "topzorg", waar sprake 
is van minder vaak voorkomende gevallen, 
dient een beperkt aantal over het land 
verdeelde topziekenhuizen te functioneren. 
In principe zijn dit de academische zieken-
huizen. 

In de opleiding van hulpverleners dient er 
vooral de nadruk op gelegd te worden, dat 
hulpverlening erop gericht moet zijn de 
hulpvragenden op volwaardige en derhalve mens-
waardige wijze tegemoet te treden en te be-
handelen. Dit houdt in, dat niet alleen aan 
geneeskunde en economie, doch ook aan ethiek 
en gedragswetenschappen meer dan voorheen 
aandacht moet worden besteed. 

De te verwachten toenemende vergrijzing 
van onze bevolking met de daaruit resulte-
rende behoefte aan geriatrische begeleiding 
en zorg, dient een onderwerp van brede over-
weging te zijn, teneinde de daarvoor nodige 
voorzieningen en maatregelen tijdig te kun-
nen beramen en te realiseren. 

XII .3. Financiering. 

Daar de zorg voor gezondheid en welzijn 
bij uitstek behoort tot de eerste levensbe-
hoeften, dient de financiering door de over-
heid namens de gemeenschap veilig gesteld 
te worden. In een heffing naar draagkracht - 
derhalve via de belasting - komt het karakter 
van de gezondheidszorg het beste tot zijn 
recht. 

Een eigen bijdrage werd reeds afgewezen 
als oneigenlijk middel om de hulpvragenden 
kostenbesef in te prenten. Dezen kunnen im-
mers de omvang van de nodige zorg niet al-
leen bepalen. De arts moet derhalve ge-
vraagd worden om alles te doen om verspil-
ling te voorkomen door een weldoordacht ge-
bruik te maken - of in het belang van de 
patiënt in bepaalde gevallen geen gebruik 
te maken van de ter beschikking staande mo-
gelijkheden. 

Voorop dient de vraag te staan: welk soort 
hulp in een bepaald geval geboden moet 
worden en door wie dat het beste kan ge-
beuren. In veel gevallen zijn de vragen 
niet van medische aard en kunnen de oplos-
singen dan ook niet door een medische bena-
dering worden gevonden. 

XII .4. Informatie. 

Op het terrein van de volksgezondheid is 
voorlichting een belangrijk preventief  

middel; informatie ter voorkoming van aan-
doeningen, ongelukken en afwijkingen, en in-
formatie t.a.v. het gebruik van medicijnen 
vindt de EVP dan ook alle steun waard. 
Het spreekt vanzelf, dat de EVP naast alle 
gedrukte voorlichting ten zeerste openheid 
van de kant der medici bepleit: patiënten 
kunnen pas hun mondigheid beleven, als zij 
wten waar het om gaat. ook kinderen horen 
reëel voorgelicht te worden over wat er met 
hen aan de hand is en/of gaat gebeuren. Een 
verantwoordelijke arts moet er zich van ver-
gewissen of de (al dan niet volwassen) pa-
tiënt weet/begrijpt welke behandeling en 
welke gevolgen daarvan hem of haar te wach-
ten staat. 

XII.5. Euthanasie en abortus provocatus. 

Hoewel leven op zichzelf een waardevol "ge-
geven" is, kunnen we niet anders dan ook er-
kennen, dat leven op aarde soms slechts met 
veel moeite als waardevol beleefd kan worden. 

Op die erkenning berust ook het standpunt 
van de EVP dat medische macht haar grenzen 
moet kennen:qezondheidszorg is geen gevecht 
tegen de dood, maar een steun voor het leven. 

Waar zonder medisch handelen geen leven neer 
zou kunnen bestaan, moet de zieke het recht 
gegund worden dat medisch handelen af te 
wijzen. Immers, daar ieder mens zelf de ver-
antwoordelijkheid draagt voor zijn leven, mag 
niet een ander die verantwoordelijkheid over-
nemen door de wens van de zieke, tot afhan-
kelijkheid veroordeeld, te negeren. 

Middelen die pijn verzachten, kunnen een 
steun voor de (nog) levende mens betekenen, 
ook al brengen ze de dood dichterbij. Dit 
paradoxale feit mag niet de reden zijn, waarom 
zulke middelen de zieke worden onthouden. 

In bovenstaande situaties wordt elke beslis -
sing genomen binnen de relatie van zieke en 
behandelende arts. 
Waar de patiënt zelf geen stem meer heeft 
(= niet meer kan hebben) , is zeker grote re-
serve vereist; het gaat in een beslissing 
nu immers om andermans leven. Slechts zeer 
na betrokkenen, partner of nauw nastaande 
familie, mogen gevraagd worden met de behan-
delende arts een besluit te nemen. 

Die reserve, omdat het om het leven van een 
ander gaat, geldt ook t.a.v.  hat  afbreken 
van een zwangerschap. Gerekend het feit dat 
een nog niet geboren mens op geen enkele 
wijze heeft kunnen tonen wat hij van het 
leven maken kan, past grote voorzichtigheid 
in beoordeling van toekomstkansen. ook hier 
mag alleen aan de zeer na betrokkene(n) - 
de zwangere vrouw en haar eventuele partner 
gevraagd worden, een besluit te nemen. Het 
opleggen van verplichte bezinningsdagen al-
leen bij besluitvorming op dit punt, doet 
geen recht aan het verantwoordelijkheidsge-
voel van de mensen, van wie in deze zaak een 
beslissing wordt gevraagd. 

Ongewenste zwangerschap moet zoveel moge-
lijk worden voorkomen. Eén van de middelen 
daartoe is een betere voorlichting over 
seksualiteit, zwangerschap en voorbehoeds-
middelen. 

Waar de overheid de kaders schept en de voor-
waarden binnen welke elk individu z'n be-
slissingen in verantwoordelijkheid jegens 
zichzelf en z'n naaste kan nemen, past ook 
hier de overheid een beleid, dat ieders ver-
antwoordelijkheid ten volle erkent. 

XIII. RUIMTELIJkEORDENING EN VOLKSHUISVESTING. 

XIII.l. Inleiding. 

Als gevolg van groei van de bevolking en 
toename van de welvaart is de meest ken-
merkende ruimtelijke ontwikkeling in de 
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periode na de Tweede Wereldoorlog die van 
de verstedelijking. 
Niet alleen door de uitbreiding van bestaan-
de steden, maar ook door de bouw van nieuwe 
steden en uitgroei van kleine kernen, nam de 
verstedelijking van het platteland toe. Dit 
proces van suburbanisatie werd versterkt 
door toenemend autobezit en -gebruik. Ge-
volg van deze ontwikkeling is een scheiding 
tussen wonen en werken, waardoor het aantal 
verplaatsingen over grotere afstand toeneemt 
en nieuwe autowegen nodigzijn; kortom extra 
energie en extra ruimte. Daarnaast komt een 
proces op gang van achteruitgang van het 
woon- en leefklimaat in de oudere stadswij-
ken, door gebrek aan onderhoud, het niet 
meer voldoen aan de huidige wooneisen van de 
woningen, weinig speelruimte in verband met 
geparkeerde auto's en drukke straten. Gevolci 
is het wegtrekken van de financieel draag-
krachtigen naar nieuwe woonbuurten en de 
vestiging van sociaal-economisch zwakkere 
groepen. 

Voor het goed functioneren van de binnen-
steden vindt men het nodiq om de bereik-
baarheid ervan voor de auto zo goed mogelijk 
te doen zijn. Het gevolg evenwel is, dat 
er verkeers- en parkeerproblemen ontstaan, 
waardoor tevens de bereikbaarheid voor an-
dere groepen verkeersdeelnemers, langzaam 
verkeer en openbaar vervoer, afneemt en de 
binnensteden hun functie als verzorgingsgebied 
voor de regio verliezen. 

Op het platteland is er onderscheid aan te 
geven in gebieden die onder druk staan van 
nabijgelegen steden en gebieden waar het 
verzorgingsniveau steeds lager wordt. 

Ruimtelijke ordening betekent ook dat er een 
afstemming plaats vindt tussen landbouw-ont-
wikkelingen en handhaving en bescherming van 
natuurwetenschappelijke en landschappelijke 
waardevolle gebieden. Door toenemende schaal-
vergroting in de landbouw dreigt er een minder 
aantrekkelijk landschap te ontstaan. Kunstmest 
en overbemesting hebben een teruggang van 
soortenrijkdom in planten- en dierenwereld 
te zien gegeven. 

Bij de huidige economische recessie en de 
veranderingen die op het maatschappelijk 
vlak plaatsvinden, zoals emancipatie en 
deeltijd-arbeid, verandert ook het patroon 
van de ruimtelijke processen, wonen, werken, 
winkelen, recreëren. De overheid zal door 
planvorming deze processen moeten geleiden. 

AANZETTEN TOT BELEID. 

XIIT.2. Ruimtelijke ordening, 

In de ruimtelijke ordening gaat het om het 
afstemmen van verschillende activiteiten en 
ontwikkelingen op elkaar voor zover deze 
ruimtelijk van belang zijn. De overheid 
heeft een belangrijke rol daarbij door het 
scheppen van mogelijkheden voor gewenste 
ontwikkelingen, niet alleen door middel van 
planvorming, maar ook door hiervoor de fi-
nanciële middelen ter beschikking te 
stellen. In het kader van het te voeren 
ruimtelijke ordeningsbeleid hanteert de EVP 
de volgende uitgangspunten: 

- De overheid dient een actief beleid te 
voeren in het tot stand brengen van ge-
wenste ruimtelijke ontwikkelingen. De 
rijksoverheid geeft in hoofdlijnen dit 
beleid aan in structuurschema's en struc-
tuurschetsen en zal bijdragen in de kos-
ten van aanleg van projecten. Het inte-
gratiekader bij uitstek is het streek-
plan. Op dit regionale niveau kan een af-
gewogen beleid worden ontwikkeld van ruim-
telijk relevante aspecten. Het bestem-
mingsplan blijft het juridisch harde plan 
op lokaal niveau, waardoor zowel burger 
als overheid rechtszekerheid verkrijgt. 

- Er moet bij ieder planvormingsproces gele-
genheid zijn tot inspraak. Door hiervoor 
de nodige tijd in te ruimen, kunnen even-
tuele vertragingen op later tijdstip worden 
vermeden. Tevens kan door inspraak de kwa-
liteit van de plannen verhoogd worden. 
Bet besluitvormingsproces kan worden ver-
sneld door met name bij Kroonprocedures 
sneller met een uitspraak te komen. Het beroep 
op de Kroon blijft gehandhaafd in verband 
met de rechtszekerheid voor iedere burger. 

- Doordrongen van het feit dat ieder stuk 
grond in Nederland een bestemming heeft, 
zal bij uitbreiding van activiteiten in de 
eerste plaats de intensivering van grondge-
bruik voorop moeten staan. Hierdoor kan or-
nodig grondverlies vermeden worden. 

- De eigendom van alle niet agrarische grond 
dient bij voorkeur in handen te zijn van 
de gemeenschap. Gemeenten krijgen voor-
keursrecht bij aankoop van grond of ont-
eigening. Grond wordt in erfpacht uitgege-
ven. 

- Handhaving van resterende natuurgebieden 
en landschappelijk waardevolle gebieden 
zal een zwaarwegende factor zijn bij ruim-
telijke planning. 

- De verschillende maatschappelijke activi-
teiten, wonen, werken, recreëren, winkelen 
e.d., zullen zodanig gesitueerd moeten 
worden, dat de lengte van de verplaatsin-
gen wordt ingekort. Tevens zal het draag-
vlak van bestaande voorzieningen op een 
acceptabel niveau moeten blijven. Dit be-
tekent dat het groeikernenbeleid moet wor-
den afgebouwd en stadsvernieuwing moet 
worden geïntensiveerd. Mogelijkheden van 
verdichting moeten worden benut, maar mo-
gen er niet toe leiden, dat de kwaliteit 
van het stedelijk milieu daardoor wordt 
verslechterd, bijvoorbeeld door het benut-
ten van gronden, die momenteel een groen-
bestemming hebben. 

- Bij de ruimtelijke planning moet ingespeeld 
worden op veranderingen, die op het maat-
schappelijk vlak plaatsvinden, zoals eman-
cinatie, deeltijdarbeid, meer vrije tijd. Her-
gelijke ontwikkelingen werken onder andere 
door in het verplaatsingspatroon en de keuze 
van woon- en werkplaats. Bij de bouw van 
woonwijken en situering van werkgelegen-
heid dient rekening gehouden te worden met 
de veranderingen in het leefpatroon, voor-
al van vrouwen. 

- Bij grote stedelijke uitbreidingen voor 
zowel wonen als werken zullen de mogelijk--
heden van de bestaande infrastructuur voor 
de noodzakelijke ontsluiting benut moeten 
worden. Enerzijds worden hierdoor de ex-
ploitatiekosten gedrukt, anderzijds zal 
de bestaande infrastructuur efficiënter 
benut worden en vindt minder ruimtebeslag 
plaats. 

- Het functioneren van binnensteden kan 
worden verbeterd door de bereikbaarheid 
ervan te vergroten, het verblijfsklimaat 
te verbeteren en door versterking van de 
woonfunctie. In de eerste plaats zal daar-
toe de overlast van de auto moeten worden 
verminderd door betere verkeerscirculatie, 
het instellen van parkeertarieven en de 
vermindering van het aantal langparkeer-
plaatsen, waardoor meer ruimte vrijkomt 
voor openbaar-vervoers-voorzieningen en 
langzaam verkeer. Stadsvernieuwing is een 
middel om de woonfunctie van verouderde 
stadsdelen te herstellen. 

- In de landelijke gebieden zullen agrari-
sche bedrijfsvoering en behoud van natuur-
wetenschappelijke en landschappelijk waar-
devolle gebieden op elkaar afgestemd moe-
ten worden. Middelen daartoe zijn scheiding 
van landbouw- en natuurgebieden en/of be-
heersovereenkomsten. Uit oogpunt van 
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menswaardiger, milieuvriendelijker en ener-
giezuiniger bedrijfsvoering staat de EVP 
een ander dan het huidig gangbare landbouw-
beleid voor (zie hoofdst.  VIII)  . Deze klein-
schaliger en arbeidsintensievere vorm van 
landbouw zal consequenties hebben voor de 
ruimtelijke inrichting van het landelijk ge'. 
bied. 

-Grootschalige voorzieningen voor de openlucht-
recreatie dienen aan de rand van stedelijke 
gebieden en in de bufferzones tussen de 
stadsgewesten gecreëerd te worden. Aandacht 
verdient daarbij de ontsluiting ervan voor 
langzaam verkeer en het openbaar vervoer. 

- Bij landinrichtingsprojecten zullen omwille 
van het handhaven van landschappelijk waar-
devolle gebieden in de eerste plaats de 
mogelijkheden van kavelruil moeten worden 
benut. 

- De leefbaarheid van bet platteland en de klei-
ne kernen moet op een aanvaardbaar niveau 
worden gehandhaafd. In centraal gelegen 
kernen zal een goed voorzieningsniveau moe-
ten zijn. Waar dit ontbreekt, zal het moeten 
worden aangebracht. Alle kleine kernen zul-
len ontsloten moeten zijn door middel van 
openbaar vervoer. Zo niet door een lijn van 
het streekvervoer, dan door middel van een 
kleinschalige vorm van openbaar vervoer, 
zoals buurtbus, belbus of bustaxi. Voor be-
langrijke schoolroutes zullen fietspaden voor 
een veilige situatie moeten zorgdragen. 

- Het aantal militaire activiteiten in het 
Waddengebied zal moeten worden teruggebracht. 
Nieuwe activiteiten in het Lauwersmeerge-
bied zullen niet mogen plaatsvinden. 

XIII .3. Volkshuisvesting. 
------------------- 

Eén van de sociale grondrechten van deze tijd 
is het recht van de burger op een goede en 
betaalbare woning. Het is de plicht van de 
overheid, om te voorzien in voldoende  en goed 
gebouwde woningen. Ongeacht de wijze van sa-
menleven met anderen zal er naar gestreefd moe-
ten worden, dat een ieder de woonruimte krijrt, 
die hij/zij wenst. In overleg met provin-
cies en gemeenten zal de rijksoverheid een 
evenwichtige verdeling van nieuw te bouwen 
woningen moeten aangeven en mogelijkheden 
moeten bieden voor stadsvernieuwing.Het is 
nodig om de bouw van woningen op een hoog peil 
te handhaven. Dit is nodig in verband met 
de nog steeds aanwezige woningnood en het 
hoge percentage werklozen in de bouwsector. 
De EVP hanteert het volgende als uitgangs-
punt: 

- Mede in verband met efficiënt grondgebruik 
zal sanering van wijken en renovatie van 
woningen een belangrijke plaats in het 
volkshuisvestingsbeleid moeten innemen. 
Gemeenten moeten in voldoende mate door 
de overheid financieel gesteund worden om 
stadsvernieuwing mogelijk te maken. 

- Het woningbouwprogramma zal afgestemd moe--
ten zijn op de regionale woningmarkt-situa-
tie. Gebieden met een sociaal-economische 
achterstand zullen speciale aandacht ver-
etsen. 

- Het groeikernbeleid wordt als achterhaald 
beschouwd. Stadsvernieuwing en uitbreiding 
bij steden krijgen voorrang. Op deze wij-
ze zal een evenwichtiger woon-werkbalans 
ontstaan en bespaard worden op energie en 
kosten voor infrastructuur. 

- Particulier woningbezit moet worden be-
vorderd door premiestelsels en belasting-
faciliteiten. Voor iedereen zullen reële 
gelijkheden daartoe aanwezig moeten zijn. 
Dit laat onverlet de noodzaak van de bouw 
van voldoende huurwoningen voor hen die 
om wat voor redenen dan ook geen eigen 
woning willen hebben. Voor economisch  

zwakkeren zal er een huursubsidtebeleid 
gevoerd moeten worden. 

- Bij het huursubsidiebeleid dient er van te 
worden uitgegaan, dat een huur van 17 % van 
het netto inkomen acceptabel is. Huurders 
met lagere inkomens zullen via een Wet op 
de individuele huursubsidie een toeslag op 
hun huur kunnen krijgen. Huurders met hoge-
re inkomens zullen bij het huren van woning-
wetwoningen op overeenkomstige wijze een toe-
slag op de huur betalen. De uitvoering van 
deze regeling dient te geschieden door de 
gemeenten. 

- De positie van de huurder dient versterkt 
te worden onder meer door hem/haar directer 
te betrekken bij het volkshuisvestingsbe-
leid via inspraak in nieuwbouwplannen en 
sanerings- of vernieuwingsplannen. De invoe-
ring van een uniform huurcontract is dringend 
gewenst. 

- Decentralisatie van het volkshuisvestings-
beleid en verkorting van de langdurige goed-
keuringsprocedures is eveneens urgent. 

- Gemeentelijke overheden zullen door wette-
lijke maatregelen er voor moeten zorgen, 
dat de tijd dat woningen leeg staan, beperkt 
blijft. 

- M.b.t. de leegstandswet moeten de gemeenten 
over de nodige financiële middelen kunnen 
beschikken om over te kunnen gaan tot het 
registreren en daadwerkelijk vorderen van 
leegstaande woningen. De mogelijkheden van 
tijdelijke verhuur in het kader van de leeg-
standswet moeten worden herzien. 

- In het kader van de stadsvernieuwing zal on-
derhoud en verbetering van woningen gestimu-
leerd moeten worden door subsidie en belas-
tingfaciliteiten. Hiermee blijft de kwali-
teit van woningen op peil en kan een deel 
van de werkloosheid worden bestreden. 

- 'Stadsvernieuwing betreft meer dan alleen 
bouwen en verbouwen. Het betreft ook samen-
levings-opbouw en het voorzien in gepaste 
werkgelegenheid. Leefbaarheid en levendig-
heid zullen allereerst zijn gediend met het 
herstel van de woonfunctie van de binnenstad. 
Het historisch overwicht tussen wonen, wer-
ken en cultuur dient weer tot stand te wor-
den gebracht. 

XIV. WELZIJN. 

XIV.1. Inleiding. 

Het welzijnswerk moet streven naar een ver-
groting van het welzijn van de mens. 
Emancipatie van achtergestelde groepen is 
een voorwaarde. Echter, de persoonlijke eman-
cipatie van de één mag niet een onrechtvaar-
dige belemmering van de ander inhouden; per-
soonlijke ontplooiing mag niet zo ver gaan, 
dat het een gefixeerdheid op zichzelf wordt, 
waarbij de ander uit het oog verloren wordt.. 
Welzijnswerk loet niet streven naar beheer-
sing van de mens in de situatie (de maat-
schappijvorm) zoals die nu is, maar moet stre-
ven naar emancipatie, d.w.z. naar bevrijding 
van onderdrukkende krachten. Iedere mens moet 
zich optimaal (naar ieders mogelijkheden) kun-
nen ontwikkelen. Veelal hebben "beperkingen" 
een structurele oorzaak. Welzijnswerk moet 
zich dan ook richten op structurele verande-
ringen. Gekoppeld aan de emancipatie van het 
individu is dus de emancipatie van de maat-
schappij. De mens moet voorop blijven staan, 
maar als structuren de mens.belemmeren, moeten 
die structuren veranderd worden. 

Emancipatie. 

Vanuit Bijbelse principes, principes van 
liefde en bevrijding, wil de EVP opkomen voor 
al die groepen en enkelingen in de samenleving 
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die onderdrukt en/of achtergesteld worden. 
Beeldvorming blijft een grote rol spelen 
in het in stand houden van mannelijkheid en 
vrouwelijkheid. Het is daarom van groot be-
lang het inzicht te vergroten in de achter-
sand  van vrouwen, vooral bij mannen, om een 
mentaliteitsverandering te bevorderen. 

De EVP zal ook op het terrein van de be-
vrijding van vrouwen zich inzetten voor een 
eerlijke wetgeving, eerlijke sociale richt-
lijnen. 
Waar kinderen in het geding zijn, handelt de 
EVP vanuit het besef dat mannen dn vrouwen 
verantwoordelijk zijn voor opvoeding en op-
groeien; de dwingende rol van het ouder-
schap mag niet zomaar als moederschap" aan 
een vrouw worden opgelegd. 

De EVP komt ook op voor homoseksuelen, zij 
zal zich inzetten voor een anti-discrimina-
tie-beleid, en een betere voorlichting over 
homoseksualiteit. 

Ook invaliden en gehandicapten hebben het 
recht volledig deel te nemen aan de maat-
schappij. Vele letterlijke en figuurlijke 
drempels houden hen echter vaak tegen. Het 
is de taak van de samenleving als geheel 
en van de overheid als instantie die re-
gels geeft in het bijzonder, ervoor te wa-
ken dat burgers met een handicap niet meer 
belemmeringen ondervinden in het beleven 
van hun mens-zijn dan hun handicap al 
voor henzelf meebrengt. 
Gelijkwaardigheid van mensen is ook hier 
het uitgangspunt. 

Allochtone minderheden. 
----------------------- 
Naast erkenning van de wankele positie van 
veel autochtone (in het land zelf geboren) 
minderheden kan de EVP niet anders dan dui-
delijk uiting geven aan haar constatering 
dat vele allochtone (niet in het land ge-
boren) minderheden een dubbele achter-
uitstelling in de maatschappij ervaren: 
achteruitstelling die zowel door de over-
heid als door de ontvangende samenleving 
wordt bewerkstelligd. 
De beleidsuitgangspunten van de EVP zijn 
derhalve: 

- integratie als medeburger met de moge-
lijkheid tot behoud van het eigene; 
de mogelijkheid tot remigratie open-
houden en een voorwaardenscheppend be-
leid daartoe opstellen; 

- Doelstelling: 
- integratie moet gericht zijn op het 
creëren van herkenningspunten ter oriën-
tatie, op identificatie met het hier be-
staande systeem; 

- voorkomen van tegenstromingen, die lei-
den tot verwerping door de ene groep 
van wat bij de andere groep als belang-
rijk wordt ervaren; 

- duidelijk maken dat allochtonen en 
autochtonen dikwijls gelijke problemen 
hebben (huisvesting, werkloosheid), 
proberen van hieruit tot solidariteit 
te komen; 

- zoeken naar elementen die naast of bo-
ven het eigene van elke groep het ge-
meenschappelijke van allochtonen en 
autochtonen benadrukken. 

AANZETTEN TO BEl,EiD. 

XIV. 2. Allochtonen. 

De vrouw van een buitenlandse werknemer 
moet in Nederland een zelfstandig be-
staansrecht krijgen 

Kinderen van buitenlandse werknemers (die 
hier hun kinderen in het kader van ge-
zinshereniging hebben laten komen) moe-
ten na het bereiken van de 16-jarige leef-
tijd een persoonlijke verblijfstitel 
krijgen. 

Categorale organisaties ten dienste van 
allochtonen moeten als primair doel hebben, 
hun achterban te integreren in de ontvangen-
de samenleving met behoud van het eigene. Zo-
danig dat ze, binnen enige tijd, in staat 
worden gebracht om in de samenleving te kun-
nen functioneren. 

Deze organisaties moeten een sluisfunctie 
naar de ontvangende samenleving vervullen. 
Het staat allochtonen natuurlijk vrij om zelf 
organisaties op te zetten en te financieren voor 
andere, specifieke zaken. Hierbij geldt dat, 
wat voor autochtonen geldt, ook voor alloch- 
tonen moet gelden. 

Allochtonen, voorzover Nederlandse staats-
burgers, dienen naast dezelfde plichten als 
autochtonen, ook dezelfde rechten, dus be-
handeling te krijgen. De overheid dient hier-
bij het voorbeeld te geven door b,v, in haar 
benoemingsbeleid hiermee rekening te houden. 
Als de overheid voorgaat in het laten zien 
dat ze allochtonen serieus neemt, zal dit ef-
fect hebben op participatiebereidheid in het 
totaal maatschappelijk gebeuren van alloch-
tonen. Autochtonen zullen hierdoor inzien, dat 
zij niet achter kunnen blijven in acceptatie van 
de allochtonen als medeburgers. 

Het welzijnswerk onder allochtonen, nog cate-
goraal en vnl. door de overheid gesubsidieerd, 
moet gericht zijn op integratie in de samen-
leving. Ze moet een sluisfunctie naar de 
wijdere samenleving vervullen. 

Het overheidsbeleid moet gericht zijn op een 
geleidelijke afbouw van dit type welzijns-
werk. In gelijke tred met de afbouw moet er-
voor worden gezorgd, dat de huidige werkers 
in dit veld hun kennis en ervaringen kunnen 
inzetten in overheids- en andere instellingen, 
waar nodig. 

Activiteiten van folkloristische aard dienen 
in principe bekostigd te worden door hen 
voor wie ze dienen. Waar voor autochtonen in 
deze faciliteiten door de overheidworden 
verleend, moeten die ook voor allochtonen 
gelden. 

Vergroten van werkgelegenheid voor alloch-
tonen eist een stimuleringsbeleid. Er moe-
ten faciliteiten komen, binnen de integra-
tieplannen, waarbij personen en of groepen 
in de gelegenheid worden gesteld, afhanke-
lijk van hun capaciteiten, kleinschalige be-
drijven op te zetten. Dit moet leiden tot voor-
ziening in eigen behoeften/onderhoud. 

In eerste aanleg moet hier niet gelet wor-
den op het voldoen aan formele vereisten 
zoals diploma's, aangezien dit bij deze groep 
n.m. bij de eerste generatie, zal ontbreken 
(ook bij de jongeren) 

Bij het verlenen van subsidies aan het  aloe-
meen welzijnswerk zal de overheid, afhanke-
lijk van de verhouding autochtonen/allochto-
nen in de wijk, erop moeten toezien dat er 
ook medewerkers aanwezig zijn, die het wel-
zijnswerk onder de in de wijk wonende al-
lochtonen kunnen doen. Hierbij is niet van 
belang of de medewerker al dan niet allocd-
toon is. 

Ten aanzien van buitenlandse werknemers 'ooet 
bij het voorbereiden van beleid voor deze 
groepering hun betrokkenheid worden verhoogd 
door inspraakprocedures. Hetzelfde geldt 
voor allochtonen. 
Hiertoe dient gestimuleerd te worden, dat 
genoemde groeperingen zich op een of ande-
re wijze organiseren, zodat ze als adequate 
gesprekspartners kunnen worden aangemerkt. 

Voorzover allochtonen uitdrukkelijk de 
wens te kennen geven naar het land van her-
komst terug te willen, zal de overheid daar-
bij intern - naar de potentiële remigrant 
toe - en extern - naar het land van her-
komst toe - al het nodige doen om de 
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remigratie wens te vervullen. Hiertoe 
moeten procedures worden ontwikkeld. 

Er moeten programma ' s opgezet worden om 
de oriëntatie op de Nederlandse samenle-
cing te vergroten. Iets in de trant van 
"allochtonen oriënteren zich op de sa-
menleving." Hierbij worde gedacht aan 
Teleaccursussen, educatieve programma aan--
bod van wijk- en buurtcentra. Accentue-
ren van de vaak overeenkomstige proble-
matiek bij autochtonen. Er naar toe 
werken dat de cursus uitmondt in hetero-
geen samengestelde groepen. 

XIV.3. Gehandicapten. 
-------------- 

Activiteiten, gericht op emancipatie van 
invaliden en gehandicapten, verdienen ac-
tieve steun, ook financieel. 

In de sociale werkvoorziening dient de 
werknemer centraal te staan: de omstan-
digheden, waaronder gewerkt moet worden, 
dienen zodanig te zijn aangepakt, dat ze 
mede dienen ter bevordering van het wel-
zijn van de werknemer. 

Als arbeid wordt gezien als dienst aan de 
ander, mag dat geestelijk gehandicaDten, 
die er de mogelijkheden toe hebben, niet 
worden onthouden. 

Er dient een goede samenwerking te worden 
bevorderd tussen sociale werkvoorziening 
en het gezinsvervangend tehuis, dagver-
blijf of andere betrokken instellingen. 

Openbare gebouwen en voorzieningen dienen 
aan bindende voorschriften te voldoen, 
nodig voor het gebruik ervan, ook door 
gehandicapten. Het openbaar vervoer moet 
meer op voorzieningen voor gebruik ervan 
door gehandicapten worden ingesteld. 

XIV.4. GEZINSVERZORGING. 

De gezinsverzorging zal op korte termijn 
ook op andere manieren moeten gaan werken 
omdat de vraag van de cliënt veranderd 
is en omdat er minder geld beschikbaar is. 
Wijkgericht werken zal de hulp dichter bij 
de mensen brengen. Door het wijkgericht 
werken is het mogelijk, dat ook oudere 
mensen langer in hun wijk kunnen blijven 
wonen. 

Door de experimenten met 24-uurs-hulpver-
lening zijn veel instellingen tot de con-
clusie gekomen, dat een meer flexibele ma-
nier van hulpgeven in een grote behoefte 
voorziet en zijn overgegaan tot het in-
stellen van 24-uurs-hulpverlening in hun 
werkgebied. 

Er zal in de gezinsverzorging meer aan-
dacht moeten worden besteed aan de leef-
wijze van buitenlandse en Surinaamse ge-
zinnen, en met name aan de positie van de 
buitenlandse en Surinaamse vrouw. 
Door de veranderde vraag en door de achter-
stand in opleiding van vrouwen in de ge-
zinszorg, is het noodzakelijk, dat er meer 
geld beschikbaar wordt gesteld voor des-
kundigheidsbevordering. 

Gezinsverzorging dient als mensverzorginc 
te worden beschouwd, ongeacht samenlevinn-
vorm of burgerlijke staat. 

XV. JUSTITIE. 

XV.l. Inleiding. 

Onze tijd zit vol problemen. Problemen, 
waar zelfs de politiek vaak geen raad mee 
weet. Mensen ervaren, dat het zo niet lan-
ger ken. Is het instrumentarium, waar we 
zo lang mee hebben gewerkt, nog toerei-
kend om oplossingen te bieden? 

Sinds jaar en dag is er nagedacht over de 
structuren binnen onze samenleving: het ge-
zin, het huwelijk, de overheid, het bedrijf, 
de kerk, de staat e.d. Maar zijn de struc-
tuurprincipes, die we met elkaar bedacht 
hebben, nu nog voldoende om ons te inspire-
ren, of werken ze demotiverend en verstar-
rend? 

Binnen de EVP leeft de gedachte dat niet de 
structuren op zichzelf maar de beginselen, 
de idealen erachter ons moeten helpen om 
aan de bedreigingen van de gerechtigheid, da 
vrede, de gemeenschap te kunnen ontkomen. 
Hoe zorgen we dat mensen in onze wereld tot 
hun recht komen, of anders gezegd: hoe kunnen 
mensen in onze samenleving en in onze tijd 
nog "heel worden? 

Hiermee is natuurlijk niet gezegd, dat struc-
turen onbelangrijk zijn. Maar structuren dia-
men onderworpen te worden aan criteria, die 
het leven van mensen, hun toekomst en hun roe-
ping als dragende elementen hebben. 

Toegespitst op het strafrecht houdt dat in, 
dat ook daar vrijheid meer karakteristiek 
moet zijn dan straf of dwang. Bescherming 
van het individu kan dan ook betekenen be-
scherming tegen het strafrecht. 

Doelstellingen. 
Wetgeving behoort te zijn: 
- bescherming van het kwetsbare, het zwakke: 
- kans bieden op ontplooiing; 
- respect voor de gelijkwaardigheid van al- 
le burgers. 

In het najagen van gerechtigheid is het hand-
haven van het recht het instrument van de 
overheid. Dat recht dient gehandhaafd te 
worden. Bedreiging van de gerechtigheid hUt 
in het verschijnsel dat "machtigen' bepa-
len wat recht is. 

Het strafrecht is een instrument in handen 
van de overheid om er voor te zorgen, dat 
wetten worden nageleefd. Toegepaste sanc-
ties kunnen een negatief effect hebben; dia 
sancties dienen dus op hun waarde te worden 
getoetst. Daarbij moeten individuele grond--
rechten en vrijheden worden gegarandeerd. 

De overheid moet de oorzaken die een  wets--
overtredend gedrag tengrondslag liggen, goed 
onderzoeken, alvorens tot maatregelen over 
te gaan. Dit impliceert, dat de overheid 
zich ten aanzien van het strafrecht terug-
houdend opstelt. Ook het strafrecht moet het 
mogelijk maken of laten blijken, dat iemand 
in de samenleving tot zijn recht komt. 

AANZET TOT BELEID. 

XV.2. Vluchtelingen- en vreemdelingenbeleid. 

Vanwege het sociale stelsel, dat Nederland 
kent, heeft het opnemen van vluchtelingen n• 
duidelijker financiële gevolgen dan vroeger - 
dat mag echter geen reden zijn onze grenzen 
(bijna) te sluiten. Waar de financiële fec--
tor in deze tijd reden lijkt vluchtelingen 
en andere vreemdelingen te weren of weg te 
zenden, is het zaak, onder andere voor po-
litieke partijen en overheid, te beseffen dat 
tolerantie die niets vraagt, geen verdien-
ste is en dienovereenkomstig te handelen. 

Een partij, die bovendien weet heeft van 
Gods zorg voor alle mensen, kan met des te 
meer nadruk stellen, dat ook mensen moeten 
zorgen voor mensen: de naaste, dat is de 
ander. 

Vanuit haar eigen principes kan de EVP dan 
ook niet anders dan een ruimhartig vluchte-
lingenbeleid voorstaan en aandringen op een 
vreemdelingenbeleid, dat de ander als mens 
volledig recht doet. 



XV.3. Rechtshulp. 

Ook voor sociaal economisch zwakke groepen 
moet recht te halen zijn. Dat houdt in, 
dat rechtshulp betaalbaar moet zijn, een 
eigen bijdrage is een stam in de verkeerde 
richting. 

Klachten over nolitie en justitieel optreden 
moeten beoordeeld kunnen worden door een on-
afhankelijke instelling. 

XV.4. Adoptie en pleegouderschap. 

Adoptie en pleegouderschap zijn in ons land 
sterk aan regels gebonden, ter bescher-
ming van het kind. Toch kunnen deze regels 
zich ook tegen het kind keren: adoptie-
procedures kunnen ontmoedigend lang zijn; 
pleegouderschap is slechts aan bepaalde ca-
tegorieën voorbehouden. Versoepeling, resp. 
verruiming van voorwaarden zou mogelijk er 
toe leiden, dat meer kinderen in een sfeer 
van persoonlijke aandacht en genegenheid 
kunnen opgroeien. 

Kinderen zijn vaak goed in staat zich een 
mening over mensen te vormen. Daarom mag 
hun niet het recht ontzegd worden in een 
situatie als waarvan hier sprake is, 
hun eigen leefomgeving te kiezen.  
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XV. Strafrecht. 

Om de kloof tussen gestrafte en maatschappij 
zo klein mogelijk te houden, moeten de op te 
leggen straffen zoveel mogelijk dienstbaar 
zijn aan de maatschappij. Indien de omstan--
digheden dit toelaten, moet de betrokken 
persoon de kans krijgen, de aangerichte 
schade te herstellen. 

Ten aanzien van justitiële informatie moet 
de uiterste terughoudendheid betracht wor-
den; een gestrafte hoeft niet langer ge-
straft te worden dan da rechter heeft bepaald. 

de interne rechtspositie van gedetineerden :-i 

ter beschikking van de regering gestelden, 
verdient aandacht. Behoud van actief 
kiesrecht zou als eerste stap overwogen die -
nen te worden. 

Het opsporen en vervolgen van gepleegde in-
breuk op milieu- en economische wetten hee 
prioriteit als we op weg willen naar een 
verantwoordelijke maatschappij. 
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