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TEN GELEIDE. 

Dit Ontwerp-basisprogramma is opgesteld door de programkornrnissie, 

die de inbreng van de orogramwerkgroepen heeft verwerkt tot één 

geheel. Het EVP-basisprogram zal tenslotte de basis zijn van 

waaruit verkiezingsprogramma's voor het parlement, de provincie 

en de gemeenteraad zullen worden gemaakt. Het basisprogram is dus 

op de toekomst gericht. 

Nu is de tijd gekomen, dat de leden van de EVP, in basisgroepen, 

in afdelingen, in partijraad en bestuur zich met dit koncept-ba-

sisprogram gaan bezighouden. Want, het basisprogram is nog niet af. 

Het eigenlijke werk van de EVP kan nu beginnen. Een aantal onder-

werpen komen in dit koncept reeds duidelijk uit de verf. Maar o 

vele punten worden aanvullingen en wijzigingen verwacht. Een ba'-

sisorogramma wordt ook door de basis zelf gemaakt. De programkom- 

missie heeft alleen een begin gemaakt, waarvoor wij deze kommis-

sie van harte willen bedanken. Nu is het woord aan de EVP'. 

Tot 15 februari 1985 kunnen amendementen op dit koncept worden 

ingediend, met gebruik van ingesloten model, dat op aanvraag bij 

het EVP-Partijburo, Postbus 1090, 3800 EB AMERSFOORT, tel 033 

15508, in meerdere exemplaren is te verkrijgen. 

Op het najaarskongres 1985 neemt de EVP tenslotte de definitieve 

beslissing over het EVP - basis-program. Er is de komende maanden 

werk aan de winkel in de EVP Wij wensen u allen bij dit werk suk-

ses'. 

namens het partijbestuur, 

Wim Herstel. 
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Bij deze biedt de prograrnkomlnissie u verheugd 
het koncept basisprogramma aan. Verheugd, niet 
omdat -ons werk hiermee voorlopig af is, maar 
vooral omdat er zovddl mensen hebben meege-
werkt, om dit resultaat op tafel te krijgen. 

In het voorjaar van 1983 zijn er voor de di-
verse onderdelen werkgroepen gevormd, die tot 
taak hadden op hun terrein het materiaal voor 
het basisprogram te leveren. De leden van de 
programkornmissie, uitgezonderd de voorzitter, 
koördineerden de werkgroepen. 

In de zomermaanden kwamen toen van alle kanten 
de papieren bij de korenissie binnen, zodat van-
af september het materiaal ver- en bewerkt kon 
worden. We kozen bewust voor een opzet "inlei-
ding - aanzet tot beleid", omdat het in een 
basisprogram gaat om de lijnen die je uitzet 
naar de toekomst en niet om een invulling van 
konkrete, aktuele standpunten. 

Het was de taak van de voorzitter van de kom-
missie, om de gekozen indeling, waar nodig, 
uit te werken en door aanvulling en bewerking 
te zorgen dat het basisprogram één geheel werd. 

We hopen, dat ook de diverse geledingen van 
de partij in hun bespreking van het koncept oog 
zullen houden voor de opzet: een basis leg-
gen, waarop straks gebouwd kan worden. 

maart 1984, 

Jan Bulens 
George van Heerden 
Leo de Jager (tot septem- 

ber 1983) 
Hans Ormel 
Rin  Swart  
Janny  Brinkman  (voorz.) 

I ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 

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

5 - een werkelijk bevrijde wereld is een we-
reld, 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: 

(0. a. waar gelijkwaardigheid van mensen geldt, 
ongeacht sociale positie, sekse en sek-
suele geaardheid, ras of levensbeschou-
wing; 

b. waar men in de maatschappij uitaast  'an  
(5', de gedachte dat ieder naar vermogen 

in verantwoordelijkheid bijdraagt aan 
bestuur, sociaal en ekonomisch leven; 

c. waar machtsstrukturen, - militaire, 
ekonomische, technologische of admi- 

,Zo. nistratieve - die mensen in de knel 
(dreigen te) brengen, worden doorbroken. 

- de bestaande patronen volgens welke mensen 
elkaar bezien, worden gelegd onder de lamp 
van het Evangelie, zodat  on-gerechtigheid 

2f aan het licht wordt gebracht; 

- de aanduiding "evangelisch" kiest de par-
tij, omdat zij in het Evangelie haar in-
spiratiebron en richtsnoer erkent; "volks-
partij" noemt de EVP zich, omdat zij in 

30 haar benadering van politieke zaken heel 
de samenleving dienen wil en benadrukt dat 
politieke besluitvorming nauw verbonden 
is/moet zijn met diskussie aan de basis, 
diskussie met de kiezers. 

j,j,DE OVERHEID. 

j'5- De overheid heeft een dienstbare taak. Dat 
houdt in, dat zij beschermt, randvoorwaar-
den stelt en struicturen stimuleert, waar-
door mensen in vrijheid tot ontplooiing 
kunnen komen. De overheid dient altijd het 

/o_ zwakke, het kwetsbare, n bescherming te 
nemen. De overheid dient wel ruimte te schep-
pen voor eigen verantwoordelijkheid van 
burgers, maar deze ruimte wordt beperkt, zo-
dra deze in strijd komt met de beschermende 

4l5taak van de overheid. 
De EVP is van mening, dat veranderingen in 
de samenleving tot stand moeten worden ge-
bracht langs de demokratische weg. Zij 
kiest daarbij voor een parlementaire demo-

Okratie, waarin politieke bestuurders de zorg 
dragen voor de uitvoering van hervormingen 
en demokratisch gekozen volksvertegenwoor-
digers de uitvoering kontroleren. De EVP 
hecht grote waarde aan het vertegenwoordi- 

,jfgend karakter van het parlement en wijst 
dan ook elke vorm van verzelfstandiging van 
de volksvertegenwoordiging t.o.v. haar kie-
zers af. 

De EVP beseft dat er veelal in de politiek 
'geen absoluut juiste oplossing kan worden 
aangedragen. Zij ziet daarom een kompromis 
ook niet als een noodzakelijk kwaad, maar 
beschouwt de bereidheid tot het sluiten van 
een kompromis als een demokratische deugd, 

ojEchter, kompromis en wil van de meerderheid 
vinden altijd dEEr hun grens, waar een 
grondrecht lijkt te worden aangetast. 

Besluitvorming via meerderheid van stemmen 
is "slechts" een middel in de demokratische 
besluitvorming; een intolerante houding je-
pens hen die een minderheidsstandpunt inne-
men, acht de EVP dan ook te allen tijde on-
juist. 

Waar burgers instemmen met een demokratische 

X'bestuursvorm, verplichten zij zich tot ge-weldloze argumentatie en naleving van kor-
rekt genomen besluiten. Protest dat gewet-
tigd wil heten, zal altijd verbetering van 
de rechtsorde tot doel moeten hebben. 

(gTen aanzien van gewetensbezwaren geldt het 
volgende: 
de mogelijkheid van gewetensbezwaar tegen 
beslissingen kan (hoort) reeds in de diskus-
sie vóór de besluitvorming onderkend (te) 

,",5-worden. Dat houdt in, dat de meerderheid 
achter een besluit ook tot taak heeft zich 
met de al dan niet erkenning van gewetens-
bezwaren bezig te houden. 
Gewetensbezwaren zijn verbonden aan de in- 

yhoud van een besluit, zijn dus te voorzien. 
En daarmee is aangegeven, dat het niet de 
opgave van een gewetensbezwaarde is, om 
voor erkenning te vechten, maar dat het tot 
de opdracht van demokratische besluitvorming 
gerekend kan worden, tegelijk een standpunt 
ten opzichte van gewetensbezwaren te bepa-
len 

Voor een leefbare samenleving is het demo-
kratisch funktioneren van het openbaar be- 

/Oclstuur een basisvoorwaarde. De macht van be-
stuurs-organen mag dan ook nooit zo groot 
zijn, dat ze verlammend of stagnerend gaat 
werken. 

Om de demokratische besluitvorming niet tot 
/jenkel een vorm te laten verstenen, is de-

centraliseren belangrijk; sterk gecentra-
liseerd bestuur betekent grote afstand tus-
sen overheid en burgers. 
Lijnen moeten op landelijk nivo worden uit- 

/Jgezet, toekenning van gelden eist ook een 
totaal-overzicht, maar invulling van het 
terrein binnen de lijnen en konkiete beste-
ding van gelden is de taak van de direkt 
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betrokken overheid, een lagere overheid dus 
''5' Koördinatie op diverse werkterreinen kan 

van bovenaf - een lijn - worden opgedragen, 
maar moet vervolgens van onderaf - de in-
vulling - worden georganiseerd en gereali-
seerd. 

1.2. MENS EN OMGEVING, 

Teneinde als goede rentmeesters de aarde te 
kunnen bewaren, is eerbied voor de schep-
ping een eerste vereiste. 
De mens bedreigt in nog steeds toenemende 

,5 mate het voortbestaan van diezelfde schep-
ping echter, door zijn wijze van omgaan met 
zijn natuurlijke omgeving. Onvoldoende wordt 
nog steeds beseft, dat de mens zelf een 
kwetsbaar onderdeel hiervan is en voor zijn 
basisbehoeften ervan afhankelijk. Overheid 
en individu dienen zich dan ook in te zetten 
voor een aktieve milieupolitiek. Daarbij 
stelt de EVP met nadruk, dat niet slechts 
het nut van de schepping voor de mens reden 
tot ingrijpen vormt, maar het besef, dat de 
hele schepping een gave Gods is, 

1,3. INTERNATIONALE SAMENLEVING. 

Een internationale samenleving die vrede, 
veiligheid, maar bovenal gerechtigheid kent, 
is een samenleving, waarin mensen elkaar als 
medemensen beschouwen en zich verantwoorde- 

-c7 lijk weten voor elkaar; een voorwaarde daar-
voor is, dat er vrede en vertrouwen tussen 
landen en volken heerst. Het is daarom dat 
de EVP zoveel waarde hecht aan het tot stand 
komen van een internationale rechtsorde. 

,' Geweld, dat slechts vernietigen kan, ziet 
de EVP niet als middel om die samenleving 
te bereiken. Waar strukturen met militair 
en/of politioneel geweld in stand worden ge-
houden, kiest de EVP in eerste instantie 
voor geweldloos verzet. In situaties, waarin 
voor velen een menswaardig bestaan onmoge-
lijk wordt gemaakt, zal gewelddadig verzet, 
als laatste middel om te komen tot een 
rechtvaardige samenleving, door de EVP niet 

,ïd worden afgewezen. 

Waar het om de plaats van Nederland in de 
internationale samenleving gaat, acht de 
EVP het de taak van de Nederlandse overheid 
te streven naar ontspanning in de interna- 

3tionale verhoudingen. Eer, blokdenken, zeker 
als dat hef risiko van wederzijdse vernie-
tiging inhoudt en aanvaardt, is een onaan-
vaardbaar struikelblok op de weg naar de 
vrede. Het recht van de mens om te leven, 
dient te allen tijde gerespekteerd te worden, 
ook als die mens vijand genoemd wordt. 
\7ijandsbeelden ontstaan veelal uit de be-
hoefte het eigen 'ik' en het eigen bezit af 
te schermen tegenover de buitenwereld. 

Die drang tot omheining van 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 ge-
richt zijn op de bescherming van de eigen 
militaire, politieke en ekonomische macht, 
als een belemmering voor de totstandkoming 
van een wereld-samenleving, zoals haar voor 
open staat. 

1,4. VERDELING VAN MACHT EN INKOMEN. 

Om te komen tot een rechtvaardige verdeling 
van macht en inkomen zal het rijke deel van 
de wereld moeten afzien van ekonomische 
groei, die gericht is op grotere eigen wel- 

5'vaart Dat vereist een politiek, die niet 
aarzelt ingeslagen paden te verlaten: een 
herwaardering van de arbeid, een herijken 
van de normen voor inkomen en bezit. 
Een rechtvaardige verdeling van macht vraagt 

/Ointernationaal en nationaal om een verande-
ring van verhoudingen die nog steeds te ken- 
schetsen zijn met normen als winstbejag,  

eigendom, konkurrentie. 

Zon "ekonomie van het genoeg" staat haaks 

/ op een ekonomie, 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)bepaalt; 

- dat aan het maatschappelijk leven door 
een ieder naar vermogen wordt deelgenomen. 
Dat houdt ook in, dat er geen opdeling van 

Jo mensen plaats vindt in twee kategorien, 
nl. 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 deel-
nemen aan maatschappelijke aktiviteiten. 

1.5. ONDERWIJS EN VORMING. 

Streven naar een andere maatschappij heeft 
alles te maken met onderwijs en vorming. 
We zullen af moeten van een onderwijsvorm, 
die kennis ontwikkelt als middel tot macht. 

j Om alle problemen in onze samenleving op 
te kunnen lossen, zal dienstbare kennis no-
dig zijn: dienstbaar aan het individu, dat 
zo de eigen mogelijkheden leert verkennen 
en - daarin - dienstbaar aan de samenle- 

4 ving als geheel, waartoe elk individu het 
zijne kan bijdragen. 
Onderwijs en vorming zijn blijvende ele-
menten in het leven van een mens. De over-
heid dient dan ook deelname aan dat blijven-
de onderwijs te stimuleren.  

II  VREDE EN VEILIGHEID. 

11.1. Buitenlands beleid. 

11.1.1. Inleiding. 
-------------- 

Een internationale samenleving, waarin ge-
rechtigheid de norm is en waar vrede kan 
heersen tussen de volkeren, waar vertrouwen 
en solidariteit de plaats innemen van wan'- 

,j- trouwen, machtsmisbruik en onderdrukking, 
vraagt om een internationale rechtsorde. Zon 
rechtsorde dient gehandhaafd te worden door 
een wereldomvattend orgaan, zoals de Ver-
enigde Naties er een is. In een dergelijke 
rechtsorde dienen de volkeren elkaar te er-
kennen als partners met gelijke rechten en 
dient de handhaving van de mensenrechten 
gewaarborgd te worden. 

In zo een samenleving zal niet het zoge- 
,," naamd militair evenwicht het buitenlands 

beleid bepalen, maar zal, bij de groei van 
het wederzijds vertrouwen, de rechtshand-
having 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 
mogen 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 tot-
standkoming en handhaving van een interna-
tionale samenleving, waarin Vrede door Ge-
rechtigheid de norm is, 

f f ) Machtsblokken, die gericht zijn op bescher-
ming van de eigen militaire, ekonomische en 
politieke macht, zoals de Navo en het War-
schaupakt, vormen een belemmering voor de 
totstandkoming van een wereldsamenleving, 
'6als hier bedoeld is, 
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De EVP is van mening, dat Nederland voorlo-
pig ook nog binnen de huidige strukturen 
(onder andere VN, EG en NAVO) kan en moet 
streven naar bovenstaande situatie. 
Dit beleid zal voortdurend getoetst worden 
aan het hier geschetste beeld van een in-
ternationale rechtsorde, met name voor wat 
de Oost-West en Noord-Zuid-relaties betreft 
Kontakten tussen volkeren en bevolkings-
groepen moeten sterk worden bevorderd, in-
dien zij een vreedzame wereldsamenleving 
naderbij brengen. 

AANZET TOT BELEID. 

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

11.1.2. Mensenrechten. 

Verzet tegen schending van de mensenrech-
ten, zowel binnenslands als in het buiten-
land, heeft hoge prioriteit. Hierbij mag 
niet het eigenbelang, bijvoorbeeld ekono- 

5' misch belang, het opkomen voor de mensen-
rechten in de weg staan, 

11.1.3. Apartheid. 

De EVP wijst apartheid op principiële gron-
den af. Nederland heeft ten aanzien van 
Zuid-Afrika een speciale verantwoordelijk-
heid, om historische redenen en vanwege de 

5" verwantschap in taal en kultuur, 
De EVP streeft naar een geweldloze oplos-
sing van de apartheidsproblematiek. Zij 
steunt aktief organisaties en personen, 
die zich in deze geest verzetten tegen de 

/. apartheid, 
Organisaties en personen, die geen andere 
mogelijkheid zien dan het apartheidsgeweld 
met geweld te bestrijden, kunnen niet zon-
der meer op haar steun rekenen, 

11.1.4. Midden-Oosten, 

Voorzover Nederland invloed kan uitoefenen 
op een duurzame vredesregeling in het Mid-
den-Oosten, zal de regering in haar kon-
takten met alle partijen in dat konflikt 

5' uitgaan van de primaire voorwaarden dat 
zo'n regeling altijd gebaseerd zal moeten 
zijn op erkenning van het bestaansrecht 
van de staat Israël zowel als op erkenning 
van het recht op zelfbeschikking van het 

/p Palestijnse volk; voorts zal zij er in die 
kontakten 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 primair de instantie 
moet zijn, die zorg draagt voor gerechtig-
heid en vrede in de wereld. De VN zal dan 

_ook de basis moeten zijn voor de veilig-
heid 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 vreem- 

/de volkeren. Het onderlinge wantrouwen 
verstikt alle positieve bedoelingen. 
Toch wil de EVP dat Nederland zich blijft 
inzetten voor de idealen van de Verenigde 
Naties, zoals verwoord in het Handvest: 

Met handhaven van internationale vrede 
en veiligheid en het te  dien einde nemen 
van doeltreffende maatregelen: 
- tot het voorkomen en wegnemen van be-
dreigingen van de vrede, 

- tot het onderdrukken van agressieve 
daden of andere inbreuken op de vrede, 

- om door gebruikmaking van vreedzame  

middelen en in overeenstemming met de 
principes van gerechtigheid en inter-
nationaal recht regeling of beslechting 
van internationale geschillen tot stand 
te brengen. 

- Het ontwikkelen van vriendschappelijke 
relaties tussen landen, gebaseerd op res- 

'. pekt voor de principes van gelijke rech-
ten en zelfbeschikking van volken en het 
nemen van andere passende maatregelen 
ter versterking van de wereldwijde vrede; 

- Het bereiken van internationale samen-
werking bij het oplossen van internatio-
nale problemen van ekonomische, sociale, 
kulturele of humanitaire aard en in het 
bevorderen van respekt voor mensenrech-
ten en fundamentele vrijheden voor ieder, 
zonder onderscheid naar 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 financieel en moreel steunen van or-
ganisaties als  WHO,  UNICEF en  FAO;  

- het beschikbaar stellen van mensen en ma-
terieel voor een internationale politie-
macht, met de restriktie dat men hiervan 
slechts gebruik mag maken met toestemming 
van het Nederlandse parlement, zolang de 
VN nog zover van haar ideaal verwijderd 
is; 
het uitvoeren van resoluties, indien de-
ze bijdragen aan de beëindiging van de 
aantasting van de internationale rechts-
orde en schending van de mensenrechten 
of agressie. 

11.1.6. Europese Gemeenschap. 

De EG heeft zich ontwikkeld tot een ekono-
mische macht, feitelijk horend bij het Wes-
terse blok, gericht op het bevorderen van 
de welvaart van haar lidstaten door middel 

5' van een ongebreidelde groei, vaak ten koste 
van woon- en werkomstandigheden en het mi-
lieu. 
Grote landen, met een grote ekonomische 
macht, spelen in de EG een overheersende 

/2. rol. De voordelen van de Gemeenschap zijn 
vaak alleen merkbaar voor de mensen en on-
dernemingen, die het toch al goed hebben. 
De ontwikkelingshulp, die de EG prakti-
seert, is steeds gericht op eigenbelang en 
niet op een meer eerlijke verdeling van 
welvaart en welzijn op mondiaal nivo, 

DeEVP vindt, dat de EG zich zou moeten 
omvormen tot een samenwerkingsorgaan met 
positiever 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) ar- 
beidsintensieve produktietechnieken; 

- daadwerkelijke solidariteit met de ont- 
wikkelingslanden, opdat de tegenstelling 

J Noord-Zuid wordt verkleind en zo mogelijk 
opgeheven; 

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

11.2. Defensie, 

11.2.1. Inleiding. 

Het streven van de EVP is, te komen tot een 
vreedzame internationale rechtsorde, ge-
handhaafd door een orgaan als de VN. 
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Het defensiebeleid dient erop gericht te is, kan alleen tot stand komen, wanneer 
zijn, dat uiteindelijk de krijgsmacht ge- er sprake is van wederzijds vertrouwen en 
integreerd wordt in de politiemacht van onderlinge solidariteit tussen de volkeren. 
dat orgaan. De schepping met al haar rijkdommen is niet 
Zolang een dergelijke Ordening nog niet slechts ten dienste van een deel, maar van 
funktioneert, zal bij het uitbreken van heel de mensheid gesteld. Daarom moet scherp 
konflikten tussen naties in eerste instan- worden opgetreden tegen het eenzijdig pro- 
tie  gestreefd worden naar het op vreedzame fiteren van de schepping door de ene groep 
wijze oplossen hiervan. Zolang een derge-- van volkeren ten koste van de andere. 
lijke situatie nog niet bestaat, blijft Van ontwikkelingssamenwerking is alleen 
een eigen Nederlandse defensie inspanning sprake, wanneer het inderdaad een samen- 
noodzakelijk. Deze defensie inspanning werkingsverband tussen welvarende en ont- 
moet met name voldoen aan de volgende kri betreft. ,/jwikkelings1anden 
teria: 
- zij moet afzien van het bezit en gebruik Doelstellingen van ontwikkelingssamenwer- 

van massavernìetigingswapens, zoals ato- ------- - ------  king  zijn: 
' maire, bakteriologische en chemische wa- - rechttrekken van scheefgegroeide interna-- 

pens en de hiermee in hun uitwerking ver- tionale verhoudingen, in de eerste plaats 
gelijkbare konventionele middelen; de ekonomische verhoudingen; 

- zij mag niet provocerend zijn en moet - Beëindiging van welvaart die gebaseerd is 
dus agressie van onze kant uitsluiten. op uitbuiting van de ontwikkelingslanden. 

Er dient gestreefd te worden naar het ont- Nederland moet zich inzetten voor het 
wikkelen van vormen van niet-militaire ver- tot stand komen van een Nieuwe Interna- 
dediging (onder andere sociale verdedi- '5 tionale Orde, waarin recht wordt gedaan 
ging) 

. aan alle volken op aarde. 
Grote machtsvorming bij multinationale 

AANZET TOT BELEID. ondernemingen is een belemmering voor 
11.2.2. Dienstplicht. zo'n nieuwe orde en dient daarom met alle 

j wettige middelen te worden tegengegaan. 
Er dient een Algemeen Maatschappelijke Ditzelfde geldt voor de internationale 
Dienstplicht (A.M.D.) te komen voor jongens wapenhandel, die zoveel mogelijk aan ban- 
en meisjes uit bepaalde leeftijdsgroepen, den moet worden gelegd. 
waarin de dienstvervulling binnen de krijgs- 
nacht een van de vele mogelijkheden is. Ontwikkelingslanden moeten zo veel mogelijk 

De krijgsmacht mag niet omgevormd worden worden: politiek, ekonomisch  zelfstandig 

tot een beroeps- en vrijwilligersleger, n kultureel. Dat houdt in, dat het Westen: 

11.2.3. 22kratiserin. - deze landen niet voor eigen politiek 
machtsdenken gebruikt; 

De krijgsmacht is een onderdeel van de sa- 
- deze landen de kans geeft een eigen eko- 

menleving en dient volgens dezelfde nor- 
' nomische positie te verwerven op de in- 

nen te zijn ingericht. ternationale markt, 
Het militaire tucht- en strafrecht dient 

- niet eigen kulturele normen en eigen ge- 
te worden afgeschaft.  drag  als goede voorbeeld voorhoudt aan 

11.2.4. Defensiebegrctin niet-westerse landen;
r- Projekten en programma's in het kader 

De EVP is van mening, dat de defensiebe- van ontwikkelingssamenwerking moeten voor- 
groting niet bevoordeeld  nag  worden boven al ten goede komen aan de allerarmsten. 
de begrotingen van andere derartementen, ook onderwijs voor iedereen en (preven- 
Het geld dat eventueel vrijkomt door een tieve) gezondheidszorg zijn van groot 

c andere opzet van de defensie-inspanning, 3 belang. 
moet ten goede komen aan ontwikkelings- 
samenwerking. Het moet mogelijk worden de- AANZET TOT BELEID. 
fensiebelasting te weigeren. Daartoe dient 
een vredesfonds te worden ingesteld, waar- 111.2. De hierboven gestelde doelen worden na- 

in deze geweigerde belasting gestort kan gestreefd door o.m.: 
worden. - Kwijtschelding van de (groeiende) schul- 

11.2.5. NAVO. denlast van met name de armste ontwikke- 
lingslanden. Ontwikkelingssteun in sa- 

Het is voor velen zo langzamerhand de vraag menwerking dient gegeven te worden in 
of de NAVO inderdaad naar duurzame vrede de vorm van schenkingen en/of renteloze 
en echte veiligheid streeft. Ook de NAVO leningen, zodat deze landen niet door 
ligt verstrikt in het blokdenken en lijkt toenemende schulden steeds dieper in het 
daardoor eerder een belemmering te vormen 

- CC. financieel-ekonomische moeras wegzakken. 
voor de vrede. - Afschaffing van de tariefmuren (invoer- 
De lidstaten van de NAVO kennen alle hun rechten) die de geindustrialiseerde lan- 
eigen verantwoordelijkheid als het gaat den (o.a. de EG) hebben opgeworpen om 
om hun recht/plicht de koers van de NAVO hun eigen ekonomische belangen te be- 
mee te bepalen. schermen. 
Ook Nederland mag dan verantwoordelijk ge- - De ontwikkelingssteun mag niet funktio- 
steld worden voor de politiek van de NAVO. neren als een verkapte exportsubsidie 
Waar  hat  Nederlandse parlement konstateert voor het Nederlandse bedrijfsleven. Wel 
dat de lijn van de NAVO niet (meer) in moeten er goede afspraken over de beste- 
overeenstemming is met de Nederlandse po- ding van de gelden komen. 
litiek voor vrede en veiligheid, moet het - Het in tijden van ekonomische teruggang 
een verder lidmaatschap van de NAVO durven niet verlagen, maar juist verhogen van 
afwijzen, het budget voor ontwikkelingssamenwer- 

king, want juist de ontwikkelingslanden  
III  ONTWIKKELINGSSAMENWERKING j7 krijgen dan de grootste klappen te ver- 

111.1. Inleiding, werken. 
- De EVP is van mening, dat de enorme uit- 

De door de EVP nagestreefde internationale gaven aan bewapening de ontwikkeling 
de 

samenleving, waarin gerechtigheid de norm van de derde-wereld-landen in weg 
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3 staat en dat daarom geld dat even-
tueel vrijkomt door een andere opzet 
van de defensie-inspanning ten goede 
moet komen aan ontwikkelingssamenwer-
king. 

- De nationale ekonomie in te stellen op 
een situatie zonder vergroting van eigen 
welvaart, de zgn. "ekonomie van het ge-
noeg. Een Nieuwe Internationale Orde kan, 
voorzover het de ekonomie betreft, alleen 
tot stand komen, als de welvarende landen 
een markt-aandeel aan de ontwikkelings-
landen gunnen, 

- Stimulering van de bewustwording omtrent 
de problematiek van de ontwikkelings-
samenwerking. 

Kriteria voor het geven van ontwikkelings-
steun in samenwerking zijn: 
- De steun moet in de eerste plaats ten 
goede komen aan de allerarmsten. 

522- De bevolking (dus ook de vrouwen'.) moet 
deelnemen aan en meebeslissen over pro-
jekten en programma ' s in het kader van de 
ontwikkelingssamenwerking, 

- De mensenrechten in het ontvangende land 
f moeten gerespekteerd worden. De gegeven 

ontwikkelingssteun mag niet ten goede ko-
men aan onderdrukkende regimes. Bij landen 
met een dergelijk regime moeten kanalen 
gezocht worden om de regering en de boven-
laag van de bevolking te omzeilen. Hier-
bij valt te denken aan de partikuliere or-
ganisaties en kerken.  

IV  KULTUUR. 

IV.l. Inleiding. 

Kultuur is geen statisch begrip, een aandui-
ding voor een verzameling van verworvenhe-
den, maar de gezamenlijke aktiviteit van 
mensen, volgens bepaalde normen en waarden, 
ook in heel gewone zaken als rekreatie, 
stadsplanning of demonstratie. 
In onze tijd zien we een funktionele fase 
van de kultuur, d.w.z. dat men vooral ge-
richt is op de funkties 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 elk in-
dividu tot zijn recht laten komen. Hij is im-
mers schepsel, ja zelfs beelddrager Gods'. 
In haar kultuurbeleid wil de EVP dan ook als 
uitgangspunten verwoorden: 

de erkenning dat een "voortrekker' noodza-
kelijk is, willen kulturele omstandigheden 
via persoonlijke akties met enig sukses 
veranderd worden; dat daartoe mensen met 
een verhoogde probleemgevoeligheid, krea-
tiviteit en inventiviteit onmisbaar zijn; 
het besef dat onze samenleving hoe langer 
hoe meer een vrijetijdskultuur wordt en 
zal zijn, ook als de ekonomie zich weer 
enigszins herstelt. Daarom zullen mensen 
nieuwe waarden en mogelijkheden in zich-
zelf moeten ontdekken - kunst en kulti.lur 
kunnen daar een rol in spelen; 
drempels voor aktieve en passieve kunst-
beleving moeten worden weggenomen of al-
thans verlaagd; 
persvrijheid en verscheidenheid van aanbod 
in de informatie via radio en televisie 
moeten worden gewaarborgd. Hetzelfde geldt 
voor de vrijheid van kunstenaars om zich 
te uiten - (vrijheid in de zin van dienst-
baarheid aan de menselijkheid) 
aandacht en respekt voor kunst en kultuur 
uit het verleden (zonder welke onze be-
schaving niet denkbaar is) 

AANZET TOT BELEID. 

IV.2. Informatie beleid. 

Informatie kan op velerlei manieren overge-
dragen worden, sowel met behulp van aller-
lei kunstvormen als ook d.m.v. verschil-
lende technische systemen. In een steeds 
verder geautomatiseerde wereld zal er steeds 
meer :vrije tijd komen en dientengevolge ook 
meer behoefte aan informatie in de ruimste 
zin van het woord. Deze uitdaging van een 
vrijetijd- en informatie-samenleving dient 

/ te worden aangenomen. 
Daarbij dient elke vorm van informatie-
overdracht voor een ieder toegankelijk te 
zijn. Evenzo dient er een zo geschakeerd 
mogelijk aanbod in informatie te zijn, waar-
bij de middelmaat geen norm is. 
Koinmercialisering van informatie kan tot 
drastische beperking in artistiek en levens-
beschouwelijk opzicht leiden en dient daarom 
Vermeden te worden. 

.20.Met persoonsgegevens dient zo terughoudend 
mogelijk te worden omgegaan. Handel in de-
ze gegevens dient verboden te worden. 

IV.3. Mediabeleid. 

Het is van belang, dat een verscheidenheid 
aan informatie binnen de media gewaarborgd 
wordt. Om hieraan te voldoen, kan een sub-
sidie voor noodlijdende bladen en omroepen 

5 nodig zijn. Naast het belang van verschei-
denheid is ook het demokratisch gehalte 
van een instelling maatstaf voor subsidie-
verlening. 
De overheid dient een stimulerend beleid te 

/11. 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 krij-
gen. 

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 

' alle kunstenaars een reële bestaanszekerheid 
biedt en dat niet onder Sociale Zaken res-
sorteert. 
Kunst dient niet alleen ten goede te komen 
aan een maatschappelijke bovenlaag, maar 

/ moet bereikbaar zijn voor alle mensen, zo-
wel voor degenen die ervan willen genieten 
als wel voor degenen die zelf aktief kunst 
willen beoefenen. 

V. Sociaal-ekonomisch beleid. 

V.1. Inleiding. 

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

machten heeft gesteund, terwijl het als 
vertrekpunt hoort te hebben de relatie tus-
sen gerechtigheid en vrede. Dan pas ont-
staat een herkenbare politiek, die struktu-
ren doorbreekt en maatschappij-vernieuwend 
werkt, die niet schroomt traditionele paden 
te verlaten, 

,/0Wij zullen moeten afzien, zo is de EVP van 
oordeel, van het streven naar grotere eigen 
welvaart. Een samenhangend beleid met het 
oog op een vernieuwde samenleving wordt o.a. 
gekenmerkt door: 

een principieel andere visie op de mens: 
van onderwerping naar verantwoordelijkheid; 

- herwaardering van de arbeid; 
- een verandering van hiërarchische verhou-
dingen, die nog steeds zijn gebaseerd op 
normen als winstbejaq, eiqendom en konkur- 

rentie; 
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Als arbeid doel, zin van het leven is, be-
staat een wereld waarin prestatie, efficiën-
cy, winstmotief, macht, het leven beheersen. 
Dan is arbeid gekoppeld aan inkomen, een 

,7j-mens wordt koopwaar. Is daarentegen arbeid 
een van de middelen tot het leggen van een 
relatie tussen mensen, dan krijgen aspek-
ten als solidariteit, omzien naar elkaar, 
aandacht. 

),Eerlijke verdeling van werk vraagt gelijk-
tijdig verbetering van kwaliteit van de ar-
beid naar inhoud, voorwaarden en omstandig-
heden. De bereidheid tot de "teruggang" van 
de eerlijke verdeling vraagt ook om het ont-

ç-wikkelen van strukturen, waarin een derge-
lijke keuze door de werknemers zelf bewust 
kan worden gedaan. Van volwaardige werkgele-
genheid kan pas gesproken worden als de 
mens ook in de arbeid volledig mens kan 

--O zijn. Dat vraagt humanisering van de arbeid. 
Die humanisering uit zich in de volgende as-
pekten: 

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

Doorslaggevend voor de mate waarin men van 
volwaardige werkgelegenheid kan sprèken, is 
de mate waarin de werknemer werkelijke me-
dezeggenschap in de eigen arbeidssituatie 

-,verkrijgt. ook hier geldt een koppeling aan 
de ekonomie van het genoeg: tegenover inle-
veren van uren en inkomen moeten serieuze 
inspraakmogelijkheden staan. 
Een sterk hiërarchische struktuur doet  on-
'recht aan het kennen en kunnen van de mede-
werkers. De huidige ekonomische orde wil 
doen geloven, dat autokratie van de onder-
nemer onvermijdelijk is om slagvaardig te 
kunnen reageren op konkurrenten- en afne-
mersgedrag. De EVP heeft geen vertrouwen in 
dit systeem voor de verbetering van de kwa-
liteit van het bestaan. De EVP pleit voor 
werkelijke invloed van medewerkers op het 
beleid van de organisatie, om zo te komen 

- tot werkelijke gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid. 

Men mag arbeid niet vermallen tot uitbetaal-
de arbeid. Deel veel arbeid wordt onbetaald 
verricht. 
Arbeid biedt aan mensen een struktuur, om 
aan dienstbaarheid, barmhartigheid en krea-
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 
op de aard en de inhoud van zijn werk en 
zich daarin kunnen ontplooien; 

- 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 orga-
nisatie opgenomen weten in een groter ge-
heel; 

- de mens moet invloed kunnen uitoefenen op 
de doelstellingen van de organisatie, on-
derneming, instelling, waarvan hij deel 
uitmaakt en ook zichzelf daarin kunnen 

.. herkennen; 
- de mens moet kunnen meebeslissen over de  

verdeling en aanwending van de resultaten 
van gemeenschappelijke arbeid. 

Voorlopig zal het probleem van de werkloos-
heid de hoogste prioriteit hebben. Bestrij-
ding van de grondoorzaken zal in sterke ma-
te het overheidsbeleid moeten uitmaken. 

De EVP komt op voor een systeem, waarin kon- 
sumptie en produktie op elkaar zijn afge-
stemd, gekenmerkt door: 

- het winststreven staat niet zonder meer 
centraal; 

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

- aandacht voor de primaire levensbehoeften; 
- betrokkenheid van de werkers bij beslis- 
singen t.a.v. de richting van produktie 
en investeringen. 

V.3. Organisatie en arbeid. 

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

A. Bedrijfsvorm. 
------------ 
De overheid dient een aktief stimulerings-
beleid te voeren, gericht op werknemers-
koöperaties en ambachtelijke bedrijven, 
die zich bezig houden met bijvoorbeeld 
recycling, alternatieve landbouw enzo-
voorts. 
Steun aan ondernemingen in nood dient  on--
der strenge kontrole te geschieden. 

Medezeggenschap. 

Medezeggenschap, ondersteund door wette-
lijke maatregelen, geeft de beste waar-
borg voor de ontwikkeling van sociale 
doelstellingen. 
Wettelijke maatregelen zouden gericht moe-
ten zijn Op: 
- een medebeslissingsrecht van de onder-
nemingsraad in plaats van een advise-
rende taak; 

- opleidingen en vaardigheidstrainingen 
om deze medeverantwoordelijkheid te 
dragen; 

- verplichtingen tot reglementering van 
werkoverleg; 

- regeling ter kontrole van de macht. 

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

J Werkgelegenheidsbeslissingen dienen in eer- 
ste instantie op onderneminganivo opgenomen 
te worden. Daar ligt het nivo van wezenlij-
ke verantwoordelijkheid. 

V.4. Werkgelegenheid. 

Werk is er in voldoende mate binnen de door 
de EVP gestelde grenzen van het begrip ar-
beid. De EVP streeft naar een andere verde-
ling van arbeid en inkomen. Een eerste stap 

d daartoe is verkorting van de (betaalde) ar-
beidsduur alsmede de bevordering van het 
systeem van duo-banen. 
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. Arbeidsburo' s, 
daartoe goed uitgerust met middelen enoerso-
meel, kunnen een belangrijke rol spelen.  

VI.  EKONOMIE. 

AANZET TOT BELEID. 
V Arbeid. 

B. 
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Inleiding.  

De EVP wil ook de ekonomie benaderen als 
een middel om vrede, gerechtigheid, naas-
tenliefde mogelijk te maken. Vandaar dat 
zij niet kan berusten in een ekonomisch 
systeem, waarin men uitgaat van uitbreiden 
of in stand houden van de eigen welvaart, 
en dan streeft naar bijvoorbeeld produktie 
uitbreiding, uitbreiding van konsumptie en 
produktie 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 perspektief krijgt, 

De EVP wil ernst maken met de inhoud van 
artikel 25 en 26 van de Universele Verkla- 
ring van de rechten van de Mens, waarin 

, wordt gesteld, dat eerst alle mensen dienen 
te beschikken over de essentiële goederen 
voor het menselijk bestaan, alvorens over 
wordt gegaan op de bevrediging van minder 
wezenlijke behoeften, 

AANZET TOT BELEID, ------------------- 
VI.2. Financiële politiek. 

Overheidsontvangsten worden geheven ter 
voorziening in de financiële behoeften van 
de overheid. Deze inkomsten, wanneer zij 
bestaan uit belastingen over inkomen en ver- 

' mogen, moeten naar draagkracht worden gehe-
ven 
Aan het financiële beleid van de overheid 
worden een aantal eisen gesteld: 
- het financieel beleid moet gericht zijn 

/0 op een stabiele verhouding tussen ont-
vangsten en uitgaven. 

- bij het heffen van de direkte belastingen 
dient rekening gehouden te worden met de 
draagkracht van de belastingplichtige. 

/r Belastingheffing heeft invloed op het ge-
drag van belastingplichtigen. Daarop zal 
nauwkeurig bij de wetgeving in deze gelet 
moeten worden. 

VI.3. Inkomensbeleid. 

Een mens heeft recht op een menswaardig be-
staan. Dit impliceert dat een ieder recht 
heeft op inkomen. 
Er zijn mensen, die aan het verwerven van 

c" inkomen niet toekomen (bejaarden, gehandi-
kapten, werklozen enz.) De samenleving be-
hoort hen een inkomen te garanderen. Inkomen 
en inkomensdeling hebben met de Bijbelse 
grondmotieven van gerechtigheid en naasten- 

/,.liefde te maken. 
Grote ongelijkheid in inkomens betekent vaak 
verschil in macht en aanzien. Het suggereert 
ook waardeverschillen tussen mensen. 
Het mechanisme van vraag en aanbod van ar- 

"beid dient t.a.v. de inkomensvorming ge- 
toetst en beheerst te worden vanuit het ge-

zichtspunt van rechtvaardigheid en menswaar-
digheid. 
Naast een wettelijk basisinkomen zal een 

, wettelijk maximum bruto-loon moeten worden 
vastgesteld. 
Vanaf achttienjarige leeftijd dient aan ie-
der van een inkomen te worden voorzien, dat 
hem/haar in staat stelt de richting van ei-

j'gen leven te bepalen, 
De EVP streeft naar verdiskontering van de 
leeftijd en de reglementering van de werk-
loosheidswet en de wet werkloosheidsvoor-
ziening voor wat betreft de hoogte en duur 

JO van de uitkering. 

VII.  Milieu, energie en grondstoffen. 

VII.l. Inleiding. 

De mens bedreigt in toenemende mate het 
voortbestaan van de gehele schepping door 
zijn wijze van omgaan met zijn natuurlijke 
omgeving. Onvoldoende wordt beseft dat de 

f 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 his-
torisch, sociaal en kultureel bepaald. 

/ In de Westerse materialistische samenleving 
met zijn wetenschappelijke en industriële 
revolutie is de gedachte, de natuur te kun-
nen overheersen, sterk aanwezig. Het begrip 
goed rentmeesterschap, een verantwoord be-
heer van de schepping, lijkt op de achter-
grond te zijn geraakt: door menselijk han-
delen wordt het leefmilieu van alle orga-
nismen bedreigd, dreigt de grondstoffen-
voorraad uitgeput te raken en wordt een  on- 

.,..  evenredig groot deel van langs natuurlijke 
weg gevormde gebieden gekultiveerd. Door 
verstoring van het natuurlijk evenwicht 
heeft er een bedreiging kunnen ontstaan 
voor de gezondheid van de mens en zelfs 
voor het voortbestaan van de gehele schep-
ping. 

De met schaalvergroting gepaard gaande ge-
industrialiseerde ekonomie heeft ertoe ge- 
leid, dat het grondstoffen-gebruik enorm 

30 is toegenomen. Daarmee samenhangend is de 
energiebehoefte eveneens sterk gestegen. 
De mechanisatie in de landbouw heeft een 
uitstoot van arbeid en een enorme schaal-
vergroting tot gevolg gehad. 

f5-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 aantasting van het mi-
lieu. 

De sociaal-ekonomische organisatie van  eon  
land en, in samenhang hiermee, de visie op 
eigendom, bepalen mede de houding ten 
aanzien van de natuur en het grondstoffen-
gebruik. Zo dreigen in een vrije-markt-
ekonomie, waar industrieën voor een groot 
deel privé-eigendom zijn, de mate van pro-
duktie en reklame voor konsumptie, alsook 
antwoorden op vragen betreffende afvallo-
zing of -verwerking in hoge mate door 
privé-belangen te worden bepaald, in plaats 
van door het belang van de samenleving in 
haar geheel, inklusief volgende generaties. 

In een ekonomisch systeem, gebaseerd op  so-

,5E' ciale beginselen, zijn milieukosten feite-
lijk kosten die door allen worden gedeeld. 
In een ekonomie die gebaseerd is op een 
steeds verdergaande groei, is handhaving 

/ of verbetering van de kwaliteit van het 
bmilieu 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 
6'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 "ekonomie 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 

/J-energiebeleid plaats moeten vinden in sa-
menhang met het milieu en sociaalekonomisch 

VI 1 

/ 

1,5- 
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beleid. Een ander uitgangspunt betreft de 
verbetering van de positie van de armere lan-
den. Een belangrijke bron van inkomsten voor 
de Derde-Wereld-landen is de export van 
grondstoffen. Er is een internationale rege-
ling noodzakelijk, waarbij de afname van 
grondstoffen is gewaarborgd tegen rechtvaar-
dige voorwaarden. Handelsbarrières van de 
rijkere landen, ter bescherming van de ei-
gen ekonomie, worden door de EVP veroordeeld. 

Samengevat streeft de EVP naar: 

een mentaliteitsverandering bij de bevol-
king. Bijzondere aandacht in het onderwijs 
voor een aktieve milieuedukatie, in samen-
werking met milieu-organisaties,waarbij ook 
de konsekwenties van het konsumptiegedrag 
voor het milieu aan de orde komen; 
een zodanige inrichting van de samenleving, 
dat natuurbehoud ook in ekonomische zin 
een algemeen belang wordt. Een beperking 
van de vrije-markt-ekonomie wordt nage-
streefd. Het milieu wordt mede kaderstel-
lend  voor het ekonomische 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 aktivi-
teiten zullen zorgvuldig op milieu-effek-
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 ekonomische groei in de 
rijke landen, ten gunste van de Derde we-
reld; 
bevordering van kleinschalige produktie, de-
centralisatie en zelfvoorziening. 

AANZET TOTBELEID; 

VII.2. 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.. het be-
reiken van een zo groot mogelijke diversiteit 

van planten en dieren en een grote varia- 
tie van de landschappen, waarin zij leven. 
Gebieden met een groot ratuur- of kultuur-

- historische waarde moeten worden veilig ge-
steld. 

De EVP is daarom van mening dat: 

- aangetaste natuurgebieden zoveel mogelijk 
in de oorspronkelijke staat moeten worden 
teruggebracht. Herinplant van inheemse bo-
men en struiken en (onderzoek naar) intro-
duktie van verdwenen (inheemse) diersoor-
ten zullen daarbij overwogen en toegepast 
moeten worden. Tevens zullen bepaalde be-
heersmaatregelen achterwege moeten worden 
gelaten; 

- landschapsparken dienen te worden inge-
steld ten behoeve van natuurbehoud en re-
kreatie. In samenhang hiermee dienen er 
ruimere mogelijkheden te worden geschapen 
voor alternatieve landbouw (zie ook daar) 
bij herverkoveling van gebieden met grote 
kultuurhistorische waarde de verschillende 
karakteristieke aspekten van het landschap 
zoveel mogelijk behouden moeten blijven en 
eventueel opnieuw worden aangebracht (hout-
wallen) 

- de mogelijke gevolgen van menselijk hande-
len voor de planten- en dieren-wereld zorg- 

:5 vuldig vooraf moeten worden vastgesteld. 
Bij het betreffende onderzoen dienen maat-
schappelijke groeperingen (o.a. de milieu-
beweging) een belangrijke rol te spelen,  

en beheersovereenkomsten aangegaan te wor-
den voor het onderhoud van oude kultuur-
landschappen (mogelijkheden t.a.v. werk-
gelegenheid?) . In samenwerking met parti-
kuliere instanties zoals de Vereniging 
tot behoud van natuurmonumenten in Neder-
land en de Stichtingen Provinciale Land-
schappen dient te worden gekomen tot een 
zorgvuldig beleid t.a.v. toekomstige aan-
kopen van te beschermen gebieden en het 
beheer hiervan; 

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

- massarekreatie (pretparken e.d.) uit lan- 
1 delijke en natuurgebieden geweerd dient 

te worden en nabij de grote steden moet 
worden gekoncentreerd; 

- een aantal natuurgebieden de status van 
beschermd natuurgebied dient te verkrij-
gen, waarbij deze bescherming meer dan 
tot nu toe tot zijn recht moet komen, o.a. 
Waddengebied, Lauwersmeer, IJsselmeer, 
Oostvaardersplassen, 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 uit-
straling op het landschap tot een producent 
van afvalstoffen en een vervuiler van het 
milieu, terwijl ook steeds meer energie 
(machines) nodig is. 
- Kleinschaligheid in de landbouw dient te 
worden bevorderd, zulks waar mogelijk in 
relatie tot de instelling van landschaps-
parken; 

- De natuurlijke mineraalkrinyloop dient te 
worden hersteld: het gebruik van kunst-
mest moet worden teruggedrongen en de 
handel in stedelijk afval worden bevorderd. 
Een efficiënt gebruik van natuurlijke 
mest dient te worden gestimuleerd, over-
bemesting dient te worden voorkomen en de 
biogaswinning moet worden gestimuleerd. 
Er dient te worden onderzocht in welke ma-
te vreemde stoffen (b.v. bestrijdingsmid-
delen en groeistimulatoren) uit de land-
bouw geweerd kunnen worden.  

VII  . . Fysisch milieu, 

Door menselijke aktiviteiten 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, 
bodem en lucht een algemene norm is, zal 
door het stellen van regels daar invulling 
aan moeten worden gegeven. Veel aandacht 
zal besteed moeten worden aan de bewustwor-
ding van iedere burger. Het konsumentenge'  
drag  bepaalt uiteindelijk voor een belang-
rijk deel de ekonomische struktuur van onze 
maatschappij. Algemene uitgangspunten van 
het door ons voorgestane beleid zijn de 
volgende: 
- Nieuwe stoffen mogen pas in produktie ge-

nomen worden, wanneer uit onderzoek ge-
bleken is, dat ze geen gevaar - direkt en 

. indirekt - opleveren voor mens en milieu; 
- Stoffen of apparaten, waarin schadelijke 
stoffen zijn verwerkt, waarvan het gebruik 
of de toepassing in Nederland reeds verbo-
den is of nog zal worden, mogen niet naar 

r het buitenland worden geëzporteerd (o.a. 
ontwikkelingslanden) 
De bij fabrikageproceSsen vrijkomende mi-
lieubelastende stoffen zullen moeten worden 
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opgevangen en -door bedrijven zelf moeten 
worden verwerkt. Indien ze hiertoe niet 
in staat zijn, zal aangetoond moeten wor-
den, welk bedrijf hierin dan zal voorzien 
(meldingsplicht) 

- In de prijs van produkten die niet langs 
35' natuurlijke weg afgebroken worden, zal 

een bedrag opgenomen moeten worden voor 
de inzameling en verwerking van de afval-
produkten; 

- 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 lokatie van 
deze bedrijven moet met zorg gekozen wor-
den, zodat geen risiko voor omwonenden 
aanwezig is. zonering moet bij de wet 
worden vastgelegd; 

- 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  tar  diskussie moeten staan en op-
nieuw vastgesteld, om zodoende de milieu-
belasting verder terug te dringen. In 
meerjarenprogramma's zal aangegeven moe-
ten worden, welke maatregelen, inklus lef 

& de daarvoor noodzakelijke financiële mid-
delen, genomen worden voor kwaliteitsver-
betering van het milieu; 

- een goede kontrole op de naleving van de 
bij vergunning behorende regels is nood-
zakelijk. De bevoegdheid van de met de 
kontrole belaste instanties moet worden 
uitgebreid. 

- Naast het stallen van algemene regels bij 
de milieuwetgeving zal rekening gehouden 

'. moeten worden met specifiek lokale situa-
ties. Derhalve zal er ruimte moeten zijn 
voor regionale en lokale overheden, om 
binnen een algemeen raamwerk aparte regels 
op te stellen. 

,T Hetzelfde geldt voor Nederlandse normen 
die in diverse situaties scherper gesteld 
zullen moeten worden dan de in E.G.-ver-
band vastgelegde, die gebaseerd zijn op 
de akseotatie door alle E.G.-landen, even- 

C' tueel in samenhang met invoerbeperkingen; 
- De beginselen als bestrijding aan de bron, 
best uitvoerbare technieken,  standstill  
en de vervuiler betaalt, worden door ons 
als belangrijke uitgangspunten gehanteerd; 

Cf - Doelmatigheid van produktie dient voorop 
te staan, met zo weinig mogelijk verspil-
king  van grondstoffen en energie en zon-
der vervuiling van milieu. In de B.T.W.-
tarieven zal onderscheid gemaakt moeten 
worden in produkten die duurzaam en maat-
schappelijk nuttig zijn en produkten die 
dat niet zijn; 

- Afvalprodukten van produktieprocessen en 
na gebruik van goederen ontstane rest-
stoffen dienen zo veel mogelijk te wor-
den gebruikt; 

- Ontwikkeling van schonere nroductietech-
nieken dient door de overheid gestimuleerd 
te worden door het stellen van gunstige 

/c,- randvoorwaarden. Er zal een omvorming 
plaats moeten vinden van een wegwerp-eko-
nomie naar een reparatie/kringloop-ekono-
mie; 

zonering = het instellen van zones, waar-
binnen restrikties gelden voor het grond-
gebruik, rond de objekten die risiko's 
met zich meebrengen voor de direkte onge-
vind (veiligheid, volksgezondheid) en hin-
der veroorzaken (geluid, stof) 

- Gestreefd wordt naar de invoering van een 
integrale milieuvergunning;  

VII  .5. Internationaal milieubeleid. 

Milieuproblematiek houdt niet op bij de gren-
zen van een land. Voorbeelden van interna-
nationale problemen zijnde verzilting van 
de Rijn, vervuiling van de zee en de zure 

f regen.Een andere reden om de milieuproble-
matiek internationaal aan te pakken, is on-
gelijkheid die er ontstaat ten aanzien van 
de ekonomische overlevingsmogelijkheden van 
bedrijven, wanneer er één in een land mèt 
en een ander in een land zénder verstandige 
(en dus voor het milieu afdoende) milieuwet-
geving opereert, terwijl ze beiden gebruik 
maken van dezelfde markt. 

Internationale milieuwetgeving dient dus 
/3' 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 instanties van de Verenigde Na-
ties (UN) : het Milieu Programma (UNEP) 
de Voedsel- en Landbouworganisaties  (FAQ)  
en de Edukatieve Wetenschappelijke en Cul-
turele Organisatie (UNESCO) hebben de  
World Conservation Strategy  (WCS) uitge-
bracht in 1980. Nationaal en internatio-
naal verdient het doel van de WCS instem-
ming: toetsen wat de gevolgen zijn van 
menselijke aktiviteiten voor het milieu 
en het voeren van een beleid dat verloe-
dering van het milieu voorkomt. In dit 
verband dient er een betere koërdinatie 
gerealiseerd te worden om o.a. de wereld-
zeeën en tropische regenwouden afdoende 
te beschermen. Van overheidswege zou be-
perking van de invoer van tropische hout-
soorten opgelegd moeten worden en herbe-
bossing moeten worden bevorderd; 

- De schadelijke gevolgen van milieuveront-
reiniging door een land voor een ander 

C 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 produkt  (buy.  
een insekticide) in ons land verboden is, 
dient ook de produktie te worden verboden. 

- De internationale handel in produkten die 
niet milieuvriendelijk zijn, moet aan 
banden kunnen worden gelegd (bijv. door 
invoerstop of hoge invoerrechten) wanneer 
het uitvoerende land minder effektieve 

ó?1 milieuwetten kent dan het invoerende land 
en konkurrentievervalsing kan optreden. 
De aktiviteiten van multinationale onder--
nemingen moeten worden tegengegaan, wan-
neer deze inhouden de produktie in landen 
die slechts een beperkte of geheel geen 
milieuwetgeving kennen. 

- De wetgeving in Nederland mag niet wor-
den afgeremd door het achterblijven van 
andere 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 
produktiewijze enz.) mogelijk zijn. 

- Een verdere toename van de wereldbevol-
king moet worden tegengegaan. 

- De voedsélproblematiek in de 3e wereld 
dient te worden opgelost, niet door het 
invoeren van vervuilende westerse tech-
niek (die zou leiden tot een gigantische 
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toename van energieverbruik en milieu-
problemen, terwijl bovendien de afhanke-
lijkheid van de derde wereldlanden van 
de rijke landen zou toenemen) maar door 
kleinschalige, weinig kapitaal vragende 
arbeidsintensieve produktie in de betref-
fende landen die gebruik maken van ter 
plaatse voorhanden zijnde materialen en 
grondstoffen. 

- De ekologische eff ekten van ontwikkelings-
samenwerkingsprojekten dienen een element 
van afweging te zijn. 

- Proefnemingen met atoomwapens dienen on-
middellijk te worden gestopt, om verdere 
vernietiging van het milieu door straling 
en radio-aktief 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 brandstof-
fen: aardolie, aardgas en steenkool. De 
voorraden ervan zijn niet onbeperkt en voor 

-57 een belangrijk deel niet ekonomisch te win-
nen. 
De opvatting dat kernenergie een goedkope 
vorm van energie zou zijn en het afval-
probleem op korte termijn zou kunnen wor-
den opgelost, is voor een groot deel niet 
juist gebleken. De zogenaamde eindeloze 
energiebronnen vinden nog nauwelijks toe-
passing en het is de vraag of wind- en zon- 
na-energie binnen afzienbare tijd voor een 

'J-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 
energie-voorziening een vereiste is. Daar-
bij wordt onder andere het door het Centrum 
van Energiebesparing ontwikkelde CE-scenario 
als leidraad gebruikt om te komen tot een 
meer milieuvriendelijke, een op zuiniger 
gebruik van energie gerichte en sociaal-
aanvaardbare energie-politiek. 
De introduktie van nieuwe energiebesparings-
en opwekkingstechnieken vergt veel tijd. In 
de overgangsperiode zal ten aanzien van on-
ze eigen fossiele energiereserves een kon- 

5r serveringsbeleid moeten worden gevoerd. 

De EVP hanteert ten aanzien van het te voe-
ren energiebeleid de volgende uitgangspun-
ten: 

- Het energieverbruik zal verder moeten 
worden teruggedrongen door besparende 
maatregelen. De overheid zal daartoe een 
stimuleringsbeleid moeten voeren. Voor 
de huishoudens zal niet door verhoging 
van de energieprijzen, maar door subsi-
dieregelingen voor woningisolatie en 
voor toepassing van bijvoorbeeld warmte-
pompen energiebesparing moeten plaats-
vinden. Voor bedrijven zal besparing ge-
zocht moeten worden in zuiniger produk- 

j'f tieprocessen en de toepassing van warm-
te/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 stichtings-
kosten een optimale isolatie wordt be-
reikt. Bij de situering van nieuwe wonin-
gen dient rekening te worden gehouden met 
de mogelijkheden van passieve zonne-ener- 

f gie. 
- De organisatie van de energievoorziening 
zal zo moeten worden opgezet, dat de ener-
giebesparing en de introduktie van duurza-
me energiebronnen zo goed mogelijk kan 

14 verlopen. 

Voor de opwekking van groot elektrisch 
vermogen en het transport daarvan zullen 
bestaande regionale bedrijven moeten op-
gaan in édn landelijk, door de overheid 

/-. gekontroleerd, bedrijf. 
Plaatselijke of regionale bedrijven zullen 
een grotere rol in de energievoorziening 
moeten gaan spelen, waardoor onder andere 
zelfopwekking kan worden gestimuleerd.De 

7, distributie van energie zal geheel in 
handen  moeten blijven van de overheid. 

- Verdere ontwikkeling van kernenergie in 
Nederland en samenwerking met andere lan-
den op dat gebied moet worden stopgezet. 
Er zal tevens gestreefd moeten worden de 

• bestaande kerncentrales op bepaalde ter-
mijn te sluiten. 
In dit standpunt is een belangrijke faktor 
dat van het afval van kerncentrales kern-
wapens kunnen worden gemaakt. 

- Met versterkte middelen zullen de mogelijk-
heden voor de toepassing van milieuvrien-
delijke en grondstoffenbesparende syste-
men moeten worden onderzocht, zoals wind- 

oi waterkracht- en zonne-energie. 
- Ten aanzien van de inzet van kolen in de 
energievoorziening (diversifikatie) zal 
grote terughoudendheid moeten worden be-
tracht vanwege de daaraan verbonden milieu-
problemen. Eventuele toepassing zal alleen 
akseptabel 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 ge-
vonden. 

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

"III.  Landbouw en vissen 

VIII.1. Inleiding. 

Het voedsel dat wij op aarde produceren, is 
bedoeld als bijdrage aan het welzijn van 
mensen. 
De laatste decennia heeft voedselproduktie 

j' onder invloed van wetenschap en techniek 
zo'n produktiviteitsverhoging te zien gege-
ven, dat de primaire funktie van welzijn-
verschaffer is gewijzigd in kapitaalver-
schaffer en machtsmiddel in handen van be- 

,J paalde landen of machtsblokken. Meer voed-
sel is meer macht'. 
De gevolgen zijn: 
- produktiewijzigiligen op wereldschaal. Pro-
duktie ten bate van plaatselijke primaire 

2o, voorzieningen wordt omgezet in produktie 
van handelsgewassen voor de export; 

- steeds grotere afhankelijkheid van elkaar. 
Handel, transport, verwerking en distribu- 
tie van voedsel op grote schaal schept 

2s macht en onmacht; 
- naar de natuur toe grote ekologische pro-

blemen. Bij het verlaten van produktie voor 
plaatselijke behoefte, kwam het systeem 
Van monokultuur, specialisatie, roofbouw 
enz. 

De EVP is ervan overtuigd, dat er voldoende 
voedsel is/geproduceerd kan worden voor alle 
mensen op aarde. Haar standpunt is ook, dat 
men voedsel moet produceren, daar waar de 
mensen zijn. Voedsel mag niet eindeloos ver-
handeld worden en getransporteerd worden over 
de hele wereld - dat geeft grote afhankelijk-
heid met name van de Derde Wereld t.o.v. de 
verhandelende landen.Het in praktijk brengen 
van deze standpunten is geen eenvoudige zaak. 
Maar het heeft nauw te maken met onze visie 
t.a.v. de "ekonomie van het genoeg". In deze 
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visie is voor het huidige landbouwbeleid wei-
nig ruimte. In het vrije spel van maatschap-
pelijke krachten, produitieverhoging, schaal-
vergroting, rationalisatie, exporteren, sa-
men de onderbouw van de landbouw in het rij-
ke deel van de wereld, komen steeds meer 
mensen in de Derde Wereld om van honger. 
Wij stimuleren de vorming van een wereld-
voedselbank, om op wereldwijde schaal te ko-
men tot harde afspraken over produktie, af-
zet en prijs van voedsel; édn van de weinige 
mogelijkheden om voor ieder op aarde een eer-
ste levensbehoefte binnen bereik te brengen. 
En zeker daartoe zijn wij op aarde'. 

In de landbouw staat de produktie van voed-
sel voor alle mensen centraal. Daarbij stel-
len wij een aantal voorwaarden: 

elp - de produktie moet plaats vinden met eer- 
bied voor natuur, landschap en milieu; 

- er moet gelet worden op de gezondheid van 
konsument èn producent; arbeidstijden -om-
standigheden voor de werkers in land- en 

éjT tuinbouw moeten sociaal aanvaardbaar zijn; 
- schaalvergroting leidt veelal tot verlies 

van arbeidsplaatsen en dient, ook daarom 
met grote reserve bekeken te worden. 

Naast de voedselproduktie is de landbouw be-
i.langrijk voor de vormgeving aan het landscha-o. 
/ De, schakeringen in het Nederlandse landschap 

zijn in belangrijke mate ontstaan door de 
landbouwkultuur. In landschappelijk kwets-
bare gebieden zal met een aangepaste bedrijfs- 

Af voering de landbouw haar taak moeten vervul-
/ len. De meerkosten, die dit kan meebrengen, 

zullen door de hele gemeenschap gedragen moe-
ten worden. Hiervoor zal een betere wettelij-
ke regeling nodig zijn. 

De Nederlandse visserij is een traditionele 
bedrijfstak, waarin nog steeds velen werk-
zaam zijn. Het behoud van deze sektor is ge-
diend met een blijvend evenwicht in de vis-
stand. Dat ken bereikt worden via een vangst- 

l'beperking; deze beperking zal naar evenre-
digheid moeten worden opgelegd volgens Euro-
pese richtlijnen. 

AANZET TOT BELEID. 

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

Voor de produktie van voedsel is grond no-
dig. De prijzen van die grond voor de land-
bouwonderneming moeten in een goede verhou-
ding staan tot de prijzen van de produkten, 

Ç 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 dè ma-
nier om spekulatie in grond te voorkomen. 
Uitgifte van grond in pacht of erfpacht door 
de overheid kent als risiko een hoge pacht- 

,4- prijs in geval van financieringsproblemen 
van diezelfde overheid. 
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 ekonomie, vindt de 
EVP genoeg reden om toch te pleiten voor wij-
ziging van de bestaande situatie: grond hoort 
geen partikulier eigendom te zijn. 

VIII.3. Landbouwbeleid. 

Het Nederlands landbouwbeleid zal tot doel 
moeten hebben: 

- een voldoende voedselproduktie binnen de 
lijnen die de EG heeft uitgezet. Binnen 
die EG zal de bepaling van de omvang van 
de voedselproduktie gericht moeten zijn  

op zelfvoorziening. Op basis hiervan zal 
men de produktie moeten plannen en een re-
delijke prijs garanderen; 

- een redelijk inkomen voor de mensen die in 
land- en tuinbouw werkzaam zijn. ook de 
arbeidstijden en -omstandigheden moeten 
sociaal aanvaardbaar zijn. 
De zware werkbelasting van de vrouw in het 
boerenbedrijf, als echtgenote vaak onbe-
taalde maar onmisbare kracht, vormt hier-
bij een punt, dat niet vergeten mag worden. 
Bedrij fsverzorgingsdiens ten spelen een be-
langrijke rol bij de verbetering en zullen 

2o 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 bedrijfsver- 

25 zorgingsdienst, ook buiten specifieke nood-
situaties 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 houden 
en bedrijfsmethoden, die de arbeidsomstan-
digheden verbeteren, zal men uit moeten zijn 
op investeringen, die het milieu ten goede 
komen. 

VIII.4. Ekologisch evenwicht. 
----------------------- 

Door het beheer van een zo groot deel van 
de grond heeft de land- en tuinbouw een gro-
te invloed op het milieu en op het ekologisch 
evenwicht in de natuur. 

i' Het gebruik van chemische middelen moet daar-
om worden beperkt en met name langwerkende 
en moeilijk afbreekbare chemische bestrij-
dingsmiddelen moeten zeer kritisch worden be-
oordeeld. 
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 
middelen ter voorkoming van plantenziekten 
en insektenaantasting; 

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

- onderzoek en voorlichting in alternatieve 
landbouwmethoden; 

f- initiatieven ter bevordering van afzetdis-
tributie en konsumentenvoorlichting over 
alternatief geproduceerd voedsel; 

- onderzoek naar nieuwe land- en tuinbouwge-
wassen met nieuwe toepassingsmogelijkheden. 

VIII.5. Tuinbouw. 

In de tuinbouw zal het onderzoek naar plan-
tenrassen die bij een lagere temperatuur en 
minder licht goed willen groeien, moeten 
worden gestimuleerd. 

jOnderzoek naar isolatiemogelijkheden in de 
glastuinbouw is van groot belang, evenals 
het zoeken naar alternatieve energievoorzie-
ning voor de tuinbouw; daarbij moet speciaal 
gekeken worden naar de mogelijkheid om rest-
warmte voor andere bedrijven en van b.v. elek-
triciteitscentrales te benutten. 

VIII.6. Visserij. 

Er, zal een vereenvoudiging moeten komen van 
de vele administratieve handelingen, die vis-
sers nu moeten uitvoeren in verband met de 
vhngstbeperkingen. 

fOok voor de visserij zijn de energieprijzen 
hoog geworden. Zo'n 70 â 80 % van de 
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exploitatiekosten van een visserijvaartuig 
bestaat uit energiekosten. Er zal onderzocht 
moeten worden, in hoeverre technische inno-

4  vatie 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 konsumptievisserij de voor-
keur boven visserij ten behoeve van indus-
tri'éle verwerking (de vismeelindustrie) 
Het verdient eveneens aanbeveling aktiever 
te onderzoeken, in hoeverre de scholing, 
kennis en ervaring van de Nederlandse vis-
serij overgedragen kan worden aan vissers 
in ontwikkelingslanden; daar ken men dan de 
eigen visgronden beter benutten, waarmee de 
voedselproduktie en de nationale ekonomie 

'57j-  gediend kan zijn.  

IX  BINNENLAND. 

IX.1. Inleiding. 

De EVP spreekt uit, dat alle gezag is onder-
worpen aan Gods norm; mensen worden geroe-
pen tot Vrijheid en het zijn van beelddra-
gers Gods. Een dergelijke uitspraak relati-
veert begrippen als macht, eigendom, bezit, 
en plaatst mensen in een nieuwe Verantwoor-
delijkheid (rentmeesterschap) 

Onze maatschappij is daar nog steeds geen 
voorbeeld Van. De EVP richt zich dus ook op 
het tot stand brengen van ingrijpende ver-
anderingen in de samenleving. Die verande-
ringen moeten plaats vinden langs demokra-
tische weg; daarmee erkennen we, dat de weg 
naar een nieuwe maatschappij een lange weg 
is. Er zullen vele jaren nodig zijn. 
Een "stap-voor-stap"-strategie is dan de 
aangewezen methode. 

Om een beleidsproces beter kontroleerbaar 
te maken voor het parlement en meer bestuur- 

. baar voor de politieke bestuurders, pleit 
de EVP voor een verandering in de struktuur 
van de (Haagse) departementale diensten, ze-
ker waar zij in onze maatschappij van nu 
vaak zo'n log burokratisch apparaat lijken 
te vormen. 
Gok op lagere nivo's is reorganisatie nodig. 
Hier immers zien we het raakvlak van be-
stuurlijke besluitvorming en burgers die 
deze besluitvorming veelal direkt betreft, 

2des te duidelijker. 
Demokratie aan de basis is bij dit alles 
het uitgangspunt van de EVP. 

AANZET 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. 

IX.3. Parlement. 

De staat is naar zijn innerlijke aard en 
struktuur een publiekrechtelijke gemeen-
schap van overheid en onderdaan beide In de-
ze "staat" staan overheid en volk niet tegen-
over elkaar, maar in een publiekrechtelijke 
gemeenschap met elkaar. Overheid en volk 
vormen tesamen de staat, zodat staatsbur-
gers als deelgenoten in die staat mede  

verantwoordelijk zijn. Daar ligt dan Ook 
de grondslag voor de parlementaire demo-
kratie, zoals de EVP die voor ogen heeft. 
In het parlement ontmoeten overheid en 
volk elkaar. 

IX .4. De overheid als werkgever .  

De overheid heeft ook een taak als werkge-
ver Zij dient er voor te waken dat deze 
taak vermengd wordt met andere taken De 
overheid dient hierbij uit te gaan van een 
open overleg-struktuur met de werknemers. 
De werknemers bij de overheid kan een alge-
meen recht op staken niet ontzegd worden. 
Bij stakingen, die het algemeen belang 
schaden of de veiligheid in gevaar brengen, 

4  dient de rechter zich over de rechtvaardig-
heid van de staking uit te spreken. Ook 
dient de overheid het voortouw te nemen 
bij de demokratisering van de medezeggen-
schap van werknemers. 

X. 0 N D ER W IJ S. 

X.l. Inleiding. 
------------ 

De EVP beschouwt het onderwijs mede als 
een middel om het doen van gerechtigheid en 
het stichten van vrede te bevorderen. De 
in artikel 23 van de grondwet vastgelegde 

,jT vrijheid van onderwijs (o.a. vrijheid van 
richting, geen onderscheid bij bekosti-
ging openbaar en bijzonder onderwijs) zal 
steeds uitgangspunt van beleid zijn. Het 
is aan de ouders de inhoudelijkheid van 

4 het onderwijs vast te stellen, terwijl de 
overheid hierbij een voorwaarden scheppen-
de taak heeft. 
De overheid zal deze taak op een open en 
demokratische wijze dienen uit te voeren. 

/T Slechts dan zal de overheid demokratise-
ring en humanisering van het onderwijs 
mogen vragen. De school wordt dan een ge-
meenschap, waarin leerlingen, leerkrachten 
en ouders als gelijkwaardige partners war-
den beschouwd. De leerlingen en ouders die-
nen recht op inspraak te hebben en dit 
dienteen wezenlijke invloed op het school-
gebeuren te hebben. 

Het Onderwijs is dienstbaar aan de zich ant- 
jwikkelende 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, vreedzame 
en rechtvaardige wereld. 

We zullen daarom af moeten van een onder-
wijsvorm, die kennis ontwikkelt als middel 
tot macht. Dit betekent niet, dat de EVP 
kennis onbelangrijk vindt. Juist om alle 

'5 problemen in onze samenleving op te kunnen 
lossen, zal veel dienstbare kennis nodig 
zijn. 

Prestatiedruk en kompetitie hebben de mens 
vervreemd van zijn samenleving en van de 
ander. Het Onderwijs is selektief. Dit 
heeft een afvalrace tot gevolg, wat tegen-
stellingen verscherpt en te weinig ruimte 
laat voor persoonlijke ontplooiing. 

Graag zou de EVP een bijdrage willen le- 
«j-veren aan het onderwijs-systeem, bestaande 

uit funderend onderwijs, waarop aanslui-
tend een geintegreerd vervolg-onderwijs, 
waarbinnen mensen niet konkurrerend samen-
leven en samenwerken kunnen leren. 

Teneinde het in de inleiding gestelde te 
kunnen realiseren, dient het Onderwijs 
een bevrijdend karakter te hebben Dat wil 
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zeggen, dat het mensen mondig zal moeten ma-
ken en hen in staat steil an zelf aktief vorm 

iT te geven aan een samenleving. De sociale 
vorming is hierbij een belangrijk aspekt. 
Slechts samen met de ander zullen we er in 
slagen de problemen te overwinnen. Voorts 

/ zal het Onderwijs een bijdrage moeten leve-
j,,j ren aan het doorbreken van rolpatronen. Het 

vastzitten in rollen vormt een belemmering 
voor samenleven en samenwerken. 

Ook het vooroordeel vormt zon belemmering. 
De EVP acht het een belangrijke doelstelling 

/,- de vooroordelen te slechten. Nauw hiermee 
verbonden is de doelstelling van interkul-
tureel onderwijs. Bij interkultureel onder-
wijs wordt uitgegaan van een samenleving, 
bestaande uit verschillende etnische groe-
peringen en kulturen, en worden de konse-
kwenties hiervan uitgewerkt voor alle leer-
lingen. Dat betekent onder meer, dat tege-
moet gekomen wordt aan de specifieke behoef-
ten van allochtone kinderen. Onze snel ver-
anderende samenleving vraagt een onderwijs-
type, dat veel aandacht schenkt aan kreati-
viteit. Niet de leerkracht dikteert het ant-
woord, maar er zal veel gelegenheid moeten 
zijn voor experimenteel, ontdekkend, leren. 
Extra aandacht dient gegeven te worden aan 
kinderen, die problemen ondervinden in het 
leerproces. Hierbij behoeft de aandacht 
niet tot de school beperkt te blijven. Sa-
menwerking tussen welzijnswerk en onderwijs 
op dit gebied is daarbij gewenst. Een aparte 
paragraaf ruimt de EVP in voor het vredes-
onderwijs, gezien het belang dat de EVP er-
aan 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 kriminaliteit en agressie; 

11 - een bedreigd milieu. 

Omdat de nood in de wereld zo overweldigend 
groot is, bestaat het gevaar, dat een ge-
voel van machteloosheid zich meester zal 
maken van onze 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 hou-
ding van omgaan met elkaar vanuit de grond-
gedachte "in ootmoedigheid achtte de één 
de ander uitnemender dan zichzelf". Vredes-
onderwijs is bij uitstek geschikt om kinde-
ren te laten opgroienen tot bewuste burgers. 

Er zal in het onderwijs plaats ingeruimd 
moeten worden voor het denken over oorlog 
en vrede, ontwapening en ontwikkeling. Daar-
om dient het denken en praten over een 

,r5 andere wijze van konflikt-oplossing bevor-
derd en gestimuleerd te worden. 

AANZET TOT BELEID. 

x, 2,Geïntegreerd Horizontaal Onderwijsmodel. 
-------------------------------------- 
De EVP staat een geïntegreerd horizontaal 
onderwijsmodel voor, zoals in het schema 
weergegeven: 

GEINTEGREERD .ERVOLr,ONDERW I 
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Universitair Onderwijs BeroeOSopl. 
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a 
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Geïntegreerd, omdat het speciaal onderwijs 
zo veel mogelijk samenvalt met het regulier 
Onderwijs. Geïntegreerd ook, omdat het vol-
wassen onderwijs parallel loopt en waar mo-
gelijk samenvalt net het regulier onderwijs. 
Dat geldt met name voor het geïntegreerde 

,. vervolgonderwijs, maar ook voor het funde-
rend onderwijs. Geïntegreerd nogmaals, om-
dat het akademisch en universitair onder-
wijs en de voortgezette beroepsopleidingen 
samenvallen binnen het geintegreerde ver-
volgonderwijs. Horizontaal, omdat het uit-
gaat van gezamenlijk en gelijksoortig onder-
wijs voor iedereen van ± 4 tot ± 16 jaar 
binnen het funderend onderwijs. 

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, 
omdat 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 selekteert de leerlin- 

.. gen niet naar intelligentie-nivo, vakken 
keuzen en/of voorkeuren. Dat betekent, dat 
de leerlingen niet al op jonge leeftijd eer 
keuze moeten maken, die bepalend is voor 
hun verdere studieverloop, beroepskeuze en 
plaats in de maatschappij. Funderend onder-
wijs moet derhalve een brede vorming geven, 
aansluitend op de individuele mogelijkheden 
en aanleg van elke leezling. De doorgaande 
lijn in de ontwikkeling en vorming van het 

-3g kind staat voorop. Hierin past geen leer-
stof-jaarklassen-systeem met jaarbeoorde-
lingen (zitten blijven) . Het kind dient 
centraal te staan. Funderend Onderwijs biect 
elke leerling de kans door te stromen naar 

J,'- alle vormen van onderwijs binnen het gein-
tegreerde vervolgonderwijs of op een ande-
re wijze een plaats in de samenleving te 
vinden. Funderend onderwijs is er voor al-
le leerlingen en dus ook voor hen, die om 
wat voor reden dan ook, speciale aandacht 
•nodig hebben. Dit houdt noodzakelijkerwijs 
een zorgverbreding binnen het funderend 
onderwijs in. 
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Alleen als er dusdanige voorzieningen moe-
ten worden getroffen, dat realisering daar-
van binnen het reguliere Onderwijs niet te 
verwezenlijken is, zullen daarop aangepaste 
vormen van speciaal onderwijs nodig zijn. 
Symbiose ofwel beweging tussen regulier en 
speciaal Onderwijs moet mogelijk zijn. In-
tensieve kontakten tussen het regulier en 
het speciaal Onderwijs zijn daarbij een 
noodzakelijke voorwaarde. Hiertoe dienen op 
regionaal nivo werkoverlegorganen opgericht 

7te worden. 

X.2.1.1. Basisonderwijs. 

Het basisonderwijs is bestemd voor leerlin-
gen van ± 4 tot ± 12 jaar. De eigen identi-
teit van de kleuter zowel als van het school-
kind dient daarbij uitgangspunt te zijn. 

J. Uitgangspunt bij bet basisonderwijs dient 
te zijn de doorgaande lijn. Daarbij dient 
de zorg voor de individuele leerling, die 
zijn eigen ononderbroken weg - in samenwer-
king met andere leerlingen en begeleid door 

i de leerkracht - door de leerstof volgt, 
voorop te staan. 

Basis-onderwijs dient dicht bij de leerling 
te staan. Figuurlijk d.m.v. kind-gericht 
onderwijs en letterlijk in de direkte leef- 

/ren belevingswereld van het kind. Dat houdt 
in, dat elke woongemeenschap, zolang dit 
door alle betrokkenen verantwoord wordt ge-
vonden, zijn eigen school of scholen heeft. 
Dit betekent dat de spreiding van scholen 

, zodanig moet zijn, dat een ieder binnen re-
delijke afstand het onderwijs van zijn of 
haar keuze kan genieten. Daarbij kan samen-
werking tussen de scholen m.b.t. het ge-
bruik van leermiddelen en gebouwen geëist 

."worden. Spreiding van scholen is vooral een 
aangelegenheid van schoolbesturen, medezeg-
genschapsraden 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, 
aansluitend op het basis-onderwijs. Uitgangs-
punt bij het Voortgezet basis-onderwijs 
dient te zijn de brede vorming van alle 
leerlingen, aansluitend op hun individuele 
mogelijkheden en gericht op gelijke kansen 
om andere vormen van onderwijs te volgen, of 

,j,p op een andere wijze een plaats in de samen-
leving te vinden. 

In leerplan en lesrooster dient niet alleen 
en in de eerste plaats nadruk te liggen op 
"kennisvakken", maar er dient evenredig 
aandacht te worden besteed aan kreatieve, 
technische, maatschappelijke, Sociale en 
levensbeschouwelijke vorming. Doordat alle 
leerlingen van 12 tot 16 jaar dit school-
type bezoeken, is een dichte spreiding naar 

1245 zowel plaats als determinatie mogelijk. Van-
uit het oogpunt van bereikbaarheid en vrije 
schoolkeuze dient deze spreiding bevorderd 
te worden, waarbij kleinschaligheid uit-
gâ,ngspunt is. 

J5-Een intensief regionaal kontakt tussen ba-
sisscholen en scholen voor Voortgezet ba-
sis-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 leer-
ling voor de diverse onderdelen heeft ge-
daan. Testen, toetsen, repetities e.d. die-
nen om zowel de leerkracht als de leerling 
informatie te verschaffen over de verder  

te volgen leerweg. Beoordelingen mogen nim-
mer konkurrentie en kompetìtie oproepen en 
evenmin gericht zijn op selektie, 

X.2.2. Geintegreerd vervolgonderwijs, 

Het gelntegreerde vervolgonderwijs is be-
stemd voor een ieder die het funderend 
onderwijs gevolgd heeft. 
Omdat ieder mens in de samenleving zodanig 

5 tot zijn recht moet komen, dat hij met 
zijn/haar talenten vorm en inhoud aan het 
samen leven geeft, heeft iedereen leerrecht. 
Het onderwijs zal zo uitdagend moeten zijn, 
dat velen van dit leerrecht gebruik maken. 

4 Bovendien zal het systeem van het geinte-
greerde vervolgonderwijs zodanig moeten 
zijn, dat een ieder die funderend onderwijs 
gevolg heeft, terecht kan. Hierbij valt te 
denken aan een vormgeving, waarbij op ver-
schillende momenten met een kursus begonnen 
kan worden. Iedere kursus is een afgerond 
geheel. 

Vdor toelating tot één of andere kursus 
wordt eventueel alleen het met goed gevolg 
doorlopen hebben van andere kursussen of 
onderdelen in het funderend Onderwijs ver-
eist, Het aanbod zal echter van die aard 
moeten zijn, dat een ieder (eventueel via 
inleidende kursussen) zijn  wag  door het  on- 

,'y derwijs kan vinden. Daarbij kunnen vaste 
programma's geadviseerd worden, om aan be-
paalde beroepseisen te kunnen voldoen. 

Hêt geïntegreerde vervolgonderwijs zal moe-
ten inspelen op de samenleving. Beleid en 
inhoud zullen bepaald worden in een samen-
spel van docenten en studenten. Groepen uit 
de samenleving zullen beleid van hot geln-
tegreerde vervolgonderwijs moeten kontrole-
ren op de maatschappelijke konsekwenties. 

3rBasisprincipe is dat de verschillende vor-
men van overleg demokratisch zijn. 

Omdat een eigen inbreng van de kursisten 
voorondersteld wordt, is er sprake van min 

/ 
of meer individueel aangepast onderwijs. 
De beginsituatie van een kursus is meng-
vorm van hetgeen aangeboden wordt en de 
inspraak van de kursisten. Waar sprake is 
van overeenkomstige vraag, zal het mogelijk 
zijn een aanbod te doen aan grotere groe-

5/5pen. 

Om er voor te zorgen dat verschillende 
kursussen op elkaar blijven aansluiten, 
ligt de eindverantwoordelijkheid voor de 
inhoud bij de school. 

Ieder die in een werksituatie zit, zal ook 
gebruik kunnen maken van het gelntegreerde 
vervolgonderwijs. Zonodig zal deze moge-
lijkheid wettelijk geregeld moeten worden. 

Eén van de resultaten van het volgen van 
5z57 een kursus op het gelntegreerde vervolg-

onderwijs is een getuigschrift, waarop 
vermeld welke vaardigheden en kennis de 
betrokken kursist heeft opgedaan. 

/ Er zijn oriëntatie-kursussen, waarbij de 
o kursist een idee kan krijgen van wat hij 

kan verwachten op een bepaald gebied, 

X,2.2.1. Voortgezette beroepsopleiding. 
----------------------------- 

Momenteel kennen we M.B.O. en H,B4O,-op-
leidingen. Gezien de gedachten, die de 
EVP heeft over geïntegreerd vervolgonder-
wijs, zullen de huidige opleidingen meer 
moeten samenwerken, maar ook nauwere kon» 
takten moeten gaan leggen met het huidige 
universitair en akademisch onderwijs. 
Ook zullen de rechten van de studenten op 



/ 
de verschillende opleidingen gelijk moeten 
worden getrokken, 

X.2.2.2. Akademisch en universitair Onderwijs. 

• ook het akademisch en universitair onder-
wijs dient geïntegreerd te worden in het 
geïntegreerd vervolgonderwijs, zoals hier-
voor omschreven. Ditzelfde geldt ook voor 

j" de wetenschaps-beoefening 

X.3. Studiefinanciering. 
------------------- 

Uitgangspunt bij de studiefinanciering is, 
dat een ieder gelijke kans op Onderwijs 
moet hebben. Bovendien heeft iedereen van-
af een bepaalde leeftijd (18 jaar) recht op 
financiële onafhankelijkheid. 

De meest voor de hand liggende gevolgtrek-
king is het invoeren van studieloon, onaf-
hankelijk van de te volgen opleiding. 

De EVP is voor het invoeren van studieloon. 
/2 Aangezien dit een kostbare zaak is, zou 

een eerste aanzet kunnen zijn, dat iedere 
student vanaf 18 jaar de beschikking krijgt 
over de kinderbijslag, die tot nu toe aan de 
verzorger gegeven wordt. 

,'Daarboven zal voor hen, die voldoen aan be-
paalde normen van studietempo een kombinatie 
van beurs en renteloos voorschot tot een be-
paald bedrag beschikbaar kunnen zijn. Na de 
studie zal het renteloos voorschot terug- 

L, betaald worden in een periode, die door het 
inkomen bepaald wordt. 

In de toekomst zal het inkomen van afgestu-
deerden teruggebracht dienen te worden tot 
een maximum inkomen, waardoor er ruimte 

j vrijkomt voor studieloon. 

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

De EVP beschouwt, zowel binnen het onder-
wijs als bij het wetenschapsbeleid, de ont-
wikkeling van kennis als een middel  on  de 
problemen van de samenleving op te lossen 
en het welzijn van de mens te dienen. Dat 
betekent dat de wetenschap bedreven dient 
te worden door en voor allen. 
Wetenschap voor allen houdt in dat weten-
schappelijke instellingen demokratisch en 

, kontroleerbaar moeten zijn. Zowel organisa-
tie als methode en gevolgen van wetenschap-
pelijk onderzoek dienen getoetst te worden 
op maatschaopelijke konsekwenties. 

/ 
Wetenschap voor allen betekent in de eersto 

/f plaats i.at ook niet-kapitaalkrachtige groe-
pen gebruik moeten kunnen maken van weten-
schappelijke instellingen bijv. via weten-
schapswinkels. 

In de tweede plaats dient wetenschapsbeleid 
afgestemd te worden op de maatschappelijke 
behoefte. Alle onderzoeken die er op gericht 
zijn behoeften te kreren zijn in strijd 
met de wetenschap, 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  on  het gebied van- 

- 
hergebruik van grondstoffen, 

- energiebesparingen/alternatieve natuurlij- 
ke energiebronnen, 

- kwaliteitsverbetering van het milieu, 
- leren omgaan met vrije tijd, 
- behoud van kulturele verworvenheden, 
- opheffing van ongelijkheden, zowel op in- 
termenselijk nivo als internationaal nivo.  
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XI  VERKEER EN WATERSTART. 

XI.1 Inleiding. 

Voor een goed funktioneren van een samenle 
ving is een verkeers- en vervoerssysteem  on  
ontbeerlijk. Daarmee kunnen relaties gelegd 
worden tussen verschillende maatschappelijk- 

- aktiviteiten;  zoals wonen, werken, rekreëren 
winkelen, sociale kortakten en kunnen goe-
deren getransporteerd worden. Er dient 
daarom een voldoend nivo van mobiliteit te 
zijn. Aan het verkeers- en vervoerssysteem 
zijn echter nadelen verbonden in de vorm vo. 
ruimtebeslag, milieuhinder en onveiligheid. 
In een land als Nederland, waar velerlei 
aktiviteiten op een vrij gering oppervlak 
dlaatsvinden en de behoefte aan het ins  tan  - 

-houden van nog resterende natuurgebieden en 
landschappelijk waardevolle gebieden door 
de EVP eveneens als zeer waardevol worden 
beschouwd, stellen we ons  on  het standpunt 
dat aanpassing en uit van het ver- 

, keers- en vervoerssysteem op zorgvuldige 
wijze tot stand gebracht moet worden, na a 
weging van de diverse belangen. Voorkeur 
geven we daarbij aan uitbreiding van het 
openbaar vervoer en de aanleg van fiets- 

-.-/naden, waardoor het gebruik van de auto kn 
worden teruggedrongen. 

- Onze samenleving bestaat uit een diversi 
teit van personen die zich onderscheiden 

door gedrag, inkomen, relaties, funktione 
lr ren, en daarom door de wijze waarop ze zin 

verplaatsen. De EVP gaat er van uit, dat 
iedereen, oneacht inkomen of plaats van 
wonen, in landelijk of stedelijk oebiec, 
al of niet de beschikking hebbend over een 
auto, op aanvaardbare wijze -qua tijd, kos-
ten en moeite- de voor hem/haar essentiële 
voorzieningen kan bereiken. Vanuit onze 
ootiek zullen we vooral de vervoersnogeli 
heden,bezien van die groenen in de samenle-
ving, die geen auto ter beschikkino hebben 
om zich te verplaatsen, willen waarborgen 
en waar gewenst verbeteren. 

- Voor het transport van goederen is in on -
land een uitgebreid systeem van weqen, 

-;-[s000rlijnen en vaarwegen aanwezicr. In ver-
band met de voordelen van transport over 
water en per rail van vooral massaqoedere 
over grote afstanden, zal er een stimule-
rend beleid ten aanzien van deze vervoers-
wijzen gevoerd moeten worden. 

- Da ""'1.e niet a11.een een 
rol in ons transportsysteem maar hebben 

ook een belangrijke funktie in onze water-
huishouding. Daarnaast zijn de waterwegen 
van betekenis voor de drinkwatervoor zie-
ninq, de rekreatie en vormen ze onderdeel 
van het landschao en natuurlijk milieu. m 
die reden zal de kwaliteit van het water 
verbeterd moeten worden. 

- Ons land is door de aanleg van dijken 
voor een oroot deel aan de invloed van 

de zee onttrokken. In samenhang net langs 
natuurlijke weg ontstane duinenrijen is een 
zeeweringssysteem opgebouwd. Naast deze 

f funktie heeft het duingebied grote landscha 
pelijke en natuurwetenschappelijke waarde. 
Vanwege invloeden van de natuur, veelal ver-
sterkt door menselijke aktiviteiten, ver-
eist handhaving ervan bijzondere aandacht. 

1-e
2 - Op een aantal plaatsen in ons land voldoen 
de dijken 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 .Zes-

tienhoven. Gezien de belasting die de lucht-- 
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vaart geeft op de beschikbare ruimte in Ne-
derland en de met de vliegbewegingen ver-
band houdende geluidshinder, zal in ieder 
geval het interne luchtverkeer tot een mi-
nimum beperkt moeten worden. Schiphol zal 
als belangrijkste luchthaven blijven funk-
tioneren. 

- In de relaties tussen personen speelt 
f konununikatie een belangrijke rol. Post, 

telefoon en nieuwe kommunikatietechnieken 
vereisen daarom speciale aandacht. 

AANZET TOT BELEID. 

XI.2 Verkeers- en vervoerssysteem. 
-------------------- 

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 
vervoernet. Landelijke gebieden daarentegen 
bevatten minder wegen voor doorgaand verkeer, 
maar kenmerken zich door veelal smalle, 
maar karakteristieke wegen voor de ontslui-
ting van landbouwgronden. Het openbaar ver-
voer heeft, hoewel de frekwentie vaak laag 
is, een sociaal-maatschappelijke funktie. 

In het stedelijk gebied treden konflikten 
op in het funktioneren van de verschillende 
vervoerssystemen, speelt het ruimtebeslag 
een grote rol in samenhang met andere ruim-
telijke funkties en zaken als geluidshinder, 
luchtverontreiniging en leefbaarheid Kon-
flikten in het landelijk gebied spitsen zich 
toe op verstoring van het rustieke karakter 
door sluipverkeer, d.w.z. woon-werkverkeer, 
dat in feite een oneigenlijk gebruik maakt 

,jvan wegen, die qua karakter en dimensies 
niet afgestemd zijn op veel verkeer en ver-
storing in natuurgebieden. Bovendien is de 
instandhouding en gewenste uitbreiding van 
infrastruktuur een kostbare zaak. 

Bij de vaarwegen liggen de problemen meer  
on  het vlak van de samenstelling van de 
vloot van binnenschepen en de konkurrentie-
verhoudingen binnen de eigen sektor en met 
vervoer over de weg dnn dat er oroblemen 

, ,j- -zijn in de kapaciteit. Een probleem vormt 
wel het toenemend rekreatieverkeer te water, 
dat de beroepsvaart hindert. 

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

XL  , 2. 1 Weginfrastruktuur. 

- aanleg van nieuwe autowegen is slechts 
aanvaardbaar wanneer verbetering van  
wean-  en leefsituatie daartoe aanlei-
ding geeft en de mogelijkheden van uit- 

J' breiding van kapaciteit van bestaande we-
gen en uitbreiding/verbetering van het 
openbaar vervoer geen afdoende oplossing 
bieden. 

- Prioriteit wordt gegeven aan de uitbrei- 
/0 ding en verbetering van het fietspadennet 

en het openbaar vervoernet. Dit kan tot 
gevolg hebben dat in bepaalde situaties 
aan het autoverkeer beperkingen warden 

/ opgelegd. Met noodzakelijk verzorgings-
li-  verkeer moet evenwel rekening warden ge-

gehouden. 

XI,2,2 Jpenbaar vervoer. 

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

- Met name in de stedelijke gebieden dient 
de konkurrentiepositie van het openbaar  

vervoer verbeterd te worden door uitbrei-
ding van het aantal lijnen, verhoging 
van frekwentie, integratie en verbetering 
van de doorstroming. Hierdoor kan een deel 
van de achterstand van het openbaar vervoer 
warden ingelopen. In samenhang met het 
vorenstaande zal door de gemeenten een par-

/ keerbeleid gevoerd moeten worden: beper-
4'king van het aantal lang-parkeer-plaatsen 

en invoer van parkeertarieven. 

- Openbare gebouwen, sociaal-kulturele voor-
zieningen, schoolkomplexen, ziekenhuizen, 
winkelcentra e.d. dienen met openbaar 
vervoer bereikbaar te zijn, 

- Rij de vaststelling van nieuwe werkgelegen-
heids- en woonlokaties dienen de bestaan-
de hoofdlijnen van openbaar vervoer, of 
een geringe uitbreiding daarvan, een be 

Y5"langrijk kriterium te vormen. 

- 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 

Jpaangemerkt. In vergelijking met het ge-
bruik van de auto heeft het openbaar ver- 
voer tevens een aantal voordelen, zoals 
minder ruimtebeslag en minder vervuiling, 
De EVP is daarom van mening, dat de ta-

jj neven van het openbaar vervoer zo laag 
mogelijk moeten worden gehouden. In ieder 
geval zullen de tarieven zodanig moeten 
zijn, dat gesproken kan worden van de ver- 
betering van de konkurrentiepositie van 
, het openbaar vervoer ten opzichte van de 
auto, 

- Een middel voor een selektiever gebruik 
van de auto is het zogenaamd variabel ma-

,ken van de autokosten. De belastingheffing 
)richt zich daarbij niet op het bezit 

van een auto, maar op het gebruik ervan. 
Daartoe dient de motorrijtuigenbelasting 
opgeheven te worden en de belasting door 
middel van extra benzine-accijns geïnd te 
worden. Voor die weggebruikers, die be-
roepshalve van de auto gebruik moeten 
maken, dient een aparte regeling getrof-
f en te Worden 

- Buurtbussen en andere vormen van open- 
,lfbaar vervoer, zoals belbus en bustaxi, 

dienen aanvullend op het streekvervoer 
ingezet te worden, om dd leefbaarheid 
van het platteland in stand te houden. Dit 

/ is met name van belang in die gebieden, 
' die verstoken zijn van winkel -  en Open-
bare voorzieningen en/of waar scholen 
en rekreatieve voorzieningen ontbreken, 

- In verband met aanwezige kennis, stimule-
ring van de werkgelegenheid en bevorde- 

«i ring van het gebruik van het openbaar 
vervoer is het weer opzetten van een in-
dustrie voor zgn. rollend materieel een 
goede zaak. 

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

- Aan lagere overheden zullen blijvend fi-
nanciële middelen ter beschikking moeten 
worden gesteld voor de aanleg van fiets-
voorzieningen en voetgangersgebieden, zo-
wel in stedelijk al landelijk gebied. 

- Herinrichting van de openbare ruimte in de 
steden, waardoor de wijze en de mogelijk-
héden van verplaatsen wordt aangepast aan 
de funktie van de omgeving, is in tal van 

Jv situaties noodzakelijk. 

- In principe zullen alle wegen in  hat  lande-
lijk gebied 'elke een bovenlokale funktie 
hebben, van vrijliggende fietspaden moeten 
worden voorzien, 
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XI  .2.4 Goederenvervoer. ----------------- 
Door een beleid te voeren dat uitgaat van 
een selektief gebruik van de auto, zal 
meer ruimte Vrij komen voor het zakelijk 
verkeer en goederenvervoer, zowel op de 

f autowegen als in de stedelijke gebieden. 
Voorwaarde hiervoor is het instandhouden 
of kreren van een goed openbaar vervoer-
net met name in belangrijke woon-werk re-
laties. 

1(2 -  In verband met toenemende drukte op de 
vaarwegen door waterrekreanten zijn maat-
regelen nodig om het beroepsvervoer onge-
hinderd doorgang te verlenen Op belang-
rijke vaarroutes zullen verboden' ingesteld 

4 moeten worden voor rekreanten. 

- Vervoer van g3vaarlijke stoffen langs woon-
wijken dient vermeden te zorden door rou-
tes 0? 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 funkties en aktiviteiten, die 
daar plaats vinden. Verblijven staat boven 
verplaatsen, zodat de inrichting van de 

J ,' openbare ruimte van het stedelijk gebied 
in hoofdzaak op het verblijven zal moeten 
worden gericht. 
Voor de afwikkeling van gemotoriseerd ver-
keer zullen gebieden als "wegen met een 

,4 stroomfunktie" worden bestemd. Het langzaam 
verkeer zal daar gescheiden van het gemoto- 
riseerd verkeer moeten plaatsvinden. 

- Niet alleen in verkeers- en vervoerplannen 
moet aandacht worden gegeven aan verkeer-
veiligheid, maar eveneens in ruimtelijke 
plannen, zoals streek.' en bestemmingsplan-
nen. 

- De overheid dient erop toe te zien, dat aan 
verkeersedukatie de nodige aandacht wordt 

. besteed, met name in het basisonderwijs. 

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

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

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

- Op de onderscheiden overheidsnivo's dienén 
de verkeers- en vervoersplannen in overeen--
stemming 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 afwe-
ging tussen uitbreiding van wenkapaciteit 
en uitbreiding van het openbaar vervoer. 

- De verkeerswetgeving (o.a. Art.2 van de 
Wegenverkeerswet) moet worden aanqepast, 
zodanig dat daardoor verkeersregulerende 
maatregelen genomen kunnen worden, ter 
bevordering van de leefbaarheid, met name 
in die gebieden, .qaar hinder wordt onder-
vonden van sluipverkeer. 

XI.5 Waterstaat. 

- Prioriteit moet worden gegeven aan de ver-
betering van de zeewering langs die kust-
gedeelten, 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 voor-
handen. Indien onverhoopt toch tot droog-
legging wordt besloten, is alleen die 
vorm akseptabel, waarbij een gering ge-
deelte 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 
handhaving en verbetering van de Wadden 
als natuurgebied. Winning van zand en 
schelpen is in beperkte mate mogelijk. 

- - Er mogen geen nieuwe vergunningen meer 
afgegeven worden voor de lozing van afval-
stoffen in zee. 

XI.6 Luchtvaart. ------------ 
In Nederland is slechts ruimte voor één 
nationale luchthaven; dit is Schiohol. Eet 
aantal vliegbewegingen dat mede bepalend 

is voor de zonering van luchthavens, zal 
' met bet daarmee veroorzaakte lawaai oo ne-

zette tijden beoordeeld moeten worden  on  
de konsekwentie voor de omgeving. De zones 
kunnen op grond van nieuwe inzichten en 
ontwikkelingen, zoals het geluidarmer 

--:' worden van vliegtuigmotoren, bijgesteld 
worden. 

-  Ht  instandhouden van een binnenlands 
luchtvaartnet wordt afgewezen in verband 
met optredende neluidahinderlast en de 
betrekkelijk korte afstanden, die  on  andere 
wijze overbrugd kunnen worden: over de 
weg of per rail. 

- Naast Schiphol zijn slechts enkele regio-
nale luchthavens nodig: Ealde en Beek. 

' Daarnaast zullen de mogelijkheden van 
enkele militaire vliegvelden benut kunnen 
worden, zoals Eindhoven en Twente. Nacht-
vluchten  on  deze luchthavens moeten wordar. 
uitgesloten. 

7.7 Zeescheepvaart. 

-  Ds  lokatie van nieu' inveno twikkelingen 
aJ, onder meer afgewoçon moeten wordan t'-
nen de konsekwenties voor cie omqevine 

de drvcligheid ton aanicn van na 
tuur en landschap zal beoordeeld moeten 
worden of de nieuwe havenontwikkeling land 

in e zee 'lsa1-s l naar,. 
- Om de ontwikkelingslanden kansen te biedan 

om een aandeel te verwerven in het inter -
nationale handelsverkeer, zal het beleid 
daar  on  afgestemd moeten worden. 

XI.8 Vaarwegen. 

- Transport over water heeft t.o.v. vervoer 
over de weg  hat  voordeel, dat minder over-
last aan de omgeving wordt bezorgd en dat 
het minder energie vergt. Knelpunten met 
weg- en railiofrastruktuur dienen in ver-
band met een goede doorvaart beperkt te 
worden. 

- Vervoer van gevaarlijke stoffen over water 
moet beperkt worden tot die stoffen, die 

-C niet per buisleiding zijn te vervoeren. Het 
risiko in dichtbevolkte gebieden is te 
groot om daar het vervoer van gevaarlijke 
stoffen per schip uit te voeren. 

- Bochtafsnijdingen om daarmee ruimte te schep-
,kpen voor het vervoer met grote transport-

eenheden, wordt door ons uiterst terughou-
dend beoordeeld. 

- In het vaarwegenbeleid hebben veren eep 
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aparte plaats. Een aantal gebieden in Ne-
derland is voor de ontsluiting ervan af-
hankelijk van de instandhouding van veren. 
Uitgaande van het standpunt dat vervoers-
lasten evenwichtig verdeeld moeten worden, 
ongeacht plaats van wonen, zullen de ta-
neven daarop afgestemd moeten worden. Dit 
houdt in, dat de veerdiensten op de Wadden-
eilanden gesubsidieerd moeten worden.  

XI  .9 Kommunikatiemiddelen. 
----------------------- 

- Naast het overbruggen van afstanden door 
vervoermiddelen is het uitwisselen van ge-
dachten en informatie door technische ont-
wikkelingen steeds beter mogelijk op af-
stand. 
In de toekomst zal dit mogelijk tot gevolg 
hebben, dat het aantal verplaatsingen zal 
verminderen. Evenwel is de keerzijde, dat de 
toegankelijkheid tot persoonlijke en per-
soonsgegevens vergemakkelijkt wordt. Uit 
dien hoofde is het noodzakelijk dat ter be-
scherming van ieder persoon daartoe de no-
dige maatregelen worden genomen in de vorm 
van het opstellen van regels. 

11- De P.T.T. dient een staatsbedrijf te blij-
ven. Het is van algemeen belang, dat de 
overheid in de instandhouding van het tele-
foon- post- en betalingsverkeer zelf voor-
ziet. 

XII VOLKSGEZONDHEID. 

XII.1 Inleiding. 

Zorg voor eigen gezondheid is in de eerste 
plaats een taak voor ieder mens persoonlijk. 
Ieder is verantwoordelijk voor eigen leef-
wijze voor wat betreft eten, drinken, roken, 

5-lichaamsbeweging enz. Daarbij dient ieder 
zowel eigen belang als ook het belang van de 
gemeenschap, die de gevolgen van onverant-
woord leven mee moet dragen, als uitgangspunt 
te nemen. 

overheid dient daarbij stimulerend en 
voorwaardenscheppend op te treden, o.a. door 
voorlichting en informatieverstrekking: in 
het onderwijs, door middel van radio en t.v. 
en andere publiciteitsmedia. 

/j--Ieder mens, arm of rijk heeft het recht om vn 
de ter beschikking staande middelen tot hulp-
verlening gebruik te maken. Daarbij mogen 
geen beperkingen bestaan als eigen bijdragen 
in de kosten: behoefte aan hulp mag niet 
leiden tot extra lasten. 

Hulpverleners dienen geen financiële belo-
ning te ontvangen, die direkt afhankelijk is 
van de aard of de omvang van de door hen 
verleende hulp. Artsen behoren zo spoedig 

25"mogelijk in dienstverband te komen tegen 
een op soort-gelijke funkties afgestemd 
vast salaris. 

Bij de behandeling en verzorging van zieken 
dient uitgegaan te worden van de persoon 

Joen niet van het niet goed funktionerende 
orgaan. ij 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' 

dj-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 struktuur 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 

5 te worden ondersteund door daarvoor be-
schikbare "thuishelpers". 

Indien opname in een ziekenhuis nodig is, 
dient daarvoor bij voorkeur een basis-
ziekenhuis beschikbaar te zijn met een be- 

42 perkt aantal specialismen. Daarin kan in on-
geveer driekwart van alle vraag naar zieken-
huiszorg worden voorzien. 

Per gezondheidsregio zal een aantal van dit 
soort kleinere ziekenhuizen aanwezig moeten 

/5' zijn: goed bereikbaar voor zieken en be- 
zoekers, van een omvang en sfeer waar men 
zich thuis" kan voelen. 
Afhankelijk van de omvang van de gezondheids- 
regio zullen dén of meer tot een centrum- 

)o ziekenhuis uitgebouwde -derhalve van meer 
deelspecialismen voorziene- ziekenhuizen be-
schikbaar moeten zijn. 

Het afstandskriterium speelt daarbij een 
wat geringere rol dan bij het basiszieken-

Ç' huis . Tussen de regionale ziekenhuizen en 
de daarin werkzame artsen dient elke vorm 
van konkurrentie -als zijnde tegen het be-
lang van de patiënt uitgesloten te zijn. 
Integendeel, een hechte samenwerking is 

jp met het oog op dat belang van grote beteke-
nis. 

Voor de zogenaamde "topzorg", waar sprake 
is van minder vaak voorkomende gevallen, 
dient een beperkt aantal over het land ver- 

Jf deelde topziekenhuizen te funktioneren. In 
principe zijn dit de akademische ziekenhui-
zen. 

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 
menswaardige wijze tegemoet te treden en 
te behandelen. 
Dit houdt in, dat niet alleen aan geneeskunde 
en ekonomie, doch ook aan ethiek en gedrags-
wetenschappen meer dan voorheen aandacht 
moet worden besteed. 

De te verwachten toenemende vergrijzing 
van onze bevolking met de daaruit resul-
terende behoefte aan geriatrische begelei-
ding en zorg dient een onderwerp van brede 
overweging te zijn, teneinde de daarvoor 
nodige voorzieningen en maatregelen tijdig 
te kunnen beramen en te realiseren. 

XII.3 Financiering. --------------- 
Daar de zorg voor gezondheid en Welzijn 
bij uitstek behoort tot de eerste levens-
behoeften dient de financiering door de 
overheid namens de gemeenschap veilig gesteld 
te worden. In een heffing naar draagkracht 
- derhalve via de belasting - komt het ka-
rakter van de gezondheidszorg het beste 
tot zijn recht. 

Een eigen bijdrage werd reeds afgewezen als 
/ oneigenlijk middel om de hulpvragenden kos-

tenbesef in te prenten. Deze kunnen immers 
de omvang van de nodige zorg niet bepalen, 
daar dit tot de deskundigheid van de behande-
lende arts behoort. Van laatstgenoemde moet 

/jderhalve gevraagd worden, cm alles te doen 
om verspilling te voorkomen door een weldoor-
dacht gebruik te maken - of in het belang van 
de patiënt in bepaalde gevallen geen gebruik 
te maken van de ter beschikking staande 

,20 mogelijkheden. 

Voorop dient de vraag te staan: welk soort 
hulp in een bepaald geval geboden moet worden 
en door wie dat het beste kan gebeuren. In 
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veel gevallen zijn de vragen niet van medi-
sche aard en kunnen de oplossingen dan ook 
niet door een medische benadering worden ge-
vonden. 

XII.4 Informatie, 

Op het terrein van de volksgezondheid is 
voorlichting een belangrijke preventief 
middel; informatie ter voorkoming van, aan-
doeningen, ongelukken en afwijkingen, en 
informatie t,a.v, het gebruik van medi-
cijnen vindt de EVP dan ook alle steun 
waard. 
Het spreekt van zelf, dat de EVP naast 
alle gedrukte voorlichting ten zeerste 

/, openheid van de kant der medici bepleit: 
patiënten kunnen pas hun mondigheid bele-
ven, als zij wéten waar het om gaat. ook 
kinderen horen reëel voorgelicht te wor-
den over wat er met hen aan de hand is 

/j-  en/of gaat gebeuren. Een verantwoordelij-
ke arts moet er zich van vergewissen of 
de (al dan niet volwassen) patiënt weet/ 
begrijpt welke behandeling en welke ge-
volgen daarvan hem of haar te wachten 

, staan. 

XII,5 Euthanasie en abortus provocatus. 
----------------------------------- 

Hoewel leven op zichzelf een waardevol ge-
geven" is, kunnen we niet anders dan ook 
erkennen, 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: gezondheidszorg is geen gevecht 
tegen de dood, maar een steun voor het leven. 

Waar zonder medisch handelen geen leven meer 
zou kunnen bestaan, moet do 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 

/overnemen door de wens van de zieke, tot af-
hankelijkheid veroordeeld, te negeren. 

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

In bovenstaande situaties wordt elke beslis-
sing genomen binnen de relatie van zieke en 
behandelende arts. 

2Waar de patiënt zelf geen stem meer heeft 
(= niet meer kan hebben) is zeker grote 
reserve vereist; het gaat in een beslissing 
nu immers om andermans leven. Slechts zeer 
na betrokkenen, partner of nauw bestaande 

, 
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. het afbreken van 
een zwangerschap. Gerekend het feit dat een 

Jj-nog niet geboren mens op geen enkele wijze 
heeft kunnen tonen wat hij van het leven ma-
ken kan, past grote voorzichtigheid in beoor-
deling van toekomstkansen. ook hier  nag  alleen 
aan de zeer na betrokkene(n) - de zwangere 

4/avrouw en haar eventuele partner - en de be-
handelende arts gevraagd worden, een besluit 
te nemen. Het opleggen van verplichte bezin-
ningsdagen alleen bij besluitvorming op 
dit punt doet geen recht aan het verantwoor- 

,z4-delijkheidsgevoel van de mensen, van wie 
in deze zaak een beslissing wordt gevraagd. 

Waar de overheid de kaders schept en de voor-
waarden binnen welke elk individu Z!fl  beslis-
singen in verantwoordelijkheid jegens zien-
zelf en zn naaste - en voor de EVP geldt: 
bovenal jegens God, die alle zonde en verdriet 
op aarde niet gemaakt heeft - kan nemen, past 
ook hier de overheid een beleid dat ieders 

verantwoordelijkheid ten volle erkent. 

XII .6 GEZINSVERZORGING. 

De gezinsverzorging zal op korte termijn ook 
op andere manieren moeten gaan werken, omdat 
de vraag van de kliënt veranderd is en omdat 
er minder geld beschikbaar is. 

5' Wijkgericht werken zal de hulp dichter bij 
de mensen brengen. Door het w-ijkgericht werken 
is het mogelijk, dat ook oudere mensen langer 
in hun wijk kunnen blijven wonen. 

/,/) De experimenten met avond- en weekendhulp  (by.  
in Dieren en Heerenveen) laten zien, dat een 
meer flexibele manier van huloverlenen in een 
grote behoefte voorziet. 

/ Uiteraard moet in de CAO een regeling getrof- 

, 
fan worden voor wat betreft de onregelmatigheits- 
toeslag. 
Er zal in de gezinsverzorging meer aandacht inoe- 
ten worden besteed aan de leefwijze van buiten- 
landse en Surinaamse gezinnen, en met name aan 
de positie van de buitenlandse en Surinaamse 
vrouw. 
Door de veranderde vraag en door de achterstond 
in opleiding van vrouwen in de gezinszorg, is 
het noodzakelijk, dat er meer geld beschik- 
baar wordt gesteld voor deskundigheidsbevorde- 
ring. 

XIII. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 

XIII,1 Inleiding. 

Als gevolg van groei van de bevolking en toe-
name van de welvaart is de meest kenmerkende 
ruimtelijke ontwikkeling in de periode na de 
Tweede Wereldoorlog die van de verstedelijkin'.  

Jr  Niet alleen door de uitbreiding van bestaande 
steden maar ook door de bouw van nieuwe ste-
den en uitgroei van kleine kernen, nam de 
verstedelijking van het platteland toe. Dit 
inroces van suburbanisatie werd versterkt door 
toenemend autobezit en -gebruik. Gevolg van 
deze ontwikkeling is een scheiding tussen wo-
nen en ,ierken, waardoor het aantal verplaatsin-
gen over grotere afstand toeneemt en nieuwe 
autowegen nodig zijn; kortom extra energie en 

4extra ruimte. Daarnaast komt een proces  on  
gang van achteruitgang van het woon- en leef-
klimaat in de oudere stadswijken, door gebrek 
aan onderhoud, het niet meer voldoen aan de 
huidige wooneisen van de woningen, weinig 

,speelruimte in verband met geparkeerde autne 
en drukke straten. Gevolg is het wegtrekken 
van de financieel draagkrachtigen naar nieuwe 
woonbuurten en de vestiging van sociaal-eko--
nomisch zwakkere groepen. 

,2j-Voor het goed funktioneren van de binnensteden 
vindt men het nodig om de bereikbaarheid er-
van voor de auto zo goed mogelijk te doen 
zijn. Het gevolg evenwel is, dat er verkeere-
en parkeerproblemen ontstaan, waardoor tevens 

3de bereikbaarheid voor andere groepen ver-
keersdeelnemers, langzaam verkeer en onenhars 
vervoer, afneemt en de binnensteden hun funk-
tie  als verzorgingsgebied voor de regio ver-
liezen. 

het platteland is er onderechefd aan te na 
van in gebieden die onder druk staan van 
nabijgelegen steden en gebieden waar het ver-
zorgingenivo steeds lager wordt. 

Ruintelijke, ordening betekent ook dat er een 
/0 afstemming plaats vindt tussen landbouw-

ontwikkelingen en handhaving en bescherming 
van natuurwetenscheppelijke en landschappe-
lijke waardevolle gebieden. Door toenemende 
schaalvergroting in de landbouw dreigt er een 

,/'j-minder aantrekkelijk landschap te ontstaan. 
Kunstmest en overbemesting hebben een terug-
gang van soortenrijkdom in planten- en dieren--
wereld te zien gegeven. 

Bij de huidige ekonomische recessie en-de 
'o veranderingen die op het maatschappelijk vlak 



24.  

plaatsvinden, zoals emancipatie en deeltijd-
arbeid, verandert ook het patroon van de 
ruimtelijke processen. De overheid zal door 
planvorming deze processen moeten geleiden. 

AANZETTEN TOT BELEID. 

XIII.2 Ruimtelijke ordening. 

In de ruimtelijke ordening gaat het om het 
afstemmen van verschillende aktiviteiten 
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 ontwikkelin-
gen, niet alleen door middel van planvorming, 
maar Ook door hiervoor de financiële midde-
len ter beschikking te stellen. In het kader 
van het te voeren ruimtelijke ordeningsbe-
leid hanteert de EVP de volgende uitgangspun-
ten: 
- De overheid dient een aktief beleid te 
voeren in het tot stand brengen van gewens-
te ruimtelijke ontwikkelingen. De rijks-
overheid geeft in hoofdlijnen dit beleid 
aan in struktuurschema's en struktuurschet-
sen en zal bijdragen in de kosten van aan-
leg van projekten. Het integratiekader 
bij uitstek is het streekplan. Op dit re-
gionale nivo kan een afgewogen beleid wor-
den ontikkeld van ruimtelijk relevante 
aspekten. Het bestemmingsplan blijft het 
juridisch harde plan op lokaal nivo, waar-
door zowel burger als overheid rechtszeker-
heidverkrijgt. 

- 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 wor- 
den vermeden. Tevens kan door inspraak 
de kwaliteit van de plannen verhoogd worden. 

Het besluitvormingsproces kan worden versneld 
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 aktiviteiten in 
de eerste plaats de intensivering van grond-
gebruik voorop moeten staan. Hierdoor kan 
onnodig grondverlies vermeden worden. 

De eigendom van alle niet agrarische grond 
4- 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 uitge-
geven. 

1,1 
- Handhaving van resterende natuurgebieden en 
landschappelijk waardevolle gebieden zal 
een zwaarwegende faktor zijn bij ruimtelij-
ke planning. 

- De verschillende maatschappelijke aktivi- 
j' teiten, wonen, werken, rekreëren, winkelen 
e.d., zullen zodanig gesitueerd moeten wor-
den, dat de lengte van de verplaatsingen 
wordt ingekort. Tevens zal het draagvlak 
van bestaande voorzieningen op een aksepta- 

) bel nivo moeten blijven. Dit betekent dat 
hét groeikernenbe leid moet worden afge -
bouwd en stadsvernieuwing moet worden ge-
intensiveerd. Mogelijkheden van verdich-
ting moeten worden benut, maar mogen er 

„j- niet toe leden dat de kwaliteit van het 
stedelijk milieu daardoor wordt verslech-
terd, bijvoorbeeld door het benutten van 
gronden die momenteel een groenbestemming 
hebben. 

Bij de ruimtelijke planning moet ingespeeld 
worden op veranderingen, die op het maat-
schappelijk vlak plaatsvinden, zoals 

emancipatie, deeltijdarbeid, meer vrije 
tijd. Dergelijke ontwikkelingen werken 

.15-onder andere door in het verplaatsings-
patroon en de keuze van woon- en werkplaats. 

- Bij grote stedelijke uitbreidingen voor zo-
wel wonen als werken zullen de mogelijkhe-
den van de bestaande infrastruktuur voor 

0de noodzakelijke ontsluiting benut moeten 
worden. Enerzijds worden hierdoor de ex-
ploitatiekosten gedrukt, anderzijds zal 
de bestaande infrakstruktuur efficiënter 

o benut worden en vindt minder ruimtebeslag 
/5 nlaats. 

- Het funktioneren van binnensteden kan 
worden verbeterd door de bereikbaarheid 
ervan te vergroten, het verblijfsklimaat 
te verbeteren en door versterking van de 
woonfunktie. In de eerste plaats zal daar-
toe de overlast van de auto moeten worden 
verminderd door betere verkeerscirkulatie, 
het instellen van parkeertarieven en de 
de vermindering van het aantal langpar- 
'  keerplaatsen, waardoor meer ruimte vrij-
komt voor openbaar vervoers-voorzieningen 
en langzaam verkeer. Stadsvernieuwing 
is een middel om de woonfunktie van ver-
ouderde stadsdelen te herstellen. 

In de landelijke gebieden zullen agra-
rische bedrijfsvoering en behoud van na-
tuurwetenschappelijke en landschappelijk 
waardevolle gebieden op elkaar afgestemd 
moeten worden. Middelen daartoe zijn 

/05-scheiding van landbouw- en natuurgebie-
den en/of beheersovereenkomsten. Uit oog-
punt van menswaardiger, milieuvriendelij-
ker en energiezuiniger bedrijfsvoering 
staat de EVP een ander dan het huidig gang-
bare landbouwbeleid voor (zie hoofdst.VIII) 
Deze kleinschaliger en arbeidsintensievere 
vorm van landbouw zal konsekwenties hebben 
voor de ruimtelijke inrichting van het 
landelijk gebied. 

/ Grootschalige voorzieningen voorde 
openluchtrekreatie dienen aan de rand 
van stedelijke gebieden en in de buf-
ferzones tussen de stadsgewesten gekre-
eerd te worden. Aandacht verdient daarbij 

ontsluiting ervan voor langzaam ver-
keer en het openbaar vervoer. 

- Bij landinrichtingsprojekten zullen om-
wille van het handhaven van landschap-
pelijk waardevolle gebieden in de eerste 

/23 plaats de mogelijkheden van kavelruil 
moeten worden benut. 

- De leefbaarheid van het platteland en 
de kleine kernen moet op  een aanvaardbaar 
nivo worden gehandhaafd. In centraal ge- 
legen kernen zal een goed voorzienings-
nivo moeten zijn. Waar dit ontbreekt,zal 
het moeten worden aangebracht. Alle 
kleine kernen zullen ontsloten moeten 
zijn door middel van openbaar vervoer. 

/JrZo niet door een lijn van het streek- 
vervoer, dan door middel van een klein-
schaline vorm van openbaar vervoer, zo-
als buurtbus, belbus of bustaxi. Voor 
belangrijke schoolroutes zullen fiets- 

,/paden voor een veilige situatie moeten 
zorgdragen. 

- Het aantal militaire aktiviteiten in het 
Waddengebied zal moeten worden terugge-
bracht. Nieuwe aktiviteiten in het 

,4Lauwersmeergebied zullen niet mogen 
plaatsvinden. 

XIII.3 Volkshuisvesting. 

Edn 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 
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in voldoende en goed gebouwde woningen. 
Ongeacht de wijze van samenleven met ande-
ren zal er naar gestreefd moeten worden, 
dat een ieder de woonruimte krijgt, die 
hij/zij wenst. In overleg met provincies 

/o en gemeenten zal de rijksoveitheid een even-
wichtige verdeling van nieuw te bouwen wo-
ningen moeten aangeven en mogelijkheden 
moeten biedenvoor stadsvernieuwing. Ondanks 
de ekonomische recessie is het nodig om de 

/f bouw van woningen op een hoog peil te hand-
haven. Dit is nodig in verband met de nog 
steeds aanwezige woningnood en het hoge 
percentage werklozen in de bouwsektor. 
De EVP hanteert het volgende als uitgangs- 

Ö punt : 

- Mede in verband met efficiënt grondgebruik 
zal sanering van wijken en renovatie van 
woningen een belangrijke plaats in het 
volkshuisvestingsbeleid moeten innemen. 

'j Gemeenten moeten in voldoende mate door de 
overheid financieel gesteund worden om 
stadsvernieuwing mogelijk te maken. 

- Het woningbouwprogramma zal afgestemd 
moeten zijn op de regionale woningmarkt-
situatie. Gebieden met een sociaal-eko-
nomische achterstand zullen speciale aandacht 
vereisen. 

- Het groeikernbeleid wordt als achterhaald 
beschouwd. Stadsvernieuwing en uitbreiding 

3f bij steden krijgen voorrang. Op deze wij-
ze zal een evenwichtiger woon-werkbalans 
ontstaan en bespaard worden op energie en 
en kosten voor infrastruktuur. 

- Partikulier woningbezit moet worden bevor-
derd door premiestelsels en belastingfa-
ciliteiten. Voor iedereen zullen reële  ii --

gelijkheden daartoe aanwezig moeten zijn. 
Dit laat onverlet de noodzaak van de bouw 
van voldoende huurwoningen voor hen die om 

L/5'wat voor reden dan ook geen eigen woning 
willen hebben. Voorekonomisch zwakkeren 
zal er een huursubsidiebeleid gevoerd moe 
ten worden. 

- Bij het huursubsidiebeleid dient er van te  

fó  worden uitgegaan, dat een huur van 17 % 
van het netto inkomen akseptabel is. Huur-
ders met lagere inkomens zullen via een 
Wet op de individuele huursubsidie een 
toeslag op hun huur kunnen krijgen. Huur- 

1  ders met hogere inkomens zullen bij het hu- 
ren van woningwetwoningen op overeenkomsti-
ge wijze een toeslag 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 direk-
ter te betrekken bij het volkshuisvestings-
beleid via inspraak in nieuwbouwplannen 
en sanerings- of vernieuwingsolannen. De  

ó'J- invoering van een uniform huurkontrakt 
is dringend gewenst. 

- Ter voorkoming van spekulatieve winsten op 
huizen, zullen door gemeenten op ruime 
schaal "anti-spekulatiebedingingen" worden 
toegepast. Deze dienen door de landelijke 
overheid te worden vastgesteld. 

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

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

In het kader van de stadsvernieuwing zal 

j onderhoud en verbetering van woningen ge-
stimuleerd moeten worden door subsidie en 
belastingfaciliteiten. Hiermee blijft de 
kwaliteit 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-oobouw en het voorzien in gepaste 
werkgelegenheid. Leefbaarheid en levendig-
heid zullen allereerst zijn gediend met het 
herstel van de woonfunktie van de binnen-
stad. Het historisch evenwicht tussen wo-
nen, werken en kultuur dient eer tot stand 
te worden gebracht. 

XIV WELZIJN. 

XIV,l Inleiding, 

Emancipatie. 
Vanuit Bijbelse principes, principes van 
liefde en bevrijding, wil de EVP opkomen 
voor al die groepen en enkelingen in de 

j' samenleving, die onderdrukt en/of achterge-
-steld worden. 

Tot die kategorie behoren nog steeds de 
vrouwen, Waar de EVP fundamentele gelijk-
waardigheid van mensen erkent, wil zij aktief 
zijn overal waar met dit principe geschip-
perd wordt. Vaak gebeurt dat om bestaande 
(machts)verhoudingen te kontinueren - waar 
het de EVP om gaat knellende en bedreigende 
strukturen te doorbreken, zal zij ook op 

/Jhet terrein van de bevrijding van vrouwen 
zich inzetten voor een eerlijke wetgeving, 
eerlijke sociale richtlijnen. 
Waar kinderen in het geding zijn, handelt 
de EVP vanuit het besef dat mannen èn vrou-
wen verantwoordelijk zijn voor opvoeding 
en opgroeien; de dwingende rol van het ou-
derschap mag niet zomaar als moederschap' 
aan een vrouw worden opgelegd. 

Ook invaliden en gehandikapten hebben het 
.25-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 regels 

J geeft in het bijzonder, ervoor te waken 
dat burgers met een handikap niet meer be- 
lemmeringen ondervinden in het beleven van hun 
mens-zijn dan hun handikap al voor henzelf 
meebrengt. 

JfGelijkwaardigheid 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 konstatering 
dat vele allochtone (niet in het land geboren) 
minderheden een dubbele achteruitstelling 
in de maatschappij ervaren: achteruitstel-
ling die zowel door de Overheid als door de 

fr -ontvangende samenleving wordt bewerkstelligd. 
De beleidsuitgangspunten van de EVP zijn 
deria lve: 
integratie als medeburger met de mogeli-
held tot behoud van het eigene; 

j de mogelijkheid tot remigratie openhouden 
en een voorwaardenscheppend beleid daartoe 
opstellen; 

- Doelstelling: 
- integratie moet gericht zijn op het kreë-
ren van herkenningspunten ter oriëntatie, 
op identifikatie met het hier bestaande 
systeem; 

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

- duidelijk maken dat allochtonen en autoch-
tonen dikwijls gelijke problemen kennen 
(huisvesting, werkloosheid) , proberen van 

/5- hieruit tot solidariteit te komen; 
- zoeken naar elementen die naast of boven 
het eigene van elke groep het gemeenschap-
pelijke van allochtonen en autotochtonen 
benadrukken, 
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AANZETTEN TOT BELEID. 

XIV, 2.Alloch tonen. 
------------- 
De vrouw van een buitenlandse werknemer 
heeft in Nederland geen zelfstandig bestaans-
recht. De wet zegt dat ze pas na drie jaar 
verblijf in Nederland een eigen verblijfs-
vergunning mag aanvragen. De eerste drie 
jaar woont ze dus uitsluitend als "vrouil van 
haar man" hier. Als alles goed gaat is er 
niets aan de hand. De moeilijkheden komen pas 
als ze van haar man wegloopt, echtscheiding 

,', aanvraagt e.d. 
Als ze van hem wegloopt, ken ze geen uitke-
ring vragen voor levensonderhoud. Als ze van 
hem scheidt, is ze hiér illegaal. Ze wordt 
dan naar haar land teruggestuurd. Geld voor 

/j-  haar en evt.kinderen is er niet. Beroep op 
haar familie is meestal onmogelijk, immers 
als gescheiden (weggelopen) vrouw is ze voor 
haar familie "dood". (Islamitische landen) .Er is 
dan ook alle reden om de Nederlandse wetgeving 

-94  zo te veranderen, dat vrouwen van buitenlandse 
werknemers, hier toegelaten, een persoonlij-
ke verblijfstitel krijgen. 
Kinderen van buitenlandse werknemers (die 
hier hun kinderen in het kader van gezinsver- 

jeniging hebben laten komen) moeten na het 
bereiken van de meerderjarigheid, een persoon-
lijke verblijfstitel krijgen. 

Kategorale organisaties ten dienste van al-
lochtonen moeten als primair doel hebben hun 

Jo  achterban te integreren in de ontvangende sa-
menleving met behoud van het eigene. Zodanig 
dat ze, binnen enige tijd, in staat worden 
gebracht om in de samenleving te kunnen funk-
tioneren. 

J,.rDeze organisaties moeten een sluisfunktie 
naar de ontvangende samenleving vervullen. 
Het staat allochtonen natuurlijk vrij om 
zelf organisaties op te zetten en te financie-
ren voor andere, specifieke zaken. Hierbij 

70 gelde dat wat voor autochtonen geldt, ook 
voor allochtonen moet gelden. 

Allochtonen, voor zover Nederlandse staats-
burgers, dienen naast dezelfde plichten als au-
tochtonen, ook dezelfde rechten, dus be- 

/7handeling 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 
effekt hebben op participatiebereidheid in 
het totaal maatschappelijk gebeuren van alloch-
tonen. Autochtonen zullen hierdoor inzien, 
dat zij niet achter kunnen blijven in aksep-
tatie van de allochtônen als medeburger. 

, -Het welzijnswerk onder allochtonen, nog kate-
goraal en vnl. door de overheid gesubsidieerd, 
moet gericht zijn op integratie in de samen-
leving. Ze moet een sluisfunktie naar de 
wijdere samenleving vervullen. 
Het overheidsbeleid moet gericht zijn op een 
geleidelijke afbouw van dit type welzijnswerk. 
In gelijke tred met de afbouw moet ervoor wor-
den gezorgd, dat de huidige werkérs in dit 
veld hun kennis en ervaring kunnen inzetten in 

„„
veld 

en andere instellingen, waar nodig. 

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

Vergroten van werkgelegenheid voor allochtonen 
eist een stimuleringsbeleid. Er moeten facili-
teiten komen, binnen de integratieplannen, 
waarbij personen en of groepen in de gelegen-
heid worden gesteld, afhankelijk van hun - 

I kapaciteiten, kleinschalige bedrijven op te 
zetten. Dit moet leiden tot voorziening in 
eigen behoeften/onderhoud. 

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

Bij het verlenen van subsidies aan het al- 
6'r gemeen wijkwelzijnswerk zal de overheid, 

afhankelijk van de verhouding autochto-
nen/allochtonen in de wijk, erop moeten 
toezien dat er ook medewerkers aanwezig 
zijn, die het welzijnswerk onder de in de 

4 wijk wonende allochtonen kunnen doen. 
v' Hierbij is niet van belang of de medewer-

ker al dan niet allochtoon is. 

Ten aanzien van buitenlandse werknemers 
moet bij het voorbereiden van beleid voor 

Qy deze groepering hun betrokkenheid worden 
v' verhoogd door inspraakprocedures. Hetzelf-

de gelde voor allochtonen. 
Hiertoe dient gestimuleerd te worden, 
dat genoemde groeperingen zich Op een of 

/andere wijze organiseren, zodat ze als 
adequate gesprekspartners kunnen worden 
aangemerkt. 

VOorzover allochtonen uitdrukkelijk de 
wens te kennen geven naar het land van 

/herkomst terug te willen, zal de Overheid 
daarbij intern - naar de potentiële remi-
grant toe - en extern - naar het land 
van herkomEt toe - al het nodige doen om 
de remigratie wens te vervullen. Hiertoe 
moeten procedures worden ontwikkeld. 

Er moeten programma's opgezet worden om 
de oriëntatie op de Nederlandse samenle-
ving te vergroten. Iets in de trant van 
"allochtonen oriënteren zich op de samen- 

/,i -leving". Hierbij worde gedacht aan Teleac-
kursussen, edukatieve  programme  aanbod van 
wijk- en buurtcentra. Aksentueren van de 
vaak overeenkomstige problematiek bij au-
tochtonen. Er naar toe werken dat de kur- 

,Q,sus uitmondt in heterogene samengestelde 
groepen. 

XIV .3 Gehandikapten. 
-------------- 

Aktivitèiten, gericht op emancipatie van 
invaliden en gehandikapten, verdienen ak- 
tieve steun, Ook financieel. 

In de sociale werkvoorziening dient de 
5' werknemer centraal te staan: de omstan-

digheden, waaronder gewerkt moet worden, 
dienen zodanig te zijn aangepast, dat ze 
mede dienen ter bevordering van het welzijn 
van de werknemer, 

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

Er dient een goede samenwerking te wor- 
/den bevorderd tussen sociale werkvoor-

ziening en het gezinsvervangend tehuis, 
dagverblijf of andere betrokken instel-
lingen. 

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

XV JUSTITIE. 

XV.1 Inleiding. 

Onze tijd zit vol problemen. Problemen, 
waar zelfs de politiek vaak geen raad 
meeweet. Mensen ervaren, dat het zo niet 
langer kan. Is het instrumentarium, waar we 

5 zo lang mee hebben gewerkt, nog toereikend 
om oplossingen te bieden? 
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Sinds jaar en dag is er nagedacht over 
de strukturen binnen onze samenleving: het 
gezin, het huwelijk, de overheid, het be- 

/0drijt, de kerk, de staat, e.d. Maar zijn 
de struktuurprincipes, diewe net elkaar 
bedacht hebben, nu nog voldoende om ons te 
inspireren, of werken ze demotiverend en 
verstarrend? 

/5 Binnen de EVP leeft de gedachte dat niet de 
strukturen op zichzelf maar de beginselen, 
de idealen erachter ons moeten helpen om 
aan de bedreigingen van de gerechtigheid, 
de 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 

2ƒ strukturen onbelangrijk zijn. Maar struktu-
ren dienen onderworpen te worden aan krite-
ria, die het leven van mensen, hun toekomst 
en hun roeping als dragende elementen 
hebben. 

3,f'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. 

,J - Doelstellingen. 
Wetgeving bedoelt te zijn:: 
- bescherming van het kwetsbare, het zwakke; 
- kans bieden op ontplooiing; 
- respekt voor de gelijkwaardigheid van al- 

le burgers. 
In het najagen van gerechtigheid is het 
handhaven van het recht het instrument van 
de overheid. Dat recht dient gehandhaafd 
te worden. Bedreiging van de gerechtigheid 

/f ligt in het verschijnsel dat 'machtigen' 
bepalen wat recht is. 

Het strafrecht is een instrument in handen 
van de overheid om er voor te zorgen dat wet-
ten worden nageleefd. Toegepaste sankties 
kunnen een negatief effekt hebben; die 
sankties 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- 
ƒJ-overtredend gedrag ten grondslag liggen, 

goed onderzoeken, alvorens tot maatregelen 
over te gaan. Dit impliceert, dat de over-
heid zich ten aanzien van bet strafrecht te-
rughoudend 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. 

Nederland is er trots op in zijn geschie-
denis woorden en daden van tolerantie en 
gastvrijheid aan te kunnen wijzen. Ons land 
heeft dus een naam hoog te houden. 

' Vanwege het sociale stelsel dat Nederland 
kent, heeft het opnemen van vluchtelingen 
nu duidelijker financiële gevolgen dan 
vroeger - dat mag echter geen reden zijn 
onze grenzen (bijna) te sluiten. Waar de 

Jo financiële faktor in deze tijd reden lijkt 
vluchtelingen en andere vreemdelingen te 
weren of weg te zenden, is het zaak, onder 
andere voor politieke partijen en over-
heid, te beseffen dat tolerantie die niets 

/fvraagt geen verdienste is en dienovereen-
komstig te handelen. 
Een partij, die bovendien weet heeft van 
Gods zorg voor alle mensen, kan met des 
te meer nadruk stellen, dat ook mensen moe-
ten 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. . Rechtshulp. 

Ook voor sociaal ekonomisch zwakke groepen 
moet recht te halen zijn. Dat houdt In dat 
rechtshulp betaalbaar moet zijn: een eigen 
bijdrage is een stap in de verkeerde 

5 richting. 
Klachten over politie en justitieel optreden 
moeten beoordeeld kunnen worden door een 
onafhankelijke instelling. 

XV.4. Adoptie en pleegouderschap. 

Adoptie en pleegouderschap zijn in ons 
land sterk aan regels gebonden, ter be-
scherming van het kind. Toch kunnen deze 
regels zich ook tegen het kind keren: 

J7 adoptieprocedures kunnen ontmoedigend lang 
zijn; pleegouderschap is slechts aan be-
paalde kategorieën voorbehouden. Versoe-
peling, resp. verruiming van voorwaarden zou 
mogelijk er toe leiden, dat meer kinderen 

la 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 

/j- situatie als waarvan hier sprake is,hun 
eigen leefomgeving te kiezen. 

XV.5. Strafrecht. 

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

Ten aanzien van justitiële informatie 
moet de uiterste terughoudendheid he- 

,/,tracht worden; een gestrafte hoeft niet 
langer gestraft te worden dan de rech- 
ter heeft bepaald. 

De interne rechtspositie van gedetineer- 
den en ter beschikking van de regering 

/j'gestelden verdient aandacht. Behoud van 
aktief kiesrecht zou als eerste stap over-
wogen dienen te worden. 

Het opsporen en vervolgen van gepleegde 
inbreuk op milieu- en ekonomische wet- 

.20 ten heeft prioriteit als we op weg willen 
naar een verantwoordelijke maatschappij. 
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