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De Vrije Democraten baseren hun visie op mens en maatschappij op de volgen

de uitgangspunten: 

1.Ieder mens heeft een onvervreemdbaar recht op een zo groat mogelijke per

soonlijke vrijheid, zolang die in overeenstemming is te brengen met een 

even grate mate van vrijheid voar anderen. 

(Dit recht geldt niet aIleen ten opzichte van medemens en overheid, 

maar ook tegenover economische en psychologische machtsposities van 

bijvoorbeeld grote ondernemingen en exploitanten van communicatie

media) 

a.Dit vereist op grond van sociale rechtvaardigheid en menselijke solida

riteit een herverdeling van ontplooiingsmogelijkheden, meer in het bij

zonder van kennis, invloed en inkomen. 

b.lnbreuk op iemands vrijheid in het kader van deze herverdeling is aIleen 

verantwoord wanneer dit geschiedt ten bate van diegene~,die voordien 

over een mindere mate van vrijheid beschikten dan degene wiens vrijheid 

wordt ingeperkt. 

2.Evenwicht tussen individuele vrijheid en gemeenschappelijke ordening is 

slechts mogelijk op basis van een voortdurend besef van onderlinge afhan

kelijkheid en van sen streven naar verdraagzaamheid. 

(Dit vereist het bestrijden van discrimiatie, stigmatisering en into

lerantie) 

3.Uitgaande van deze verdraagzaamheid en mede op grond van de schaalvergro

Hng en toenemende complexiteit van de menselijke samenleving is het toe

spitsen van tegenstellingen (polarisatie) als middel tot aanpassen en ant

wikkelen van maatschappelijke verhoudingen ondoelmatig en derhalve onge

wenst. 

Anderzijds leidt deze schaalvergroting en complexiteit tot de noodzaak 

pen in de samenleving. /f "c;. 
til 0 

Van een voortdurend en kritisch onderzoeken van gevestigde machten en ver

houdingen, die onder het mom van het gemeenschappelijk belang in werke

lijkheid dienstbaar kunnen zijn aan de belangen V~D\~l~'legieerde groe-
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Uit deze uitgangspunten trekken de Vrije Democraten de volgende conclusies: 

1.De gewenste wijzigingen in de maatschappelijke structuur dienen gebaseerd 

te zijn op een beheerste en geleidelijke evolutie vanuit het verleden via 

het heden naar een betere toekomst. 

2. Pragmatisch realisme leidt tot het kritisch aanvaarden van het he den als 

gegeven uitgangspositie naar de toekomst. Naast bijsturen betekent dit 

echter tevens het realistisch ontwikkelen van structurele veranderingen. 

3.In een dergelijk veranderingsproces dient te worden gestreefd naar een 

evenwicht tussen behoudzucht en onbeheerste afbraak. 

Deze uitgangspunten en conclusies vormen voor de Vrije Democraten de basis 

voer hun partijpolitieke opstelling. Van deze basis zal niet worden afge

weken. 

Concretisering in programma's en tijdfaseringen is vatbaar voor onderhan

delingen en daaruit voortvloeiende compromissen met andere partijen, en 

wel om twee redenen: 

1.Tussenliggende doeleinden ver~isen vanwege de onvoorspelbaarheid van de 

toekomst en de beperkte spankracht van elke menselijke samenleving steeds 

bijsturing. 

2.Juist de menselijke capaciteit tot bijsturing van zijn toekomst maakt het 

mogelijk uiteindelijke doeleinden langs verschillende doch gelijkwaardige 

wegen te realiseren. 

Dit betekent echter dat het uiteindelijk regeringsprogramma waarvoor de 

Vrije Democraten medeverantwoordelijkheid zullen drag en niet in tegenspraak 

zal mogen zijn met bovengenoemde uitgangspunten en conclusies. 

Als hieronder op enige onderwerpen nader wordt ingegaan, is dit niet een 

definitieve stellingname. Het gaat er slechts om de instelling van de Vrije 

Democraten te typeren. 

1.Vroegtijdige en volledige informatie dient als middel tot de noodzakelijke 

verbetering van de besluitvorming op alle niveaus en in alle sectoren van 

de samenleving.Uiteindelijk gaat het erom dat er meer directe en doeltref

fende invloed kan worden uitgeoefend op voorbereiding en uitvoering van 

het beleid door allen, die de gevolgen van dat beleid ondergaan. 

2.Het overheidsbeleid dient ruimte te bieden aan het consumentenzelfbewust

zijn.Dit houdt in een betere zeggenschap niet alleen over prijs en kwali

teit van aangeboden goederen en diensten, maar vooral ook OVAr de relatie 
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met het eigen en het algemeen menselijk welzijn. 

3.Aan het kleuter- en basisonderwijs dient een duidelijker prioriteit te 

worden gegeven.Verder dient ook aan de "education permanente" meer aan

dacht te worden besteed. Deze twee prioriteiten houden voorlopig finan

ciele consequenties in voor het gehele voortgezet en hoger onderwijs.De 

overheidspositie inzake onderwijs behoort tegenover iedere burger gelijk 

te zijn. Daarom moet de overheid niet in een dubbelfunctie in het onder

wijs staan. (Beheerder van scholen en hoedster van het algemeen belang). 

4.Sociaal-economisch beginsel is dat de gemeenschap de zorg heeft voor de 

sociaal zwakke groepen. De invloedsverdeling tussen de factoren arbeid, 

kapitaal en management dient te worden herzien. Ongelijkheid in arbeids

voorwaarden tussen man en vrouw dient op aIle niveaus te worden opgeheven. 

5.Milieubeleid dient uit te gaan van het belang, ook voor de toekomst, van 

de mensheid in het algemeen en niet slechts van dat van de individuele 

consument. Onderzoek naar nieuwe en "schonere" energie-bronnen moet wor

den aangepakt. Tenslotte dient te worden onderkend dat een doeltreffend 

milieubeleid slechts mogelijk is door internationale samenwerking, neer

gelegd in bindende verdragen. 

6.Cultuur dient als een wezenlijk onderdeel in het maatschappelijk leven 

te worden geintegreerd. Bet subsidiebeleid van de centrale en locale 0-

verheid dient met name ruimte te bieden voor experimenten. 

7.In de buitenlandse politiek zijn ontspanning en veiligheid onverbrekelijk 

verbonden. Daarom dient ons land in de nabije toekomst lid te blijven van 

de NAVO, mede omdat dan geen aanleiding bestaat voor de vorming van een 

Europese kernmacht, die gevaarlijk voor de vrede moet worden geacht Ons 

land kan binnen EEG en VN een belangrijker eigen rol spelen, bij voor

keur samen met andere kleine landen. 

Met name binnen de EEG bestaat het gevaar dat onze machtiger partners 

de noodzakelijke mondiale solidariteit veronachtzamen. Daaruit vloeit 

voor ons land mede voort een hoge prioriteit voor efficiente ontwikke

lingshulp. 

8.Bij de welzijnszorg gaat het erom vooral de sociale oorzaken van de 

welzijnsnood weg te nemen. Bet accent dient daarbij tevens te liggen op 

preventieve en extramurale zorg. 
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De Vrije Democraten nodigen iedereen uit, die dit manifest kan onderschrij

ven en eventueel wil meewerken aan de verwezenlijking van de daarin ontvouw

de gedachten, adhaesie te betuigen aan het Secretariaat van de 

VRIJE DEMOCRATEN, Postbus 1040, OEGSTGEEST. 
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