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1. De Republikeinse Partij is een democratische partij op republi
keinse grondslag, die ervan uitgaat dat werkelijk democratische 
beginselen onverenigbaar zijn met erfopvolging van het staatshoofd. 

2. De R.P, verlangt naleving zonder voorbehoud van de Universele 
Verklaring Van de Rechten van de Mens, welke op 10 december 1948 
door de Verenigde Naties is aanv~ard en geproclameerd. 

3. De'ft.P.verwerpt fascistische, neo-nazistische, communistische en 
andere totalitaire stromihgen. De R.Poacht partijvorming op 
confessionele grondslag overbodig en niet in het belang van de 
politieke duidelijkheid. De R.P. verwerpt iedere vorm van dis
crimina tie op grond van levensbesohouwing, afkomst of anderszins. 

4. De R.P. s~eeft naar beter democratisch contact tussen kiezers en 
gekozenen. Als middel hiertoe ziet zij het recht van referendum 
van de partijleden ten opzichte van de namens de Pa~tij in de 
vertegenwoordigende lichamen zitting hebbende afge~~ardigden en, 
waar het grondwetswijziging of andere belang:rijke besttturlijke 
wijzigingen betreft, het volksreferendtun. 

5. De R.P. staat zo veel mogelijk individuele vrijheid voor en zo 
min mogelijk oVerheidsbemoeiing anders dan op grond van sociale 
rechtvaardigheid, openbare veiligheid en hygiene, ruimtelijke 
ordening en het waarborgen van de rechten van de individuele mens. 

6, De R.P. ziet het als taak van de overheid krachtig op te treden 
tetn, uitbuiting van de ene mens door de andere op het gebied van 
de eerste levensbehoeften en tegen omstandigheden die hiertoe 
kunnen leiden. Ook de met de menselijke samenleving verbonden 
dieren dienen verzekerd te zijn van het noodzakelijke levenson
derhoud en gevrijwaard te zijn tegen ieder onnodig lijden. 

7. De R.P. wensteen op verdraagzaamheid en bereidheid tot samenwerking 
gevestigde internationale rechtsorde. Eng-nationalistische stro
mingen acht zij verwerpelijko De R.P. ziet verdere vrijmaking van 
het internationale goederen- en dienstenverkeer, bevordering van 
internationaal toeristisch en cultureel verkeer, multilaterale 
vermindering van de bewapening en samengaan of samengroeien in 
federatief verband van staten als middelen tot grotere welvaart 
en betere internationale verhoudingen. 
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Hoe denkt de Republikeinse Partij deze beginselen te verwezenlijken? 
Hierover kunt u meer lezen, niet aIleen in het ACTIEprogramma van de 
partij, maar vooral in ' 

REP U B LIE K BENELUX 

Op dit maandblad kunt u zich abonneren voor f6.- per jaar, losse 
nummers fO,50. steunt d,e R.P. in haar streven naar een nieuwe, frisse 
maatschappijvorm! Lidmaatschap inclusief maandblad f12.- per jaar. 
AIle verdere inlichtingen aan bovenstaand adres of bij het contact
adres in uw omgeving: 
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