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am nederlandse christen I. democraten 

Postadres: Psatbue 105, 5280 AC B0XEL 

Telefoon t 070 -542826 
04160-34569 

DE N.C.D. STAAT OPEN VOOR ALLE NEDERLANDSE OECUMENISCH GEORIENTEERDE 

CHRISTENEN EN GELIJKDENKENDEN, ONGEACHT HUN AFKOMST, DIE ZICH WILLEN 
VERENIGEN IN  MN  POLITIEKE GROEPERING, WELKE ZICH RICHT OP EEN GEZONDE 
TOEKOMST VAN NEDERLAND. 

De partij is als vereniging opgericht op 30 januari 1978  te Boxtel, 
waarvan aldaar notariele akte is opgemaakt. 
De N.C.D., waarvan de zetel gevestigd is te 's-Gravenhage, is op 
23 november 1978  door te Kiesraad onder nummer 210 geregistreerd. 
In het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
te 's-Gravenhage werd de N.C.D. op 19 december 1978 ingeschreven 
onder nummer V 408078, en heeft derhalve rechtspersoonlijkheid. 

LANDELIJK BELEID: afgestemd op gezamenlijke belangen, 
waarbij onder meer voorop staan: 

- vrijheid .- verantwoordelijkheid; 
- het particulier initiatief; 
- dienstbaarheid - leefbaarheid; 
- verandering eenzijdige informatie; 
- bescherming van het gezin; 
- herstel van evenwicht tussen welvaart en welzijn; 
- de Staat moet niet dirigeren, maar corrigeren. 

PROVINCIAAL BELEID 

EN REGIONAAL BELEID: afgestemd op het eigene van iedere provincie. 

GEMEENTEBELEID: afgestemd op afzonderlijke gemeentebelangen. 

DOEN (UtH4flI WE ALLES, MAAR DAN OOK ALLEEN 

ALLEN SAMEN 

Landelijk postadres: Postbus 105, 5280 AC BOXTEL 

Postgirorekening: 3644813 

JD  
Bankrekening: 

L 
 N.M.B. - Boxtel, nr. 67.46.64.825 t.n.v. 

Penninga. N.C.D. 
(Postgiroar. van de bank N.M.B. - Boxtel: 1095361) 
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Vm1LrIJI.Ic-1  

Waar staan wij  voor als N.C.D.? 

Basisgedachte: DIENSTBAARHEID LEEFBAARHEI D 

De NCD is geen afsplitsing van een grote partij, echter voortgekomen uit een 
aantal ektie- en belangengroepen. 

Hoofdpunten: 1. Referendum 
2. Algehele leefbaarheid 
3. Streefpunten van de Belangengroep RECHTEN VOOR AL WAT LEEFT 
tf. Mentaliteit in Nederland 

(Verandering eenzijdige informatie) 

Onder DEMOCRATIE verstaan wij drie vormen: 

1. Referendum - democratie, zowel nationaal, regionaal en 
plaatselijk. 

2. Basis - democratie, de bevolking van een wijk, dorp of 
kleine stad moet zlf kunnen beslissen over veranderingen 
in de woonomgeving. 

3. Financiele - democratie, de meerderheid van  one  inkomen 
dient niet onttrokken te worden aan onze eigen beslissings-
bevoegdheid door de Staat. 
Er is slechts een schijndemocratie in financieel Opzicht. 

Economische doelstellingen: 

1. Het onafhankelijk maken van de invoer van strategische 
delfstoffen. 

2. Een positieve handels- en betalingsbalans. 
3. Het terugdringen van de werkeloosheid. 

Groeperingen, welke, onder behoud van eigen zelfstandigheid, medebepalend zijn 
voor het Landelijk NCD-programma: 

De Belang~~LlEr2ep_RECgTEN_VOOR_ALWAT_LEEFT stelt: 

"Een groepering zal effectief kunnen werken, als een ieder op het eigen gebied 
werkzaam zou kunnen blijven, omdat "specialisme" nodig is om goede resultaten te 
boeken tegen verouderde wetten, conservatisme en eenzijdige 

Zij brengt onderstaande punten naar voren: 

1. Trachten maatschappelijke en geestelijke verruwing van de mensheid te bestrijden. 
2. Trachten verandering te brengen in de eenzijdige informatie bij: het Neder-

landse volk, publiekrechtelijke instanties, bedrijfswereld en overheid. 
3. Het stimuleren van persoonlijke bereidheid tot het helpen van mens, dier en 

milieu. 
k. Preventieve gezondheidszorg en vrije keuze in behandelingswijze, ook via het 

ziekenfonds en ziekteverzekeringen. 
5. Trachten een omschakeling te bevorderen op het gebied van landbouw en 

veeteelt, z6dat er ethisch, ecologisch en tch economisch gewerkt kan 
worden door de agrarier. 

6. Etikettering (keurmerk) van waren, vooral van alternatieve voeding 
(landbouw- en veeteeltprodukten). 

7. Doeltreffender maatregelingen tegen overtredingen en wetsontduikingen, die 
dierenleed en milieubederf ten gevolge hebben. 

8. Trachten hulp te verlenen bij o.a. bejaarden en alleenstaanden. 
9. Het bevorderen van de keuze tussen militaire dienstplicht en een sociale 

dienstplicht voor alle jonge mensen (jongens n meisjes) ten behoeve van 
medemens en medeschepselen. 

10. Opvang van ongewenste kinderen door aanpassing van de adoptiewet. 

RECHTEN van de MENS, bestaan er ook RECHTEN van het DIER? 
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De ALGEMENE BEJAARDENPARTIJ "GELDERLAND" stelt: 

'Een betere leefbaarheid voor de ouder wordende mens". 

Zij brengt onderstaande punten naar voren: 

1. Meer aangepaste woningen voor invaliden en voor de ouder wordende mensen. 
2. Gezinshulp bieden en de ouder wordende mens zo lang mogelijk zelfstandig 

laten. 
3. Extra huursubsidie voor bejaarden d.m.v. het geld dat vrij komt bij het 

afbouwen van de huurgewenning. Kale huren zijn te hoog. 
+. Opheffing van het verbod om kamers te verhuren voor bejaardenwoningen 

(extra inkomsten voor bejaarden en vermindering kamernood). 
5. Verlichting van de zuiveringslasten voor bejaarden. 

Oudere mensen verbruiken minder dan jonge gezinnen. 
6. Vrij maandabonnement telefoneren voor bejaarden, die geen pensioen hebben. 
7. Invoering van een alarmsysteem voor bejaarden. 

Betere veiligheid, ook voor andere groeperingen, o.a. alleenstaande vrouwen 
8. Invoering van de wijkagent, die in de betreffende wijk woont voor overdag, 

's avonds en 's nachts. 
9. Inspraak vergroten van bejaarden. 
10. Aanvulling kostenvoorziening voor het verzorgingsaspect waar problemen 

liggen (extra wensen, die niet betaald kunnen worden uit AOW of uit pen-
sioen voor bejaarden d.m.v. een toelage c.q. tegemoetkoming 3f d.m.v. een 
fiscale aftrek). 

AKTIE LESCHOT 

Een Beweging voor Leefbaarheid 

De Beweging voor Leefbaarheid draagt een raamwerk aan voor een nieuwe maat-
schappijvorm. Centraal staat voor haar de leefbaarheid, dienstbaarheid en 
medemenselijkheid. Na invulling van deze drie begrippen dient ook iedere 
overheidsbeslissing hieraan te worden getoetst. In ons huidig bestel is de 
economie centraal en doel, terwijl volgens de beweging ook de economie aan 
eerdergestelde eisen dient te voldoen. De economie dient middel te zijn en 
de mens moet centraal staan in verhouding tot de gehele natuur. 

Aan de hand van dit raamwerk wijst de beweging op foutieve beslissingen en 
geeft zelf richtlijnen en voorbeelden hoe de ombuiging kan plaatsvinden. 

LIGA VOOR VOLKSWIL 

Deze liga wil: invoering in Nederland van het recht van REFERENDUM. 

"La FEMITUDE" 

Van gescheiden hokjesmaatschapp 

naar optimale samenleving. 

Stopzetting van de produktie van de SS-20-raketten, en ontmanteling van de 
reeds opgestelde raketten van het Oostblok. 
Indien er geen stopzetting van te produktie van SS-20-raketten plaatsvindt, dan 
algehele beindiging van alle hulp en samenwerking. 

Zolang de verzorging van mens en dier thuis geen fundamentele plaats in ons 
economisch en maatschappelijk bestel heeft, zijn de moeilijkheden van de vrouw, 
welke met een of meer kinderen alleen gelaten is, dikwijls onoverkomelijk. 
Dan ontbreekt in vele gevallen te kostwinning. 
Adoptie is een oplossing in bepaalde gevallen. 
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Waar staan wij verder voor als N.C.D. P 

Sociale Zaken 

• Voor het op verantwoorde wijze omzetten van een deel van de winst in werk, 
door het scheppen en behouden ven werkgelegenheid; tevens door een deel 
van de winst op onze energiebronnen (o.a. aardgas) aan te wenden voor het 
ontwikkelen van alternatieve energiebronnen. 

• Voor werk scheppen in de industrile/particuliere sector en geen uitbreiding 
meer van de collectieve sector. 

• Voor het losmaken van de mens en de aan hem/haar gekoppelde arbeid en inko- 
men. De unieke mens verdient de centrale plaats. 
Want geld mag niet de boventoon voeren. 

• Voor het criterium "aangepaste arbeid" een oplossing te vinden, waarbij de 
mens in het geheel meer naar het praktische kunnen wordt bekeken dan naar 
diploma's c.q. theoretische kennis. (gevolg: o.a. werkeloosheidsvermindering) 
De premiedruk op de loonsom dient niet zo hoog te worden dat we ons verder 
uit de markt prijzen en een nog grotere werkeloosheid ontstaat. 

• Voor het eventueel toekennen van A.O.W. voor ongehuwde o± alleenstaande 
vrouwen en mannen op 60-jarige leeftijd. 

• Voor speciale maatregelen voor arbeidsintensieve bedrijven. 

• Voor uitbetaling (en mogelijk andere vormen van eerherstel) van de tot op 
heden nog lopende schulden aan de in het voormalig Nederlands-Indi verblij-
vende militairen en burgers, die tegen de Japanners vochten en de militaire-
en burgergevangenen. 
De Koninklijke woorden van Koningin Wilhelmina ten spijt, die toezegde, dat 
alle schade zou worden vergoed. 

• Voor het inzicht dat pensioengerechtigden, die niet kunnen werken of "vrije 
maatschappelijke diensten" willen verlenen, van een menswaardig bestaan 
worden verzekerd. 

• Voor het gebruik van sociale voorzieningen voor de gehele bevolking, zonder 
de zelfstandigen hiervan uit te sluiten. 

• Voor gelijkstelling van zelfstandigen met loontrekkenden wat betreft uitke-
ringen arbeidsongeschiktheid tot een bepaald maximum en minimum. 

Wetenschapsbeleid 

• Voor uitvoering van een nationaal energieprogramma. Doel: Nederland op korte 
termijn onafhankelijk maken van Olie uit o.a. het Midden-Oosten. 
Indien nodig: Uitbreiding kernenergie onder maximale veiligheidsvoorwaarden. 

• Voor het toepassen van andere bronnen van energie voor zover dat mogelijk is 
en meer geld uit te trekken voor onderzoek naar nieuwe energiebronnen. 
De  NOD  denkt in de wereld hierbij (i.p.v. olie) aan: 
zonne-energie; aardwarmte; olie uit steenkool en stoom m.b.v. zonne-energie; 
olie uit leisteen; hout; vulkanen als energiebron: turbinemotoren aangedre-
ven m.b.v. hete vulkanische dampen. 
Grootscheepse fabricage van alcohol (uit biomassa, uit suikerriet) methanol 
(uit kolen) methaangas (uit afvalverwerking b.v. uit stalmest af uit zeewier) 
waterstofgas (diversen) en uitvoering windmolenprogramma. 
Dit moet betaald worden o.a. uit de opbrengst van het aardgas. 

• Voor het opbergen van atoomafval in geologisch stabiele lagen op een zoda-
nige manier, dat geen permanente bewaking nodig is en geen schade van be-
tekenis zal kunnen gaan ontstaan voor mens, dier en milieu. 

• Voor een apart ministerie c.q. staatssecretariaat voor energiebeleid. 

Volksgezondheid en Milieuhygine 

• Voor een milieuwetgeving, welke o.a. inhoudt: 
omschakeling van milieuvervuilende naar milieuvriendelijke industrieen; 
verordeningen, die de vervuilers noodzaken tot schonere verbranding en 
verantwoorde lozing van afvalstoffen, 
in het bijzonder in dichtbezette bevolkingscentra en natuurgebieden. 
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o Voor een geestelijke gezondheid (weerbaarheid) van  one  volk. 

• Voor het strijden tegen milieu-, taal- en mentaliteitsvervuiling 
(speciaal bij de media, radio- en TV-uitzendingen). 

o Voor recht op volwaardig brood waar van levensbelang zijnde vitaalatoffen 
(o.a. vitaminen en mineralen), de tarwekiem niet uit verwijderd mogen 
worden. 
De BROODWET van 1900, die het de meelfabrikanten mogelijk maakt het hoofd-
voedsel 'ons dagelijks brood' levenloos te maken, dient herzien te worden. 
Welvaartsziekten, hoge ziektekosten, zijn hiervan een gevolg. 
De  NOD  vindt dat een ander maalproces ingevoerd dient te worden, opdat in 
het brood behouden blijft wat noodzakelijk is,om een goede geestelijke en 
lichamelijke gezondheid van de mens in stand te kunnen houden. 

• Voor verlaging van de vrijwillige ziekenfondspremies voor bejaarden. 

• Voor bevordering van 'ZELF HULP'-cursussen, om de ziektekosten zoveel mo- 
gelijk terug te kunnen dringen en de 'ziekte-industrie' tegen te gaan. 
Er dient een deskundige rijkscontr6le te zijn. 

o Voor een aktieve preventieve gezondheidszorg en erkenning van alternatieve 
geneeswijzen. 
Alle geneeswijzen dienen aandacht te krijgen; de patint heeft het recht om 
op de wijze te genezen, die bij hem of haar passend is. 

o Voor erkenning van het officieel gebruik van het geneesmiddel vasolastine 
(een geneesmiddel voor o.a. ernstige reuma lijdende-, hart- patinten, e.a.). 

o Voor het bouwen van een eenvoudig gezondheidsoord/kuuroord in Nieuweschana. 
Het verwijzen naar dit gezondheidsoord dient op basis van het ziekenfonds of 
ziekteverzekering te geschieden. 

o Voor het prioriteit toekennen op de gezinsvorming, welke de hoeksteen, de 
basis van onze samenleving is. 
Het eerste recht van de mens is het recht om te leven. 
Niet aborteren zonder meer, maar adopteren, voor zover dit medisch en 
medisch-sociaal verantwoord is. Het betreft een mens! 
De mens heeft de bescherming van de gemeenschap nodig. 

o Voor bescherming van het ongeboren leven en eerbied voor al het geschapene. 
God schiep mens en dier. Beiden hebben rechten. 

• Voor uitbreiding van adoptiemogelijkheden. 
De  NOD  wil steun aan opvangcentra voor ongehuwde moeders of aan de vrouw in 
nood krachtig bevorderen. 

o Voor het handelen uit naastenliefde. Dienstbaarheid. 
Vrijheid en recht is steeds uit naastenliefde, uit barmhartigheid handelen. 

Economische Zaken 

o Voor welzijn- c .q. welvaartsbevordering op basis van optimaal functioneren, 
een vrije(re) markteconomie, stimulering van het particulier initiatief 
(zowel van bedrijven als van verenigingen) en het ondersteunen van en kansen 
bieden aan sociaal zwakkeren. 

• Voor een levenskrachtig en gezond ambachtelijk (arbeidsintensief) midden- en 
kleinbedrijf. 

• Voor een ander belastingsysteem 66k voor gezinsbedrijven. 

• Voor een juist gerichte- en evenwichtige produktie- en verkoopmethoden, 
waarbij o.a. wordt gedacht aan kleine zelfstandige ondernemers en andere 
alternatieven (vestigingsbeleid op basis van rentabiliteit). 

o Voor het zo spoedig mogelijk aanpassen van levering van het aardgas aan het 
buitenland. De levering dient zodanig te geschieden (tegen aangepaste prij-
zen) dat geen aardgas behoefd te worden ingevoerd. 
Het is nodig zo zuinig mogelijk om te gaan met de energie. 

• Voor een loskoppeling van de olie- en de aardgasprijzen van de OPEC-olieprijs. 

• Voor een economie met inschakeling van  alien  i.p.v. uitschakeling van tevelen, 
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Binnenlandse Zaken 

• Voor de gedachte, dat de Staat slechts het algemene kader dient vast te 
stellen, waarbinnen burgers en bedrijven op een positieve manier aan de slag 
kunnen komen. 
De Staat moet niet dirigeren, maar corrigeren in de weg van het recht. 

• Voor het terugdringen van de macht en bemoeizucht van de overheid; deze 
moet zich weer gaan bezighouden met de zaken, die de burgers zelf niet 
kunnen bestrijken; en dan alleen op de hoofdlijnen (afschaffing van staats-
monopolies). Het regelen van details moet worden overgelaten aan de burgers. 

• Voor het indammen van ambtelijke willekeur. 

• Voor decentralisatie: afstoten van rijkstaken naar de provincie, en van de 
provincie naar de gemeente. 

• Voor het openbreken van de verstarring, vereenvoudiging binnen ons bestel, 
zodat er ruimte komt voor nieuwe impulsen. 

• Voor handhaving van het Koninklijk Huis. 

• Voor instelling van het recht van een facultatief referendum, teneinde de 
kiezers rechtstreeks te kunnen raadplegen over zaken van bestuur. 
Eensdeels doordat de minister, op advies van de volksvertegenwoordiging een 
referendum kan laten houden, anderdeels doordat de bevolking, op basis va 
handtekeningen van bijvoorbeeld minimaal 5% van het aantal kiezers aan de 
minister aangeboden, een referendum kan laten houden. 

• Voor die herindeling der gemeenten, waarbij men voor het desbetreffende ge-
bied een eenheid dient na te streven. Niet alleen economische motieven, 
maar ook maatschappelijke en sociale uitgangspunten dienen verwezenlijkt te 
worden (de menselijke moot). 

• Voor een oplossing van het Ambonezenvraagstuk. 

Financin 

• Voor een sterke terugdringing van de overheidsuitgaven; snoeien vooral in 
die sectoren, waar de overheid onnodig, blokkerend en verspillend werkt. 
Er dient nagegaan te worden waar een ambtenaar gemist kan worden en voor 
zover dit mogelijk is, overgeplaatst kan worden naar een afdeling welke 
werkelijk uitbreiding behoeft. 

• Voor het streven naar sluitende staatsbegrotingen, zoveel als mogelijk is; 
d.m.v. het niet meer voorop willen lopen in de internationale politiek. 

• Voor drastische vermindering van de staatsschuld. 

• Voor een vernieuwd belastingstelsel, waar het draagkrachtprincipe weer dui-
delijk zichtbaar wordt; trapsgewijze verlaging van de belastingen; daardoor 
verhoging van netto-inkomen znder verhoging van bruto-inkomen. 
Vennootschapsbelastingen in een lager tarief naar mate mr mensen in vaste 
dienst zijn van een bedrijf. Dit om de werkeloosheid terug te dringen. 

• Voor indamming van de cumulatie van inkomens: 
salarissen en emolumenten van overheidspersoneel, kamerleden en andere be-
stuurderen en ook vertegenwoordigers, die zitting hebben in bet Europese 
Parlement. 

Geen bijbaantjes voor kamerleden en overheidsfunctionarissen en indammen van 
de vele buitenlandse reizen op kosten van de gemeenschap. 

• Voor een sterke, waardevaste munt. 
De NCD wenst een terugkeer naar de gouden standaard. Dit, om de inflatie 
sterk terug te dringen en om een daling van het disconto mogelijk te maken 
in economisch slappe tijden. 
Stopzetting van de monetaire financiering (geen extra vergroting door 
het drukken van bankbiljetten). 

• Voor een welvaartsvast pensioen. 
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Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

o Voor een optimale samenwerking tussen mannen gn vrouwen •..., ongeacht 
kennen en kunnen, leeftijd en conditie. 
De kloof tussen beide werk-sectoren dient overbrugd te worden, zodat iedere 
sector een eigen plaats krijgt binnen ons bestel. 
De reeds erkende produktieve-sector met het kostwinnings-aspect ... 
de nog te erkennen huishoudelijke-sector met het verzorgings-aspect thuis 
dienen twee economische eenheden op te leveren per zelfstandige micro-leef-
woonvorm. 
Dit is noodzakelijk om tot herstel van verstoorde evenwichten te kannen komen. 
Herstel van de verstoorde evenwichten, erkenning van de huishoudelijke sector, 
nst (de heilige koe van) de productieve sector. 

o Voor een betere aanpassing van de wensen en de noden van de gehandicapten in 
onze maatschappij. 

o Voor bevordering van vrijwillig welzijnswerk. 

o Voor het benaderen van de echte problemen, waar geen welzijnswerker of ar- 
beidsbureau nu iets aan doet. - 

o Voor het standpunt dat de regering niet alles behoeft te regelen; 
de mensen dienen zelf voor eventuele zaken de maatschappelijke/particuliere 
organisaties te raadplegen; deze o rganisaties dienen samen te werken. 
De MCD geeft in overweging een apart directoraat voor emancipatiezaken in 
de ruimste zin van het woord. 

o Voor beperkte en verantwoorde culturele subsidieverleningen. 
De overheid dient slechts d&r te subsidiren, waar levenskrachtige parti- 
culiere activiteiten tijdelijk financile hulp nodig hebben. 
Het gebruik van voorzieningen dient verder niet gestimuleerd te worden; 
het oneigenlijke gebruik c.q. misbruik is al groot genoeg ..... 

o Voor de stelling dat kunst niet volledig gesubsidieerd behoefd te worden. 
De NCD is van mening, dat kunsten thuis horen in een aparte afdeling van 
een ministerie, waarbij onderwijs, wetenschap en/of informatica nauw bij be-
trokken dienen te zijn. 

• Voor stopzetting van subsidieverleningen aan aktiegroepen en dergeljken. 
Zij dienen zelf het benodigde geld bij elkaar te brengen. 

• Voor het stoppen van subsidiegelden voor allerlei aktiviteiten, waar de ge- 
wone burgers niet om gevraagd hebben, voor zover de begrotingen het toela-
ten. 

• Voor een politiek, die krachtig strijdt tegen hen, die het land economisch, 
cultudeel en maatschappelijk uithollen. 

• Voor verandering van het omroepbestel. 
De zendtijdverdelingen dienen te geschieden naar grootte van het aantal ge-
registreerde leden. 
De NOS dient een neutrale instelling te zijn, gerund te worden als een parti-
culier bedrijf door de gezamenlijke omroepen, en gefinancierd te worden uit 
betalingen van de omroepen via hun (lidmaatschaps-)gelden en via de STER-
reclames. 
Het economisch geleide NOS-bedrijf dient niet meer uit te zenden en te be-
steden aan programma's dan de inkomsten toelaten; zij dienen een service-
bedrijf te zijn. 

• Voor afschaffing van- de omroepbijdrage (een verkapte belasting). 

o Voor het stichten en in stand houden van bibliotheken als plaatselijke c.q. 
regionale centra voor onzijdige informatieverschaffing. 

• Voor een creatief cultuurbeleid. 
Een beleid, dat er op gericht is om de mensen zoveel mogelijk zeggenschap 
te geven over de vormgeving van hun woon-, leef- en werksituatie. 

Justitie 

• Voor de opvatting, dat niemand ooit voor zich het recht kan opeisen te mo-
gen beschikken over het leven van een ander. 
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• Voor de stelling dat het Ministerie van Justitie de taak heeft de burgers 
te beschermen tegen gevaarlijke delinquenten. 

• Voor rechtsgelijkheid. Het slachtoffer dient minstens evenveel rechten te 
verkrijgen als de delinquent. 

• Voor meer preventief optreden tegen ondermijnende aktiviteiten, sneller in- 
grijpen en indammen en een betere politieuitrusting 
(optreden bij rellen in grote steden). 

• Voor het zonder meer uitsoeren van gerechtelijke vonnissen betreffende ont- 
ruiming  'ran  onrechtmatig toegeigsnde panden 
(Uitstel op politieke gronden is een aantasting van de rehtsstaat). 

• Voor verzwaring van straffen soor geweldmisdrijven, vooral wanneer deze 
uitgevoerd worden in groepen (nagaan wat de oorzaken zijn). 

• Voor herziening van het systeem open-inrichtingen en verbetering op bet 
toezicht zelf. 

• Voor afschaffing van het systeem van "luxe"-gevangenissen; dit dient men 
te vervangen door een systeem van sobere 'instellingen op het platteland, 
waar de gevangenen zelf hun onderhoud verdienen. 

• Voor de stelling dat de delinquent zo mogelijk ook de schade dient t ver-
goeden, die hij de ander heeft aangericht. 

• Voor uitbreiding van het pro deo procederen voel mensen, die door anderen 
aangeklaagd worden en zelf ook pro deo procederen. 

Buitenlandse Zaken 

• Voor het in stand houden van de Nederlandse zelfsaadigiceid en haar natio-
nale identiteit; Nederland dient daarom een zelfstandige opbouwende buiten-
landse politiek te voeren. 

• Voor vrede en vrijheid in de wereld, en speciaal in eigen land. 
De  BUD  wil de weg naar vrede, vrijheid en recht in de praktijk verwezenlijkt 
zien. 

• Voor vrijheid voor alle volken op alle continenten. 
De ontwikkelingspolitiek gast ut naar hulp, steun en bijstand (o.a. cok 
voor de derde wereld), vrijheid, saamhorigheid en gerechtigheid onder de 
volken. De mensenrechten zijn ondeelbaar. 

• Voor een buitenlands beleid, dat zich richt op uitbreiding van aantal en 
gehalte der democratien in de wereld. 

• Voor het niet meewerken met Nederlandse en buitenlandse organisaties, die 
niet op democratische wijze zijn ingesteld of niet op democratische wijze 
gecontroleerd kunnen worden. 

• Voor steun aan  dc  E.E.G., echer afhankelijk van drastiscie verbetering in 
de financieringswijze en de doelmatigheid van de organisatie; vermindering 
van de bureaucratie (onder meer bij het Europese Parlement) tussen o.a. 
Brussel/Bruxelles,  Luxembourg  (Luxemburg) en  Strasbourg  (Straatsburg). 
Ter voorkoming van een talenchaos (o.a. bij het Europese Parlement) is het 
aan te bevelen Esperanto als voertaal te gebruiken. 

• Voor een immigratiebeleid van buitenlandsers (van allerlei nationaliteiten), 
waarbij een grens getrokken wordt op basis van eigen mogelijkheden, eigen 
inzet en eigen verantwoordelijkheid. Degenen, die werken of in Nederland 
studeren (op eigen kosten), hebben altijd toestemming (zijn legaal); 
na afloop der studie dient men Nederland weer te verlaten (dit om te be-
vorderen dat zij hun eigen volk gaan helpen). 
Buitenlanders, die niet werken, rcoeten na drie maanden (bezoekerstijd) het 
land weer verlaten. 
Men dient er naar toe te werken, dat Sen in Nederl and geen buitenlandse 
werknemers meer nodig heeft (zie verder: ontwikkelingshulp). 
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Onderwijs en Wetenschappen 

Voor handhaving van het recht op vrijheid van onderwijs. 
De  NOD  wenst g en versterking van de greep van de overheid op het bijzonder 
oude rwijs. 

• Voor maatregelen om er voor te zorgen, dat de lessen geestelijke vorming en 
maatschappijleer op de scholen niet meer gebruikt kunnen worden voor ideo-
logische indoctrinatie. 

• Voor het opleiden en vormen van goede vakmensen bij het (lager technisch) 
beroepsonderwijs. 

• Voor het in het algemeen beter richten van het technisch onderwijs naar de 
wensen van het bedrijfsleven; het bedrijfsleven dient medezeggenschap te 
hebben. 

• Voor vaste basispakketten bij het voortgezet Onderwijs om versnippering te 
voorkomen. 
Wederinvoering van het vak Frans als verplicht vak naast de vakken Engels 
en Duits op de middelbare en hogere scholen; andere talen kunnen dan facul-
tatief gesteld worden. 

• Voor sanering van de chaos op (9e schoolboekenmarki. Er blijken veel te veel 
verschillende boeken (herdrukken) voor hetzelfde leervak te zijn. 
De  NOD  wenst bevordering van uniform gebruik van leerboeken op gelijksoor-
tige scholen in het gehele land. 

• Voor afschaffing van het loterijsysteem op universiteiten. De toelating 
dient te geschieden op basis van aanleg, motivatie en cijfers van examens 
van middelbare scholen en toelatingsexamen (toepassing profijtbeginsel). 
De universiteiten en hogescholen moeten met het aanemen van studenten re-
kening houden met de huisvestingseogelijkheden in de omgeving. 

• Voor het meer in overeenstemming brengen met de behoefte (in aantallen) van 
de maatschappij aan het totaal toe te laten studenten bij opleidingen aan 
universiteiten en hogescholen. Het aantal onderwijzers en leraren dient te-
vens afgestemd te worden op het aantal leerlingen. 

• Voor meer differentiatie in soorten middelbare- en hogere scholen. 
De  NOD  is beslist geen voorstander van "leer"-fabrieken (scholen). 
Er dienen geen experimenten te worden gehouden, waar de leerlingen nadeel 
van ondervinden; er dient rekening gehouden te worden met de lichamelijke 
conditie van de leerlingen. Het roken van de schooljeugd dient men zo veel 
mogelijk tegen te gaan en binnen de school verboden te worden. 
Geen discussie over de vormen van de scholen, maar over de inhoud van de 
opleidingen. 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

• Voor het afwijzen van het zich wederrechtelijk toeigenen van woonruimte 
(woningkraken). 
De problemen kunnen o.a. opgelost worden door een grootscheeps bouwprogram- 
ma van (mobiele-, geprefabiceerde-, nood-)woningen uit te voeren. 
Wonen is de ggrste voorwaarde voor welzijn! Het is een grondrecht! 

• Voor snelle uitvoering van bouwprogramma's. 
De gemeenten dienen de bouwprogramma's niet langer op te houden met norm- 
en procedurekwesties. De aanvragen om bouwvergunningen dienen alleen be-
oordeeld te worden op de technische eisen.  
Nit  de bouwverenigingen (en andere investeerders), maar de inwoners van de 
gemeente dienen te bepalen of en hoeveel huizen erbij mogen komen 
(basis-democratie). 

• Voor toewijzing van woningen, en wel zodanig, dat gehuwden voorrang dienen 
te hebben boven niet-gehuwden of gescheidenen. 

• Voor bevordering van het eigen woningbezit en niet het uithollen van het 
woningbezit. 

• Voor herstel van de scheef gegroeide verhouding in rechten tussen woning-
eigenaar en woning-huurder. 
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o Voor betaalbare en geschikte woningen. Aan de woningnood dient een einde 
te komen. 

Verkeer en Waterstaat 

o Voor meer, beter en goedkoper openbaar vervoer. 
Taxi's vrijstellen van allerlei belastingen hij het rijden voor b.v. gehandi- 
capten. 

o Voor invoering van het monorailsysteem als openbaar vervoer in dichte be-
volkingscentra. 

o Voor het afwijzen van onredelijke lastenverzwaringen van het particulier 
wegverkeer. Het "autootje" mag geen melkkoe van de overheid zijn! 

o Voor het invoeren van de groene golf: d.w.z. het op elkaar afstemmen van 
stoplichten op autowegen binnen en buiten de bebouwde kom. 

Landbouw en Visserij 

o Voor het bevorderen van de biologische land- en tuinbouw en een minder 
bureaucratische begeleiding van overheidszijde hij alle vraagstukken betref-
fende o.a. de landbouw en de veeteelt. 
De NCD is van mening, dat een goed geleid gezinsbedrijf nog altijd de basis 
van een gezonde landbouw is. 

• Voor het streven (voor zover het haalbaar is) naar kleinschalige landbouw 
en het steunen van andere kleinschalige projecten en ondernemingen, waar-
door de verhoudingen weer wat menselijker zullen gaan worden en ons milieu 
gespaard zal blijven. 

o Voor vermindering van overschotten van landbouw-, tuinbouw- en veeteelt- 
producten door deze tegen minimale kostprijzen ,te verkopen 
(t.o.v. onverkoopbaar verklaren). 

o Voor een doelmatig bosbouwbeleid, gericht op uitbreiding van het bosgebied. 
Voor elke boom, die gekapt wordt, dienen er twee nieuwe bomen geplant te 
worden. 

o Voor het stopzetten van onnodige dierproeven voor met name cosmetica, 
het verminderen van onnodige dierproeven aan de universiteiten, 
het stimuleren van alternatieve onderzoekmethoden, 

o Voor een vermindering van de vervuiling van onze grote rivieren (vooral de 
Rijn), zodat de visstand weer behoorlijk kan toenemen, wat ook positieve ge-
volgen heeft voor de kwaliteit van het drinkwater. 
Dit is ook van belang voor vermindering van het zoutgehalte in het Westland. 

o Voor de gedachte, dat de P.B.O. gedemocratiseerd dient te worden, d.w.z. 
dat elk betalend lid stemrecht krijgt. 

Defensie 

o Voor een krachtige begeleiding van overheidszijde bij alle vraagstukken be-
treffende oorlog en vrede. Alleen een innerlijke vrede doet een mens afzien 
van het streven naar macht gn overheersing. Daarom is het bereiken van een 
innerlijke vrede juist van zo'n enorm groot belang 

o Voor handhaving van het lidmaatschap en steun aan de NATO. 
Geen eenzijdige ontwapening (tweezijdige ontspanningspolitiek ook in het 
Oostblok). Verdere verbetering van de efficiency. 
Nederland dient als goede bondgenoot een evenredige bijdrage aan de NATO 
te leveren, omdat de NATO het instrument is om de geestelijke vrijheid van 
het Westen te beschermen. 

• Voor een opnieuw op te zetten civiele verdediging, waarbij systemen voor 
bescherming van de burgerbevolking. 

o Voor uitbreiding van de NATDES (nationale reserve) en modernisering van 
het materieel. 



• Voor modernisering van kernwapens, zolang het Warschaupact nieuwe kernra-
ketten produceert en opstelt. 
Door de enorme uitbreiding van hun vloot en stationering van hun bommen-
werpers en middellange afstandsraketten de laatste jaren, blijkt de sterk-
te van het Warschaupact momenteel ruim drie maal zo groot te zijn als de 
sterkte bij de NATO-landen. 
Indien nu de Oostbloklanden werkelijk ontwapenen, behoren de Westerse 
landen het ook te doen. 

Ontwikkelingssamenwerking 

• Voor handhaving ontwikkelingshulp aan mensen, die daadwerkelijk deze hulp 
nodig hebben, en waarbij men van controle verzekerd moet zijn. 
Hulp concentreren op kennisoverdracht. Geen kapitaalshulp meer van rege-
ring naar regering. Eventueel materiaal schenken aan degenen, die het moe-
ten gebruiken. 

• Voor het leiden van de vele miljoenen onderontwikkelden naar een menswaar-
dig bestaan. Particuliere- en kerkelijke instanties dienen mede te worden 
ingeschakeld bij de hulpverlening. 

• Voor stopzetting van ontwikkelingshulp aan die landen, die de verleende 
hulp bestemmen voor doeleinden, waarvoor deze beslist niet is verleend. 
Ook landen, die elders in de wereld gewapende agressie uitvoeren, komen 
niet in aanmerking voor ontwikkelingshulp. 

Algemene Zaken 

• Voor het zoeken naar oplossingen van nu voor de werkelijke problemen van nu 
in onze samenleving. 

• Voor het verdedigen der ideen van jongeren, bejaarden, minderheden en zij, 
die zich in onze partij thuisvoelen. 

• Voor opvang van do jeugd. Stimulering van initiatieven voor en door de jeugd. 
De  NOD  vindt het belangrijk dat de jeugd het uitzicht op een betere toe-
komst krijgt door informatieverschaffing van organisaties en instellingen, 
waar hun belangstelling naar uit kan gaan; en vindt het belangrijk, dat de 
jeugd hulp krijgt bij zelfontplooiing. 

• Voor groeiende bewustwording van menswaardig voortbestaan door bewustzijns-
en welzijnsverruiming. 

• Voor "elk een", die zich in dit programma herkent, de Nederlandse nationa-
liteit heeft, zonder aanziens des persoons, maatschappelijke positie en 
geestelijk inzicht, die niet uit het oog heeft verloren, dat de Tien Geboden 
die zowel voor haar als voor hem prevaleren, nakomen en nageleefd worden, 
echter zonder dwang, dus uit overtuiging. 
Het is gemakkelijker te zeggen: "proberen als christen te leven" men be-
seft echter in de praktijk, dat dit moeilijk hard is te maken. 

• Voor gelijke rechten van man en vrouw op sociaal en religieus gebied, set 
inachtneming van de daar bestaande normen. 

• Voor het niet-slopen van kerkgebouwen, waardoor anders ook veel waardevol 
cultuurbezit verloren zou gaan. Hierbij dient in overweging te worden geno-
men wat in haar gebruik n wat financieel verantwoord is. 

• Voor het opkomen voor "ALLE SCHEPSELEN VAN GOD", mensen, dieren en alles 
wat groeit en bloeit. 

• Voor het voeren van een modern konstruktief beleid op 2r1a2121jELe basis. 
• Voor een Westerse beschaving, welke gebaseerd is op een algemene instelling 

van het christendom en waaraan het handelen getoetst dient te worden. 
Laat men het christendom, - een van de belangrijkste peilers van onze be- 
schaving - vallen, dan vervalt ook een belangrijk facet van onze Westerse 
maatschappij. De mens heeft vanaf de Schepping de opdracht ontvangen om te 
bouwen en te onderhouden. 
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o Voor samenwerking met gelijkgerichte groeperingen, waar alle mensen zich in 
thuis kunnen voelen n zich in de doelstellingen van de  NOD  kunnen herken-
nen, teneinde versnippering te voorkomen ("parasol-gedachte"). 

Kortom: om medezeggenschap in de volksvertegenwoordigingen te verkrijgen 
zodat de kiezers de eigen prioriteiten zullen kunnen verwezenlijken. 
Een pluriforme partij voor kiezers en 'maatschappelijk belanghebbenden 

p Voor een duidelijke stellingname, waar men ons "nu" een plaats toekent 
ter rechter zijde van het midden 

Alleen hierdoor meent de N.C.D., dat zij een waardevolle bijdrage kan leveren 
aan een bestel, dat welzijn en rechtschapenheid voor ogen staat in het cc 
politiek verdeelde Nederland, waar bovendien de C. van N.C.D. nog als 
praktisch en locisob uitgangspunt dient. 

DE KRACHT VAN EEN VOLK HANGT NAUW SAMEN PIET I-RAP GEESTELIJKE INSTELLING 

ALS DEZE TEKORTSCHIET OF ONTBREEKT, KliNKEN WELVAART OUD  NERVES  EN DO: 

i:ODE.EJ'fSTN KE.NANEPING os: NECE.IZIE SINT TEGEDNUISDEN 



GEZAMENLIJKE 

BELANGEN 
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