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1.1 
In het dagblad ,,Trouw" zei premier Van 
Agt op 16 juni van ditjaar: ,,Lubbers heeft in 
het vorige kabinet voorgesteld drie kern-
centrales te bouwen. Die zouden nu in aan-
bouw zijn als er geen PPR was". 

1.2 
Al was het alleen maar het voorkomen van 
drie kerncentrales, de bestaans reden van de 
intussen 11-jarige ,,Politieke Partij Radika-
len" zou daarmee al onomstotelijk zijn aan-
gegeven. Niet dat zo'n uitspraak het hele 
program en alle aktie van de PPR weer-
geeft, maar wellicht voelt de zittende pre-
mier aan, hoe in ons verweer tegen kerncen-
trales ook de zorg voor zijn kinderen begre-
pen is. 

1.3 
De uitspraak die Van Agt deed in Parijs, na 
een gesprek met ,,atoom-premier" Giscard, 
bevat nog een tweede feit om onder ogen te 
zien; het luidt: ,,In het vorige kabinet". De 
PPR kon die beslissende rol vervullen door' 
in het kabinet verantwoordelijkheid te dra-
gen: in het vOrige. 

1.4 
Sindsdien is er veel veranderd in politiek 
Nederland. Het kabinet-Den Uyl viel, op een 
hervormingsvoorstel: de wet op de grond-
politiek. Daarna wilde de PvdA, ondanks 
een verkiezingswet van 10 zetels, direkt 
weer naar het CDA terug. De PvdA werd 
door die juist gevormde christen-federatie 
in de kou gezet. Het CDA keerde zich naar 
de VVD. 

1.5 
Ook de PPR dook diep in de oppositie. Na 
ruim 2 jaar van praktisch ononderbroken 
verkiezingen (Tweede Kamer, Provinciale 
Staten, Gemeenteraden en West-Europees 
Parlement) wist de Partij zich te handhaven 
op 1.6% van het elektoraat. Geen partij kan 
met zo'n uitslag tevreden zijn. De PPR is 
zich er echter wel van bewust, welke hin-
dernissen voor haar in deze laatste verkie-
zingen stonden opgesteld: de hoge kies-
drempel van 4%, het niét stemmen van me-
nig kiezer voor een onecht parlement in 
Straatsburg, het stemmen op grote partijen 
en de interesseloosheid van belangrijke be- 

volkingsgroepen: laagbetaalden en jonge 
kiezers bijvoorbeeld. 

De PPR weet zich verwant met vernieu-
wings- en bevrijdingsbewegingen in de we- 
reld en in ons land. Veel leden van de PPR 
werken ook in de Derde Wereldbeweging, 
de Vredesbeweging, de Emancipatiebewe- 
ging, de Ekologische beweging enz. Bij de 
West-Europese Verkiezingen diende de 
Ekologische beweging zich aan als een 
reeks politieke partijen, die zich willen 
bundelen. Hun uitgangspunten zijn: be-
houd, beheer en bescherming van alle leven 
en voorwaarden van leven. Als partijen 
staan de ekologen (,,groenen" zoals ze meer 
en meer bekend raken) voor een volledig 
programma van samenhangende verande-
ringen in de samenleving. Ze behaalden al 
verkiezingsuitslagen die plaatselijk bleken 
op te lopen tot 14%. Totaal brachten bij de 
West-Europese Verkiezingen al zo'n 3 mil-
joen kiezers een ,,ekologische stem" uit. 
Hoe de PPR wortelt in bovengenoemde be-
wegingen, is terug te vinden in haar pro-
gram. Leden en kiezers van de PPR zijn bij 
die bewegingen van vernieuwing en bevrij-
ding dikwijls persoonlijk en politiek intens 
betrokken. 

1.7 
De PPR is momenteel niet groot genoeg. 
Maar ze is wel zeer aktief. De partij blijkt 
taai te zijn geworden. Ze leeft, in haar 12.000 
leden en in haar ruim 300 aktiecentra. De 
naam ,,aktiecentra" voor de plaatselijke af-
delingen geeft goed aan hoe de PPR werkt: 
aktie overal waar die nodig is en waar we er 
genoeg krachten voor hebben. Aktie is een 
onmisbaar middel voor vernieuwing. De 
bestaande politieke kanalen funktioneren 
lang niet altijd  voldoende. De parlementaire 
demokratie, die we hebben, is een produkt 
van het maatschappelijk bestel waar de 
PPR nu juist geen vrede mee heeft. De par-
lementaire demokratie is een belangrijke 
verworvenheid, maar ze is niet volmaakt. 
Aktie is nodig voor vernieuwers, om de ge-
vestigde aktie te weerstaan van hen die de 
meeste macht hebben. Men meent soms dat 
alleen progressieven buitenparlementaire 
aktie voeren. Omdat ze het zo openlijk doen. 
Maar de systematische invloed van behou- 
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dende groepen is minstens zo buitenparle-
mentair. En ze is veel machtiger. De pro-
gressieven moeten dat vaak met buiten-
parlementaire aktie aan het licht brengen. 
Met die aktie moeten ze ook de politieke 
besluitvorming zelf beïnvloeden en ver-
nieuwen. De PPR heeft haar ,,twee han-
den": die van het parlementaire werk en die 
van het buitenparlementaire werk. Eén van 
die handen afkappen, zou de partij verlam-
men. De kunst is, beide handen tegelijk 
sterk te maken. 

IE 
Waar de politieke kanalen verstopt zitten, 
moeten ze worden geopend. Daarom wil de 
PPR op alle drie nivo's van de politiek aan-
wezig zijn: in gemeenteraad, in provinciale 
staten en in parlement; meeregerend of in 
de oppositie. Het is verheugend te zien hoe-
zeer de PPR in gemeentes goed in het 
nieuws blijft door wat ze weet te doen. Zelfs 
in die gemeentes waar we op  dit moment 
geen zetel in de raad hebben. In ruim 130 
gemeentes maakt de PPR wel met een frak-
tie  deel uit van de raad. Ook op provinciaal 
nivo is de partij overal aktief gebleven, hoe 
moeilijk het werken op dat ,,tussen-nivo" 
ook is. De PPR-fraktie in de Tweede Kamer 
voert oppositie vanuit ons principieel pro-
gramma; ze is vooral waakzaam waar min-
derheden in de knel raken, waar werkgele-
genheid op het spel staat, waar verdergaan-
de bewapening dreigt en waar gevaarlijke 
energie-besluiten dreigen. Het werk van 
onze drie fraktie-leden ontvangt aandacht 
en waardering in de media. De vijfmans-
fraktie in de Eerste Kamer heeft duidelijke 
invloed op de debatten die in de Senaat ge-
voerd worden. 

1.9 
Met dit alles is nog geen parlementaire 
macht en geen regeringsdeelname herwon-
nen. De komende periode is daarvoor van 
veel belang. Het huidige rechts-centrum 
kabinet raakt intern steeds gespannener. 
Het verliest steun van de eigen frakties, nu 
eens van de VVD, dan weer van het CDA, 
meestal van beide tegelijk. Het meest wekt 
dit kabinet verzet onder de grootste bevol-
kingsgroepen, met name de arbeiders. Het 
sociaal-ekonomisch beleid van: gebrek aan 
vernieuwingszin en verbreken van een mi- 

nimale solidariteit met de zwakkeren, over-
schrijdt de grenzen van de morele aan-
vaardbaarheid. Het wordt dan ook steeds 
minder aanvaard.  

MR 
Of deze regering voortijdig valt of 1981 
haalt: de PPR doet er goed aan zich nu al te 
gaan voorbereiden op de Kamer-verkiezin-
gen. Die voorbereiding dient uit te monden 
in een duidelijk beeld van de partij. Een 
duidelijkheid die bij de kiezer vertrouwen, 
overtuiging en aantrekkingskracht wekt. 

ME  
Een eensgezinde en geestdriftige PPR: daar 
dienen we nu verantwoording voor te dra-
gen. Om dat te helpen bereiken, heeft het 
partijbestuur deze beleidsnota gemaakt. 
Het is een uitvoerige nota, maar het belang 
van de komende periode is er naar. 

RPA 
De tekst is opgebouwd uit reeksen korte 
aantekeningen. Zo zijn ze hopelijk goed te 
bespreken. Na deze inleiding komen er 
eerst twee hoofdstukken die onderzoekend 
en beschouwend van aard zijn. Ze hebben 
een funderende en geen precies-program-
matische opzet. Ze willen antwoorden op de 
vraag: waarom ben ik bij de PPR en waarom 
blijf ik werken in de PPR? De laatste twee 
hoofdstukken geven beleidsvoorstellen. 
Die werken toe naar de diskussie: hoe moe-
ten we ons op de Kamer-verkiezingen rich-
ten? Niet dat alle energie van de partij 
daarin opgaat, maar we moeten onze kansen 
bij die verkiezingen wel met grote eensge-
zindheid waarnemen. 

ME 
De indeling van deze nota is als volgt: 
1. Inleiding 
2. De wereld waarin 
3. De wereld waarheen 
4. De partij waarmee 
5. De weg waarlangs 

1.14 
Deze nota is open van aard. Ze bedoelt de 
diskussie te stimuleren. Ze legt uiteraard 
geen voldongen feiten op. Een eerste be-
spreking van de nota vond plaats in de 
Kerngroep, op 25 augustus 1979. De reakties 



waren zeer konstruktief. Ook de beide Ka-
merfrakties stuurden voorstellen tot verbe-
tering in. Het partijbestuur  heeft daarna de 
tekst gemaakt die voor u ligt. De nota be-
reikt nu haar belangrijkste adres: dat van 
elk aktiecentrum en van elk partijlid. 

1.15 
Wij vragen aan elk aktiecentrum deze be-
leidsnota te bespreken. Alle reakties zien we 
met graagte tegemoet. Ze kunnen ons tot 1 
januari '80 worden toegezonden. Alle leden 
van het partijbestuur zijn bereid ter plaatse 
aan de diskussies deèl te nemen, vraag ze er 
dus voor. 

1.16 
Dit is geen kongres-stuk. In november van 
dit jaar kiest het kongres een nieuw partij-
bestuur. Dat nieuwe bestuur dient te beslis-
sen hoe de diskussies worden afgerond. De 
beleidsbesluiten voor de komende politieke 
periode worden uiteraard door het kongres 
genomen. 

1.17  
Wij beogen met deze nota een levende eens-
gezinde PPR, met nieuwe aantrekkings-
kracht voor de kiezer en voor de leden zelf. 

Oktober ]1Ili 
HERMAN VERBEEK, voorzitter; 
EGBERT  

 ID  
PAUL VAN DER HIJDEN, sekretaris; 
GIDI VAN DONGEN, penningmeester; 
ERIK AKKERMANS, sekretaris publici- 

MICHIEL VAN DE KASTEELEN.-w.;kxMP-
ris buitenland; 

BERNHARD HANSKAMP; 

FRAN,5 VAN DE VEN; 
BERT WILLEMSE; 
MARGOT  W 
JAN ZUIDGEEST; 

LOUIS VUURBOOM, sekretaris van het 

T. 
JACQUES ZUURBIER; 

I•  



L 

2.1 
Dit hoofdstuk is geschreven als een schets 
die overzicht probeert te geven. In haar al-
gemeenheid probeert ze een historische 
ontwikkeling te beschrijven, zoals die uit-
mondt in de akute wereldsituatie. Politiek 
heeft niet alleen de opdracht te behouden 
wat werd verworven; politiek dient de wer-
ken aan wat nog bereikt moet worden en ze 
dient te bestrijden wat onrechtvaardig en 
gevaarlijk is. 

misch, politiek. We moeten zeggen: van 
West-Europa, sinds het IJzeren Gordijn is 
dichtgetrokken. 'acht 
matiging, alser g s roken wordt van: Euro- 
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I II IE I I ASSI niet totEuropa zouden behoren.  

West-Europa behoort tot de Eerste Wereld. 
Het is er de bakermat van. Wie nagaat, wat 
er vanuit dat Europa over de wereld is ge-
gaan, raakt in grote verlegenheid. Vele 
kwalen, waaraan de wereld nu lijdt, zijn uit 
Europa voortgekomen en uit Europa over 
de aarde verspreid. 

2.4 
Eeuwen ontwikkeling liepen uit op een 
kompleks dat ,,Eerste Wereld" ging heten. 
Moetje op dat ,,Eerste" trots zijn?  Of moetje 
je er in veel opzichten voor schamen? Je 
kunt dat kompleks ontrafelen. Er zitten vele 
komponenten in: ekonomische, kulturele, 
wetenschappelijke, industriële, technische, 
militaire, politiekeJe kunt er heel goede, 
dierbare en hoogstaande delen in aanwij-
zen. Maar het blijft één köthpieks, één klu-
wen van overmacht. En dat kluwen staat in 
een ontzettende nspanning tot andere we-
reldblokken. De titél ,,Eerste Wereld" heeft 
ons gedoodverft als wereldheersers. 

2.5  
Zeg maar sinds  Columbus,  sinds 1492, is de 
veroveringsdrift vanuit de Europese kusten  

over de aarde gegaan. Eerst werden Noord-
en Zuid-Amerika in bezit genomen. De Eu-
ropese immigranten onderwierpen prak-
tisch alles aan hun ,,beschaving". Met welke 
methoden is bekend en valt nauwelijks te 
beschrijven. De Inca's, de Azteken, de 
Maya's, tachtig tot honderd miljoen ,,India-
nen" (zo noemen we zo nog), één-vijfde  van 
de toenmalige wereldbevolking werd uit-
gegroeid. Geen van die kulturen hoeft te 
worden geïdealiseerd. Maar wie gaf het 
recht ze te vernietigen? Zoals Amerika 
werd veroverd, zo verging het Afrika, Au-
stralië, grote delen van Azië. Oorspronke-
lijke kulturen werden uitgeroeid, onder-
worpen of opgesloten in reservaten. 

2.6 
Nogmaals: niemand hoeft enige kultuur te 
idealiseren. Er was wrede krijg en bijgeloof, 
er waren epidemieën en natuurrampen. 
Maar ze hadden in hun ,,primitiviteit" ook 
een eeuwen oude zelfredzaamheid, een ei-
gen omgang met hun milieu, een wijs en 
beproefd systeem van leven, in veelkleurige 
varianten. Toen kwam het ,,blanke gevaar". 
De witte mens verminkte alles. ,,Er was 
geen aspekt van de oorspronkelijke ge-
meenschap of het werd aangetast. In plaats 
van de initiatie in de samenleving was de 
vervreemdende school gekomen, in plaats 
van de begrijpelijke en levensnabije recht-
spraak onder de boom de abstrakte admini-
stratie, in plaats van de genezing van de ge-
hele mens in zijn verwevenheid met zijn  mi-
lieu een chemische behandeling van li-
chaamsdelen, in plaats van de eerzame vis-
vangst de anonieme onderneming, in plaats 
van een afgepaste en billijke voedseldistri-
butie en goederenverdeling vreemde win-
kels en marskramers, in plaats van de geïn-
tegreerde religie een door professionals ge-
runde zondagsviering." (René Bureau over 
de Duala's in Kameroen) 

2.7 
Het is vooral de eigenheid en de zelfred-
zaamheid, welke ontnomen zijn aan zovele 
volken door de Europese en de Noord-
Amerikaanse kolonisten. De inheemsen 
werden totaal afhankelijk. Ze trokken naar 
steden die uitpuilden. Ze verpauperden. 
Honger en overbevolking waren er voor-
dien hoogstens tijdelijk en plaatselijk ge- 
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weest, door natuurrampen. Nu werden die 
permanent: honger en overbevolking zijn er 
gekomen door het kolonialisme. Omdat die 
volken rijk waren, werden ze arm gemaakt. 

2.8 
De Eerste Wereld sleepte later voor een deel 
de Tweede Wereld mee. Om tegenover haar 
op de been te blijven, ging het Oostblok ook 
de weg op van de bewapening, de inmen-
ging in de belangen van naties, indringing 
en inlijving. Wie zal zeggen wat er van het 
Oostblok zou zijn geworden, als de druk van 
het Westen er niet was geweest? In elk geval 
kan de verwording, de verharding en de 
vervreemding van het Oostblok niet uitslui-
tend geweten worden aan eigen innerlijke 
oorzaken. Na de Russische Revolutie van 
1917 stonden al heel gauw Duitse invasiele-
gers midden in Rusland en doodden daar 
miljoenen mensen. Frankrijk en Engeland 
steunden opstandige bewegingen rond de 
hele westgrens van Rusland. En als de Eer-
ste Wereld haar koloniën begon ,,vrj" te la-
ten, dan gebeurde dat toch allereerst om ze 
aan haar zijde te houden tegen het commu-
nisme. 

Amerikaanse presidenten reizen er niet  If  
voor niets heen. Ook de oliesjeiks zijn niet 
meer van die weg. af te b Z 

voor de kust van Rusland en China. 

2.10 
Westerse ondernemers waarschuwen altijd, 
dat wij ons sterker moeten bewapenen te-
gen Moskôu en Peking. Maar als er zaken te 
doen zijn, worden dat ineens vrienden. In-
derdaad liever een zeker evenwicht door 
handel dan door gewapende dreiging Maar 
helaas kunnen civiele handel en militaire 
handel geen moment los van elkaar worden 
gezien. Ekonomische belangen zijn zelf 
vaak wapénbelangen. Men hoort wel zeggen 
dat er nu eigenlijk weer behoefte is aan een 
wereldoorlog, opdat de ekonomieën waal' 
kunnen produceren en er weer markt en 
werkgelegenheid en investeringsmogelijk-
heden komen. Alleen: die wereldoorlog kan 
niet omdat we in het tijdperk van de atoom-
wapens zijn beland. De ekonomieën stagne-
ren. En dat kan het systeem van vrij onder-
nemen niet hebben. Er is voor vrede een 
ander ondernemerschap nodig. Een demo-
kratische vorm van ondernemen, dat het 
geheel van menselijke behoeften beter 
recht doet. 

2.11 
Het Westers partikulier ondernemerschap 
is deel van het totale Westerse ,,systeem". 
Hoofdkenmerk van het Westerse systeem 
is: ,,het recht van de sterkste". De sterkste 
dient te winnen. Zo blijft de samenleving 
het meest gezond. De zwakken moetje door 
die sterken laten helpen.  ,,The struggle for 
life  -  the  survival of  the fittest".  Die wet is 
ontleend aan het dierenrijk. Prooi in plaats 
van partner. Verslinden in plaats van hu-
maniseren. Niet toevallig voeren zoveel na-
ties de leeuw en de adelaar in hun wapen. 
Ekonomisch werd het recht van de sterkste 
vrije onderneming, vrije markt, vrije kon 
kurrentie, vrije winst Niet het delen met de 
ander, maar het verslaan van de ander. De 
rechten van de overwinnaars werden de  on-
rechten voor de overwonnenen Dat is do-
delijk voor humanisering. Voor leven in 
gemeenschap En voor leven in harmonie 
met anderen en zo met jezelf. Als we die 
gemeenschap weer willen opbouwen, tege-
lijk onszelf en de anderen willen vrij maken, 
dan vergt dat dus een totaal ander mens-
beeld en samenlevingsmodel en daarin ook 
een ander ekonomisch produktie-systeem. 
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2.12 
Waar het recht van de sterkste heerst, daar 
moeten steeds nieuwe rekords gebroken 
worden, op alle gebieden van leven moeten 
overwinnaars steeds weer hoger grijpen. Er 
kan een terugslag zijn, bij voorbeeld door 
oorlog, maar dan gaat de spiraal weer om-
hoog. Er moeten steeds nieuwe terreinen 
worden veroverd. En er vallen steeds nieu-
we verslagenen als niemand voor ze op-
komt: volken, klassen, groepen, gezinnen, 
individuen, landschappen, zeeën, luchten, 
grondstoffen,, materialen. Ze worden ge-
bruikt voor de dwangmatige groei Die 
groei kan welvaart brengen. En welvaart 
kan veel goed doen. Maar de welvarenden 
hebben zich meer dan ooit af te vragen: ten 
koste van wie en wat zijn wij welvarend? En 
zijn we, het wel, als we almaar moeten blij-
ven groeien? 

2.13 
Het vrije ondernemerschap brengt dus 
overal een groeisysteem met zich. Wil het 
zichzelf handhaven, dan moet het zich per-
manent zien uit te breiden. Het is in wezen 
agressief en ckspansief. Hoeveel korrekties 
er ook worden aangebracht, de wetten van 
de groei blijven dwingend Anders zou im-
mers het recht van de sterkste wegvallen. 
Stoot de groei op grenzen die zich werkelijk 
niet laten doorbreken, dan raakt het sys-
teem in krisis. Zo heeft het ene na het andere 
imperium in de historie zichzelf en ontelba-
re slachtoffers in de ondergang gesleept. En 
zo staat ook ons systeem nu voor de keuze: 
verval of een alternatief`.?  

2.14 
Het ,,recht van de sterkste" bepaalt niet al-
leen het ekonomisch bedrijf. Heel de sa-
menleving is ervan doortrokken: geest en 
omgang, school en sport, vereniging en 
werk, deskundigheid en beroep Alles 
wordt omhoog gedreven in een reusachtige 
klimpartij. Een grote onverzadigbaarheid 
Sinds Renaissance en Verlichting moet de 
mens alles beheersen, overwinnen, naar zijn 
hand zetten Die opdracht wordt zijn een-
zaamheid Ook religieuze systemen kunnen 
deel uit maken van die wedloôp. Er is een 
samenhang 'te onderzoeken tussen kerk, 
koning, kogel en kapitaal Die kunnen alle-
maal in een en dezelfde religie gevangen zit- 

ten. Kerk kan er ook een breuk in aanbren-
gen. 

Als het recht van de sterkste dominant is in 
het Westers samenlevingsmodel, vragen we 
ons af of het begrip ,,00rlog" niet veel bre-
der moet worden omschreven. Niet om aan 
begripsvervaging te doen, maar om de wer-
kelijkheid juister te duiden. Men pleegt te 
spreken van oorlog, als regeringen en hun 
legers de wapens gebruiken. Is dat niet al-
leen het gewapende hoofdstuk van een veel 
totaler geweld? Is het systeem van ,,de 
sterkste wint" niet in zijn geheel een per-
manent oorlogssysteem? De in juli van dit 
jaar gestorven Herbert Marcuse schreef: 
,,De welvaartsmaatschappij heeft bewezen 
dat zij een maatschappij in staat van oorlog 
is, ook al hebben de burgers het niet ge-
merkt." 

2.16 
Als de wereld dit jaar 800 miljard gulden aan 
bewapening uitgeeft, dat is 2 miljoen gulden 
per minuut (Sipri Jaarboek '79), dan komt 
dat voort uit die aanvals-mentaliteit, die 
heers-ideologie, die veroveringsdwang. 

Het is geschiedvervalsing te stellen, dat 
door de bewapeningsspiraal de twee 'grote 
machtsblokken, USA (NAVO) en Rusland 
(Warschaupakt) de vrede hebben bewaard. 
Alsof zij niet betrokken waren bij  de meeste 
van alle 130 oorlogen, die er sinds 1945 zijn 
gevoerd, voornamelijk op grondgebied van 
de Derde Wereld. 

2.18  
Eerste en Tweede Wereld verkopen steeds 
meer en steeds vernietigender wapens aan 
de Derde Wereld. Ze zijn bezorgd als daar 
een landproeven met kernbommen wil ne-
men. Alsof de technische kennis niet van 
hen zelf afkomstig is. En alsof hun militair-
ekonomisch kompleks de materialen zelf 
niet geleverd heeft. 14% van de totale bewa-
pening wordt momenteel naar de Derde 
Wereld verkocht. 10 jaar geleden was dat 

2.19 
De kernbewapening is nu toe aan het invoe- 
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ren van atomaire gevechtswapens. Daar-
mee is een daadwerkelijke kernoorlog 
dichtbij. Oorlog wordt nu weer een reële 
mogelijkheid, ook voorde grootmachten. 
En wat gebeurt er als Derde Wereld-landen 
over atomaire gevechtswapens beschik-
ken? Hoe is zo'n alzijdige dreiging nog poli-
tiek te beheersen? 

Elke poging tot ontspanning is van belang. 
De SALT-onderhandelingen behoren daar-
toe. Maar ze garanderen nog niets. Ze zijn 
geen echte maatregel tot ontwapening. 
SALT  II  laat uitbreiding van bestaande wa-
pensystemen aan beide zijden toe, alsmede 
ontwikkeling van nieuwe. President Carter 
laat de  MX  produceren, wellicht om SALT  
II  door de Amerikaanse Senaat aanvaard te 
krijgen. De 200  MX-circuits van elk 23 lan-
ceerplaatsen (60 miljard dollar) zullen, als 
het aan de Amerikaanse luchtmacht ligt, 
worden beschermd met nieuwe anti-raket-
systemen. Ze noemen dat een ,,gelukkig 
huwelijk". Maar het is ook een schending 
van SALT I (1972). West-Europa wordt nu 
gevraagd 200 tot 600 nieuwe atoom-raketten 
te plaatsen. Dat is allemaal binnen SALT  II  
begrepen. De Russische SS-20 dient een 
antwoord te krijgen. De Bondsrepubliek 
kijkt naar de Beneluxianden. Het is dus van 
het grootste gewicht wat die landen doen. In 
Nederland is de diskussie nog niet verloren. 
Alles hangt af van het CDA. De PPR zegt nee 
tegen verdere uitbreiding van kerntaken. 
En de PPR herkent het program van het 
Interkerkelijk Vredesberaad: ,,Help de 
kernwapens de wereld uit, om te beginnen 
uit Nederland". 

2.21 
Er zijn in het zwarte visioen van de wereld 
zeer zeker lichtpunten aan te wijzen. Er zijn 
sinds eeuwen humane ontdekkingen en 
verbeteringen gerealiseerd. Ook in West-
Europa, ook vanuit de Eerste Wereld. We 
zouden bladzijden vol kunnen schrijven 
over: gezondheidszorg, sociale wetgeving, 
onderwijs, arbeidsvoorzieningen, welzijns-
zorg, woningbouw, kultuur-ontplooiing, 
kunst, kommunikatie en vervoer. Er zijn 
organisaties voor de belangen van allerlei 
groepen afhankelijken, zoals de vakbonden. 
Maatschappelijke organisaties worden ge- 

leidelijk opener en demokratischer. 40 lan-
den hebben een parlementaire demokratie. 
Dat is een stap voorwaarts in politieke zeg-
genschap. Wat niet wil zeggen dat binnen 
zo'n demokratie geen ontrechten meer zou-
den zijn. Er zijn wereldforums Om politieke, 
militaire, ekonomische, kulturele, gods-, 
dienstige spanningen te bespreken en eni-
germate te reguleren: Verenigde Naties, 
Veiligheidsraad, Unesco, Fao, Unctad, We-
reldraad van Kerken. Ook de Derde Wereld 
heeft steeds sterkere eigen volken-organi-
saties. En er is de organisatie van de Onaf-
hankelijke Staten. De mensheid heeft 'de 
,,Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens", al, zijn die in Amerika geformu-
leerd. En we hebben de ,,'Akkoorden van 
Hélsinki", al houden landen 'zich daarzo 
moeilijk aan. Al die lichamen en verdragen 
zijner voor om het kwetsbare evenwicht in 
de wereld te handhaven en sterkere banden 
te bevorderen. 

2.22 
Maar waar de gunstige en hoogst noodzake-
lijke verworvenheden aanwezig zijn, daar 
zijn toch ook altijd de geweldssystemen niet 
ver. Die zijn misschien iets beter te kontro-
leren, vervangen zijn ze nog niet.  

2.23 ' 

We zien met steeds groter zorg, hoede tech-
nische-wetenschappelijke-industriële-fi-
nanciële maatschappij de gevangene van 
zichzelf aan het worden is. Ze wordt zo 
groot, zo onoverzichtelijk, zo ingewikkeld 
en zo onpersoonlijk, dat ze steeds minder 
hanteerbaar wordt. Ze doet vrezen voor een 
ontploffingsmaatschappij. En die is zelfs 
door een politiestaat niet te beheersen. De 
omkering is alleen mogelijk als wordt inge-
zien dat grote politieke lichamen niet totali-
tair hoeven te zijn. Dat ze opnieuw kunnen 
decentraliseren. We zijn op aarde met en-
kele miljarden mensen. Dus zullen er in het 
tijdperk van de totale kommunikatie ook 
wereldomvattende lichamen zijn. De beslis-
sende vraag is, of die onderdrukkend dan 
wel bevrijdend zullen zijn. . 

2.24 
 

Alle wereldmachten zijn bij die' vraag be-
trokken. Oost en West, Noord en Zuid kun-
nen elkaar niet meer ontlopen. De ekonomi- 
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sche en militaire verhoudingen kluisteren 
hen aan elkaar. Midden tussen hen in ligt nu 
het probleem van de energie-schaarste. 
Kiest de wereld voor atoom-energie? Als 50 
landen over atoomtechnologie beschikken, 
hoevele maken er dan een bom? En hoe 
dreigen ze daar dan mee, bijvoorbeeld in 
olie-konifikten? 

2.25 
Volken en burgers staan bloot aan die span-
ningen. Er ontstaan heel nieuwe vormen 
van afhankelijkheid, als men wil: nieuwe 
vormen van proletariaat. Technokratie, 
centralisme, burokratie, zelfs de verzor-
gingsstaat maken de mens tot een afhanke-
lijke, die zelfs niet meer kan aanwijzen  van 
wie hij afhankelijk is. Een mens wordt: een 
ding, een nummer, een kostenfaktor, een 
hoeveelheid massa. 

2.26 
Een vertegenwoordiger van de  SWAPO,  in 
gesprek met een PPR-delegatie, zei: ,,De 
mensen in de Eerste Wereld zijn in feite veel 
erger onderdrukt dan wij  in de Derde We-
reld. Wij  hebben het weliswaar slechter, 
maar wij  weten dat. De ontwikkelden reali-
seren zich hun toestand veel minder. En zij 
aanbidden de systemen die hen onderdruk-
ken. De ergste vorm van onderdrukking is 
die waarin de onderdrukte niet weet dat hij 
onderdrukt wordt." Gelukkige slaven zijn 
de grootste vijand van de vrijheid. 

2.27 
,,Vooruitgangsgeloof" heet de aanbidding 
van onze beschaving. Het vertrouwen in 
groei, wapens, deskundigheden, techniek, 
wetenschap, geld: dat geloof is sinds de 
Verlichting diep ingedrongen in de moder-
ne mens, vooral  in het Westen. Ook het 
communisme van de  Soviets  is daarvan, 
theoretisch en praktisch, steeds meer deel-
genoot. Het communisme stamt uit dezelfde 
Europese historie. 

2.28 
De welvaartsstaat en de verzorgingsstaat 
maken de mens eerder passief dan bereid 
tot kreativiteit en verandering. Honger is 
een verlammende macht, maar welvaart 
kan dat ook zijn. Een zeker minimum aan 
materiële middelen is voorwaarde om tot  

bevrijding te komen. Maar er kan een over-
daad aan bezittingen ontstaan, die mensen 
daaraan uitlevert. Het gaat om de aard van 
de middelen. En om de hoeveelheid ervan. 
Terwijl bij voorbeeld emancipatie van man 
en vrouw alleen mogelijk is, wanneer er 
voldoende inkomen, werk en woongele-
genheid is, zo kan een opgedrongen teveel 
aan konsumptie mensen verdoven, 

Nu 

2.29 
Knsumptie wordt opgedrongen omdat de 
ekonomische groei dat eist. Zo ontstaat een 
nieuw ,,opium van het volk". Reklamemen-
sen verwachten in de jaren '80  ,,The Age  of 
Me", ,,Het Nieuwe Egoïsme", ,,De Nieuwe 
Oppervlakkigheid". Tekstschrijvers ont-
werpen voor 1980 zinnen als: ,,Verwen jezelf 
- je hebt het verdiend geniet er maar van - 
het komt je toe." De VVD loopt al op die 
toekomst vooruit: ,,Gewoon jezelf zijn". 

2.30 
Het belangrijkste instrument tot verande-
ring is: inzicht. Kennis en inzicht worden op 
gang gebracht door emoties, door konfron-
tatie met onrecht en door voorvoelen van 
recht. Een politieke partij moet permanent/ 
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inzicht verwerven en inzicht verspreiden. 
Als de PPR een groot aantal mensen verza-
melt met een hoge graad van scholing, dan 
brengt dat een zware verantwoordelijkheid 
met zich. Slagen wij erin die kennis door te 
geven aan degenen die haar niet bezitten? 
En slagen wij  er in een eenheid te maken 
met degenen die scholing onthouden is, met 
name de arbeiders? 

Ml  
Historici, filosofen en kunstenaars weten, 
als ze goed zijn, de nodige afstand te nemen 
van de aktualiteit. Dat kunnen ze vaak beter 
dan technici, ondernemers en bestuurders. 
Daarom hier nog een citaat van Huizinga, 
om dit hoofdstuk af te sluiten. In ,,De Scha-
duwen van Morgen" (1935) schreef hij: ,,Wij 
leven in een bezeten wereld. En wij  weten 
het". Maar aan het eind van dat boek riep hij 
op' ,,Wij willen niet ondergaan. Het geloof in 
de mogelijkheid van redding, den moed om  

die te bevorderen, kan niemand ons ontne-
men." 

2.32 
Dat is het omgekeerde van berusting. Pro-
gressieve politiek is ervan overtuigd, dat er 
oplossingen zijn die we kunnen realiseren. 
Dat geldt gigantiese opgaven als ontwape-
ning, maar ook één procent rechtvaardiger 
inkomen; het geldt ombouw van de multi-
nationals, maar ook het renoveren van een 
stadswijk, het behouden van een hektare 
natuur, het loskomen uit een bevangen ver-
houding. Vanuit de beklemming van je ei-
gen leven, leer je de wereldse knelpunten 
zien en omgekeerd. Wie alleen oog heeft 
voor een van beide, loopt vast. En niemand 
krijgt de overwinning gratis. De omvang 
van de dreiging kan nooit reden zijn om niet 
aan de bevrijding te beginnen. Luther zei: 
,,Ook als morgen de wereld vergaat, plant ik 
vandaag nog een boompje." 

I 
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In de PPR organiseren zich mensen, die in 
grote verlegenheid zijn geraakt. Die verle-
genheid betreft de wereldverhoudingen en 
de rol die de Eerste Wereld speelt. Zij willen 
het leven binnen die Eerste Wereld zo niet 
voortzetten. Zij willen de verhoudingen en 
toestanden in hun eigen wereld aanpakken. 
Van daaruit werken zij aan de wereldver-
houdingen in hun geheel. Uit het werk van 
de PPR moet steeds weer blijken, hoezeer 
zij een partij is van minderheden en voor 
mensen die van de maatschappij te lijden 
hebben. Het program van de PPR is daarop 
gekonsentreerd. 

3.2 
Wij moeten beseffen, dat de machten, die wij 
proberen te weerstaan, ook in onszelf zijn. 
We zijn er in geboren, ermee opgevoed en 
erin groot geworden. We worden er dage-
lijks door beïnvloed. De samenleving, waar 
we het niet mee eens zijn, daar zitten we 
midden in en ze zit midden in ons. We heb-
ben er een ,,aandeel" in. Politieke verande-
ring is zodoende ook noodzakelijk persoon-
lijke verandering. 

3.3 
Een partij als de PPR staat niet alleen. Ze 
maakt deel uit van een kulturele revolutie 
en van een bevrijdingsbeweging die de hele 
wereld omspant. Op verschillende plaatsen 
manifesteert de bevrijding zich op ver-
schillende manieren en in verschillende fa-
sen van ontwikkeling. Maar het is een en 
dezelfde bevrijding. Als onze maatschappij 
,,onderdrukking" heet, dan heet ons ver-
weer ,,bevrjding". 

3.4. 
Indien hoe rechtvaardiger en gelukkiger 
veranderingen mogelijk zijn, dat is de basis 
voor alle politiek handelen. Wie te optimis-
tisch is; raakt teleurgesteld. Wie louter op 
gevoelens drijft, raakt het spoor bijster. Bo-
vendien: veranderingen gaan heel lang-
zaam. Geweld werkt plot'eling, vrede gaat 
langzaam. Er zijn altijd  imrnense weerstan-
den. ,,Iiiegenen die wel eens geprobeerd 
hebben iets te veranderen in hun eigen om-
geving, zijn de eersten die daarvoor oog 
hebben" (Emmy van Noord op een PPR-
kongres). 

De wereld, zoals ze zich ontwikkelt, heeft zo 
geen veilige toekomst. Uit dat bewustzijn is 
de PPR voortgekomen. De PPR hoort tot 
een wereldbeweging, maar ze dient haar 
werk te korisentreren op Nederland. De 
PPR neemt deel aan de parlementaire de-
mokratie van ons land. Die demokratie 
funktioneert via politieke partijen. Maar die 
partijen en hun parlementair systeem zijn 
een deel van het maatschappelijk bestel met 
zijn verhoudingen en belangen. De PPR 
vraagt zich bij elk probleem af: in hoeverre 
is de parlementaire weg suksesvol, in hoe-
verre is buitenparlementaire aktie nodig? 
Dat kan een-en keuze zijn, het kan in be-
paalde gevallen ook een of-of keuze zijn. Het 
kan een keuze zijn in een afzonderlijke si-
tuatie, het kan ook een langdurige opstel-
ling zijn: voor bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid of voor oppositie. Waar de parle-
mentaire hand te weinig vermag, dient de 
buitenparlementaire hand sterker aktie te 
voeren. Waar regeren en besturen ons pro-
gram in het gedrang brengen, kan oppositie 
geboden zijn. Daarbij geldt natuurlijk: hoe 
groter de kiezer departij maakt, hoe meer 
haar program tot inzet kan worden ge-
maakt. 

Een eerste kern van het PPR-program is: 
alle vormen van leven dienen te worden 
bejegend naar de wetten van dat leven. En 
niet naar de wetten van de ,,levenloze" ma-
terie. Mens, dier en plant kunnen nooit 
worden gereduceerd tot ding. Gebeurt dit 
wel, dan wreekt zich dat vroeg of laat. Ook 
het omgekeerde zal zich wreken: als een 
ding of een proces van dingen worden beje-
gend alsof ze levende wezens zijn. Een gul-
den wordt nooit een hand. Een motor nooit 
een moeder. 

3.7 
Een tweede kern van het PPR-program is: 
leven belichaamt zich in onderscheiden we-
zens en vormen. Daarbij treedt een spel van 
verhoudingen op. Dat spel kan uitlopen op 
onderdrukking. Telkens is dan bevrijding 
nodig. Ieder leven heeft het zelfde recht om 
anders te zijn. Konflikten zijn ervoor om die 
verschillen recht te doen, niet om ze tegen 
elkaar uit te spelen. 

PAGINA 11 
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3.8 
Een derde kern: levende wezens kunnen 
hun onderscheidenheid alleen zelfstandig 
beleven als er voldoende gemeenschap is. 
Daarbinnen alleen komt zelfredzaamheid 
tot zijn recht, zelfbeschikking, zelfont-
plooiing. Die dienen te worden gewaar-
borgd in: materiële voorzienin gen als voed-
sel, werk, wonen; in külturele mogelijkhe-
den, in juridische en politieke zekerheden. 

39 
De PPR neemt deel aan bewegingen die 
zulke kernpunten proberen terug te win-
nen. Zo werkt de PPR samen met: Amnesty 
International, Clat, Novib,  NCO,  Derde We-
reldwinkels, IKV; komite's voor onder-
steuning van de bevrijdingsstrijd in de Der-
de Wereld; komité's voor ondersteuning 
van dissidenten en slachtoffers in het 
Oostblok; groepen voor, mannen- en vrou-
wenemancipatie, homofielen, jongeren; 
milieudefensie, Nieuwe Levensstijl, Breed 
Kernwapen Overleg, Landelijk 1 Energie 
Komité, Vluchtelingenwerk, Wetswinkels, 
Onderwijs Organisaties, Vakbonden, 
buurtkomité's; bedrijven voor gezondere 

voeding, nieuwe leefgemeenschappen enz. 
Veel meer organisaties zijn nog te noemen. 
Ze kiezen alle voor mensen die op enigerlei 
wijze worden verdrukt. Ze worden opge-
bouwd door die verdrukten zelf. 

3.10 
PPR-leden zijn, behalve in hun partij, ook 
dikwijls nog aktief in zulke organisaties en 
groepen. Dat is nodig. Daar ligt de voe-
dingsbodem van de politiek. De aktie toont 
aan waar de partij werkelijk staat. Maar er 
dient zich hier wel een moeilijkheid aan: je 
kiest vaak voor die aktié, waar,  jezelf het 
meeste baat bij  hebt. Vanzelfsprekend. 
Maar je kunt er zo in opgaan, dat je het vol-
ledige werk van de partij uit het oog verliest. 
In de partij mag geen verbrokkeling optre-
den omdat ieder een deel-organisatie voor 
zijn eigen belang wil. Werken in een politie-
ke partij is een keuze die konsekwenties in-
houdt: je zet je in voor een volledig politiek 
program. Als de partij afbrokkelt, kunnen 
ook aktiegroepen niet meer bij ons terecht. 

3.11 
Een van de belangrijkste bewegingen is die 
van de bevrijding van mannen en vrouwen. 
De vrouwen nemen daartoe dikwijls  het ini-
tiatief. Zij zijn dan ook het meest onder-
drukt. Onze maatschappij is immers een 
mannenmaatschappij. De vrouw heeft het 
gevecht op alle terreinen tegelijk aan te 
gaan: relaties, rolpatronen, inkomen, baan, 
scholing, rechtszekerheid: alles hangt met 
alles samen. Zo'n inzet vergt ontzettend veel 
inspanning. En de bevrijding gaat niet zon-
der pijn. Bij al die processen wordt het,,be-
vel" vervangen door de ,,onderhandeling" 
(de Swaan). Ook in die zin is emancipatie 
een politiek stuk werk. De PPR onderhan-
delt niet alleen met andere partijen, ze on-
derhandelt voortdurend met zichzelf, en de 
leden onderhandelen met zichzelf. 

3.12 
Er schuilt dus een heel leven onder de tekst 
van een partij-program.  Wordt het relaas 
van al die levens vel voldoende verteld? 
Een partij dient toch een deel van de sa-
menleving te zijn die we ontwerpern? Is er 
voldoende verhaal in de PPR? voldoende 
gesprek? voldoende meeleven? voldoende 
feest? 
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van een boom, tegen het gevangen zetten 

3.14 
Al die toestanden vergen een georganiseer-
de aanpak. Waar vele organisaties zijn, rijst 
de vraag: hoe werken die samen? Er is zo-
veel te bevechten, dat we de eenheid uit het 
oog verliezen, dat we niet één front kunnen 
maken. De bevrijding houdt ook in dat we 
ons steeds weer van onszelf moeten bevrij-
den, van de karrièremakers in eigen kring, 
van ondemokratische leiders, van verharde 
processen en verhoudingen. Het kost tijd 
om als beweging te wortelen, om een gezicht 
te krijgen, om bekend te worden en aanhang 
te winnen. Een mens heeft tijd  nodig, een 
beweging evenzeer. Ook de PPR moet in 
vele jaren durven denken. 

3.15 
De PPR heeft vanaf het begin een volwaar-
dige politieke partij willen zijn. Ze ontwik-
kelde een volledig politiek program. Ze 
heeft niet in een apart boekje haar beginse-
len staan. Beginselen zijn vrijblijvend als ze 
niet helemaal belichaamd zijn mie program 
en in je handelen. Je moet niet kijken naar 
het vaandel van een partij.  Je moet kijken 
wat die partij doet, wat ze van dag tot dag 
doet in regering, parlement, provinciale sta-
ten, gemeenteraden. Je moet kijken hoe die 
partij aanwezig is daar waar mensen opko-
men voor hun recht en waar ze machteloos 
zijn en lijden. Beginselen hebben handen en 
voeten, of ze bestaan niet. 

3.16 
De PPR biedt dus geen apart beginselpro- 
gram aan; ze heeft een verkiezingsprogram, 

diemateriaal, aktiemodellen en beschrij-
ving van haar geschiedenis, van haar poli-
tieke daden, van haar winst en verlies. 

Een partijprogram is een samenhange 
geheel van maatschappelijke vérlangé 
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Neem, als vervolg op dit voorbeeld van 
regio, de voedselvoorziening. Een boer 
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trie, die de eindprodukten van de boe 

klant ini Al. 

3.19 
Stel, er ontstaat een ernstig energie-tekort. 
Door uitputting van voorraden, door inter-
nationale spanningen of door stakingen. 
Kunstmestfabrieken staan stil, voedselfa-
brieken, vrachtverkeer en landbouwma-
chines eveneens. De supermarkten zijn in 
de kortste keren leeg. Er ontstaat een ver-
schrikkelijke ,,hongerwinter" in de metro-
polen. Niemand kan op zijn flatje een kooltje 
of aardappeltje verbouwen. Zulke katastro-
fen lijken onwaarschijnlijk, zolang alles 
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3.8 
Een derde kern: levende wezens kunnen 
hun onderscheidenheid alleen zelfstandig 
beleven als er voldoende gemeenschap is. 
Daarbinnen alleen komt zelfredzaamheid 
tot zijn recht, zelfbeschikking, zelfont-
plooiing. Die dienen te worden gewaar-
borgd in: materiële voorzieningen als voed-
sel, werk, wonen; in kulturele mogelijkhe-
den, in juridische en politieke zekerheden. 

3.9 
De PPR neemt deel aan bewegingen die 
zulke kernpunten proberen terug te win-
nen. Zo werkt de PPR samen met: Amnesty 
International, Clat, Novib,  NCO,  Derde We-
reldwinkels, IKV; komité's voor onder-
steuning van de bevrijdingsstrijd in de Der-
de Wereld; komité's voor ondersteuning 
van dissidenten en slachtoffers in het 
Oostblok; groepen voor mannen- en vrou-
wenemancipatie, homofielen, jongeren; 
milieudefensie, Nieuwe Levensstijl,  Breed 
Kernwapen Overleg, Landelijk 1 Energie 
Komité, Vluchtelingenwerk, Wetswinkels, 
Onderwijs Organisaties, Vakbonden, 
buurtkomité's; bedrijven voor gezondere  

voeding, nieuwe leefgemeenschappen enz. 
Veel meer organisaties zijn nog te noemen. 
Ze kiezen alle voor mensen die op enigerlei 
wijze worden verdrukt. Ze worden opge-
bouwd door die verdrukten zelf. 

3.10 
PPR-leden zijn, behalve in hun partij,  ook 
dikwijls nog aktief in zulke organisaties en 
groepen. Dat is nodig. Daar ligt de voe-
dingsbodem van de politiek. De aktie toont 
aan waar de partij werkelijk staat. Maar er 
dient zich hier wel een moeilijkheid aan: je 
kiest vaak voor die aktie, waar jezelf het 
meeste baat bij hebt. Vanzelfsprekend. 
Maar je kunt er zo in opgaan, dat je het vol-
ledige werk van de partij uit het oog verliest. 
In de partij mag geen verbrokkeling optre-
den omdat ieder een deel-organisatie voor 
zijn eigen belang wil. Werken in een politie-
ke partij is een keuze die konsekwenties in-
houdt: je zet je in voor een volledig politiek 
program. Als de partij afbrokkelt, kunnen 
ook aktiegroepen niet meer bij ons terecht. 

3.11 
Een van de belangrijkste  bewegingen is die 
van de bevrijding van mannen en vrouwen. 
De vrouwen nemen daartoe dikwijls  het ini-
tiatief. Zij zijn dan ook het meest onder-
drukt. Onze maatschappij is immers een 
mannenmaatschappij. De vrouw heeft het 
gevecht op alle terreinen tegelijk aan te 
gaan: relaties, rolpatronen, inkomen, baan, 
scholing, rechtszekerheid: alles hangt met 
alles samen. Zo'n inzet vergt ontzettend veel 
inspanning. En de bevrijding gaat niet zon-
der pijn. Bij al die processen wordt het ,,be-
vel" vervangen door de ,,onderhandeling" 
(de Swaan). Ook in die zin is emancipatie 
een politiek stuk werk. De PPR onderhan-
delt niet alleen met andere partijen, ze on-
derhandelt voortdurend met zichzelf, en de 
leden onderhandelen met zichzelf. 

3.12 
Er schuilt dus een heel leven onder de tekst 
van een partij-program. Wordt het relaas 
van al die levens vel voldoende verteld? 
Een partij dient tbch een deel van de sa-
menleving te zijn die we ontwerpern? Is er 
voldoende verhaal in de PPR? voldoende 
gesprek? voldoende meeleven? voldoende 
feest? 



ç_ -v 

L  
goed loopt. Maar één hapering en heel de 
keten raakt ontregeld. 

BE  
Een beter beleid voor de voedselvoorzie-
ning en voor het benutten van grondstoffen 
zou het volgende inhouden: de prijsbepa-
ling gebeurt dichter bij de boer en de kon-
sument. Regionale besluitvorming is daar-
toe een belangrijk uitgangspunt. Wetgeving 
en financiën komen meer naar de plaatselij-
ke overheden, naar provincie en gemeen-
ten, naar provinciale en gemeentelijke ont-
wikkelingsmaatschappijen. De positie van 
middel- en kleinbedrijf wordt verbeterd. 
Technologische ontwikkelingen worden 
meer gericht op deze groep bedrijven. 
Daarbij behoren ook zaken als: minder 
energie-verbruik, arbeidsintensievere me-
thoden, milieu-vriendelijker produktie. 
Geproduceerd wordt wat er nodig is. Over-
bodige produktie en overproduktie worden 
tegengegaan. De producent krijgt een rede-
lijk en gegarandeerd inkomen. De produk-
tie van voedsel wordt een belangrijke bron 
voor werkgelegenheid. Bestrijdingsmid-
delen worden verminderd, biologische en 
mechanische methoden worden bevorderd. 
Natuurlijke mest wordt benut. Schaarse 
energie wordt gespaard, zon en wind wor-
den produktief gemaakt. Geen bio-indus-
trie wordt getolereerd, de dieren krijgen 
weer een vrijer leven. De konsument kan zo 
aan beter en gezonder voedsel komen. Hij 
betaalt misschien wat meer en dat vraagt 
een bewuster omgaan met geld. 

3.21 
In zo'n omkering worden dus hele reeksen 
van samenhangende doelstellingen gebun-
deld: zelfbeheer, menselijke  maat, samen-
werking, gezonde produkten, energie-be-
zuiniging, goed benutten van beschikbare 
arbeidskracht, meer zeggenschap en be-
trokkenheid. 

3,22 
Politiek heeft de opdracht zulke samenhan-
gende visies te ontwikkelen en voor ver-
werkelijking ervan te vechten. Die verwer-
kelijking lukt alleen als de politieke en de 
maatschappelijke meerderheid ervoor te 
vinden is. /  

3.23  
Bij zo'n proces van terugkeer naar de men-
sen moet zorgvuldige kontrole worden ge-
regeld. Overheden dienen niet opnieuw de 
macht naar zich toe te halen en dienen el-
kaar niet te bekonkurreren. Er dient voor te 
worden gezorgd dat zwakken en minderhe-
den bijzonder  worden gesteund in plaats 
van overtroefd. Zo wordt het ,,recht van de 
sterkste" vervangen door het ,,recht van de 
zwakste". 

3.24 
In de PPR worden voor de spreiding van 
macht wel de volgende nivo's onderschei-
den: internationale verantwoordelijkheid 
voor het beheer van natuurlijke hulpbron-
nen en voor de vaststelling van ruilvoeten 
(Noord-Zuid-dialoog); nationale verant-
woordelijkheid voor inkomenspolitiek; re-
gionale verantwoordelijkheid  voor investe-
rings- en werkgelegenheidsbeleid; werk-
nemersverantwoordelijkheid voor het on-
dernemersbeleid. De Gaay Fortman en 
Thomas in: ,,De winst van een demokrati-
sche ekonomie"). 

3.25 
In zo'n visie staan niet voorop: groei, markt 
en winst. Maar: zin, doel en aard. Ook arbeid 
zal in zo'n omkering veranderen. We duiden 
hier slechts enkele karakteristieken aan: 
arbeid zal niet zijn  het verkopen van handen 
en hoofd voor loon. Waarom heet het verko-
pen van de schoot prostitutie en het verko-
pen van handen en hoofd niet? Arbeid is in 
wezen een vrije, scheppende en gemeen-
schappelijke daad. Zowel de produkten als 
de manier van produceren worden daarbij 
door de producenten samen bepaald. Zij 
zijn deels ook zelfde konsumenten. Het gaat 
niet om een nieuw egoïsme, een nieuw vrij 
ondernemen van de sterksten, maar om 
demokratische modellen van gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid. 

gig  
Daarin wortelt ook het PPR-plan voor een 
,,basisinkomen". Toen dat plan. voor het 
eerst geopperd werd, lachte men ons uit. Nu 
wordt het serieus bekeken. Bij een basisin-
komen wordt de inzet voor de samenleving 
niet gekocht door loon. Ze wordt er van 
ontkoppeld, zodat die inzet onafhankelijker 



en kritieser kan worden. Hoeveel haken en 
ogen er ook aan zitten, iets als basisinkomen 
maakt deel uit van een vrijere en mondiger 
samenleving. 

3.27 
Zal het komen van dergelijke vernieuwin-
gen? In een relatief welvarend land als Ne-
derland zou je kunnen denken dat de voor-
waarden voor zulke vernieuwingen er het 
gunstigst zijn. Maar je moet ook nagaan of 
juist hier niet de tegenkrachten het sterkst 
zijn. Die hebben immers enorme belangen 
te verliezen.  

ow  
Vertonen de jaren '70 een terugslag in de 
beweging die in de jaren '60 begon? Toen de 
PPR in '68 werd opgericht, was er het verzet 
tegen de Amerikaanse terreur in Vietnam, 
er was de verontwaardiging over de Russie-
se inval in Tsjechoslowakije en de vernieti-
ging van de Praagse Lente, er was het Vati-
kaans Concilie, de doorbraak van de We-
reldraad van kerken in  Uppsala,  er was 
Provo en er was de mei-opstand in Parijs. 
Kwam er daarna een restauratie? En kreeg 
daarom ook de PPR het zo moeilijk? De 
geestdrift van de jaren '60 heeft zeker te-
leurgestelden, afhakers en kwasi-revolu-
tionairen voortgebracht. Maar veel belang-
rijker is dat een echte vernieuwingsbewe-
ging tijd nodig heeft om te kiemen. Dat ge-
beurt aanvankelijk ondergronds en is niet 
opzienbarend. De jaren '70 waren voor ve-
len kiemjaren. En de PPR als geheel heeft 
daarin sterkere wortels gekregen. Mis-
schien is de PPR in '68 verwekt, maar pas 
tien jaar later geboren. 

3.29 
Dat erbij alle vertraging en verlamming een 
doorgaande stroom van vernieuwing is, 
wordt ook uit onderzoek bevestigd. Meer en 
meer mensen blijken in te zien dat we niet 
gewoon verder kunnen gaan. Ze tonen zich 
bereid tot noodzakelijke ingrepen. Maar 
dan wel op een rechtvaardige manier. Er is 
best bereidheid offers te brengen voor 
werkgelegenheid, volkshuisvesting, ge-
zondheidszorg, onderwijs. Er is een 
groeiend besef voor een veiliger milieu, zui-
nig gebruik van energie en grondstoffen, 
beginnende ontwapening. Deze bewust- 

wording doorbreekt de ban van het voor-
uitgangsgeloof. 

3,30 
Progressieve politiek is: die wil tot verande-
ren mobiliseren en tot politieke beslissin-
gen voeren. Niet het ,,Grote Weigeren" 
(Marcuse), niet de vlucht in de subkultuur, 
niet het lijdzaam ondergaan, niet het onver-
antwoorde ,,dit duurt mijn tijd  wel uit", ook 
niet een onbeheerste en onbeheersbare hys-
terie. Maar: het onverzettelijk en strategisch 
werken aan de vervanging van vastgelopen 
en onderdrukkende maatschappijvormen. 

3.31 
Een aparte opmerking nog over de geweld-
dadige revolutie. Zoals in het vorige hoofd-
stuk werd aangegeven, leven wij in West-
Europa in het centrum van de Eerste We-
reld. Wij  zitten zogezegd in het hoofdkwar-
tier ervan. Daarom is verandering en be-
vrijding hier het moeilijkst. En ook het 
minst zichtbaar. In een welvaartsstaat is 
gewapend verzet geen zaak van het volk. 
Dat zou alleen de reaktie uitlokken en ver-
sterken. Daarmee wijzen wij niet elke be-
vrijding met wapengeweld af. Angola, Mo-
zambique, Guinee Bissau, Algerije, Cuba, 
Nicaragua hebben zich o.a. zo bevrijd. En 
het zal ontzettend moeilijk zijn daar verdere 
gewapende bedreiging intern en extern te 
weerstaan met een demokratische en 
vreedzame samenlevingsopbouw. Het gaat 
er om, de historische situaties en momenten 
te onderkennen. Een geleidelijke verande-
ring bij  ons kan een bondgenoot zijn van een 
plotselinge bevrijdingsstrijd ginds. Overi-
gens zijn in de Eerste Wereld heel wat naties 
uit een gewapende vrijheidsstrijd voortge-
komen,  ook ons land. 

3.32 
De PPR kan bij zulke kwesties niet in dog-
ma's vervallen. Elke historische situatie 
vraagt onderzoek en vraagt een keuze van 
de beste middelen. 
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lijker de konflikten worden. 4.1 
De voorgaande hoofdstukken .waren be-
doeld om de PPR te plaatsen in de wereld 
waarin zij zich bevindt en in de wereld 
waarheen zij wil. Dat wat eeuw op eeuw ge-
groeid is, heeft daarbij natuurlijk een veel 
zwaarder gewicht dan dat wat nog komen 
moet. Wat bestaat is massief, wat we nog 
maken willen is pas in aanzet aanwezig. In 
het nu volgende hoofdstuk worden karak-
ter, plaats, koers en organisatie van de partij 
ter sprake gebracht. Daarna, in hoofdstuk 5, 
de lijn en het  strategies  beleid. 

4.2 
Politieke partijen  zijn een afspiegeling van 
het bestaande bestel. Zo is het ook in Ne-
derland. Partijen  bepalen samen en in hun 
onderlinge krachtsverhoudingen het poli-
tieke beleid. En dat op drie nivo's: in ge-
meenteraden, in provinciale staten en in 
parlement. Maar de partijen  maken geens-
zins de hele politiek uit. In de samenleving 
gebeurt veel meer. Om dat geheel gaat het. 
Daarin dienen partijen  ,,partij te kiezen". 
Wat men ,,buitenparlementair" noemt, is 
van het grootste politieke gewicht, ter lin-
ker en nog veel sterker ter rechter zijde. 

Is 
De PPR bundelt mensen, die de krisisver-
schijnselen van vandaag veelal ook zelf aan 
den lijve ondervinden. Is het niet in mate-
riële noden dan wel in bewustzijn en gewe-
ten. Ze willen de krisisverschijnselen aktief 
te lijf. Vanuit hun mogelijkheden voelen ze 
zich daartoe gedrongen. In die zin is de PPR 
een radikale partij. 

4.4 
In het politiek landschap van Nederland 
zijn er drie grote stromingen: liberalisme, 
christen-demokratie en sociaal-demokratie. 
Ze zijn voortgekomen uit de geschiedenis 
van Europa. Ze ontwikkelden zich in ons 
land tot drie volkspartijen,  resp. VVD, CDA 
en PvdA. Met geen van de drie kan de PPR 
zich vereenzelvigen. De PPR heeft een an-
dere visie en een ander program. Van geen 
van de drie kan de PPR zich ook totaal los 
zien. Wie aan politiek doet, kan geen van zijn 
partners negeren. Integendeel, juist de te-
genstanders moeten het meest worden op-
gezocht. Hoe dichter bij elkaar, hoe duide- 

4.5 
Van het liberalisme van de VVD staat de 
PPR het verst verwijderd. Maar er was ooit 
een ander liberalisme. De demokratie, zoals 
die in West-Europa ontwikkeld is, heeft veel 
te danken aan het liberale denken. In Ne-
derland speelde dat liberalisme een hoofd-
rol bij het tot stand komen van de parlemen-
taire demokratie en het algemeen kiesrecht. 
Het liberale denken als pleidooi voor zelf-
ontplooiing van elke mens en elke groep 
behoort tot de belangrijkste waarden waar-
voor de PPR opkomt. Zeker als het de ont-
plooiing betreft van mensen die dat tot nu 
toe onmogelijk werd gemaakt. Tot die libe-
rale visie van de PPR behoren ook het zelf-
standig voortbestaan van midden- en klein-
bedrijf, in de winkelsektor, in de agrarische 
sektor, in de produktiesektor. De PPR is 
niet voor woekering van vrij ondernemer-
schap, waarbij allereerst voor winst wordt 
geproduceerd en niet voor zinvolle doelein-
den. Evenmin aanvaardt de PPR een on-
dernemerschap, waarbij beheer en beslui-
ten in handen zijn van enkelen. Maar het 
PPR-program wil wel degelijk het onder-
nemen bevorderen, waarin mensen zelf 
verantwoordelijkheid kunnen dragen. In 
die zin is de PPR liberaal. Een heel ander 
liberalisme dan dat van de VVD. De VVD 
weigert immers juist strukturen en verhou-
dingen te veranderen, die het bovenstaande 
verhinderen of slechts gunnen aan bevoor-
rechten. Wij achten de VVD dan ook geen 
liberale partij in de ware zin. Hoogstens op 
incidentele punten, bij  voorbeeld in de par-
tikulier-ethische sfeer, waar de VVD soms 
voor een liberalere wetgeving is. 

09 
De tweede grote stroom is die van de chris-
ten-demokraten. Ze kwam ooit voort uit de 
joodse bevrijdingsbeweging, die het begin 
van onze jaartelling bepaalde. Belangrijkste 
begrippen uit die beweging zijn: ,,Exodus" 
en ,,Ekklesia", twee Griekse woorden voor 
hetzelfde: breken met de machten die je 
knechten. Misschien is daar in de historie 
voor het eerst het besef van gerechtigheid 
gegroeid, als universeel doel van menselijk 
samenleven. Maar korte tijd al na de ge-
welddadige dood van de Grondlegger, heb- 
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ben Grieks denken en Romeinse staats-
macht de messiaanse beweging ingelijfd  en 
als staatsgodsdienst van zichzelf ver-
vreemd. 

Toen in Nederland de parlementaire demo-
kratie tot stand kwam, bevonden belangrij-
ke groepen christenen, vooral de katholie-
ken, zich politiek en maatschappelijk in 
minderheidsposities. Zij hebben zich echter 
machtig weten te maken en gingen een 
overheersende rol spelen, op grote terrei-
nen van de samenleving: onderwijs,  ge-
zondheidszorg, justitie, ondernemerswe-
reld, bankwezen enz. KVP, CHU en ARP 
waren alle drie van huis uit emancipatie-
partijen. Ze werden machtspartijen,  de eer-
ste het meest. De PPR ontstond, toen be-
langrijke politici, na de ,,nachtvan Schmel-
zer" (14-15 oktober 1966), braken met de be-
staande christelijke machtspolitiek. 

Verzwakt door de sekularisatie, besloten de 
drie grote konfessionele partijen, vooral 
opgeduwd door de KVP, een federatie aan 
te gaan. Daaruit moet in 1980 een fusie ont-
staan. Dat levert dan het CDA, waarmee de 
christenen in het centrum van het politieke 
krachtenveld hun macht uitoefenen. Wie in 
het midden van de straat woont, heeft aan 
weerszijden buurlui om bij aan te kloppen 
of de rug toe te keren. 

De konfessionele macht wordt dikwijls on-
derschat. Dat gebeurt misschien ook te 
sterk in kringen van de PPR, door mensen 
die zich er aan hebben onttrokken. Er is 
geen organisatie in dewereld, die zoveel to-
rens heeft. En ze heeft een alles doordrin-
gende invloed op haar onderdanen. Ze staat 
al bij de wieg en ze staat nog bij  het graf. 

4.10 
Als Evangelie alle macht onder kritiek stelt, 
zeker die in de Eerste Wereld, zal de PPR 
zich - geen christelijke partij willen en dur-
ven noemen. Wij wijzen hier intussen wel op 
een belangrijke ontwikkeling: Nederland is 
een van de landen, waar de spanning tussen 
de kerken en- de christelijke partijpolitiek 
snel groeit. De kerken spreken zich steeds  

radikaler uit, bij  voorbeeld inzake bewape-
ning, kernenergie, ekonomiese orde, vluch-
telingen en vreemdelingen. Op die momen-
ten staat de PPR aan de zijde van de kerken. 
Zo was het een PPR-lid, dat deze zomer op 
het kongres van de Wereldraad van Kerken 
in Boston, over ,,geloof, wetenschap en toe-
komst", een belangrijke rol speelde door 
met zorgvuldige tekstontwerpen dat kon-
gres zover te krijgen, dat het zich uitsprak 
tegen uitbreiding van kernenergie. 

all  
Godsdiensten zijn niet altijd  een veilig 
heenkomen, voor wie recht zoeken en vrede 
wensen. Ze zijn nog al eens betrokken bij 
grote spanningen. Dat geldt niet alleen voor 
de nieuwe geweldpleging vanuit de Islam. 
Premier Boettho van Pakistan zei: ,,Het 
christendom heeft zijn atoombom, het Jo-
dendom heeft de bom, het Hindoeïsme heeft 
hem, nu dient ook de Islam zijn atoombom 
te maken." Hij doelde op de voorbereidin-
gen die Pakistan daartoe treft. 

4.12 
De derde grote stroming in ons land is de 
sociaal-demokratie, als volkspartij georga-
niseerd in de PvdA. Als zodanig is ze een 
deel van het wereld-socialisme in al zijn va-
rianten en tegenstrijdigheden. Wie het so-
cialisme probeert te beschrijven, kan niet 
om die tegenstellingen heen. Moskou is Pe-
king niet, Belgrado is Havanna niet, Bonn is 
Amsterdam niet. In al die hoofdsteden is 
socialisme, hetzij als alleenheerser, hetzij 
als politieke deelgenoot. De PvdA behoort 
tot de socialistische Internationale. De SPD 
van -het Duitse ondernemers-socialisme 
heeft daarin heel wat meer te zeggen dan de 
Tesselschadestraat. - 

4.13 
De grondlegger van het ,,wetenschappelijk 
socialisme", Karl Marx, toonde aan hoe het 
,,kapitalistisch" systeem in elkaar steekt. 
Hoe alle macht steeds weer gebouwd is op 
een ekonomische basis. Geestelijke, kultu-
rele, sociale en ook politieke waarden en 
invloeden kunnen geen moment zonder 
hun -materieel fundament. Wie de macht 
heeft in de produktie van de eerste levens-
behoeften, kan daar bovenop ook de hogere 
waarden beheersen. Omgekeerd hebben de 
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onderliggenden geen kans hun eigenheid 
tot gelding te brengen. Liefdadigheid van 
bovenaf bevestigt die toestand alleen maar. 

4.14 
Het gaat er niet om de analyse van Marx als 
eindpunt van denken te nemen. De wereld 
heeft sindsdien ook niet stil gestaan. En het 
is in tegenspraak met Marx zelf om hem niet 
tegen te spreken als zich andere gegevens 
aandienen. Waar zijn theorie tot dogma ge-
maakt is, wordt ze de gevangene van zich-
zelf en maakt ze gevangenen van haar aan-
hangers en onderworpenen. Hoe meer 
ideologie, hoe minder ideeën. 

4.15 
Het maatschappelijk onderzoek binnen de 
PPR zal het wetenschappelijk denken van 
het Marxisme niet ontlopen en niet omar-
men. Het zal met name het humanisties 
Marxisme en de libertaire stromingen er-
van waarderen. 

4.16 
De drie grote stromingen in de Nederlandse 
politiek hebben eigenlijk van huis uit veel 
met elkaar te maken. Elke stroming heeft 
haar eigen historie. Maar,  alien  wilden ze: 
vrijheid en zelfontplooiing van de burgers. 
Om het met de idealen van de Franse Revo-
lutie te zeggen: allen willen ze vrijheid, ge-
lijkheid en broederschap. Maar vrijheid 
voor de sterksten werd liberalisme. Gelijk-
heid als centralisties geregelde staatsvorm 
werd sociaal-demokratie. En broederschap, 
die ongelijkheid en onvrijheid verdoezelt, 
werd valse harmonie, de zogenaamde 0e-
kumene van de christen-demokraten. 

4.17 
De PPR wil ook hun oorspronkelijke be-
doelingen weer aan het licht helpen bren-
gen en daar de volkspartijen aan toetsen. Zo 
valt te ontdekken welke verbanden er be-
staan tussen: liberaal en christelijk denken, 
tussen christelijk en socialistisch denken, 
tussen liberaal en socialistisch denken. Hun 
afkomst brengt ze in menig opzicht dicht bij 
elkaar. Hun afwijkingen daarvan ver-
vreemden hen evenzeer van zichzelf als van 
elkaar. 

4.18 
Er is in de Nederlandse politiek een partij in 
opkomst, die zich de vierde grote stroming 
wil noemen: D'66. Het is geen volkspartij. 
En het is helemaal niet duidelijk wat deze 
partij voorstelt. D'66 is alleen een bepaalde 
stijl. Een gemakkelijk alternatief. Progres-
siviteit die niet veel kost. D'66 zweeft ergens 
tegen het midden aan. De partij trekt nog al 
wat VVD-stemmen. Daar zal wel reden voor 
zijn. D'66 krijgt momenteel de kans aan te 
tonen of ze bij de progressieven wil beho-
ren, dan wel niet afkerig is van samengaan 
met het rechts-centrum blok van VVD en 
CDA. D'66 is niet herkenbaar als vierde 
stroming. Dat is in West-Europa veeleer de 
Ekologische beweging. D'66 wilde zich 
daarbij in Straatsburg niet aansluiten Dat 
zou haar te ver van de liberalen verwijde-
ren. 

4.19 
In ons land staat de PPR, wat de drie grote 
stromingen betreft, het dichtst bij de PvdA. 
Maar ze kan zich met de PvdA niet vereen-
zelvigen. De PvdA is immers evengoed te-
zeer opgegaan in de groei-ekonomie, de be-
wapening, het centralisme, de burokratie 
enz. Zeker, de PvdA helpt veel bevechten. 
Maar: de kleine stappen werden ook wel 
eens kleine denkstappen. Een volkspartij 
loopt nu eenmaal het gevaar log en traag te 
worden. Ze kan worden geneutraliseerd 
door haar rechtse en linkse vleugels. De so-
ciaal-demokraten kwamen soms zelfs dicht 
bij de liberalen terecht: niet alleen in be-
paalde ethidse vraagstukken, maar ook in 
de ekonomische ordening. Geloof in de 
vooruitgang. Meer belang bij de vruchten 
van de welvaart dan bij de richting, de zin en 
de doelstellingen van de wereldorde. In het 
PvdA-program zijn dan ook tegenstrijdig-
heden op dat nivo. Er kunnen in zo'n grote 
partij ook belangrijke verschillen optreden 
tussen bij voorbeeld een progressief kon-
gres en een behoudender Kamer-fraktie of 
een fraktie in een gemeenteraad. Een on-
derscheid tussen een volkspartij als de 
PvdA en een voorhoedepartij als de PPR is, 
dat de een de winst van de dag moet zien 
binnen te halen, terwijl dé.ander principieel 
vast moet houden aan de doelstellingen op 
langere termijn. Zo staan ze tot elkaar in 
spanning. Zo vullen ze elkaar noodzakelijk 
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aan. Links hoeft haar onderscheiden taken 
en kansen niet tegen elkaar uit te spelen. 

4.20 
De PvdA blijkt meer dan eens aan het eind 
van haar oplossingen. Tezeer heeft ze-ver-
trouwd op het vooruitgangsgeloof. Funda-
mentele nieuwe ideeën neemt de PvdA van 
andere bewegingen en partijen over. De 
PPR zegt dat niet uit eigenwijsheid, maar 
omdat de feiten aantonen dat ze keer op 
keer een voorhoedepartij bleek te zijn. 

PvdA als best beschikbare partner. De pro-
g 

; 
ressieven kunnen hun doelstellingen niet 

bereiken zonder een eigen volkspartij. 

OEN 
Geen enkele demokratische partij wordt 
door de PPR als mogelijke partner afgewe-
zen. In een koalitie-systeem dient men bij 
elke vorming van een regering of van een 
kollege te bezien, hoe het eigen program, 
binnen de gekozen machtsverhoudingen, 
de beste kans van slagen maakt. 

4.23 
De PPR zal steeds proberen een bundeling 
van progressieve krachten te helpen op-
bouwen. Ze doet daar voortdurend reële 
voorstellen toe. 

4.24 
Er is nog een reden, waarom de PPR niet 
opgaat in de grote stromingen. Zulke stro-
mingen raken op leeftijd.  Ze dreigen auto-
matismen te worden. Ze hebben veel blinde 
aanhang en minder bewuste kiezers. Pro-
gramma's doen er dan niet zoveel te. De 
demokratie wordt slaafse volgzaamheid 
Grote stromingen lopen gevaar alleen op 
meerderheid en macht uit te zijn. Macht is 
nodig voor het bereiken van doeleinden 
Maar machtsstreven mag fundamentele 
voorwaarden van demokratie niet vergeten. 
Wie zich toelegt op de mondigheid en de 
deelname van aktieve burgers, is louter ge-
talsmacht niet genoeg 

4.25 
Het zal dan ook niet toevallig, zijn, dat be- 
langrijke figuren zoveel kritiek uitoefenen  

op de bestaande grote politieke machten. 
Dat is geen wetenschappelijke distantie en 
objektiviteit. Dat is gemis aan een partij die 
recht doet aan hun visie. Zo merkte Helmut 
Gollwitzer op: ,,Ik ben christen en daarom 
stem ik geen CDU; ik bén socialist en daar-
om ben ik geen lid van de SPD; ik heb geen 
partij." 

4.26 
Nederland kent gelukkig niet de 4%-grens, 
die het nieuwe partijen praktisch onmoge-
lijk maakt in het parlement te komen. Onze 
kleine partijen  moeten die grens niet zelf 
naar zich toehalen. Dat is moeilijk genoeg, 
om voldoende kiezers te trekken die de par-
tij tot een reëel politiek instrument maken. 
Een extra probleem is, dat een jonge partij 
geen gevestigde traditie heeft. De herken-
baarheid moet nog groeien. Daar dient zo'n 
partij rustig en betrouwbaar aan te werken. 
Het is werk op termijn. 

4.27 
Diverse typeringen van de PPR zijn in om-
loop: linkse partij, voorhoedepartij, menta-
liteitspartij, vredes-, milieu-, aktie-, pro-
gram-, beleidspartij enz. Als er zo'n soort 
aanduiding gewenst is, dan meent het par-
tijbestuur dat de PPR goed te karakterise-
ren is als ,,voorhoedepartij". Die term sluit 
andere termen niet uit. In feite eigent de 
PPR zich ook niet zelf die titel toe. De feiten 
tonen regelmatig aan, hoe de PPR voor-
stellen doet, die eerst met argwaan worden 
bejegend, maar op den duur worden erkend 
en overgenomen. Zo'n voorhoede-funktie 
behoedt natuurlijk niet voor falen. En ze ga-
randeert nog minder een automatische 
aanhang. Een voorhoede-partij kan elekto-
raal in de achterhoede belanden. 

HER 
De PPR hangt geen gesloten ideologie aan. 
Ze kan dus niet met een -isme worden be-
kleed. Ze dient steeds op haar daden beoor-
deeld te worden. De PPR wil een program 
realiseren, vooral ten gunste van bedreigde 
mensen, groepen en waarden. Dat vergt 
steeds weer openheid voor nieuwe proble-
men die zich voordoen. 

L1ILWi-i 
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4.29 
Het partijbestuur is van mening dat de PPR 
de komende periode enkele uiterst urgente 
problemen de voorrang moet geven; dat 
zijn: 
1. op het terrein van vrede: hoe de bewape-

ningswedloop om te zetten in ontwape-
ning; hoe een snelle vermindering van 
kernwapens te bereiken, als eerste stap 
naar afschaffing van alle kernwapens; 
hoe Nederland daarbij een vredestaak 
geven? 

2. op het terrein van ekonomische macht: 
de vraagstukken rond een nieuwe eko-
nomische orde, inkomensherziening en 
de problemen van de arbeid. 

3. op het terrein van het milieu: hoe te ko-
men tot een beheerst gebruik van energie 
en grondstoffen, hoe voorkomen we 
kerncentrales? 

4. op het terrein van welzijn: hoe is meer 
aandacht te krijgen voor het welzijn van 
individuen en groepen zonder een toe-
nemende professionalisering? Hoe een 
onderwijs op te bouwen dat alle mensen 
kansen biedt hun leven lang te blijven 
leren? Hoe de emancipatie van minder-
heden bevorderen en hen daartoe wette-
lijke zekerheid geven? 

4.30 
Uit de meest urgente problemen, die zich 
aandienen, dient de partij prioriteiten te 
kiezen. Daarop zal alle aandacht en energie 
van de partijorganen dan kunnen worden 
gekonsentreerd. Zij kunnen die onderdelen 
van het program zo konkreet mogelijk uit-
werken. 

De PPR heeft zich keer op keervoorstander 
getoond van een gezamenlijke oriëntatie 
van de progressieven op hoofdproblemen 
van de samenleving. Nog dit jaar heeft de 
PPR daartoe een oproep gedaan. De partij-
voorzitters van PvdA, D'66, PPR, PSP en 
EPV kwamen in augustus bijeen.  Er werd 
afgesproken om ons te richten op de ener-
gie-vragen. D'66 heeft dat voorstel alsnog 
afgewezen, 

4.32 
Het partijbestuur wil veel nadruk leggen op 
het program-werk in de partij.  De krachten  

die we daartoe hebben, dienen we te bun-
delen. Daarvoor is ook een effektieve partij-
organisatie nodig. Er wordt gewerkt aan de 
opzet van een ,,partijcentrum". Daarover 
wordt overleg gevoerd door de ,,kommissie 
organisatie". Het partijcentrum wil een uit-
bouw zijn van het partijburo. In het gebouw 
aan de Singel in Amsterdam zijn ook onder-
gebracht: de Studie Stichting, de Stichting 
Radikalen en Vorming, de Stichting Partij 
Opbouw, PPR Jongeren enz. Een partijcen-
trum dient zoveel mogelijk afdelingen van 
het partijwerk te bundelen. Daartoe horen 
ook: publiciteit, permanente kampagne, 
verkiezingskampagnes enz. 

4.33 
De partij wordt gedragen door de aktiecen-
tra en door hun leden. Het is bemoedigend, 
dat de ruim 300 aktiecentra en de 12.000 le-
den zo taai blijken te zijn. In die aktiecentra, 
waar enkele mensen het werk moeten doen, 
is de opgave wel erg zwaar. Men kiest dan 
meestal bewust voor enkele specifieke ak-
ties, waarop alle energie wordt gekoncen-
treerd. Intussen blijven we voor de opgave 
staan als partij een volledig program te ont-
vouwen. 

4.34 
Deze beleidsnota is bedoeld voor elk lid van 
de PPR. Het is niet altijd eenvoudig om in de 
partij aktief te zijn. Je hebt het druk, je mist 
soms de kracht. Deze nota wil een steun in 
de rug zijn. Elk aktiecentrum weet, dat als je 
voor goede zaken opkomt in de gemeente, 
dat je dan waardering en aandacht krijgt. 
Een andere weg is er niet. 

4.35 
Leden menen soms dat ze niet geschikt zijn 
voor politiek werk. Dat werk vraagt zoveel 
vaardigheid en ervaring. En je moet slim, ja 
sluw zijn. Juist de PPR wil politiek weer 
gewoon maken, als een zaak van gewone 
mensen. Die blijken keer op keer het best in 
staat andere gewone mensen en hun 
problemen te begrijpen. 

4.36 
De kommunikatie tussen de partij-organen 
en tussen de lagen in de partij moet worden 
verbeterd. Daartoe zal er het eeii en ander 
verbeterd worden aan de PPR-aktiekrant. 
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Die heeft het steeds met weinig middelen 
moeten stellen. Er is gedaan wat gedaan kon 
worden. Maar met name de inhoud kan 
worden verbeterd. Daartoe zijn voorstellen 
gedaan. Er zal meer politieke analyse wor-
den opgenomen. En er zal een agenda ko-
men die de aktiviteiten van de partij beter 
aankondigt. Daartoe zullen ook regionale 
korrespondenten worden aangezocht. 

4.37 
Er zijn plannen voor een kaderblad. Het on- 
derscheid met de PPR-aktiekra t' d 

menteler kunnen worden onderzocht. 

4.38 
De Kerngroep werkt aan een betere manier 
van vergaderen; er is een evaluatie afgerond 
die flink wat konklusies en voorstellen heeft 
opgeleverd. Het partijbestuur heeft over-
legd met de Kerngroepkommissie, hoe ook 
de kommunikatie tussen beide beter kan 
verlopen. 

4.39 
Ook is overleg gevoerd met het Kongres-
presidium voor een betere opzet en werk-
wijze van het kongres. We zullen ons met het 
Kongres gaan richten op de hoofdpunten 
dan de diskussies. Een kongres is voor de 
partij de belangrijkste gelegenheid om be-
slissingen te nemen. Maar die dienen in de 
aktie-centra te zijn voorbereid. Het kongres 
kan dan de hoofd-meningen aan de orde 
stellen. Een kongres is er ook voor ontmoe-
ting en voor inspiratie. Elk kongres dient 
een belevenis te zijn. Dat vraagt een leven-
diger opzet. Inspraak vanuit de partij moet 
daarvoor toenemen. 

4.40 
De Kamerfrakties hebben veel werk. Toch 
zoeken ze meer gelegenheid om in de partij 
te zijn en vanuit de partij te werken. De frak-
tie  van de Tweede Kamer is elke maandag 
en vrijdag beschikbaar voor werkbezoeken. 
Ook leden van de Eerste Kamerfraktie en 
van het partijbestuur zullen zoveel mogelijk 
op werkbezoek gaan. De aktiecentra zijn 
misschien soms te terughoudend om werk-
bezoeken en bijeenkomsten  te organiseren. 
Werkbezoeken en spreekbeurten zijn ook  

van groot belang voor de publiciteit. Hier 
dient veel werk van gemaakt te worden. Een 
introverte partij,  die niet dagelijks doende is 
haar aangang uit te breiden, laat haar pro-
gram in de steek. 

DIE 
De partij zal de ,,Permanente Kampagne" 
verder uitbreiden. Aanhang winnen gaat 
van dag tot dag. Een amechtig kampagne-
circus in verkiezingstijd is een miskenning 
van burgers en ook van de partijen  zelf. Een 
emancipatie-program komt niet van de 
grond zonder een heel intens kontakt met 
de mensen. 

L-3~79W V~- Mw~912-179"PRIffi~ 
kampagne-leiders permanent in funktie 

Er 
landelijke Permanente Kampagne te wor-
den opgebouwd. 

4.43 
Het partijbestuur zal afspraken maken om 
meer kontakten met de partij-gelederen te 
leggen. De moeilijkheid is dat ook de leden 
van het partijbestuur veel werk hebben en 
aan de vergaderingen en de vergaderstuk-
ken de handen vol. Elke provincie heeft 
voortaan een eigen kontaktpersoon in het 
partijbestuur. Van de situatie in de provin-
cies wordt elke twee maanden schriftelijk 
verslag gedaan in het partijbestuur. In de 
Aktiekrant zal het partijbestuur duidelijker 
berichten over zijn werk. Partijbestuursle-
den zijn graag bereid aan aktiviteiten en be-
sprekingen in de aktiecentra deel te nemen, 
voorzover de tijd  het hen toestaat. 

4,44 
Er zal de komende periode uitdrukkelijk 
aandacht worden besteed aan de oprichting 
van nieuwe aktiecentra, aan de versterking 
van bestaande, aan het werven van nieuwe 
leden en aan hun vorming en aktivering. Dit 
is een vanzelfsprekend onderdeel van de 
Permanente Kampagne. 

4.45 
Alvorens over te gaan tot de lijn en de stra-
tegie van de partij in de komende periode, 
nog enkele notities. Een jonge partij moet 
tijd krijgen. Geduld en discipline zijn be- 
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aan een progressief meerderheidskabinet. 
Niet dat daarin alles mogelijk is van wat de 
PPR verlangt, maar dat is een voorgegeven 
bij alle koalitievorming. Als de kiezers een 
progressief meerderheidskabinet niet of 
nog niet mogelijk maken, staat de mogelijk-
heid van een progressief minderheidskabi-
net te bezien. Bij de progressieven rekent de 
PPR: PvdA, D'66, PSP en zichzelf. Tussen 
die partijen  bestaan wel belangrijke ver-
schillen en een regeer-akkoord tussen deze 
vier is geen vlug karweitje. De PvdA is de 
volkspartij onder de progressieven. D'66 
moet nog bewijzen  uitdrukkelijk  bij  de pro-
gressieven te willen horen. Met de PSP 
werkt de PPR op plaatselijk nivo vaak heel 
goed samen. Ook landelijk werken we me-
nigmaal samen in dezelfde akties. Daarbij 
vallen wel degelijk program-verschillen en 
verschil in stijl  op, De PPR is er voor dat de 
CPN betrokken wordt bij  formatie-ge-
sprekken van de progressieven. Geen groep 
dient op voorhand geïsoleerd te worden, als 
het gaat om besturing van de samenleving. 
Formatie-onderhandelingen zijn ervoor om 
te laten zien welke partijen  zich werkelijk 
aan elkaar willen binden. Ook de CPN heeft 
het recht aan te tonen dat ze bereid is tot 
konstruktieve en demokratische samen-
werking. 

5.5 
De PPR heeft zich keer op keer verregaand 
bereid getoond de progressieve samenwer-
king te helpen opbouwen. Ook wat betreft 
afspraken vóór de verkiezingen. Het kli-
maat onder de progressieven is daartoe 
momenteel niet gunstig. Toch blijft de PPR 
naar wegen zoeken de progressieven dich-
ter bijeen te brengen. De PPR zal de kiezer 
vragen dit te steunen. Wanneer vóór de ver-
kiezingen geen progressiefakkoord moge-
lijk is, wil de PPR in elk geval lijstverbin-
dingen aangaan. 

5.6 
Als er geen progressief meerderheidskabi-
net te formeren valt en ook geen minder-
heidskabinet van die signatuur, zijn er ver-
schillende andere koalities denkbaar, 
waarbij de PPR betrokken zou • kunnen 
worden. Alles op basis van de wil van de 
kiezers. Het program zal in zijn volledigheid  

inzet zijn voor elke mogelijke koalitie-on-
derhandeling. 

5,7 
Het partijbestuur zal tijdig de procedure 
starten voor de lijst van kandidaten voor de 
Kamerverkiezingen. Gestreefd wordt naar 
een lijst van mensen die samen zoveel mo-
gelijk de thema-gebieden van het program 
kunnen beheersen: vrede, macht, milieu en 
welzijn. 

Groepen, bij wie de PPR vooral aantrek-
kingskracht kan wekken, zijn onder meer: 
progressieve christenen, radikale socialis-
ten en liberalen, humanisten; vakbeweging; 
werkers in onderwijs,  welzijnszorg en ge-
zondheidszorg; kritische ambtenaren; boe-
ren; studenten, jonge kiezers; aktiegroepen 
voor ontwapening, milieu, antikernenergie, 
Derde Wereld, mensenrechten; IKV-kern-
en; progressieve vrouwenbeweging; homo-
bevrijding; vluchtelingenwerk; Amnesty 
International; kraakgroepen, huu rdersver-
enigingen; buurtaktiegroepen. 

5.9 
De PPR dient in haar kampagne te overtui-
gen als een progressieve en principieel ethi-
sche voorhoedepartij. Ze moet kunnen wij-
zen op haar zeer konkrete programma: voor 
afschaffing van atoomwapens, vóór bezui-
niging op energie en grondstoffen, vóór het 
scheppen van werkgelegenheid, vóór het 
wijzigen van zinloos produktie- en komsup-
tiegedrag, vóór het sluiten van kerncentra-
les, vóór een nieuwe ekonomische wereld-
orde met prioriteit voor de onderdrukte en 
uitgebuite landen. 

5.10 
De PPR-kampagne dient vriendelijk en ver- 
trouwenwekkend te zijn. 

5.11 
Andere partijen dienen niet agressief beje-
gend maar duidelijk uitgedaagd te worden: 
waar sta je? De PPR maakt een vergelijking 
van de partij-programma's.  De Studie 
Stichting heeft daartoe een kracht aange-
trokken. De Tweede Kamer-fraktie maakt 
een overzicht van haar stemgedrag in ver- 
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gelijking tot dat van de andere partijen. 

5.12 
Met partijen,  die niet in het parlement ver-
tegenwoordigd zijn, zoals EPV, 1KB, SF, 
kan bij  voorkomende akties worden sa-
mengewerkt. Dit is temeer vanzelfsprekend 
voor een partij die veel bij buitenparlemen-
taire aktie betrokken is. Eventuele samen-
werking moet in overeenstemming zijn met 
de PPR-opvattingen over parlementaire 
demokratie en politieke aktie. 

5.13 
Nog enkele opmerkingen over de mogelijk-
heid dat de kiezer de PPR na de komende 
Kamer-verkiezingen in de gelegenheid 
blijkt te stellen om aan onderhandelingen 
voor een regeringskoalitie deel te nemen. 
Die onderhandelingen worden voor de par-
tij gevoerd door de voorzitter van de geko-
zen fraktie. Het partijbestuur  is tijdens die-
onderhandelingen het eerste kontakt-or-
gaan tussen de fraktie-voorzitter en de par-
tij. Voor beraad is het ,,Algemeen Beleids 
Overleg" beschikbaar. Daarin treffen el-
kaar: frakties, partijbestuur  en vertegen-
woordigers van themagroepen en studies-
tichting. Partijbestuur, Kerngroep en Kon-
gres hebben elk gelegenheid tot diskussie, 
kontrole en besluitvorming bij  de door hen 
vastgestelde gelegenheden. Het is van groot 
belang tijdens onderhandelingen de eerste 
onderhandelaar van de partij zo sterk mo-
gelijk te mandateren. De recente formatie-
geschiedenis heeft dienaangaande leergeld 
opgeleverd. Wanneer het nodig is, kan een 
buitengewoon Kongres of een ekstra Kern-
groep zich uitspreken over het bereikte on-
derhandelingsresuftaat. 

5.14 
De uitslag van de Kamerverkiezingen is 
voor de PPR van groot belang. Maar de PPR 
bestaat niet uitsluitend voor het werk in het 
parlement en eventueel in een regering. In 
de parlementaire demokratie zijn meer we-
gen mogelijk en nodig. Regeren en opposi-
tie voeren zijn staatkundig evenwaardig 
maar politiek zeker niet: wie in de regering 
zit, zit het dichtst bij  de beslissingen. Oppo-
sitie is een volwaardige, zij het tweede keus 
voor een partij die haar program waar wil 
maken. Tot oppositie kom je als de kiezer je  

dat opdraagt of als koalitie-onderhandelin-
gen je daartoe dwingen. Daarbij is uit-
gangspunt of je program voldoende tot gel-
ding kan komen. Daarnaast is er de buiten-
parlementaire aktie. Die voedt en mobili-
seert telkens weer de politiek. Steeds meer 
wordt zichtbaar hoe belangrijk het is dat 
mensen zelf in beweging komen voor hun 
belangen. Aktie is onmisbaar en verandert 
ook geleidelijk de demokratie zelf van ka-
rakter. De PPR dient dagelijks aanwezig te 
zijn in het aktieveld. Ze zal kritisch zijn in 
haar methoden en stijl  van aktie voeren. 

5.15 
Tot slot: het is meermalen in deze nota aan 
de ordé gekomen: de PPR wortelt in een 
brede en diepe verandering in de Westerse 
kultuur en in de Nederlandse samenleving. 
Soms moeten één of enkele generaties een 
enorm snelle omzwaai voltrekken. Onze tijd 
kent vele scharnierpunten. Ze betreffen te-
gelijk heel persoonlijke en intieme levens-
veranderingen en problemen en spannin-
gen op wereldschaal. Niemand die dat ge-
makkelijk verdraagt. Niemand die er hele-
maal zonder kleerscheuren doorheen komt. 
Een partij als de PPR is een werkplaats, een 
thuis voor mensen in verandering. We kun-
nen de PPR niet opgeven. 

5.16 
Het partijbestuur  spreekt het vertrouwen 
uit, dat de partij zich eensgezind zal richten 
op de koers en de lijn die in deze nota zijn 
uitgezet. Wij zijn ervan overtuigd, dat de 
kiezer de PPR niet wil missen. De kiezers 
zullen een andere regering willen. De PPR 
vraagt de kiezers: ,,Waar staan we voor?" 
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