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ALGEMEEN DEMOCRATISCHE UNIE 
BEGINSEL· EN WERKPROGRAM. 

1. De A.D.V. staat op algemeen democratisch standpunt. Zij streeft naar het rechtvaardig regeerings
stelsel, waarbij de wil der meerderheid beslist. 

2. Zij verlangt een volksvertegenwoordiging, gekozen door de meerderheid der burgers. Vit de volks
vertegenwoordiging moet de regeering worden gevormd. De volksvertegenwoordiging mag niet 
streven naar verwezenlijking van klasse-idealen, terwijl de uit haar voortgekomen regeering geen 
groeps-, of partijbelangen, slechts het algemeen belang mag dienen. Zij moet staan boven de 
partijpolitiek. 

3. De A.D.V. verwerpt elk revolutionair streven. 
De bevordering van welvaart en rust binnenslands is staatstaak. 
Vrijheid van godsdienst en geweten moet worden gehandhaafd. 

4. De A.D.V. streeft krachtdadig naar vrijhandel en internationale aaneensluiting. Zij wenscht 
democratiseering van den Volkenbond onder wiens opperhoogheid internationale geschillen door 
arbiters moeten worden beslist. 

5. De militaire dienstplicht moet worden afgeschaft. 
Het militaire apparaat moet worden vervangen door een politiemacht, welke nationaal staat 
onder het gezag der overheid en internationaal staat onder de opperhoogheid van den Volken
bond. 
De A.D.V. eischt internationale ontwapening, mede door het nationale voorbeeld. 

6. De wetgeving moet zorgen voor behoorlijke arbeidsvoorwaarden in het particulier bedrijf en 
dit beschermen tegen de dictatuur, zoowel van de vakverbonden, als tegen die der werkgevers
verbonden. 
De belooning van ambtenaren en arbeiders in overheidsdienst moet aansluiteI.1 bij het particulier 
bédrijf en mag daarbij niet ten achter staan. . 
Aan werkloozen moet productief werk worden verschaft onder handhaving van het gezinsverband. 
Hiertoe dient de werkloozensteun te worden beperkt. De· A.D.V. beschouwt als productieve wer
ken o.m. de verbetering van bestaande en de aanleg van nieuwe tolvrije land- en waterwegen 
en bruggenbouw. 
Alle geldelijke overheidssteun aan bedrijven moet worden afgeschaft. De steun der overheid dient 
:ziçh te bepalen bij een economische voorlichtingsdienst aan de bedrijven. Speciaal ook voor het 
landbouw-, tuinbouw- en kleinbedrijf. . 

7. De A.D.U. eischt premievrij staatspensioen voor iederen burger boven een bij de wet te stellen 
leeftijd en tot een redelijk bedrag. I 

Zij verzet zich tegen cumulatie van salarissen en pensioenen. 
Zij wil afdoende voorzien in de nood der mobilisatieslachtoffers en van de gepasporteerde oud
indische militairen en marinepersoneel. 

8. De A.D.V. wil speciaal bezuinigen op de uitgaven voor leger en vloot, op die voor onnoodige 
scholenbouw en op de hooge salarissen en pensioenen. 
Zij wil de goederen in de doode hand belaste~, maar wenscht afschaffing van de personeele be
lasting op het winkel-, café-restaurant- en hotelbedrijf. 

. Zij eischt staatstoezicht op het Bank-, erediet- en Assurantiewezen. 

9. Ten aanzien der overzeesche gewesten wil zij een politiek, welke niet in strijd is met de be
langen der inheemsche bevolking. 
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