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Voor een strijdbare oppositie, kiest VCN;
Geen modernisering kernwapens/bewapeningsuitgaven omlaag;
Afrekenen met inleveren/lonen en uitkeringen omhoog;
Handen af van de sociale woningbouw/weg met plan Heerma;
Stop privatisering/voor uitbieiding collectieve sector;
Spaar het milieul spaar concerns en rijken niet;
Nee tegen het Europa van de concerns;
Leve de internationale solidariteit;
Versper fascisme en racisme de weg.
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KIEST VCN

De verkiezingen die op 6 september
1989 gehouden worden zullen geen
gewone kamerverkiezingen zijn.
Natuurlijk, in de campagnes blijft
veel hetzelfde: opiniepeilingen,
stunts, televisie voor de grote partijen, schijngevechten.

inleveren/matigen/bezuinigen en de
forse winsten van de concerns. Deze
mensen maken zich bezorgd over de
aantasting van uitgangspunten, verworvenheden en voorzieningen die
de basis zijn van een rechtvaardige
en hoogontwikkelde samenleving.

Het ongewone zit 'm niet zozeer in
het tijdstip. Ook al beseft iedereen,
dat van een serieuze campagne geen
sprake kan zijn als "driekwart van
Nederland" met vakantie is.

Kabinetscrisis en verkiezingen staan
voor de ondernemers en hun politieke vrienden in CDA en VVD
vooral in het teken van voortgaande
loonmatiging en bewapening.

Deze kamerverkiezingen zijn ongewoon wegens de hoge inzet. Degenen die het kabinet Lubbers II voortijdig hebben laten struikelen, deden
dat niet met de bedoeling een einde
te maken aan het beleid van inleveren, bezuinigen, privatiseren en
doorbewapenen. Hun doel is juist
een bredere basis te zoeken om dit
beleid op hoofdpunten voort te zetten.

"Loonmatiging ten behoeve van de
uitkeringsgerechtigden en "lagere"
ambtenaren; loonmatiging ten behoeve van het milieu", beweert het
CDA. Om loonmatiging te kunnen
vasthouden is het CDA plotseling
bereid deuitkeringen iets te laten
stijgen, de kinderbijslag iets te verhogen. Ter wille van diezelfde
loonmatiging houdt de VVD vast
aan belastingverlaging (die overigens de rijken meer bevoordeelt dan
de lagere inkomens!) en aan de reiskostenaftrek.

Die bredere basis heeft rechts nodig
om de zich ontwikkelende beweging
voor een andere politiek succesvol te
kunnen bestrijden. De afgelopen
twee jaar zijn steeds meer mensen in
verzet gekomen tegen het CDAVVD-kabinet: binnenschippers,
specialisten, vissers, gemeenteambtenaren, politie-ambtenaren, studenten, vrachtwagenchauffeurs, grafici,
ouders en leerkrachten, boeren, verpleegkundigen, huurders...
Deze mensen eisen hun deel op van
de tijdelijke opleving van (bepaalde
sectoren van) de economie. Deze
mensen daagt de tegenspraak tussen

Zowel VVD als CDA willen de
PvdA en met deze het topkader van
de FNV binden aan de hoofdpunten
van wijlen de kabinetten Lubbers.
Dat doen zij door nu eens zich uit te
spreken voor samenwerking met de
PvdA, dan weer uit te varen tegen de
"te linkse" punten in het PvdA-program die samenwerking onmogelijk
maken. Dat wil zeggen: de PvdA
gebruiken om de strijd te verleggen
van bedrijven en instellingen naar
het parlement; zonodig de PvdA in
een kabinet opnemen en vervolgens

het mikpunt laten worden van de
teleurstelling van hen die een ander
beleid verwachtten.

VVD en CDA zijn voorstanders van
modernisering van kernwapens en
meer geld voor de bewapening. Op
dit punt willen ze de PvdA binden
aan de NAVO-politiek. De PvdA
heeft verlaging van de defensie-uitgaven nu al (vóór de verkiezingen!)
opgegeven.
De PvdA isoleren van de massa-beweging dus.

diefinacieringsstelsel (Deetman); de
afbraak van de gezondheidszorg
(Dekker); de verloedering van het
volksonderwijs (Deetman); de
sluiting van bejaardenoorden en
aantasting van andere maatschappe-

Het 'sociale" gezicht van het hoogontwikkelde kapitalisme neemt af en
zal, als geen effectieve tegenactie
wordt ondernomen, helemaal verdwijnen. De bedoeling is alle sociale
aspecten binnen het kapitalistische
systeem als oneigenlijk en als
vreemd aan dat systeem van de hand
te doen. Door het particulier initiatief en het individu de hemel in te
prijzen maken de machthebbers de
bevolking ideologisch rijp voor
aanvaarding van genoemde reactionaire veranderingen binnen het
kapitalisme.
Daarom moet voorkomen worden
dat Lubbers c.s. hun karwei afmaken!

Laat Lubbers c.s. hun karwei

tasting van het natuurlijk milieu.

De oplossing van die vraagstukken

vraagt een wezenlijk andere politiek.
Geen terugtredende overheid, maar
een optredende overheid; geen vrij
spel voor het particulier kapitaal,
maar maatschappelijke controle over
het kapitaal en de productie; geen
bezuiniging op de,collectieve sector,
maar uitbreiding daarvan; geen
voortgaande bewapening, maar vervanging van militaire productie door
vredesproductie; geen "Europa voor
de Concerns", maar internationale
solidariteit en samenwerking tussen
gelijkwaardige, soevereine staten.

niet afmaken

In dit verkiezings- en actieprograinma presenteert het VCN eisen
en alternatieven. Verwezenlijking
daarvan vraagt steeds strijd. Daarom
vraagt het VCN niet alleen uw stem,
maar vooral uw deelname aan de
strijd op onderstaande hoofdpunten:
Voor een strijdbare oppositie, kiest

-

In Nederland is een ontwikkeling in
gang gezet die in de geschiedenis
van kapitalistisch Nederland onvergelijkelijk is.

Voor een andere politiek

Een andere politiek vraagt een
strijdbare oppositie. Binnen maar
vooral buiten het parlement.

Het systeem van collectieve voorzieningen wordt drastisch veranderd
en teruggedraaid naar het niveau dat
bestond voordat de rechten van de HOUDT HET OP ROOD! Sluit U
arbeidersklasse en andere laagbetaal- aan bij het VCN. Leest het
den waren bevochten.
communistische weekblad
Deze aanvallen op verworvenheden "MANIFEST". Stemt VCN: partij
zijn geen Nederlandse bijzonderheid, van communisten in Nederland.
maar passen in het kader van wat het
"Europa van de Concerns" voor de
werkende mensen in petto heeft.
Collectieve voorzieningen kunnen
in een kapitalistisch land alleen ten
goede komen aan degenen die van
een loon of uitkering moeten leven,
wanneer ze gebaseerd zijn op progressieve belastingheffing, subsidiëring en premies/bijdragen naar
draagkracht. De veranderingen van
het belastingstelsel (Oort); het stu-

Een keuze voor het VCN is een
keuze voor een zelfstandige
communistische partij in Nederland.
Op de VCN-lijst staan communisten
die georganiseerd zijn in de CPN,
het VCN of niet meer in een partij
georganiseerd zijn.

lijke voorzieningen (Brinkman) en
de nieuwe volkshuisvestingspolitiek
(Heerma) zorgen evenwel voor een
herverdeling van het nationale inkomen ten gunste van de concerns
en de rijken.

Geen oppositie die genoegen neemt
met de speelruimte die de grote concerns en de rechtse politiek beschikbaar stellen. Maar een oppositie die
het kapitalistische stelsel afwijst en
opkomt voor een socialistische
maatschanpij.

We naderen het jaar 2000. Nog
nooit in de geschiedenis van de
mensheid zijn de mogelijkheden zo
groot geweest om iedereen op de
aarde te laten delen in de vruchten
van de menselijke arbeid. Tegelijk
gaat de wereld gebukt onder grote,
samenhangende, problemen: de levensbedreigende en productiekrachtenverspillende (kern)bewapening;
armoede en onderontwikkeling; aan-

Communistische partij nodig
voor strijd en maatschappijverandering

VCN;

Geen modernisering kernwa-

-

pens/bewapeningsuitgaven omlaag;
Afrekenen met inleveren/lonen en

Het VCN: partij van communisten

-

in Nederland, is in 1985 opgericht,

uitkeringen omhoog;

toen vaststond dat de CPN haar
communistische grondslagen had
verlaten om des te gemakkelijker te

kunnen opgaan in een nieuwe politieke formatie.
Bij de Tweede Kamer-verkiezingen
van 6 september a.s. zal de CPN
zijn opgegaan in de groen-linkse
coalitie. Het is een eerste concrete
stap om tot opheffing van de CPN
over te gaan.
Het VCN zet de communistische
beweging in Nederland wel voort;
voortbouwend op haar beste tradities
en rekening houdend met de verhoudingen waaronder een Communistische partij in deze tijd moet werken.

Handen at van de sociale woningbouw/weg met plan Heerma;

-

Stop privatisering/voor uitbreiding
collectieve sector;
-

Spaar het milieu/ spaar concerns en
rijken niet;
-

Nee tegen het Europa van de concerns;
-

-

Leve de internationale solidariteit;

Versper fascisme en racisme de
weg.
-

GEEN MODERNISERING KERNWAPENS/BEWAPENINGSUITGAVEN OMLAAG

Alle kernwapens de wereld uit voor het jaar 20001
Onder dit motto ontwikkelde het 27ste congres van de CPSU een op de
mogelijkheden en gevaren van de
laatste decennia der twintigste eeuw
toegesneden vredespolitiek.
Het LNF-akkoord (Washington, december 1987) was het eerste concrete
resultaat van deze nieuwe vredeskoers en als zodanig betekent het een
historische ommekeer in de door de
Verenigde Staten gestarte bewapeningswedloop. Immers voor het
eerst is een hele generatie kernwapens "de wereld uit" gewerkt. Hoewel het INF-verdrag slechts betrekking heeft op 3% van alle kernwapenarsenalen, gaat het hier wel om
"first strike" (eerste aanvals-) wapens. Dit soort wapens komt voort
uit het 'oude denken' dat een kernoorlog overwinnaars zou kennen.
Tegen alle pessimistische geluiden
in, tegen alle pogingen van de politieke vertegenwoordigers van het
militair-industriële complex om zo'n
akkoord te voorkomen in, is dit
INF-akkoord bereikt.
Geen wonder dat deze kringen voort-

durend bezig zijn dit verdrag en de
vervolg-afspraken van Moskou (mei
1988) te ondermijnen. In het bijzonder gebeurt dit door de NAVOplannen tot modernisering van de
korte- afstands- raketten (SNF). Ook
verlegt de NAVO het accent naar
met kernwapens uitgeruste onderzeeers.

Maar de NAVO is verdeeld. Enerzijds doordat de voortdurende wapenverminderingsvoorstellen van de
kant van de Sovjet-Unie en het
Warschau-pact niet aan de aandacht
van de vredelievende mensen in de
diverse Navo-landen zijn ontsnapt.
De populariteit van Gorbatsjov: de
vertolker van de vredespolitiek van
de Sovjet-Unie, is groot, ook in "het
westen". Anderzijds bestaat er bij
leidende politieke kringen in EEGlanden, met name in de Bondsrepubliek Duitsland, de wens zich onafhankelijker te maken van de Ameri.
kaanse politiek-militaire macht en
nauwere (economische) betrekkingen
met de socialistische staten van

Oost-Europa aan te knopen.
De Amerikaanse president Bush
houdt vast aan modernisering van de
SNF-raketten. Hij reist de NAVOlanden af om steun voor dit standpunt te organiseren. Bij de NAVOtop in Brussel (mei 1989) is een
compromis bereikt, dat modernisering van die kernraketten afhanke-

De Nederlandse regering heeft zich in
deze kwestie dubbelzinnig (officieel
als 'bemiddelaar' tussen Bonn en
Londen) opgesteld, niet in het minst
doordat het kabinet Lubbers en het
CDA zelf verdeeld zijn.

proces dat is ingezet met het ontwerpen en tekenen van het INF-akkoord voort te zetten. Het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO
laat de grondwettelijke vastgelegde
nationale soevereiniteit onverlet.

Het VCN spreekt zich ondubbelzinnig uit tegen modernisering van de
SNF-raketten. In plaats daarvan

Deze eigen initiatieven kunnen bestaan uit het afstoten van alle kerntaken van het Nederlandse leger en
uit het verlagen van de defensieuitgaven.

Het VCN treedt op voor:
-

-

Afwijzing modernisering van de korte afstands raketten
Afstoting van alle Nederlandse kerntaken
Verwijdering van atoomwapens van Nederlands
grondgebied
Drastische vermindering van de bewapeningsuitgaven
Verbod van chemische en bacteriologische bewapening
Terugdringen van conventionele bewapening
Stopzetting van het Star Wars-project
Ombuiging van militaire productie naar vredesproductie
Nakomen van internationale vredesverdragen
Handhaving van de Nederlandse soevereiniteit

lijk stelt van de besprekingen in
Wenen over vermindering van conventionele wapens.

moet de Nederlandse regering eigen
initiatieven nemen, al dan niet in
NAVO-verband, om het historische

Daarmee levert ook Nederland een
bijdrage aan het kernwapen-vrij maken van de wereld. Dat is de belangrijkste stap naar vrede en ontwapening. Maar tegelijk is vredespolitiek
verbonden met het besef dat er een
einde moet komen aan de verspilling
van maatschappelijke rijkdom aan
wapentuig en nieuwe geldverslindende wapensystemen als SD! (Star
Wars). In plaats van daarop moeten
de economische en intellectuele mogelijkheden waarover de mensheid
beschikt, worden gericht op het
scheppen van nieuw en zinvol werk,
op bescherming van het natuurlijk
milieu, op het ontwikkelen van cul-

tuur, onderwijs en wetenschap, op samen met hernieuwde aspiratie tot
bestrijding van epidemieën, honger het opbouwen van een Europese
kemmacht en een Europese defensie.
en armoede.
De laatste jaren zijn de plannen tot
verdergaande militaire samenwerking
tussen Frankrijk en de BondsrepuVoor een kernwapenvrij Eubliek Duitsland geconcretiseerd. Dit
ropa
alles krijgt al gestalte in projecten
Tot dusverre zijn bij de tussen de waarbij het 'Europese' bedrijfsleven
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie nauw betrokken is.
gesloten verdragen de Britse en
Franse kernmacht buiten beschou- Het VCN wijst elke stap naar een

• Voor een kernwapenvrij Europa
Voor afwijzing Europese kernmacht en Europese defensie
Tegen Duitse vinger aan de atoomtrekker
-

wing gebleven. Ook bij de besprekingen in Wenen over de verminderingen van conventionele bewapening volgt de NAVO die lijn.
Binnen de NAVO bestaat een sterke
zgn. 'Europese lobby'. Deze claimt
een zekere afstand ten opzichte van
de militaire dominantie van de Verenigde Staten. Daartegenover bepleit
zij een grotere rol voor 'Europa'.
Deze Europese lijn valt min of meer

Europese kemmacht of een Europese
defensie van de hand. In het bijzonder geldt dat nu in 1995 de internationale verdragen aflopen die de positie van Duitsland regelen.
Dit alles maakt de realisering van
kernwapenvrije zones (in MiddenEuropa, Noord-Europa en de Middellandse Zee met name), waarop het
Warschau-pact en ook andere Europese staten aandringen, des te urgenter.

LOONMATIGINGSPOLITIEK FAILLIET

Afrekenen met inleveren/lonen en uitkeringen omhoog
De politiek van loonmatiging is
failliet! Terecht komen steeds meer
weldenkende en strijdbare mensen op
voor loonsverhoging: in de industrie, het vervoer, de bouw, bij de
groot-winkelbedrijven en (niet te
vergeten) in de gezondheidszorg. Het
VCN steunt deze loonstrijd volledig
om de volgende redenen:

de macht van de kapitalistische
winstmakers en voor een andere politiek in Nederland. Om in de behoeften van de bevolking te voorzien is een aanval op de winsten onontkoombaar. Daarin vindt de bevolking zowel de concerns als de regering op haar weg. Daarom moet er
volgens het VCN met argumenten
en daden definitief worden afgerekend

AOW, pensioenen en ouderenvoorzieningen noodzakelijk zou maken.
Het VCN is ervan overtuigd dat uitkeringsgerechtigden en werkenden
gemeenschappelijke belangen hebben. Het tegen elkaar uitspelen van
werkenden en werklozen, gezonden
en zieken, jongeren en ouderen,
moet bestreden worden. Het fabeltje

bloemen dat ze van werkloosheidsbestrijding niets terecht hebben gebracht. Nog steeds zijn er in Nederland, afhankelijk van de definitie en
manier van tellen, 500.000 tot
1.000.000 werklozen.
Er zijn wel banen bij gekomen, de
afgelopen jaren, dat wel.
Maar onderzoek

st uit dat dit

nigingen op collectieve voorzieningen, van het vrije hand laten aan
bedrijven bij collectieve ontslagen
en geruisloos afvloeien van arbeidsplaatsen, bij het propageren van
slecht betaalde tijdelijk "wegwerpbanen" en "werken met behoud van
uitkeringen".
De massawerkloosheid wordt veroorzaakt door de kapitalistische politiek
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voor iif grootste dcci slechtbetaaldé
langen van de uitkeringsgerechtigden deeltijdbanen zijn die niet genoeg tiviteit steeds verder op te voeren.
waarmee de bevolking jarenlang tot
vervelens toe is gehersenspoeld zijn Uitkeringen omhoog
dient, moet definitief de wereld uit opleveren om zelfstandig in het le- Wettelijke beperking werkdag erfenissen van ne
auüi
iei'skiiisse met iliUeikijk ievoorspeigeholpen worden.
niet aanvaardbaar,
vensonderhoud te voorzien,
en werkweek keiharde noodis een adviesaanvraag (aan de SER len:
zaak
Een flinke verhoging van de uitkeen een aantal andere instanties) ter
Het VCN keert zich tegen de ideeën Steeds meer willen de machthebbers
Het VCN heeft dat steeds gesteld.
ringen is hoogst noodzakelijk.
voorbereiding van een wetswijzi- * inkomensachteruitgang door afvan de PvdA dat koppeling van de ons doen geloven, dat de bestaande Eén van de resultaten van de str
Het inleveren van loon heeft niet
d ging. In deze aanvraag worden de schaffing van toeslagen voor overugeleid tot meer werkgelegenheid. Door de regeringspolitiek van de af- uitkeringen aan de lonen alleen mo,1nI.'I.'l I1 ISA1I1ti flfl1IIbt'
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Het is ook niet ten goede gekomen gelopen jaren, zoals de zogenaamde gelijk is wanneer de lonen niet te* vermindering van arbeidsplaatsen
aan de uitkeringsgerechtigden. Noch stelselherziening, zit het merendeel veel stijgen en de werkloosheid niet
* verlenging van de wettelijk toegeVoor recht op betaald werk voor iedereen: voor meer
doordat hetzelfde of meer werk met
heeft het een beter overheidsbeleid van de uitkeringsgerechtigden nu op te groot is. De oplevende boonstrijd
banen
naar minder mensen gedaan kan worden;
8,5
stane
arbeidstijd
per
dag
van
tot gevolg gehad. En ook het milieu het minimumniveau. Een mens- moet juist aangegrepen worden als
Voor volwaardige banen voor jongeren
9,5 uur. Deze uren mogen gewerkt * gezondheidsproblemen door te grois er niet schoner van geworden.
Voor een verbod van collectieve ontslagen
waardig bestaan is anno 1989 voor stimulans ook op te komen voor
worden tussen zes uur 's morgens en te lichamelijke en/of geestelijke beVoor vakbondsstrijd voor behoud en uitbreiding van
velen niet meer mogelijk. Alsof zij verhoging van de uitkeringen. De
arbeidsplaatsen in de bedrijven
De enige profiteurs zijn de kapitaal- verantwoordelijk zijn voor de mas- vakbeweging heeft haar taak op dit
Voor forse overheidsinvesteringen die leiden tot meer
bezitters. Hun winsten en dividenden sawerkloosheid en ziekmakende ar- gebied tot nu toe verwaarloosd. Hier
Voor forse verhoging van lonen en uitkeringen
banen in onderwijs, gezondheidszorg, bejaardenzorg,
zijn door de loonmatigingspolitiek beidsomstandigheden worden werk- moet een einde aan komen.
Voor inlopen financiële achterstand van de uitkeringen
kinderopvang,
wetenschappelijk
onderzoek,
woningbouw,
met miljarden toegenomen.
lozen en WAO-ers tot een onaanVoor onvoorwaardelijk herstel van de koppeling van de
openbaar vervoer en milieubescherming
uitkeringen aan de lonen
vaardbaar laag levenspeil gedwonVoor gebruik van het geld van pensioenfondsen voor
Massawerkloosheid: niet aanDe zogenaamde loonmatiging heeft gen.
Voor afschaffing van alle kortingen op de uitkeringen
projecten
van
maatschappelijk
belang
vaarden, maar bestrijden
voor velen tot koopkrachtdaling gevan jongeren en voordeurdelers
Tegen vervanging van betaald werk door vrijwilligerswerk
Voor waardevaste AOW en pensioenen
leid. Afschaffing van de prijscom- Ook de AOW-ers zijn gekort. 'Een
• Voor vaste betaalde banen inplaats van uitzendbanen,
pensatie; stijgende prijzen en tarie- beloning voor een levenlang zware Het is opvallend hoe weinig aanoproepbanen, en ander los werk
Voor volledige herbezetting bij arbeidstijdverkorting en
ven; verhoging van woonlasten en arbeid en zich inzetten voor de maat- dacht er nog aan het probleem van
tien uur 's avonds zonder dat er spra- lasting, te korte hersteltijden en onVUT bij overheid en bedrijven
eigen bijdragen zoals voor gezond- schappij". Het VCN bestrijdt met de massawerkloosheid wordt besteed
regelmatige arbeidstijden;
ke is van overwerk;
Voor opheffing van uitzendbureau's
heidszorg en onderwijs hebben verla- verontwaardiging de opvatting dat door CDA en VVD. Zelfs door het
* aantasting van het privé-leven (geVoor
arbeidsbureau's
die
in
de
eerste
plaats
in
dienst
staan
*
ging van het levenspeil veroorzaakt.
bedrieglijke gegoochel met de werkwerktijden die kunnen oplopen tot zin, vrienden) door onregelmatige
het toenemende percentage ouderen
van werkzoekenden
loosheidcijfers
kunnen
ze
niet
ver190 uur in 4 weken en tot 552,5 uur werktijden en werken op zaterdag;
beperking van de
vergrijzing
Een groeiende groep mensen in Neper kwartaal (op dit moment geldt * beperking van de mogelijkheden
derland leeft nu in regelrecht armoewerkloosheid een natuurverschijnsel van de arbeidersbeweging voor een voor de industrie een maximale ar- tot deelname aan culturele, sociale,
dige omstandigheden. In een toeneis waarmee we moeten leren leven; wettelijke bescherming tegen onge- beidstijd per week van 48 uur);
vakbonds- en politieke activiteiten;
Voor forse verhoging van lonen en uitkeringen
mend aantal banen vooral van jondat de massawerkloosheid de schuld zonde arbeidsvoorwaarden is de Ar- * zaterdag moet een normale werk- * schade aan gezondheid en ontwikVoor het ongedaan maken van de achterstand van
geren, vrouwen, buitenlandse arbeiis van de werklozen; dat deze ver- beidswet van 1919. Deze wet, die dag worden.
keling van kinderen/jongeren.
salarissen van ambtenaren en trendvolgers
ders, parttimers en minimumloners
oorzaakt wordt doordat grote groepen met allerlei wijzigingen en aanvul• Voor herstel van de koppeling van salarissen van ambwordt te weinig verdiend om in het
tenaren en trendvolgers aan de lonen in het bedrijfsleven
mensen te weinig hebben geleerd of
lingen nog steeds van kracht is, gaat Deze plannen gelden voor bedrijven In feite wordt met deze plannen de
levensonderhoud te voorzien;
Voor volledig behoud van loon bij ATV
domweg ongeschikt zijn. Het VCN de ondernemers, CDA en VVD nu te en instellingen waarvoor een CAO klok 70 jaar teruggezet. En de aan• Gelijk loon voor gelijke arbeid
bestrijdt deze opvattingen ten stel- ver.
geldt of waar afspraken met mede- val op de verworvenheden van de arVoor verhoging van het wettelijk minimumloon
Dc regering heeft haar positie als
ligste.
zeggenschapsorganen gemaakt wor- beidersbeweging op dit gebied wordt
• Volledige compensatie van prijs- en tariefstijgingen in
werkgever misbruikt om bepaalde
In hun verscherpte internationale den. Voor bedrijven en instellingen op twee fronten tegelijk ingezet.
lonen en uitkeringen
groepen op extra achterstand te zetWerkloosheidsbestrijding gaat niet concurrentiestrijd en in hun streven waarvoor dat niet van toepassing is Niet alleen in de politiek, maar ook
ten. De salarissen van ambtenaren
samen met een politiek van hezui- naar winstvergroting moeten de on- denkt de regering aan een maximale in de CAO-onderhandelingen en bij
en werkers in sectoren die uit predernemers investeringen in nieuwe arbeidstijd van 9 uur per dag, 180 bedrijfsreorganisaties. Bij verschilmies en subsidies worden betaald
machines zo snel mogelijk terug- uur per 4 weken en 520 uur per lende bedrijven zijn al stappen in
zijn tot tientallen procenten achterop
verdienen. Ze willen daarom de begeraakt bij die in het particuliere
drijfstijd kunnen uitbreiden. Ook
Voor wettelijke vastlegging van verworvenheden als de
bedrijfsleven;
willen ze over flexibele arbeidsvijfdaagse werkweek, de vrije zaterdag en de 38-urige
krachten beschikken die werken of
werkweek
Voor verdergaande arbeidstijdverkortingen met behoud
aan de dijk gezet kunnen worden al
De positie van de vakbeweging is
van volledig loon en volledige herbezetting
naar
gelang
het
de
winstbelangen
ten
verzwakt door het afzien van loonTegen verlenging van de werkdag en flexibilisering van
goede
komt.
strijd. Met het inleveren van loon
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u' argumenten voor ioonmatiging met inieveren
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heeft de vakbeweging ook een belangrijke mogelijkheid ingeleverd
om de loonafhankelijke bevolking te
mobiliseren en haar positie te versterken ten opzichte van de kapitaalbezitters. Daarmee is ook de
strijd in de bedrijven voor andere
belangrijke zaken zoals meer banen,
arbeidstijdverkorting en betere arbeidsomstandigheden verzwakt.
Het VCN is van mening dat de strijd
voor hoger loon een belangrijke bijdrage kan leveren aan de strijd voor
de belangen van de bevolking tegen

Flexibilisering van de arbeidstijden,
afschaffing van overurentoeslag, verlaging van ploegentoeslagen, werken op zaterdag en zondag: dat zijn
de geluiden die ondernemersorganisaties in de politiek en bij CAO-onderhandelingen steeds weer naar voren brengen.

-

-

de werktijden
Tegen afschaffing of verlaging van overuren- en
ploegentoeslagen
Tegen versoepeling van het verbod op kinderarbeid
Tegen uitholling van de Arbeidswet van 1919
Voor handhaving van de vakbondsrechten
Voor het stakingsrecht van alle werknemers

kwartaal.

deze richting gezet.

De Arbeidswet van 1919 vormt voor
hen een te strak keurslijf.

Verder wil de regering het verbod op
kinderarbeid beneden de 16 jaar versoepelen!

Daarom wordt er al geruime tijd een
campagne gevoerd om deze wet uit
te hollen. En met succes: één van de

Wanneer deze plannen zouden doorgaan, zijn de gevolgen voor de arbei-

Het VCN is van mening, dat deze
ontwikkeling tegengehouden moet
worden en dat juist verbetering en
uitbreiding van wettelijke arbeidsbeschermende maatregelen nodig
zijn.

HANDEN AF VAN DE SOCIALE WONINGBOUW

Weg met het plan Heerma/huren omlaag!
Aan de eindeloze reeks huurverhogingen is per 1juli de zoveelste toegevoegd. Niet gehinderd door enige
parlementaire oppositie is over de
hoofden van de huurders heen besloten tot deze aanslag op de huishoudportemonnee.

Het VCN is tegen de jaarlijkse huurverhoging. De huren zijn al veel te
hoog, die moeten omlaag!
Bouwen voor mensen en niet
voor winsten

Het wordt zo ingewikkeld gemaakt,
dat gewone mensen deze 3, 4, 5, 6
of 7% huurverhoging niet meer kunnen controleren. Het is net een tombola: mensen in dezelfde buurt of
straat moeten soms totaal verschillende verhogingen betalen.

De bezuinigingen op de gemeenschapsvoorzieningen zijn voor de
volkshuisvesting rampzalig. Het
gevolg voor de bouwproductie is dat
dit jaar nog geen 30.000 woningen
voor de sociale huursector zullen
zijn opgeleverd. Ter vergelijking: in
1982 waren dit er nog 65.000.

Voor de nieuwe huurverhogingen is
in ons land snel een parlementaire
meerderheid gevonden. Over een verhoging van lonen en uitkeringen
ter compensatie van deze aanslag op
de koopkracht b.v. willen de regeerders niet praten. Dat zou de econornie in gevaar brengen. De econmie van de huishoudens wordt echter
door deze dames en heren regeerders
aan de laars gelapt.

Eén der doelstellingen van het regeringsbeleid is de bevordering van het
eigen woningbezit. Daartoe moeten
object-subsidies (aan de opdrachtgever) en subject-subsidies (individuele
subsidie aan de huurder) geleidelijk
afgeschaft worden. Het resultaat zal
zijn, dat de woningzoekende geheel
afhankelijk wordt van de markt,
d.w.z. van de prijzen van bouwers en
hypotheek-nemers. Kwalitatief goed

-

-

wonen is dan geen sociaal recht
meer, maar een ideaal alleen bereikbaar (en dan nog tegen een hoge
prijs!) voor de hogere inkomens.
Er is in ons land woningnood. En
niet zo'n beetje. Een half miljoen
woningzoekenden staat ingeschreven. Volgens het CBS zullen hier
binnen twee jaar nog eens 870.000
bijkomen. Doordat van de woningzoekenden 60% een inkomen heeft
lager dan f2.000 bruto per maand, is
er een grote behoefte aan betaalbare
gezinswoningen en woningen voor
één- en tweepersoons-huishoudens.
Toch bouwen woningbouwverenigingen liever dure "vrije sector"-woningen dan goedkope, gaan ze liever
over tot sloop dan tot opknappen of
renoveren.
Want steeds meer bepaalt het kapitalistisch winststreven wat voor huizen tegen welke prijzen worden gebouwd. Daardoor wordt wonen in rap
tempo duurder. Zo is uit onderzoek

gebleken dat de gemiddelde huur in
een stad als Groningen van 1986 tot
1988 met 167 gulden per maand is
gestegen: een verhoging van 44% in
twee jaar tijd! Voor andere grotere
steden gelden vergelijkbare percentages. Deze politiek is dus een ramp
voor mensen met lagere inkomens.
Volkshuisvesting geen melkkoe voor financieringstekort!
De bezuinigingen op de volkshuisvesting leveren de regering veel geld
op. In 1987 werd nog 14,1 miljard
gulden aan volkshuisvesting uitgegeven, in 1988 was dit al gedaald tot
12,9 miljard gulden.
Want volgens de regering kost woningbouw alleen maar geld. Maar dit
is een grove misleiding. De volkshuisvesting levert de schatkist meer
geld op dan er aan wordt uitgegeven!
Onderzoek van Konsumenten Kontakt (Koopkracht, mei 1989) wijst
uit dat de regering al vier jaar winst

op de volkshuisvesting. En in 1988
was deze winst maar liefst I miljard
gulden. Tegenover de dalende uitgaven staan gestaag voortgaande inkomsten:
* hoge BTW-inkomsten
* aflossingen van leningen in de

woningwetsfeer
* overdrachtbelastingen bij de verkoop van een huis
* de steeds meer terugkerende huurverhogingen

nu al berucht.

* Gedwongen ontruiming bij een te

De nota-Heerma laat niets heel van
de zorg voor goede en betaalbare
huisvesting. Wat hangt ons boven
het hoofd?

* Ontruiming bij weigeren van wo-

hoog of te laag inkomen

houd door de verhuurder

* Huurders met een huur boven de
-

-

Wat de nota-Heerma voor de
huurders in petto heeft
De regering wil doorgaan met bezuinigen. Ze wil doorgaan met het
uitmelken van de volkshuisvesting.
Onder het motto "marktgericht" en
'terugdringing van de rol van de
overheid' heeft ze een nota "Volkshuisvesting in jaren '90' uitgegeven.
Bij de mensen die aktief zijn in de
woonlastenbeweging is deze notaHeerma in de korte tijd dat hij er is

ningverbetering of groot onderhoud
* Aantasting van het recht op onder-

-

-

-

-

(Jaarlijkse) trendmatige huurverhogingen zullen tenminste 2 a 3%
uitstijgen boven die van bouwkosten en inflatie;
Verlaging van de individuele huursubsidie met hetzelfde percentage
als de huurverhoging (een steeds
kleiner deel van de huur wordt vergoed!)
Opirekking van de harmonisatiegrens (harmonisatie is het versneld
verhogen van de huren) naar 872
gulden per maand;
Huurverhoging voor groot onderhoud (is nu niet het geval);
Hogere huurverhoging na ingrij pende woningverbetering;
Aantasting van de rechten van de
huurder:

800 gulden per maand vallen buiten het huurrecht

DE REGERING ZEGT: 'Huurders
zijn mondig genoeg om zichzelf te
beschermen"; "meer eigen verantwoordelijkheid". In de praktijk betekent dat, dat de sociale woningbotmt
verdwijnt. Huurders worden overgeleverd aan het kapitalistische
marktmechanisme: lagere bouwsubsidies, lagere huursubsidies, hogere
huren, kopen i.p.v. huren.

HET VCN ZEGT: "Betaalbare en
goede woonruimte is een sociaal
recht"

CONCERNS OP JACHT NAAR KAPITAAL

Stop privatisering
Voor uitbreiding co 1 l e e t i e YP s p et o r
De elkaar snel opvolgende technologische vernieuwingen maken de productie steeds kapitaal-intensiever. De
concerns gaan daarom, ter wille van
de winst en de concurrentiepositie,
over tot nieuwe fusies en kartels.
De voor deze schaalvergroting en
interiiationnIiçriiw van de ecônomie

zorg te zijn. Het VCN spreekt zich
uit tegen hoge premies, eigen bijdragen, concurrentie in de gezondheidszorg en tegen privatisering van de
zorg.
Afgelopen jaar is een centralistisch
beleid gevoerd dat geleid heeft tot
afbraak van recionale voorzieningen

brengt die zorg op een goed peil en
gaat onwenselijke medicalisering tegen.
Goede en voldoende gesubsidieerde
gezinszorg en thuisbegeleiding zijn
nodig om onnodige uithuisplaatsingen te voorkomen. Meer personeel
in de psychiatrische zorg maakt de
toepassing van veel dwangmiddelen

overheidsbegrotmg liep van 1975 tot gevolg. Doorgaan op deze weg beteen met 1987 terug van 22% naar• kent een lager niveau van de produc15%.
tiekrachten met alle gevolgen van
Eên gevolg van it nnver2'vc',s- rrk... dien voor d.e ontwikkeling van de
-

daaraan aanpassen.
Er moeten duizenden nieuwe arbeidsplaatsen in het onderwijs worden geschapen. Deze moeten vooral leiden

1977 t/m 1986 blijkt dat in het onderwijs een achteruitgang van gemiddeld netto 36% is ontstaan. Deze
achterstand moet worden ingehaa Id,
te beginnen met 5% salarisverhoging vanaf 1januari1990.
Goede werktijden- en werkornsaiadigheden-regelingen zijn noodzake

benodigde kapitalen moeten naar de
concerns worden gesluisd. Daartoe
hebben de politieke vertegenwoordigers van de concerns o.a. de volgende mechanismen ontwikkeld:

en 'ziekenhuizen. Het VUN pleit
voor het openstellen van streekziekenhuizen, daar waar door reorganisatie van de zorg de medische infrastructuur onder een aanvaardbaar peil
is gezakt.

overbodig. Uitbreiding van de ambulante zorg in gemeenten en buurten
vormt een rem op oneigenlijke op- ;
names in psychiatrische instellingen
en in instellingen voor geestelijk gehandicapten.
Het VCN is voor een goed beleid
voor ouderen: betere thuiszorg, maar
ook voldoende plaatsen in bejaarden1 1.11
tehuizen. Bejaardentehuizen moeten
er blijven of er weer komen. Deze.
mogen niet worden veranderd in verzorgingstehuizen. Het huidige beleid
leidt tot een drastische verhoging
van de gemiddelde leeftijd waarop
ouderen plaatsing krijgen in een bejaardentehuis Het gevolg is vereenzaming van die ouderen die niet
meer thuis willen blijven wonen,
terwijl het leefklimaat in de bejaardeninstellingen erdoor achteruit gaat

* verlaging van het financieringste-

kort (moet kapitaal vrij maken
voor de concerns en niet voor het
dekken van overheidstekorten);
* afbraak van de collectieve sector
door bezuiniging op voorzieningen
en personeel enerzijds, door privausering van winstgevende
overheidstaken anderzijds,
* afbraak van het stelsel van sociale
verzekering,
* verlaging van de belastingen voor
het bedrijfsleven,
* loonmatiging,
*het interesseren van kleine spaaroers voor investeren in HCL oewijisleven;
* afbraak van (nationale) wetgevin g
die de arbeid beschermt en de
vrijheid van het kapitaal belemmert;
* toenemende greep van de concerns
op energiesector,
telecommunicatie, giro en posterijen, verkeer/vervoer,
gezondheidszorg en onderwijs;
* afstoting van voor de kapitalisten
onvoldoen de winstgevende
economische sectoren;
* versnelde vorming van de "Europese Interne Markt" (Europa '92!).
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Miljarden extra investeren in
het onderwijs
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De twee kabinetten Lubbers hebben
in de periode 1983-1989 geprobeerd
4,1 miljard gulden te bezuinigen op
het onderwijs. Hoewel het hardnekkig verzet van leerkrachten, ouders
en studen ten een aantal bezuinigingen ongedaan maakte, heeft het onderwijs onaanvaardbare financiële en
kwalitatieve aderlatingen ondergaan.
Het aandeel van onderwijs in de

.
-

•.

lijke beleid is het verloren gaan van
circa 40.000 volledige arbeidsplaatsen. Door de feitelijke verlaging van
de salarissen en overige verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden
dreigt voor de nabije toekomst bovendien een tekort aan gekwalificeerd
personeel. Dit alles heeft daling van
de kwaliteit van het onderwijs tot
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Nederlandse samenleving,
De vierjarigen-maatregel moet van
de baan. Er moet meer geld komen
voor de basisschool. De personeelsstop in het speciaal onderwijs moet
onmiddellijk opgeheven worden.
Extra geld is nodig voor zorgbreedtevergroting van het basisonderwijs.
Het VCN spreekt zich uit voor de
stichting van brede scholengemeenschappen in het voortgezet en basis
onderwijs Voor de mvoenng van de
Wet op de Basisvorming zullen honderden miljoenen extra nodig zijn
JOK om ongewenste euecten ais
antscholing van het platteland te
kunnen bestrijden. De basisvorming
9 het voortgezet onderwijs mag pas
igaan wanneer het onderwijs d.iarop
vo doende is voorbereid.
.-!et Hoger Onderwijs heeft de afgelopen jaren aan kwaliteit ingeboet. Ii.iversiteiten en Hogescholen moeten
nun vooraanstaande plaats op het gebied van onderwijs en onderzoek tegkrijgen. Daarvoor zijn uitbreiding
'an personeel, apparatuur en andere
iuddelen noodzakelijk
let VCN spreekt zich uit voor een
geleid dat versterking van het openbaar onderwijs tot doel heeft Voor
l evensbeschouwelijke voorzieningen
n voor secundaire voorzieningen als
kinderopvang binnen het openbaar
onderwijs moet de overheid de ko
nende regeerperiode extra faciliteiten
'eschikbaar stellen en de regelgeving
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tot taakverlichting van het onderwijsgevend en onderwijs-steunend
personeel, tot kleinere klassen en
leergroepen en tot hogere kwaliteit
van het onderwijs.
,,
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Het VCN eist in trekking van de Harmonisatiewet en opheffing van de
cursus en inschrijvingsduur beper
kende maatregelen Beurzen moeten
fors omhoog en eventueel nodige
stuuieieiiingen iiIULCII reiiievitj LIJH
in plaats van rentedragend Zeer na
drukkelijk spreekt het VCN zich uit
tegen de greep van banken op de stadiefinanciering; geen geprivatiseerde
studielening dus.
-

.
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Goede en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen

In dit licht spreekt het VCN zich uit
tegen een elitaire, geprivatiseerde
gezondheidszorg. DAAROM MOET
HET HELE PLAN DEKKER VAN
DE BAAN.
Het draagkrachtbeginsel (dus gn
nominale premies!) dient opnieuw
uitgangspunt voor de gezondheids-

.

'

De kabinetten Lubbers zijn er de afgelopen zeven jaar in geslaagd belangrijke onderdelen van dit programma te verwerkelijken.
Het VCN zet zich in om de maatschappelijke krachten te bundelen,
die deze ontwikkeling kunnen terugdraaien. Daarom treedt het VCN op
voor:

Er moet een goede en betaal bare gezondheidszorg zijn die bereikbaar en
goed toegankelijk is voor iedereen
ongeacht maatschappelijke positie
en culturele achtergrond.

.

'

•

Naast de hooggespeciahseerde intra
murale zorg moet er een goede mfrastructuur zijn voor ambulante en
buurtzorg. Op alle niveau's moeten
voldoende personeel en voorzieningen beschikbaar komen om de
wachtlijsten op korte termijn op te
heffen. Dit geldt voor wachtlijsten
in verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen, voor de geria trische en psychiatrische zorg.
Belangrijk is dater voldoende plaats
is in de niet-medische zorg. Dat

ii

De deelname aan alle soorten gesubsidieerd onderwijs moet volledig uit
de algemene middelen worden gefinancierd. Dit betekent in de eerste
plaats het terugdraaien van de onder
de kabinetten Lubbers aangenomen
maatregelen. De door de overheid opgelegde school- en lesgelden moeten
onmiddellijk verdwijnen; collegegelden moeten worden verlaagd als
eerste stap naar towie aisenairing ervan

~11`1

De salarisachterstanden bij de overgrote meerderheid van het medisch
en verzorgend personeel is bijzonder
groot. Dit tast de positie van dit
personeel aan, de kwaliteit van het
werk en de werkgelegenheid. Daarom
is een forse verhoging van salarissen
nodig Een goede gezondheidszorg
hangt af van gekwalificeerd en goed
betaald personeel
DE 5% LOONEIS VAN VERPLEEGKUNDIGEN EN ZIEKENHUISPERSONEEL MOET DI..
RECT WORDEN INGEWILLIGD

ur,

in het onderwijs.

..

ent er zorg te zijn voor oudere

di

personeelsleden. Dezen dienen niet
langer met behulp van quasi-aantrekkelijke regelingen uit hun werk
te worden verjaagd Veeleer dient
hun taak te worden verlicht Vervroegd uittreden mag alleen gebeuren
op grond van volledige vrijwilligheid
Ten sterkste pleit het VCN voor in-

trekking van alle salariskortingen in
het onderwijs en voor forse verho
ging van de aanvangsalarissen De
jaarlijkse periodieken in het onder
wijs dienen gehandhaafd te blijven
en de bestaande vakantieregeling be
houden en verbeterd
Wanneer men de salarispakketten
van het onderwijs vergelijkt met die
van het bedrijfsleven over de jaren

,

-

De plannen de bekostiging
het
onderwijs voeig
volledig d oor ddel van
lump-sum-financiering en b uget iwikkelen wijst ei
nanering n
VCN cii. Reële kosten moeten vergoed worden. Het rendement en de
effectiviteit van gesubsidieerde activiteiten moeten worden gecontro
leerd, maar dit mag niet leiden tot
een opjaagsysteem
Nieuwbouw in het onderwijs is ce
komende jaren van groot belang ,
want het gaat om het werkklimaa t

van duizenden leerlingen en perso
neelsleden
Alle maatschappelijk noodzakelijke
opleidingen, ook volwasseneducatie
en nascholing, dienen voor subsidie
ring in aanmerking te komen Dat
houdt in, dat de privatisering van op
leidingen (b .v. vervolgopleiding) on
gedaan moet worden gemaakt

SPAAR HET MILIEU/SPAAR DE CONCERNS EN DE RIJKEN NIET

De concerns en de vervuiling
De op winst en concurrentie gebaseerde kapitalistische productiewijze
is primair verantwoordelijk voor de
vernieling van het natuurlijk milieu.
De multinationale concerns zijn
verantwoordelijk voor het vernietigen van de tropische regenwouden,
voor de ozonlaag aantastende productie van CFK's en het op grote schaal
dumpen van giftig afval in bodem en
oppervlaktewater. Het zijn de olieconcerns die de ontwikkeling van
veiligere en tevens economisch rendabele energievoorziening remmen.
In toenemende mate verplaatsen de
multinationals gevaarlijke en vervuilende industriëen naar de landen
van de zgn. Derde Wereld. Ook sluiten zij contracten om afval daar te
dumpen of ze zijn verantwoordelijk
voor illegaal storten.
Het natuurlijk milieu is vooral hier-

door zodanig aangetast dat er ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn.
Maatregelen die niet alleen wetgeving en controle vereisen, maar ook
miljarden gaan kosten. Het VCN
stelt dat de aanpak van het milieuvraagstuk een klasse-vraagstuk is.
Niet omdat de zaak van het milieu
alleen de arbeidersklasse aangaat,
maar omdat de bevolking de concerns en de rijken zal moeten dwingen de grootste bijdragen te leveren
aan de financiering van milieu-beschermende maatregelen.
Er moet meer geld voor milieu-wetenschappelijk onderzoek en milieuvriendelijke technologie komen. De
(nu al deels aanwezige) kennis om
verhoging van maatschappelijk
noodzakelijke productie te combineren met een optimale bescherming
van het milieu kan daardoor vergroot

worden.

geen voorwaarde in particuliere han- een fonds, dat milieu-vriendelijke
den komen of blijven. Grote bedrij- productie en andere milieubescher-

Voor een schoon Nederland
Voor vorming van een milieufonds uit verplichte bijdragen van de concerns
Voor sterk progressieve belastingheffing
Voor effectieve controle door de overheid op de productie
Voor een milieuvriendelijker landbouwbeleid
Voor energievoorziening, afvalverwerking en drinkwatervoorziening in gemeenschapshanden
Voor stimulering van milieuvriendelijke productie en
technologie
Voor afremming van het woon-werkverkeer door bevordering van een goedkoop en kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer
Tegen toepassing van kernenergie voor militaire doeleinden
Tegen toepassing van kernenergie voor vreedzame doeleinden zolang dit onaanvaardbare risico's voor mens en
milieu met zich meebrengt
-

Het Nationaal Milieu Plan van het
kabinet Lubbers neemt geen afstand
van de door de concerns verlangde
politiek van bezuinigingen, privatisering, loonmatiging en militarisering. Eerst heette loonmatiging een
bijdrage te zijn tot het scheppen van
werkgelegenheid, thans wordt loonmatiging ook voorgesteld als "goed
voor het milieu".
Het VCN is van mening, dat het

milieu-vraagstuk enkel effectief kan
worden aangepakt als de overheid de
concerns aan banden legt en grip
krijgt op de productie. Drinkwatervoorziening, afvalverwerking en energievoorziening behoren primair tot
de overheidstaken en mogen onder

-

-

-

-

-

-

ven moeten gedwongen worden een mende maatregelen moet bekostigen.
deel van hun winsten te storten in Ook een deel van de aan de oliecon-

cerns toekomende aardgasbaten moet
ten goede komen aan de aanpak van
de milieuproblematiek.
Niet de boeren zijn in de eerste
plaats verantwoordelijk voor problemen die de moderne landbouwmethoden voor het milieu hebbben veroorzaakt. Schaalvergroting (met de daaruit voortvloeiende mestoverschotten)
is een gevolg van de EEG-politiek
en de banken. De afgelopen 20 jaar
is de landbouw drastisch "gesaneerd"
en ook nu worden boerenbedrijven
met de ondergang bedreigd. Het
VCN spreekt zich uit voor een landbouwbeleid waarbij de bescherming
van de positie van de boeren hand in
hand gaat met een milieuvriendelijkere productie.
Afremming van het verkeer over de
weg is voor een deel afhankelijk van
de bevordering van het openbaar ver-

voer. Het VCN is voorstander van
verdere uitbreiding van het openbaar
vervoer per spoor in allerlei vormen:
tram, metro, intercity en TGV. Lage
tarieven en optimale dienstverlening
zullen dit vervoer aantrekkelijk
moeten maken voor met name
woon-werkverkeer. Afschaffing van
het reiskostenforfait is naar de me-

ning van het VCN alleen clan mogelijk als het koopkrachtverlies door
verhoging van de lonen wordt opgevangen.
Het VCN spreekt zich uit voor con-

centratie van het Nederlandse luchtverkeer tot Schiphol. De noodzakelijke uitbreiding van Schiphol moet

gepaard gaan met betere en snellere
bereikbaarheid van de luchthaven per
spoor. Er moet extra-geld uitgetrokken worden voor maatregelen tegen
geluidshinder door het vliegverkeer.

LEVE DE INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

Tegen neokoloniale uitbuiting en
onderdrukking
Uitgaande van het principe van het
proletarisch internationalisme
spreekt het VCN zich uit voor steun
aan de strijd van de door het imperialisme uitgebuite klassen en onderdrukte volkeren.
Het "Europa van de concerns" zal de
neokoloniale uitbuiting en onderdrukking van de zgn. Derde Wereld
alleen maar doen toenemen. De landen van de Derde Wereld zuchten
onder een gigantische schuldenlast
en worden door het imperialisme gehouden in de rol van leverancier van
goedkope grondstoffen en arbeidskrachten. De EEG en de "Europese"
concerns gebruiken de conventie van
Lomé om onder een nieuwe vlag de
oude koloniale heerschappij in Afrika, de Caraïbische Zee en de Grote
Oceaan voort te zetten.

lang' in het Midden-Oosten, het
Verre-Oosten, Indonesië en ZuidAmei ika toe.
Amerikaanse, "Europese" en Japanse
imperialistische belangen botsen
hier op elkaar maar zijn tezelfdertijd
ook solidair in hun kiassebelang tegen de anti-imperialistische strijd.
Steun aan de strijd voor nationale onafhankelijkheid en
socialisme

Het VCN is voor een volledige
boycot van het apartheidsregime in
Zuid-Afrika. Dat betekent o.a., dat
de overslag van Zuidafrikaanse
steenkool in Nederland verboden
moet worden; Shell moet uit ZuidAfrika en de KLM moet de lijndiensten op Johannesburg staken.

daarbij gesteund door de Cubaanse
intemationalistische strijdmacht, het
Zuidafrikaanse geregelde leger bij
Cuïto Canavale een historische ne-

De Nederlandse Antillen en Aruba
staan nog steeds onder koloniale
heerschappij. In toenemende mate
worden deze eilanden gebruikt als

Het VCN treedt op voor:
-

-

-

Kwijtschelding van de schulden van de ontwikkelingslan.
den
Gelijkwaardige economische betrekkingen niet de ontwikkelingslanden
Uitbreiding van de betrekk ingen met de socialistische
staten

derlaag toegebracht. Hierdoor werd
Zuid-Afrika gedwongen de Angolese
soevereiniteit te erkennen en de onafhankelijkheid van Namibië mogelijk te maken. Het VCN verlangt
dat de Nederlandse regering de opbouw van de eerste socialistische
staat in Afrika steunt en banden met

springplank voor imperialistische
penetratie in het Caraïbisch gebied
en Latijns Amerika, Het VCN

spreekt zich uit voor volledige onafhankelijkheid van de Antillen en
Aruba.

gemaakt aan de uitbuiting en overheersing door het imperialisme. Via
het stopzetten van de rechtmatige
ontwikkelingshulp tracht Nederland
zijn politieke wil aan het Surinaamse volk op te leggen. Het VCN
is voor onmiddellijke en onvoorwaardelijke hervatting van de ontwikkelingshulp aan Suriname.
Sinds 1965 houdt het generaalsbewind van Soeharto Indonesië in een
greep van onderdrukking van de progressieve krachten (waaronder de
roemrijke PKI) en onderworpenheid
aan westerse kapitaalsbelangen. Het
VCN treedt op voor stopzetting van
de steun aan het generaalsbewind
van Soeharto.
De moedige Intifadah van het Palesbiinedraeen tot het uitroenen door de

Staten en de Sovjet-Unie, alle bestaande staten in het Midden-Oosten,
inclusief de PLO als enige vertegenwoordiger van het Palestijnse volk,
als gelijkwaardige partijen deelnemen.

Het VCN treedt op voor:
-

-

-

-

tijnse volk heeft in beslissende mate

De onafhankelijkheid die Suriname

VCN verlangt de onmiddelijke erkenning van deze Palestijnse staat
door de Nederlandse regering. Er
moet een internationale vredesconferentie komen over het Midden-Oosten, waaraan, naast de Verenigde

-

Volledige boycot van Zuid-Afrika
Steun aan het ANC en SWAPO
Steun aan de opbouw van de Volksrepubliek Angola
Onafhankelijkheid voor de Antillen en Aruba
Onvoorwaardelijke hervatting van de ontwikkelingshulp
aan Suriname
Stopzetting van de steun aan het generaalsbewind van
Soeharto
Directe erkenning van de Palestijnse Staat
Uitbreiding van de hulp aan Sandinistisch Nicaragua

AngOra heeft, de UN1TA van Savimbi verbreekt,

heeft verworvn heeft geen einde PLO van de Palestijnse staat. Het

Versper fascisme en Nee tegen het Europa
van de, concerns.
racisme de U0
"Fascisme is moord" racisme is
onmenselijkheid. Dat is de les van
de geschiedenis.
-

Mede door het optreden van de communistische beweging leeft in Nederland een sterk anti-fascistisch bewustzijn.
Dat is een belangrijke verworvenheid. Fascisten en racisten trachten
te voorkomen dat de bevolking gezamenlijk opkomt voor loon, werk en
vrede. Ze proberen de mensen tegen
elkaar uit te spelen, en steunen daarmee degenen die de macht van het
kapitaal willen versterken.
De politiek van het kabinet Lubbers
heeft dan ook racisme en fascisme in
de hand gewerkt. Fascistische en racistische partijen werd toegestaan
aan de verkiezingen deel te nemen;

de Twee van Breda werden vrijgelaten; de weduwen Rost van Tonningen en dAnsembourg bleven haar
pensioen houden; de opsporing van

oorlogsmisdadigers werd met tegenzin ter hand genomen; het beleid tege nover buitenlanders werd steeds
onredelijker; de roep om indentificatieplicht (Ausweis!) werd steeds
sterker; de Buitengewone Pensioenen
werden afgebouwd; en ga zo maar
door.
De strijd tegen deze tendensen heeft
voor het VCN grote prioriteit. Dat
geldt te meer omdat via de ontwikkeling van de Europese Gemeenschap
fascisme en racisme voet aan de
grond krijgen. "Europa" brengt de
invloed van het "Front National", de
"MSl", het "Vlaams Blok" en de
"Republikaner" ook binnen de Nederlandse grenzen.
De geschiedenis heeft geleerd dat
waarde communisten verzwakt zijn,
de revanchisten vrij baan krijgen.
Ook daarom is een stem op het
VCN: partij van communisten in
Nederland, van levensbelang.

Het VCN treedt op:
Voor verbod van racistische en fascistische organisaties
Tegen iedere vorm van discriminatie op grond van ras,
godsdienst. levensovertuiging, geslacht of sexuele ge.
aardheid
• Voor gelijke rechten van Nederlanders, immigranten en
buitenlanders
Voor een humaan vreemdelingenbeleid
Voor de jaa rlijkse herdenking van de vierde en de viering
van de vijfde mei als antifascistische gedenkdagen
Voor een actieve strijd tegen armoede en verpaupering die
wanhopigen vatbaar kunnen maken voor fascistische en
racistische ideeën
Tegen uitholling van de nationale soevereiniteit en democratie door supra-nationale organen
Voor handhaving en uitbreiding van de voorzieningen
voor oorlogsslachtoffers en verzetsmensen
Voor intrekking van het pensioen van de weduwen Rost
van Tonningen en Marchant d'Ansembourg
-

-

-

-

-

-

-

-

De verkiezingen voor wat heet het
Europese parlement gingen aan de
Kamerverkiezingen vooraf. Campagne werd er door de deelnemende politieke partijen nauwelijks gevoerd.
Kennelijk dringt het besef door dat
wat betreft de EG niet veel goeds
meer aan de man te brengen is. Er
werd nog schuchter geprobeerd wat
positiefs over vrije grenzen te zeggen, maar zelfs dat ging niet van
harte. Immers diverse politici hebben de afgelopen periode uit hun
mond laten vallen een schrikbeeld te
zien in een werkelijk vrij verkeer
van personen.
En toch ging en gaat het scheppen
en uitbouwen van de EG wel degelijk om vrij bewegen, maar dan om
het bewegen van het kapitaal. Banken, transnationale ondernemingen
willen zich vrij kunnen vestigen daar
en bewegen naar waar de te verwachten winst het grootst is. En dat
alles niet gehinderd door verschillen
in wetgeving, belastingregime en
collectieve voorzieningen. Verschillen meestal veroorzaakt door wat de
arbeidersbeweging in de diverse landen wel of niet bereikt heeft.

verdwijnen.
De EG heeft ook een belangrijk
prijsopdrijvend karakter gehad. Met
name ook door de invoering en
voortdurende verhoging van de
BTW. Dit heeft o.a. tot gevolg dat
een nieuwbouwwoning voor een
mens met een modaal inkomen niet
meer gewoon uit het loon betaalbaar
is.
Op het terrein van vredespolitiek
bracht de EG tot nu toe een zich nog
steeds versnellende samenballing van
de activiteiten van de transnationale
ondernemingen op het gebied van de
wapenproduktie, zowel conventioneel als nucleair.

Voor jongeren recht op een volwaardig, zelfstandig bestaan!
Ons program omvat vele eisen die aansluiten op de strijd die de jongeren op dit moment voeren,
voor een volwaardig, zelfstandig bestaan.
Hier volgen ze:
Voor een forse verhoging van de lonen en uitkeringen
Afschaffing van alle kortingen op de uitkeringen van jongeren en voordeurdelers
Gelijk loon voor gelijke arbeid: voor afschaffing van jeugdlonen en gel ijkirekking van de
lonen en uitkeringen van jongeren met die van andere werkenden en uitkeringsgerechtigden
Voor volwaardige banen voorjongeren
Tegen versoepeling van het verbod op kinderarbeid
Tegen uitholling van de Arbeidswet van 1919
Studiebeurzen fors omhoog
Voor het scheppen van duizenden nieuwe arbeidsplaatsen in het onderwijs
Voor uitbreiding van personeel, apparatuur en andere middelen ter verbetering van de kwaliteit
van het onderwijs
Voor een inhoudelijke verbetering van het onderwijs
Extra geld voor het hoger onderwijs
Extra geld voor de basisschool
Opheffen van de personeelsstop in het speciaal onderwijs
Voor afschaffing van de school- en lesgelden
Verlaging van de collegegelden als eerste stap naar afschaffing ervan
Voor intrekking van de Harmonisatiewet en opheffing van de cursus- en inschrijvingsduur
beperkende maatregelen
Voor rentevrje, inplaats van rentedragende studieleningen
Tegen privatisering van de studieleningen
Alle maatschappelijk noodzakelijke opleidingen moeten voor subsidiëring in aanmerking
komen
Tegen privatisering van opleidingen
Voor investering in nieuwbouw ten behoeve van het onderwijs
Stop de plannen van Heerma! Betaalbare en goede woonruimte is een sociaal recht
-
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Communisten

-

-

Communisten zijn niet tegen verregaande samenwerking in Europa.
Wij willen echter Europa niet beperkt zien tot de EG. Samenwerking, op basis van nationale zelfstandigheid, moet zich ook uitstrekken tot de socialistische landen en
gericht zijn op duurzame vrede, het
verhogen van het levenspeil van de

-

-

-

-

-

-

Meer weten?

Ervaring
Het proces van vorming van de EG
loopt al vanaf de jaren vijftig. We
hebben dus al wat ervaringen opgedaan. En die zijn voor de arbeidersklasse van ons land, en de daarmee
verbonden groepen, negatief. De EG
is er de oorzaak van dat in ons land
honderdduizenden arbeidsplaatsen
verloren zijn gegaan. Het draagvlak
van de nationale economie is niet
breder maar smaller geworden. Hele
takken van bedrijvigheid werden vernietigd of aanzienlijk ingekrompen.
We geven hier een aantal voorbeelden. De Nederlandse scheepsbouw was een van de modernste ter
wereld. De EG politiek veroorzaakte
de totale liquidatie ervan. De Limburgse mijnen werden mede op last
ven de EG gesloten. Tienduizenden
boeren en vissers zagen hun baan

- -
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NEE

tegen het
EUROPA
van de

bevolking en socialisme.
Communisten proberen dat en zullen
dat bereiken door de bevolking van
de diverse landen te leiden in en naar
gezamenlijke acties voor genoemde
doelen.
De VCN, partij van communisten in
Nederland werkt daartoe reeds samen
met communistische partijen en
bewegingen in België, Groot Brittanie, Italië en Spanje.
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Wilt U meer weten over het VCN, Partij van Communisten in Nederland
of ons weekblad Manifest, bel dan 020-994349 of 020-994402 of schrijf
een (brief)kaart naar VCN/Manifest, Kouwenoord 73, 1104 KB in Amsterdam.
Als U deze bon opstuurt krijgt U ons weekblad Manifest 4 weken gratis!
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