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Buitenland
Preambule Al
De buitenlandse politiek van Nederland heeft zich tot nu toe
niet bepaald onderscheiden
door veel visie en durf. En dat
terwijl de potentiële bewegings·
vrijheid van een land als het on·
ze veel groter is dan vaak wel
wordt verondersteld. Natuurlijk
zijn de direkte macht en invloed
van ons land beperkt; even dui·
delijk is echter, dat een aktieve
konsekwente vredespolitiek
van de kant van Nederland,
vooral indien hechte samenwerking wordt gevonden met ande·
re gelijkgezinde staten, alleen
maar een gunstige invloed kan
hebben in een wereld waarin ge·
weid, onderdrukking en onrecht
de toon aangeven.
De buitenlandse politiek dient
te zijn gericht op:
1. het bevorderen van vrede en
veiligheid in de wereld;
2. het tot stand komen van 'n
wereld rechtsorde;
3. het tot stand komen van 'n
sociaal-ekonomisch rechtvaardi·
ge wereldorde;
4. het bevorderen van welzijn
en leefbaarheid in de gehele we·
reld.

Verenigde Naties 12
1. De V.N. moeten een eerste aanloop zijn tot een wereldrechtsorde
waarbij de nationale souvereiniteit
deze niet in de weg mag staan. Versterking van de V.N. is onontbeerlijk
voor de bevordering van de internationale vrede. Krachtige steun aan de
versterking van de V.N. is beslist
noodzakelijk.
2. De Volksrepubliek China moet na
toetreding tot de V.N. als permanent
lid worden opgenomen in de Veiligheidsraad ten koste van Formosa, dat
overigens niet uit de V.N. mag worden gestoten.
3. Ook de Duitse Bondsrepubliek,
de Duitse Democratische Republiek,
Noord- en Zuid-Vietnam en Noord- en
Zuid-Korea dienen in de V.N. te worden opgenomen zonder dat dit konsekwenties heeft voor eventuele herenigingen.

4. Er zal moeten worden gezocht
naar een billijker verdeelsleutel voor
de stemverhouding in de Algemene
Vergadering. Daarbij kunnen o.a. als
kriteria worden betrokken inwonertal,
nationaal produkt, landoppervlak. Het
vetorecht in de Veiligheidsraad moet
worden afgeschaft.

Ontwapening A3
1. Nederland dient als lid van de
Ontwapeningsconferentie in Genève
een actief beleid te voeren t.a.v. het
beheersen en verminderen van de bewapening, met name t.a.v. een verbod
op de produktie en het gebruik van
biologische en chemische wapens.
2. Uitbreiding van het kernstopverdrag tot een verbod van ondergrondse
kernproeven met wapens van meer
dan 20.000 ton T.N.T.
3. Het non-proliferatieverdrag dient
door alle landen te worden geratificeerd.
4. Bevordering van polemologisch
onderzoek en vredesonderwijs.

Navo A4
1. Nederland dient lid te blijven van
de NAVO, doch binnen de NAVO moet
een grotere nadruk vallen op het vredespolitieke aspekt.
2. Er dient een dialoog tussen de
NAVO en het Pact van Warschau tot
stand te komen. Op de duur dient het
bestaan van beide organisaties diskutabel te worden gesteld.
Bilaterale kontakten kunnen een uiterst
nuttige funktie vervullen.
3. De plannen tot het houden van
een Europese Veiligheidskonferentie
dienen met spoed te worden geëffectueerd. Op de konferentie zal moeten
worden besloten tot omvangrijke
wederzijdse ontwapeningsmaatregelen
op het gebied van konventionele bewapening, taktische kernwapens en
middenafstandsraketten.
4. De Duitse kwestie dient te worden geregeld op basis van de na-oorlogse grenzen. Dit houdt in:
a. gezamenlijke erkenning van de
D.D.R. door de lidstaten van de
NAVO;
b. garanties voor de vrije toegang
tot West-Berlijn; en
c. normalisering van de betrekkingen
tussen Oost- en West-Duitsland.
5. Met alle mogelijke middelen moet

druk worden uitgeoefend op Portugal
en Griekenland om zich in demokratische zin te hervormen.
6. Het gebruik van de NAVO-wapens
en in het kader van de NAVO opgeleid personeel in de Portugese koloniën moet krachtig worden voorkomen.
Officiële waarnemers dienen hierop
toe te zien.

Zuid-Oost Azië A5
1. Het zelfbeschikkingsrecht van alle
landen in Z.O.-Azië dient op basis van
vrije verkiezingen krachtig te worden
gewaarborgd.
2. Aan de vredesbespreking in Parijs dient door alle landen en groeperingen, die betrokken zijn bij de konflikten in Z.O.-Azië, te worden deelgenomen.
3. Geleidelijke
terugtrekking
van
buitenlandse troepen uit alle Zuid-Oost
Aziatische landen.
4. Krachtige aanpak van de wederopbouw en ontwikkeling van Z.O.-Azië.

Zuidelijk-Afrika 48
1. Scherpe afkeuring van de raclstl·
sche regimes in Zuid-Afrika en Rhodesië en het koloniaal bewind van Portugal in Angola en Mozambique.
2. Nauwkeurige naleving van alle resoluties van de V.N. t.a.v. ZuidelijkAfrika. Met name een verbod op wa·
penleveranties naar betreffende gebleden dient nauwkeurig te worden na·
geleefd.
3. Het Cabora Bassa-dam projekt In
Mozambique moet, omdat het tot konsekwentie heeft de vorming van een
militair-industrieel komplex In Zuid•
Iijk-Afrika, worden afgewezen.
4. Oppositiegroepen en bevrijdingsbewegingen gericht tegen boveng•
noemde regimes verdienen onze politieke-, sociale. en medische steun. N•
derland moet zich echter van elke In·
ternationale wapenhandel in deze volledig onthouden.

Latijns-Amerika 47
1. Vooral de politiek van de U.S.A.
t.a.v. Latijns-Amerika belemmert een
eigen rechtvaardige politieke en sociale ontwikkeling in deze landen.
Daarom moet Nederland in zijn beleid
hiertegenover een duidelijker eigen
richting tot uitdrukking brengen.
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2.

Nederland dient krachtig te pro·

testeren bij de betrokken regeringen
in de V.N. tegen martelingen en onderdrukking van minderheidsgroepen in
verschillende landen in Latijns-Amerika.
3. Nederland dient er bij de U.S.A.
met klem op aan te dringen haar handelsboykot van Cuba op te heffen.
Zelf dient Nederland intusssen zijn
kontakten met Cuba sterk uit te breiden, vooral op ekonomisch terrein.
4. Streven naar een volledige onafhankelijkheid van Suriname en de Nederlandse Antillen op basis van voorstellen van deze landen, uiteraard
zonder staking van de hulpverlening.

Midden-Oosten AS
1. Een vredesregeling dient uit
te gaan van de rechten van de
Israëlische bevolking op vrede
en veiligheid alsmede van de
rechten van de Palestijnse Ara·
bieren, met inbegrip van het
zelfbeschikkingsrecht.
2. Vredesonderhandelingen
tussen Israël, de Arabische lan·
den en vertegenwoordigers van
de Palestijnen dienen op basis
hiervan aan te vangen.
3. Daarbij dient tevens een bevredigende territoriale regeling
te worden getroffen, alsook
m.b.t. de status van Jeruzalem.

Europese Gemeenschappen
A9
1. De taakstellingen van de EEG
moeten pas worden uitgebreid nadat
de besluitvorming langs demokratisch&
weg tot stand komt.
2. De Europese integratie dient vanuit een mondiale visie tot doel te
hebben een verzoenende rol te spelen
tussen Oost en West alsmede het uitvoeren van een gezamenlijke politiek
t.a.v. de ontwikkelingssamenwerking.
3. Een eigen Europees kernwapen
wordt mede daardoor afgewezen.
4. De Gemeenschap zou op korte
termijn alle landen van West- en Midden-Europa moeten kunnen omvatten.
De E.E.G. dient open te staan voor
toetreding van alle demokratische landen, met name van de EVA-landen.
Toetreding of associatie van Spanje
en Portugal wordt onder de huidige
omstandigheden afgewezen. Het associatieverdrag met Griekenland moet
worden opgeschort.
5. Het selektieve associatiebeleid
t.a.v. de landen in de derde wereld
moet ter diskussie worden gesteld.
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6.

Rechtstreekse verkiezing van het

budgetrecht met werkelijke betekenis,

Europees Parlement. Zolang dit niet
wordt gerealiseerd rechtstreekse verkiezing van de Nederlandse delegatie.
7. De vorming van Europese politieke partijen is urgent. De Nederlandse
politieke partijen dienen hiertoe initiatieven te nemen.
8. De besluitvorming in de Ministerraad dient met meerderheid van stemmen plaats te vinden. De bevoegdheden van het Europees Parlement moeten aanzienlijk worden uitgebreid, een

het recht van initiatief en het recht
van amendement.
Ook de bevoegdheden van de Europese Commissie dienen te worden
verruimd in die zin, dat de Commissie
meer het karakter van een politiek
lichaam krijgt.
9. De Nederlandse regering dient
krachtig te protesteren tegen schendingen van E.E.G.-afspraken door
E.E.G.-partners.

Ontwikkelingssamenwerking AlO
1. Nederland zal een hoge prioriteit aan de ontwikkelingssamenwerking
moeten geven in de vorm van een ontwikkelingsbeleid gebaseerd op
meerjarenplannen. De omvang van de totale steun zal mede moeten zijn
gebaseerd op de behoefte der ontwikkelingslanden en de noodzaak de
steeds groeiende kloof tussen de rijke en de arme landen te beperken.
2. In Europees verband behoort een geleidelijke beëindiging van produktieprocessen plaats te vinden, die relatief goedkoper door de ontwikkelingslanden kunnen worden uitgevoerd.
3. Wezenlijk belangrijk is kennisoverdracht met de nadruk op het middelbaar niveau, waaronder speciaal administratief onderwijs, beroepsonderwijs en kadervorming.
4. Voor gastarbeiders uit ontwikkelingslanden behoren speciale scholingsinstituten te worden opgezet. Een deel van de ontwikkelingshulp-gelden dient aan deze scholing van gastarbeiders te worden besteed.
5. Bevordering van een bevolkingspolitiek in de ontwikkelingslanden,
doch het voeren van een dergelijke politiek behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van deze landen.
6. Bij de keuze tussen multilaterale en bilaterale hulp is de doelmatigheid een zwaarwegende faktor, maar een principiële voorkeur gaat uit
naar multilaterale hulp, welke vooral in het verband van een vergrote
E.E.G. meer plaats kan vinden.
7. Bij het verlenen van preferenties moeten naast slechting van de tariefmuren de grondstoffenprijzen zoveel mogelijk worden gestabiliseerd.
8. Wanneer grote aflossingsschulden ontstaan moet tot konsolidatie
hiervan op lange termijn worden overgegaan op een minimale rente; aflossingen behoren bij voorkeur weer geïnvesteerd te worden in het aflossende land zelf.
9. Het is noodzakelijk een formule op te stellen om af te bakenen wat
werkelijk onder ontwikkelingshulp wordt verstaan zodat het feitelijke ontwikkelingsplafond kan worden vastgesteld.
10. Van groot belang voor de arme landen is een goede ontwikkeling
van het platteland waardoor een massale trek naar de grote steden enigszins wordt afgeremd.
11. Joint-ventures behoren als een gebruikelijke vorm van industrievestiging te worden beschouwd. Met name in de dienstverlenende sector dienen de kleinere bedrijven geleidelijk te worden overgedragen aan de ontwikkelingslanden zelf, wat gefinancierd kan worden uit de winst op het
aandeel van de ontwikkelingslanden. Voor ideële organisaties en coöpe·
raties ligt hier een wezenlijke taak.
12. Intensieve voorlichting over de ontwikkelingssamenwerking en de
resultaten daarvan.

Wereldvoedselvraagstuk All
1. Teneinde zo snel mogelijk de wereldvoedselproduktie op het gewenste
niveau te brengen dienen alle mogelijke middelen zoals voorlichting, onderwijs en reorganisatie van de produktie te worden aangewend.

2.
a.

b.

Maatregelen op korte termijn:
verbouwing van produkten met
een zo hoog mogelijk gehalte aan
de meest noodzakelijke elementen
(b.v. eiwitten);
de voedselhulp dient zoveel mogelijk gericht te zijn op leniging

van akute nood; daarna kan ze
regelmatig ten behoeve van de
sociale en ekonomische ontwikkeling ter beschikking worden gesteld;
c. ter bescherming van de volksgezondheid in de ontwikkelingslanden dienen technologische maatregelen te worden getroffen die het
mogelijk maken de produkten hygiënisch te verwerken;
d. zo nodig produktie van voedsel
langs synthetische weg;
e. bij de voedselproduktie in de ontwikkelingslanden dient een zo
groot mogelijk areaal te worden
ingezet waardoor ingrijpende cultuurtechnische maatregelen noodzakelijk zullen zijn.

Defensie A12
1. Het Nederlandse defensiebeleid
dient te zijn geïntegreerd in een
NAVO-strategie die is gericht op krisisbeheersing.
2. Gegeven de beperkte financiële
middelen en de noodzaak van een
kwalitatief goed ontwikkeld defensieapparaat is meer koördinatie in
NAVO-verband noodzakelijk.
3. Het aandeel van Nederland zal
meer moeten zijn gericht op gespecialiseerde taken.
4. De positie en de financiering van
Amerikaanse troepen in Europa zal
mede gezien tendenzen van isolationisme in de V.S. in het kader van de
NAVO nader moeten worden bezien.
5. Er dient een onderzoek te worden
ingesteld naar de efficiëncy binnen
de Nederlandse krijgsmacht. Tevens
dient onderzocht te worden of een
beroepsleger niet wenselijker, goedkoper en efficiënter is dan een leger
van dienstplichtigen.

Kommunistischelanden All
1. Een voortdurend kontakt met
kommunistische landen op politiek,
ekonomisch, sociaal en kultureel terrein, zowel bilateraal als multilateraal,
moet krachtig worden bevorderd.
2. Op basis van wederzijds respekt,
met erkenning van de andersgerichtheid van het sociaal-ekonomisch en
politieke stelsel, moet worden gestreefd naar een zo volledig mogelijke
vrijheid van verkeer van goederen,
diensten en personen tussen kommunistische en niet-kommunistische
landen.
3. Afkeuring van elke herleving van
de koude oorlog-situatie.
4. Krachtig protest tegen onderdrukking van minderheidsgroeperingen,
m.n. in geval van flagrante schending
van de rechten van de mens.

Binnenland
Preambule sociaalekonomisch beleid 81
Het sociaal-ekonomisch beleid dient
gericht te zijn op:
1. het welzijn van alle mensen;
2. het bevorderen van een meer
rechtvaardige welvaartsverdeling;
3. het bevorderen van ekonomische
groei, met behoud van volledige
werkgelegenheid en een evenwichtige betalingsbalans.

Integrale planning 82
1. Het overheidsbeleid dient
te zijn gegrondvest op planning
in drie fasen, te weten op korte,
middellange en lange termijn.
2. Deze planning dient zich te
kenmerken door flexibiliteit en
dient een prioriteitenschema en
een investeringsplan te omvat·
ten.
3. Waar mogelijk dienen min·
der noodzakelijke overheidsta·
ken te worden afgebouwd, aan·
gezien de overheid steeds meer
taken op het gebied van o.a. on·
derwijs, ruimtelijke ordening,
sociale politiek en ontwikke·
lingssamenwerking te vervullen
heeft.
4. Door de toenemende gekom·
pliceerdheid van onze samenleving is een geintegreerde plan·
ning op vele gebieden noodza·
kelijk. Bil deze planning dient
meer rekening te worden gehouden met de wensen van de be·
volking.
5. Integrale planning dient sa·
men te gaan met een gerichte
decentralisering van de besluit·
vorming in de samenleving.
Daarbij dient gebruik te worden
gemaakt van een onder super·
visie van regering en parlement
staand
marktonderzoekapparaat.
6. Verder dient integrale plan·
ning te impliceren:
a. opstelling van meerjarenrichtlijnen voor de begroting;
b. onderwijsplanning op lange
termijn;
c. een bevolkingspolitiek, die
afremming van de bevol·

kingsgroei stimuleert en
voorts is gericht op bevol·
kingsspreiding;
d. het in rekening brengen van
sociale kosten;
e. een financiële planning die
aan belanghebbenden, zoals
gemeenten, bedrijfsleven en
rijksoverheid een zo goed
mogelijk beeld geeft van de
te verwachten ruimte op de
kapitaalmarkt. Voor de dis·
tributie van konsumptiegoe-deren blijft het marktmecha·
nisme het meest aangewe·
zen systeem.
f. Voor de reklame dienen bin·
dende regels te worden op·
gesteld, te kontroleren door
een raad, waarin producen·
ten en konsumenten zijn ver·
tegenwoordigd.
g. In eerste instantie dient ook
het kapitaal dmv. het markt·
mechanisme te worden ge·
distribueerd. De overheid
moet echter veelvuldiger van
de haar ter beschikking
staande middelen gebruik
maken om het kapitaal re·
gionaal en mondiaal beter
te spreiden.

Overheidsmiddelen 83
1. Bestudering in hoeverre de extrataken, die aan de overheid worden
toegeschoven voortvloeien uit private
bestedingen en investeringen. Voor
zover dit inderdaad het geval is, dient
konsumptievrijheid te worden beperkt
ten gunste van hogere bestedingen in
de kollektieve sector.
2. De in de komende jaren noodzakelijke versnelde groei van de overheidsuitgaven zal slechts voor een
klein deel kunnen worden verkregen
door bezuinigingen of afstatingen van
bepaalde overheidstaken en door verhoging van de efficiency van retributies voor duidelijk te identificeren
overheidsdiensten.
3a. Met de bijzondere positie van
de middengroepen dient in meerdere
mate rekening te worden gehouden.
3b. Verhoging van de directe belastingen in de hoogste inkomensklassen
en van de vermogensbelasting zijn gezien de mogelijkheid tot kapitaalvlucht
slechts op niet al te grote schaal mo5

gelijk, doch wel gerechtvaardigd en
gewenst.
4a. Verhoging van de successierech·
ten, met name in de zijlijnen.
4b. De mogelijkheden tot bedrijfsovername mogen door de successiewetgeving niet worden geschaad.
5. De extra belastingontvangsten
zullen vooral moeten komen uit de
reële groei van het nationaal inkomen
(di rekte belastingen) en uit de verhoging van BTW en accijnzen.
6. In het kader van belastingharmonisatie binnen de E.E.G. zal een relatieve verschuiving van de direkte naar
de indirekte belastingen onvermijdelijk zijn. Deze belasting zal daarom
speciaal moeten worden geheven op
goederen die niet direct tot de primaire levensbehoeften behoren.
7. Ter kompensatie van de minder
draagkrachtigen dient de belastingvrije voet nog verder te worden verhoogd.
8. Een automatische aanpassing van
de tarieven van de inkomstenbelas·
ting aan de inflatie.
9. De heffingen van de verschillende
belastingen, met name de loon- en in·
komstenbelasting moeten zeer gelijktijdig en duidelijker plaatsvinden.
10. Inflatiebestrijding is van belang,
daar zij met name enkele zwakke
groepen treft.
11. Er moet worden onderzocht op
welke wijze en door wie belastingen
worden afgewenteld.
12. De gemeentelijke financiën dienen minstens even snel te groeien als
de totale rijksontvangsten, waarbij
naar verdeelsleutels dient te worden
gezocht die mede een voor elke gemeente passend planologisch beleid
realiseerbaar maken.
13. Verruiming van het gemeentelijk
belastinggebied dient met het oog op
onaanvaardbare konsekwenties voor
gemeenten met een minder draagkrachtige bevolking te worden afgewezen.
14. De verzwaarde belastingdruk op
ongehuwden dient te worden verlicht.
15. De extra belastingen op inkomsten uit overuren en bijverdiensten dienen te verdwijnen.

Sociaal beleid 84
1. Invoering van een wettelijk jongerenstatuut voor de leeftijd van 14 tot
18 jaar met voorschriften voor opleiding, werktijden, vakanties en medische zorg.
2. Een gegarandeerd minimum-inkomen.
3. Koncentratie in het ziekenfondswezen.
4. De kinderbijslag, alsmede de kinderaftrek, dienen in het kader van een
aktieve bevolkingspolitiek te vervallen.
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Kompensatie, voor het vervallen van
dit extra inkomen, voor de lagere inkomensgroepen, moet worden gezocht
in het op redelijk peil brengen van
het minimuminkomen.
5. Invoering van een beperkt eigen
risiko voor het eerste konsult per
ziektegeval van een huisarts.
6. Een aktief overheidsbeleid ter
voorkoming en genezing van de welvaartsziekten.
7. Aan de serviceverlening en huisvesting van bejaarden moet grotere
aandacht worden besteed.

lkonomische demokratie 8&
1. Het is van het grootste belang
dat er inhoud wordt gegeven aan de
wetsontwerpen, gebaseerd op het
SER-advies inzake herziening van het
ondernemingsrecht. Dit vereist zowel
bij de werknemers als werkgevers de
juiste instelling om deze wetsontwer·
pen, wanneer zij door het parlement
zijn aanvaard, integraal uit te voeren.
2. Experimenten met democratische
inspraak· en besluitvormingsmethoden
in overheidsbedrijven en ambtelijke In·
stellingen, alsmede biJ Instellingen die
nauw zijn gerelateerd aan instantles
met maatschappelijke verantwoordelijkheid, zoals bijvoorbeeld vakbonden.
3. Geleidelijk dienen alle mensen die
betrokken zijn bij het produktieproces
te opereren In een demokratisch&
struktuur, waarbij op het laagste nl·
veau kan worden gedacht aan dirakte
demokratie. In de onderneming funktioneert een personeelsraad en de ver.
gadering van aandeelhouders. Deze
beide benoemen afgevaardigden In de
ondernemingsraad, welke het hoogste
orgaan is in de onderneming en pari·
tair van samenstelling. De direktie
wordt door de ondernemingsraad be·
noemd en gekontroleerd.
4. Om te voorkomen dat via de beurs
overvallen op ondernemingen worden
gepleegd door bedrijven die naar een
monopoliepositie streven, moet in afwachting van een Europese fusie-wet·
geving de regering een dergelijke over·
val op zijn maatschappelijke merites beoordelen, op grond waarvan zij
haar veto moet kunnen uitspreken.

Inkomens- en vermogensverdeling 88
1. Inkomens- en vermogensverschillen zijn in principe acceptabel, voor
zover deze voortvloeien uit inspannings-- en kapaciteitsverschillen. Overige inkomensverschillen kunnen mede
door een aktief onderwijsbeleid worden genivelleerd.
2. De inkomensproblematiek is een
onderdeel van het centraal ekonomisch

beleid. Bij het voeren van een inko·
menspolitiek dienen de volgende doelstellingen centraal te staan:
a. verbetering van de inkomensverdeling;
b. bestrijding van de inflatie.
3. Dit betekent dat in de praktijk een
loonpolitiek niet voldoende is, maar
dat daarnaast ook een inkomenspolitiek gevoerd dient te worden t.a.v. de
andere inkomenscomponenten,
met
name winsten en vrije inkomens.
4. In de huidige situatie dient de
overheid een aktieve loonpolitiek te
voeren in samenwerking met de onderhandelende partijen. De loonstijging mag de produktiviteitsstijging
niet overtreffen, dit met inachtneming
van de mate van prijsstijging en ontwikkeling in andere EEG landen.
5. Er dient een onderzoek te worden
ingesteld naar het vraagstuk van de
industriële eigendom (oktrooirecht).
6. Een mededingingsbeleid gericht
op de verwezenlijking van een effektieve konkurrentie moet worden bevorderd.
7. Inkomensherverdeling moet mede
plaatsvinden via de belastingen, en
het gegarandeerde minimuminkomen,
met waarborgen voor misbruik.
8. Bevordering van bezitsvorming
moet onder bredere lagen van de bevolking worden gestimuleerd door
winstdeling, spaarloon, vermogensaanwasdeling en bevordering van het
eigen woningbezit.

Werkgelegenheid en regio·
naai beleid 87
1. De overheid dient een politiek te
voeren die volledige werkgelegenheid
waarborgt, hetgeen naast een konjunktuurpolitiek een visionair op groei
gericht struktureel beleid vereist.
2. De regionale politiek dient uit te
gaan van het principe dat de werkgelegenheid naar de mens toe moet
worden gebracht, echter zonder dat
de ekonomische groei, die meer en
meer dient ter financiering van de
steeds toenemende kollektieve sector,
al te veel wordt aangetast.
3. De ontwikkeling van de provincies
buiten de randstad dient meer dan tot
nu toe gericht te worden op een beperkt aantal gebieden, zodat in deze
gebieden een zichzelf versterkend verstedelijkingsproces tot stand kan komen. Ook op dorpsniveau zal er koncentratie moeten komen, opdat ieder
binnen redelijke afstand over goede
voorzieningen beschikt.
4. De regionale groei kan in het bijzonder worden gestimuleerd door aanleg van goede verbindingen, verbete·
ring van het leefklimaat en een op dynamiek gericht pakket onderwijsvoor·
zieningen, naast subsidiëring van in-

dustrievestigingen.
5. Het regionaal beleid dient wetenschappelijk onderzoek te bevorderen
en de resultaten hiervan toe te passen.
6. Bij gebruik van kosten·baten analyses bij industriële uitbreidingen die·
nen sociale kosten, zoals extra verkeersopstoppingen, milieuverontreini·
ging, rekreatie- en woningbehoefte
van doorslaggevend belang te zijn bij
beleidsbeslissingen door overheidsorganen.

Industrialisatie en technolo·
gische ontwikkeling 88
1. Het industriële beleid van de
overheid dient niet primair te bestaan
uit het subsidiëren van diverse zwakke bedrijfstakken, die zich niet hebben aangepast, doch dient te zijn gericht op bevordering van research en
ontwikkeling van industrieën met hoge
toekomstwaarde zoals bijvoorbeeld
elektronika en chemie.
2. Ten opzichte van bedrijfstakken
en bedrijven die door ontwikkelingen
van buiten af in verval geraken dient
een preventief beleid te worden gevoerd bestaande uit het scheppen van
omvervangende werkgelegenheid,
scholingsactiviteiten, voldoende beroepsonderwijs en aktieve voorlichting
over studie- en beroepsmogelijkheden.
3. Door het opkopen en geleidelijk
likwideren van met name arbeidsintensieve zwakke industrieën dient de
overheid de werkgelegenheid in ontwikkelingslanden te bevorderen.
4. Er dienen maatregelen te worden
genomen om de gevolgen van de automatisering op te vangen, zoals omscholing en sociale omschakeling en
opvang van ouderen die vaak niet of
nauwelijks kunnen
worden
omgeschoold.
5. Onderwijs en management dienen
grote aandacht te schenken aan de
problemen van de toekomst, daar de
mens waarschijnlijk diverse malen van
beroep zal moeten veranderen.
6. Van overheidswege dienen studies te worden verricht die aangeven
welke gevolgen de automatisering
voor ons land kan hebben, en welk
overheidsbeleid daaruit moet voort·
vloeien.
7. Een grotere technologische samenwerking in Europees verband
dient te worden gestimuleerd.

Woningbouw 89
1. Door bevordering van de
verhoging van het jaarlijks te
bouwen aantal woningen en de
doorstroming dient de scheve
verdeling van de woningnood en
de lasten ervan zo spoedig mo·

gelijk te worden beëindigd.
2. In de huurprijzen zal de re·
ele kostprijs en kwaliteit tot uit·
drukking moeten komen; een sy·
steem van kostprijshuren, aan·
gevuld door een stelsel van in·
dividuele subsidiering en een
vorm van huurbelasting is het
meest rechtvaardig.
3. Een voortgaande huurlibe·
ralisatie gekombineerd met een
verbeterde ontruimingsbescher·
ming voor huurders is gewenst.
4. Het is gewenst onderzoek
te doen naar het funktioneren
van de bemiddeling in onroerend
goed en naar de winstmarges in
bouwondernemingen.
5. Bij het toewijzingsbeleid
dient rekening te worden gehou·
den met de draagkracht van de
bewoners.
6. De kwalitatieve woningnood
dient te worden aangepakt door
woningverbetering,
krotoprui·
ming, stads· en dorpsrekonstruk·
tie, kwaliteitsverbetering van
nieuwbouw en bevordering van
experimenten met nieuwe woonvormen, alsmede verspreiding
van informatie daarover.
7. Bouwresearch, zowel ekonomisch-technisch als sociaal·
psychologisch, industriile pro·
duktie en subsidie van experi·
menten zijn nodig om te komen
tot een grotere keuze van wo·
ningtypen en om de doorstroming te bevorderen.
8. Bouwvoorschriften mogen
een meer kreatieve woningbouw
en wijkbouw niet belemmeren.
In flats dien'en enkele ruimten
te komen voor gemeenschappelijk gebruik.
9. Inspraak van de bevolking
over bestemmingsplannen in een
zo vroeg mogelijk stadium is
gewenst.

prioriteiten moeten uitgaan naar monumentenzorg en bevordering van het
openbaar vervoer.
4. Nu reeds dient op grote schaal
bos te worden aangeplant rondom
toekomstige industriegebieden zodat
woon- en werkgebieden door groenvoorzieningen van elkaar zijn gescheiden.
5. Er dient een ministerie te komen
voor milieubeheer en ruimtelijke ordening, dat alle problemen van rekreatie, natuurbescherming, monumentenzorg, milieubeheer en ruimtelijke ordening koördineert.
6. Het landelijk ruimtelijke ordeningsbeleid dient ook in de praktijk de
hoofdlijnen van de Tweede Nota ruimtelijke ordening te volgen.
7. In afwachting van een meer gekwantificeerde vervolgstudie op deze
Nota dient het beleid te zijn gericht
op het groen houden van het hart van
de Randstad, op bevordering van migratie naar dun bevolkte gebieden, op
stimulering van de randgebieden en
op inrichting van de Randstad. De
overheid dient voortvarendheid te betrachten bij de spreiding van Rijksdiensten.
8. De industriële expansie van de
Rijnmond dient naar voorkeur te worden afgeleid naar havengebieden in
Zeeland en de Eemshaven.
9. Bij industrievestigingen dienen
de sociale kosten, die een vestiging
met zich meebrengt in acht te worden
genomen. Tevens dienen preventieve
maatregelen tegen eventuele milieuverontreiniging door de betreffende
industrievestiging te worden genomen.

Ruimtelijke ordening BlO
1. Van het grootste belang voor het
welzijn van de individuele mens is het
leefmilieu, dat de mens weliswaar zelf
kreëert, doch dat op zijn beurt weer
de mens beïnvloedt.
2. Essentiëel zijn
een
levendig
stadscentrum, rekreatievoorzieningen,
speelgelegenheden
voor
kinderen,
niet te grote afstanden naar het werk
en naar winkels en andere voorzieningen, en een beperkte stadsomvang.
3. Stadssaneringen dienen zoveel
mogelijk te worden beperkt, waarbij
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Landbouw 811
De vrij belangrijke plaats van de agrarische produktie in onze nationale
ekonomie heeft niet kunnen voorkomen dat de positie van de agrarische
ondernemer thans vrij slecht is. De inkomensvorming wordt in ernstige
mate belemmerd door struktuurproblemen van de agrarische ondernemingen die zijn veroorzaakt door de sterke stijging van de kostprijzen en de
grondprijzen. Teneinde toch nog tegen redelijke prijzen te kunnen produceren zijn schaalvergrotingen en herstruktureringsmaatregelen noodzakelijk. Deze zullen moeten resulteren in een vermindering van de agrarische
beroepsbevolking, toename van de gemiddelde bedrijfsgrootte en verbetering van het marktevenwicht
1. Ten spoedigste dient te worden aangevangen met een herstrukturering van de landbouw, zoals die is voorgesteld door de Europese Commissie voor de Landbouw (plan Mansholt).
2. Er dient een goede sociale begeleiding te zijn van hen die de landbouw gaan verlaten. Voor hen die worden omgeschoold voor vervangende
arbeid zal tijdens de omscholingsperiade een uitkering dienen te worden
gegeven, die tenminste gelijk is aan het vastgestelde minimum inkomen.
Voor hen die, bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, niet meer in aanmerking
komen voor vervangende arbeid, moet een pensioen op basis van het minimum inkomen worden verstrekt.
3. De overheid dient bij het bepalen van het regionale werkgelegenheidsbeleid zich in sterke mate te richten op die gebieden met een grote
afvloeiing uit land- en tuinbouw. Bovendien moeten door een goede voorlichting de mogelijkheden na de bedrijfsbeëindiging zoveel mogelijk bekend worden gemaakt.
4. Het Ontwikkelings- en Saneringstands voor de landbouw dient te
worden uitgebreid in die zin dat hieruit de afvloeiingsmaatregelen kunnen
worden gefinancierd en degenen, die in de landbouw blijven hieruit bepaalde financiële stimulansen kunnen verkrijgen om struktuurverbeteringen op hun bedrijf te kunnen doorvoeren, indien het levensvatbaar is.
5. De overheid dient samenwerkingsvormen te stimuleren door het verlenen van kredietgaranties en premies.
6. In EEG-verband met name zal moeten worden gestreefd te komen
tot een ekonomische produktie van landbouwprodukten, waardoor overschotsituaties tot het verleden zullen behoren en de dure prijsbeschermende maatregelen achterwege kunnen blijven.
7. Herstruktureringsmaatregelen dienen te worden genomen binnen het
raam van de door de EEG te bepalen afspraken, teneinde konkurrentievervalsing te voorkomen.
8. De overheid dient de mogelijkheden en de wenselijkheden van een
Grondbank te bestuderen.

Bestuurlijke indeling 812
1. Onze dynamische maat·
schappij eist een gewijzigde gemeentelijke en provinciale inde·
ling. Het aantal kleine gemeen·
ten dient drastisch te worden in·
gekrompen daar de bestaande
gemeentelijke diensten onvol·
doende zijn uitgerust voor aan·
pak van de problemen van de
ruimtelijke ordening en leefmi·
lieu. Binnen de aldus vergrote
en binnen bestaande grote ge·
meenten dienen dorps· en wijkraden te komen met duidelijke
afgebakende reële bevoegdhe·
den.
2. Studie over de indeling van
8

Nederland in ongeveer 5 provin·
cies, die veel meer bevoegdheden dienen te krijgen dan de
huidige provinciale besturen, is
gewenst. Door deze gedeeltelijke decentralisatie en krachtige
provinciale parlementen kan de
betrokkenheid van de burgers
bij het bestuur worden vergroot.

Verkeer 813
Het opstellen van een verkeersplanning op lange termijn, die tot doel
heeft openbaar vervoer tot een aanvaardbaar alternatief te maken voor
degenen die nu nog gebruik maken
van eigen verkeersmiddelen.
In dit plan moeten de volgende punten worden opgenomen:

1. Goedkoper, efficiënter, trekwenter
en uitgebreider openbaar vervoer.
2. Betere aansluiting en samenwerking tussen het streekvervoer, het gemeentevervoer en NS.
3. Het
doorgaand
vrachtverkeer
dient zoveel mogelijk om de bevolkingscentra te worden geleid.
4. Het scheppen van rendabele parkeergelegenheden bij trein- en busstations, alsmede aan de rand van steden en stadscentra.
5. Binnensteden moeten worden ontlast van overtollig autoverkeer. Maatregelen in deze kunnen al naar gelang
de situatie variëren van optreden tegen langparkeerders tot en met de
afsluiting van binnensteden voor alle
partikulier motorrijtuigenverkeeL

Milieubeheer 814
1. Ontwikkeling van een nationaal beleid ten aanzien van de
mens en zijn milieu.
Hoofdelementen dienen te zijn:
a. Een nationale bevolkings·
politiek gericht op een ver·
mindering van de bevolkingsdruk op alle milieu's
en ekosystemen;
b. Verbetering en uitbreiding
van de internationale en nationale wetgeving op dit ge·
bied;
c. Verandering van de maat·
schappelijke instelling ten
aanzien van verbruiksgoederen en afval door het be·
vorderen van maatregelen
die zijn gericht op het weer
in omloop brengen van deze
stoffen (recycling);
d. Een integrale planning bij
de beleidsbepaling en uit·
voering.
2. De rijksoverheid moet zelf
opdrachten tot research verle·
nen en niet lijdzaam toezien op
studies van anderen.
3. In beginsel moeten de kos·
ten der bestrijding van de vervuiling door de veroorzaker wor·
den gedragen.
4. Zolang maatregelen tegen
milieuvervuiling voor onze indu·
strie kostprijsverhogend werken
ten opzichte van het buitenland
(in verband met konkurrentie·
positie) dienen subsidieregelin·
gen in het leven te worden geroepen, die gefinancierd worden
uit een door de EEG te stichten
fonds.

Binnenland
Preambule welzijnsbeleid 01
Persoonlijke vrijheid 02
1. Persoonlijke vrijheid impliceert onderlinge verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid. Maximale vrijheid, zoals wij die voorstaan, vindt hierin
zijn begrenzing. De overheid heeft slechts een dienstverlenende taak.
2. In de eerste plaats dienen alle nog bestaande wettelijke beletselen te
worden weggenomen, die de persoonlijke vrijheid - in bovenstaande zin
- beknotten:
a. afschaffing van de strafartikelen inzake "belediging van een bevriend
staatshoofd". Maximale vrijheid van meningsuiting, ook voor ambtenaren en militairen, moet wettelijk zijn gewaarborgd.
b. afschaffing van de strafartikelen inzake pornografie en overspel, en
herziening van de strafartikelen inzake openbare schennis van de eerbaarheid.
c. afschaffing en herziening van soortgelijke vrijheidsbeperkende bepalingen in gemeentelijke verordeningen, enz.
d. afschaffing van de strafbaarstelling van abortus, mits uiteraard verricht door bevoegde medici. Na medisch en sociaal advies moet de
beslissing door de betrokken vrouw zelf geno,men worden.
e. afschaffing van de strafbaarstelling van verkoop en gebruik van kanabisprodukten (soft drugs). Overheidskontrole t.a.v. de kwaliteit
lijkt echter wel gewenst. Grootscheepse voorlichting t.a.v. het gebruik
van alle soorten drugs is dringend gewenst, alsmede de instelling van
meer opvangcentra voor de gebruikers van hard-drugs, die daaraan
zijn verslaafd.
f. afschaffing van de bestaande huwelijkswetgeving en vervanging door
een liberaal kontraktrecht dat voor alle vormen van samenleving gelijkelijk geldt en aan alle partners en eventuele kinderen onafhankelijkheid en rechtszekerheid garandeert.
g. de meerderjarigheidsgrens moet tot 18 jaar worden teruggebracht.
h. de wettelijke mogelijkheden tot dienstweigering dienen te worden uitgebreid, en de soldij dient tot een redelijk peil te worden opgetrokken.
Herziening van het militaire tuchtrecht.
i. Geen maximumprijs in de sporttoto.
j. Afschaffen wet op de kansspelen.
3. De stormachtige ekonomische en technologische ontwikkeling in deze
tijd maakt het voorts noodzakelijk, dat doeltreffende wettelijke bepalingen in het leven worden geroepen die de individuele burger civielrechtelijke mogelijkheden geven om van instanties, die zijn leefmilieu en privacy
aantasten, genoegdoening te krijgen.
4. Het recht van alle werknemers om te staken - ongeacht of de staking door een erkende vakbond wordt georganiseerd - dient in de wet
te worden erkend. De rechter moet echter een staking kunnen verbieden
in geval van duidelijke onrechtmatigheid. Hiervan kan alleen sprake zijn,
als:
a. het beoogde doel ongeoorloofd is;
b. een schromelijke onevenredigheid bestaat tussen het beoogde doel
en het gebruikte middel;
c. de manier waarop het middel gebruikt, onbehoorlijk is.
Een staking vindt zijn enige natuurlijke begrenzing in het niet uitbetalen
van de lonen door de werkgever. Wel zijn wij voorstanders van een wettelijke onderhandelingsplicht, nadat de staking is begonnen.
Ook ambtenaren dienen het stakingsrecht te bezitten.
5. Langzamerhand wint het inzicht veld, dat doelmatige bestrijding van
de kriminaliteit minder een bestraffend dan wel meer een begeleidend
karakter moet dragen. Wij steunen dit inzicht volkomen. Het thans geldende Wetboek van Strafrecht verdient dan ook een grondige herziening,
al beschikt de rechterlijke macht ook thans over de juridische mogelijkheden om een flexibele, humane wetsteepassing te waarborgen (opportuniteitsbeginsel, algemeen minimum enz.). Drastische modernisering en
liberalisering van het gevangeniswezen verdient daarentegen onmiddellijke en hoge prioriteit. De rigoureuze vrijheidsbeknotting, die de gevangene thans ondervindt, kan o.i. alleen maar verdere psychische schade
tot gevolg hebben. Ook het reclasseringswezen en de kinderbescherming
zijn dringend aan vernieuwing toe.

Het welzijnsbeleid dient te zijn
gericht op een maximale ont·
plooiing van de menselijke per·
soonlijkheid en het scheppen
van gelijke kansen voor een !e·
der. De afzonderlijke onderde·
len van het welzijnsbeleid, zoals
het kultuur·, jeugd·, bejaarden-,
sport· en onderwijsbeleid, dienen te worden geintegreerd in
een algemeen welzijnsbeleid.

Onderwijs 08
Er dient een onderwijssysteem
te komen gebaseerd op de idea·
len vrijheid, gelijkheid en soli·
dariteit en met programma's die
het individu in staat stellen om
zich zijn hele leven maximaal
in de samenleving te ontplooien
Als doelstellingen van het onderwijs kunnen dan ook worden
gezien:
ontplooiing van intellektue·
Ie, kreatieve en kommunika·
tieve vermogens;
vorming van sociaal verant·
woordelijkheidsbesef en het
vermogen tot zelfstandig,
kritisch evalueren van de sa·
menleving.
Op korte termijn dienen daartoe de
volgende maatregelen te worden genomen:
a.

b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.

leerplicht van het 4e tot en met
het 18e jaar met de mogelijkheid
de opleiding vóór het 4e jaar te
doen plaatsvinden in bijvoorbeeld
kinderdagverblijven;
verlaging van de leerlingenschaal;
individualisering van het onderwijs;
voortdurende bijscholing van onderwijskrachten;
verlening van extra faciliteiten aan
scholen in sociaal zwakkere regio's en wijken;
oprichting van gewestelijke of stedelijke onderwijskundige centra
voor onderwijs- en leerlingenbegeleiding;
beschikbaarstelling van de huidige
instituten voor de "education permanente";
meer ruimte in het leerplan voor
sexuele voorlichting, politieke vorming, lichamelijke oefening, zwemonderricht en kunstzinnige en kreatieve vorming; invoering van de
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Engelse taal reeds tijdens het basisonderwijs.
-

-

-

Voor de interne demokratiserlng
van het Wetenschappelijk Onderwijs biedt de wet Universitaire Bestuurshervormingen 1970 een voorlopig uitgangspunt; het experimenteerartikel dient zeer ruim te wor·
den geïnterpreteerd, In die zin dat
experimenten zelf worden aangemoedigd.
Principieel moet het beginsel van
financiële onafhankelijkheid van de
student t.o.v. zijn ouders worden
aanvaard; daartoe is een systeem
van persoonlijke studieleningen het
meest wenselijk, mits de terugbetaling ten minste is gebonden aan
het latere inkomen van de betrokkene.
Bij de herstrukturering van het Wetenschappelijk Onderwijs dient te
worden uitgegaan van de noodzaak tot integratie van Wetenschappelijk Onderwijs en Hoger
Beroeps Onderwijs in één tertiair
onderwijssysteem; binnen dit tertiaire onderwijs moeten ruime mogelijkheden tot variatie en differentiatie bestaan. Volledige scheidingen tussen zuiver wetenschappelijke- en vakopleidingen worden
verwerpelijk geacht. Een numerus
ciausus en soortgelijke beperken·
de maatregelen zijn ongewenst.
Ter voorkoming hiervan - en mede om financiële redenen zijn herprogrammeringen en een daarop
volgende herstrukturering ter verkorting van de studieduur onvermijdelijk.

OP LANGERE TERM4JN moet
een leerplicht worden gerealiseerd vanaf het 2e tot en met
het 18e jaar, waarbij het begin
van de vorming plaatsvindt in
kinderdagverblijven.
Vervolgens moet een geïntegreerde basisstruktuur worden
opgebouwd,
die
doorlopen
wordt tot ongeveer het t 6e jaar;
de bestaande scholendifferentiatie tussen basisschool, MAVO.
Atheneum, LTS enz. dient derhalve te worden afgebouwd.
De schoolvakken moeten zoveel
mogelijk in fasen worden gestruktureerd zodat de leerling
in elk vak kan opklimmen naar
eigen kapaciteiten. Het klassikale systeem kan daarmee vervallen. Al naar gelang het niveau kan worden gewerkt met
verplichte en/of keuze-vakken.
De vakken dienen door ter zake
bevoegde docenten te worden
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gegeven, doch de technische administratieve regelingen en pedagogische-didaktische begelei·
ding kunnen worden geregeld
via gewestelijke onderwijskun·
dige centra.
De begeleiding van leraren en
leerlingen geschiedt door teams
van psychologen, pedagogen,
didaktici etc.
De interne besluitvorming moet
zo demokratisch mogelijk wor·
den opgebouwd d.m.v. school·
raden van leerkrachten en leer·
lingen en adviserende ouderra·
den.
Het "education permanente"idee kan in deze struktuur zeer
goed worden ingepast.

lunst en kultuur G4
Kunst en kultuur worden gezien
als verworvenheden , niet als
processen van verandering. Dat
in elke maatschappij de toon·
aangevende groepen een sta·
tisch beeld van die maatschappij hebben, resp. wensen, ligt
voor de hand. Bij dat beeld be·
hoort de verworvenheid 'kunst'.
Elke verstoring van dat beeld,
bv. door ongehoorde vernieuwin·
gen toe te laten, verstoort deze
maatschappelijke orde. Het ligt
buiten de horizon der ordelie·
venden dat kunst de maatschap·
pij omspit. In dit beeld past
eveneens de bijzondere plaats,
die de kunstpolitiek in het ge·
hele overheidsbeleid inneemt.
Het beste zou men hier kunnen
spreken van "apartheidspoli·
tiek".
Samenvattend: het kunstbeleid
is in sociale zin beperkt, in artistiek opzicht staties, en be·
stuurlijk geïsoleerd. De kritieke
situatie waarin we ons thans be·
vinden is van dit alles een ge·
volg. Een dergelijke situatie ontstaat, omdat een stuk maat·
schappelijke realiteit geen ge·
stalte meer kan krijgen binnen
de bestaande strukturen. Dat is
in het kunstleven thans duidelijk het geval. Tot de maat·
schappelijke realiteit behoort in
de eerste plaats de ontwikkeling
van het kreatieve proces en
de resultaten hiervan. Tegen de·
ze achtergronden moeten de
spanningen worden gezien, die

zich nu voordoen, en die ons nog
te wachten staan.
1. Stimulering van de vrije kreativi·
teit van alle mensen dient de basis·
gedachte te zijn van het kunstbeleid.
Hiervoor moeten talrijke voorzieningen
worden getroffen, zoals: uitleeninstellingen, vrije akademies, bezoldigde
funkties voor kunstenaars aan op te
richten wijk· en ontmoetingscentra,
beschikbaarheid van werkruimten enz.
2. Kunstpolitiek begint bij de ruim·
telijke ordening, die de vormgeving
dient te zijn van het menselijke leefmilieu.
3. Op korte termijn zal het onderwijs in zijn huidige funktionele
vorm weinig anders kunnen doen
dan het dresseren van doelstellingen,
die deze samenleving voorlopig nog
wel zal stellen; het is daarom nood·
zakelijk op grote schaal buitenschool·
se aktiviteiten te stimuleren. Op lan·
gere termijn moeten kunstenaars in
het kader van een algemene onderwijshervorming bij het onderwijs worden
betrokken.
4. Kunstenaars hebben óók recht op
het minimum-inkomen.
5. Kunstenaars dienen betrokken te
worden bij het bouwen van nieuwe
wijken en, waar mogelijk, alsnog in·
geschakeld te worden in reeds tot
stand gekomen nieuwbouw-wijken.
6. De gelden bestemd voor het op·
richten van grote kunstcentra kunnen
beter worden besteed voor de bouw
van trefcentra. Deze trefcentra zijn
eveneens te gebruiken voor sport en
maatschappelijk werk.
7. Het marktmechanisme mag voor
de kultuur niet als uitgangspunt worden beschouwd.
8. Binnen het nationale kultuurbeleid
dient veel ruimte te zijn voor experi·
mentele aktiviteiten.
9. De overheid dient door middel
van subsidies te zorgen, dat kunste·
naars hun scheppende taak kunnen
verrichten en dat alle mensen deel
kunnen hebben aan het kultureel gebeuren (verlaging
toegangsprijzen
voor kulturele manifestaties).
10. Stimulering van jeugdfestivals in
alle delen van het land.
11. Afschaffing van filmkeuring en
toneelcensuur.
12. Vrijheid en onafhankelijkheid van
de pers dient gewaarborgd te zijn.

Jeugd G&
1. Hoge prioriteit voor het open
jeugd- en jongerenwerk.
2. Speciale aandacht voor experi·
mentele aktiviteiten.
3. Subsidiering van politieke jongerenorganisaties.
4. Stichting van jongeren-adviescentra voor dienst en hulpverlening.

Werkende jongeren C8
1. De vorming van de werkende jongeren verdient hoge prioriteit.
2. Verplicht partieel onderwijs tot 18
jaar is direkt noodzakelijk.
3. Bij de vakopleidingen vanuit het
bedrijf dient grote aandacht te worden besteed aan algemene vorming.
4. Van overheidswege dienen teg•
moetkomingen te worden gegeven ten
aanzien van leergelden voor aanvullend onderwijs.

Bekreatie en natuurbescherming C7
1. Natuurbescherming
en
landschapsinrichting zijn van dermate
groot belang dat de landbouw zich in
deze moet aanpassen. In grote delen
van Nederland betekent dit een beperking in de produktiemogelijkheden.
De schade die de landbouw in zijn
funktie
als
landschapsbeschermer
lijdt, moet van overheidswege worden
vergoed.
2. Natuurbescherming geniet prioriteit t.o.v. rekreatie.
Er zijn geen redenen aanwezig om de
Waddenzee geheel of gedeeltelijk in
te dijken.
3. De overheid dient te bevorderen
dat landbouwgronden van slechte
kwaliteit worden ontsloten als rekreatiegebieden. Ruilverkaveling mag ontwikkelingen in de rekreatie niet belemmeren.
4. De overheid dient regulerend op
te treden t.a.v. de toenemende behoefte aan rekreatieruimte.
5. De bouw van tweede woningen
en zomerverblijven in of in de dichte
nabijheid van natuur- en rekreatiegebieden is ongewenst.

Sport CS
1. Er dient een staatssekretaris voor
sportzaken te komen.

2. De overheid dient het aanstellen
van beroepskader in funkties, die door
de snelle ontwikkeling van de sport
niet meer door de vrijwillige krachten
kunnen worden vervuld, te stimuleren.
3. Er dient meer overheidssteun te
komen bij de bouw van sportakkomodaties.
4. Er dient een specifiek sportme·
dies centrum te komen, al dan niet
gebonden aan een (enige) universiteit(en), dat zich bezig houdt met de
medische begeleiding van sportlieden
en met research op het gebied van de
sportgeneeskunde (met name specifieke sportletsels, medische aspekten
bij trainingsmethoden, dopingmidde·
Jen e.d.).

Werking van de
democratie C9
1. Verlaging van de leeftijd voor aktief kiesrecht en de meerderjarigheidsgrens tot 18 jaar. Het afschaffen
van de leeftijdsgrens voor passief kies·
recht.
2. Vergroting van het effekt van
voorkeurstemmen.
3. Regeringsformatie in alle openbaarheid; de Koning benoemt de formateur, tevens kandidaat-minister-pre·
sident op voordracht van de Tweede
Kamer.
4. Stembusakkoorden zijn ter bevor·
dering van de politieke duidelijkheid
onontbeerlijk. Ze moeten de aanzet
vormen tot een krachtige reorganisatie van het politieke bestel.
5. Het lidmaatschap van de Tweede
Kamer is een volledige dagtaak en
derhalve onverenigbaar met de andere
werkzaamheden die een volledige dagtaak betekenen; uitbreiding der inkomptabiliteiten.
6. De Tweede Kamer dient de beschikking te krijgen over fraktiebureau's, terwijl tevens een kleine gespecialiseerde staf voor ieder kamer·

lid wenselijk is.
7. De werkwijze van de Eerste Kamer dient in die zin hervormd te wor·
den, dat de begratingsbehandelingen
worden beperkt tot de algemene be·
schouwingen.
8. Benoeming van de burgemeester
verdient de voorkeur boven verkiezingen, maar de kommissaris van de ko·
ningin dient wel de gemeenteraad te
raadplegen m.b.t. de kwaliteiten die
de gemeente van de te benoemen
burgemeester vraagt, terwijl aan de
herbenoeming reële betekenis moet
worden toegekend.
9. De volksvertegenwoordiging moet
een zo zuiver mogelijke afspiegeling
geven van de verschillende politieke
opvattingen. Daarom dient een even·
redige vertegenwoordiging gehand·
haafd te blijven en geen kiesdrempel
te worden ingevoerd.

10. Een vrije samenleving kan
in principe niet tot stand komen
door louter parlementaire wet·
geving, noch door een plotselin·
ge staatsgreep of 'n geweldda·
dige minderheidsrevolutie! De
mensen zelf zullen de macht
voor zich moeten grijpen! Maar
dat vereist allereerst een innerlijke revolutie bij henzelf; dat·
gene moet bij de mens expliciet
worden, wat reeds impliciet in
hem is! Een dergelijke mentali·
teitsverandering die overigens
niet kan slagen zonder gelijktij·
dig struktuurhervormingen, bv.
in het onderwijs, zal veel tijd
kosten. Het tijdvak van plotse·
linge omwentelingen achten wij
echter definitief voorbij! Een
proces van maatschappelijke
revolutie zal een spektrum moe.
ten zijn van buitenparlementaire
akties, maatschappelijke her·
vormingen en voortdurende ex·
perimenten.
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