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LiberalismeM ens en wereld

Het Nederlandse veiligheidsbeleid 
heeft primair tot doel vreedzame 
verhoudingen tussen de lidstaten 
van de NAVO en die van het Warschau
pact te bevorderen.
Hiertoe streeft ons land in bondge
nootschappelijk verband, naar het 
behoud van een geloofwaardig wester
se defensie en het in overleg met 
lidstaten van het Warschau-pact tot 
stand komen van wederzijdse en even
wichtige maatregelen tot beheersing 
en vermindering van de bewapening.

2L
Het tot stand komen van rechtvaardi
ger verhouding tussen ontwikkelings
landen en ontwikkelde staten is een 
hoofddoelstelling van liberaal bui
tenlands beleid.
Nederland streeft er, zowel in bila
teraal als in multilateraal verband, 
naar ontwikkelingshulp als regel af 
te stemmen op de behoeften van de 
armsten in de wereld.

ÓL
De Europese integratie mag niet in 
het slop raken. Het Nederlands stre
ven dient gericht te zijn op verdere 
democratisering van de Gemeenschap, 
op totstandkoming van een econo
mische en monetaire unie en op even
wichtige verhoudingen tussen arme 
en rijke regio's.
Vergroting van en fundamentele wij
zigingen in de samenstelling van het 
EG-budget zijn hiertoe noodzakelijk.

M ens en omgeving 
* Milieu
De maatschappelijke kosten die ver
oorzaakt worden door een bepaalde 
productie moeten conform het begin
sel "de vervuiler betaalt" in de 
prijzen worden doorberekend.

i\_
Om vervuiling zoveel mogelijk tegen 
te gaan dienen produkten met een 
lage vervuilingsgraad zo goedkoop 
mogelijk te zijn in relatie tot meer 
vervuilende produkten.
Heffingen, subsidies en andere fi
nanciële tegemoetkomingen bij inves
teringen, maar ook verlaging of ver
hoging van indirecte belastingen 
zijn middelen die gebruikt dienen te 
worden.
Via een stringent vergunningen-be- 
leid en een actief gebruik van ver
bodsbepalingen is het voor de toe
komst mogelijk in-acceptabele pro- 
duktie tegen te gaan..

1L
Ecologisch waardevolle gebieden mo
gen niet verder worden aangetast.

iL
Een geleidelijke uitbouw en aanpas
sing van de milieuvoorschriften 
geeft de industrie de gelegenheid 
om nieuwe, minder vervuilende pro
cessen en produkten te ontwikkelen. 
Waar dit aanpassingsproces niet 
door een onderneming zelf te dragen 
is en ook niet redelijkerwijze door 
deze dient te worden gedragen, kan 
de overheid subsidies geven. 
Meerjarenplannen voor verschillende 
bedrijfstakken en regio's zijn hier
toe noodzakelijk.

iL
Omdat ieder extra individu verder 
beslag legt op grondstoffen en mi
lieu, dient gestreefd te worden naar 
stabilisatie van de bevolking.
Ook in het kader van ontwikkelings
samenwerking dient aan de bevol
kingsproblematiek aandacht te worden 
besteed.

* Ruimtelijke ordening
in
Ruintelijke ordening en planologie 
is eigenlijk het vertaalwerk van 
maatschappelijke ontwikkelingen in 
een ruimtelijk kader en is het in
strument waarmee de overheid in staat 
wordt gesteld de in en door de samen
leving gewenste oplossingen (ruimte
lijk) te vertalen en te verwezenlij
ken.

21
Het ruimtelijke en ook het milieube
leid is er in de eerste plaats om 
onder weliswaar strikte voorwaarden 
de mens in een zo aangenaam moge
lijke omgeving zich te kunnen laten 
ontplooien. Tot die voorwaarden be
hoort dat de vrijheid van de één de 
vrijheid van de ander niet mag be
knotten door hinder en vervuiling. 
Het horen van de direct betrokkenen 
is daarbij uiteraard een principiële 
liberale voorwaarde.

Stellingen van

Al
We kunnen ons nauwelijks veroorloven 
met ruimte te morsen. Ruimte kan ook 
meestal maar éénmaal gebruikt worden. 
Ruimte is schaars, onvermeerderbaar 
en derhalve zeer waardevol.

4c
Het ruimtelijk beleid wordt zo dicht 
mogelijk bij de burger en zo over
zichtelijk mogelijk gevoerd, opdat 
de burger weet waar hij aan toe is.

A l
Regionale streekplannen zullen glo
baal en locale bestemmingsplannen 
zullen meer in concreto de best denk
bare kwalitatief hoogwaardige in
richting van het in het plan begre
pen gebied moeten aangeven.

Al
Scheppen en handhaven van werkgele
genheid is een zodanig belangrijk 
element in de maatschappij dat mi
lieu- en ruimtelijke beleid dienend 
moeten opereren teneinde de gewenste 
activiteiten mogelijk te maken. 
Ruimte en milieu stellen voorwaar
den en dus grenzen, maar geven te
gelijkertijd aan op welke wijze bin
nen de grenzen kan worden geope
reerd.

7j_
Wonen, werken en recrëeren moeten 
zoveel mogelijk geconcentreerd wor
den. Liberalen zullen dus ter verbe
tering van het leefklimaat in het 
algemeen streven naar concentratie 
van het menselijk handelen. Sprei
ding is morsen met ruimte. Dit geldt 
zowel voor kruimelige suburbanisatie 
als voor onbeperkte vrije vestiging.

3:
'Ten aanzien van kleine kernen is de 
groeimogelijkheid gelegen in het 
huisvesten van de eigen sociaal-eco- 
nomisch gebonden bevolking. Een in
tensief beleid tot instandhouding 
van de leefbaarheid wordt gevoerd.
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Het door falend ruimtelijk beleid 
overtollige verkeer dient te worden 
gereduceerd. Liberalen gaan er ech
ter van uit dat eenieder zich mag 
verplaatsen zoals hij dat wil. Dat 
betekent dat het openbaar vervoer 
een aantrekkelijk alternatief voor 
de auto moet bieden.

M ens en recht
_ij_
Het Nederlandse rechtsstelsel dient 
op korte termijn toegankelijker voor 
de burger te worden gemaakt. Kern
punt daarbij is: "juridische zelf
hulp" .

2j_
Strafbedreiging en -oplegging zijn 
slechts gerechtvaardigd indien en 
voorzover de overheid geen andere 
mogelijkheid ter beschikking staat 
om de naleving van die regels af te 
dwingen, en de straf geacht kan wor- 
den afschrikwekkend dan wel herop
voedend te zijn.

3j_
Zowel maatschappij als delinquenten 
zijn er mee gediend wanneer de ver
oordelingen tot onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf radicaal zouden wor
den teruggebracht.

±L
Aan slachtoffers van misdrijven 
dient meer aandacht geschonken te 
worden.

5j_
Euthanasie op grond van de ongestoord 
de vrije wil van het individu, acht 
de JOVD toelaatbaar.
Wel dient hiervoor een waterdichte 
juridische regeling te worden ge
troffen, waarbij het euthanasie-co- 
dicil een centrale rol kan spelen.

M ens en welzijn
u
Het welzijnsbeleid dient op gemeen
telijk niveau bepaald en gefinan
cierd te worden.

2j_
Bij decentralisatie van welzijnsbe
leid mag uniformiteit worden opge
offerd, de kwaliteit van een wette
lijk vast te stellen minimum niet.

lL
CRM dient de gemeenten per inwoner 
een bijdrage in de financiering van 
het welzijnswerk te geven. De hoogte 
van deze bijdrage moet gerelateerd 
zijn aan een classificatie van de 
gemeenten naar regio, bevolkings
dichtheid en naar bevolkingssamen- 
stel1ing.

ii.
Per gemeente of deelgemeente dient 
één welzijnsinstelling met een mul
tidisciplinair team de eerstelijns 
voorzieningen te verzorgen.

Ai
Welzijnsbeleid dient mensen in evi
dente achterstandsituaties actief te 
steunen, maar moet overigens terug
houdend en facilitair zijn.

Ai
Bij nieuwbouw voor welzijnsdoelein- 
den dient altijd multifunctionali
teit te worden bereikt.

Zi
Particulier initiatief dient gesti
muleerd te worden door het ter be
schikking stellen van infrastruc
turele faciliteiten.

AiProfessionele welzijnswerkers dienen 
als voornaamste taak te hebben: het 
trainen en ondersteunen van vrij
wil 1 i gers.

9:
De uitvoering van welzijnswerk 
dient zo veel moae'li.jk te geschie
den door vrijwilligers.

U
Vanuit een principiële, liberale vi
sie verdient de verkiezing van open
bare gezagsdragers de voorkeur boven 
benoeming. Op grond van doelmatig
heidsoverwegingen kiest de JOVD ech
ter voor handhaving van de benoe
ming door de Kroon van de burgemees
ters en de Commissarissen der Ko
ningin .

De JOVD is principieel voorstander 
van verkiezing van het staatshoofd. 
De JOVD heeft er echter op dit mo
ment nog geen behoefte aan haar 
principiële voorkeur te effectueren.

3j_
De Eerste Kamer wordt afgeschaft. 
De Tweede Kamer wordt uitgebreid. 
De bestaffing van kamerleden, zo
wel secretarieel als wetenschappe
lijk wordt verbeterd.

Al
Het huidige systeem van evenredige 
vertegenwoordiging blijft gehand
haafd. Invoering van kiesdrempels 
wordt afgewezen. Het passief kies
recht wordt verlaagd tot achttien 
jaar. Het effect van voorkeursstem
men wordt vergroot.

5_:
Er dient een systeem van consulta
tieve referenda te worden ingevoerd. 
Niet alleen op nationaal, doch ook 
op locaal en provinciaal niveau.

Al
'De bestuurlijke organisatie van de 
toekomst dient gekenmerkt te worden 
door een zo groot mogelijke formele 
scheiding tussen beleidsvorming en 
bel ei dsui tvoeri ng.

Een marginaal toetsingsrecht van 
wetten in formele zin aan de Grond
wet wordt ingevoerd.
Hiertoe wordt een speciale kamer van 
de Hoge Raad ingesteld.
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M ens en wereld
JU
Het Nederlandse veiligheidsbeleid 
heeft primair tot doel vreedzame 
verhoudingen tussen de lidstaten 
van de NAVO en die van het Warschau
pact te bevorderen.
Hiertoe streeft ons land in bondge
nootschappelijk verband, naar het 
behoud van een geloofwaardig wester
se defensie en het in overleg met 
lidstaten van het Warschau-pact tot 
stand komen van wederzijdse en even
wichtige maatregelen tot beheersing 
en vermindering van de bewapening.

JU
Het tot stand komen van rechtvaardi
ger verhouding tussen ontwikkelings
landen en ontwikkelde staten is een 
hoofddoelstelling van liberaal bui
tenlands beleid.
Nederland streeft er, zowel in bila
teraal als in multilateraal verband, 
naar ontwikkelingshulp als regel af 
te stemmen op de behoeften van de 
armsten in de wereld.

JU
De Europese integratie mag niet in 
het slop raken. Het Nederlands stre
ven dient gericht te zijn op verdere 
democratisering van de Gemeenschap, 
op totstandkoming van een econo
mische en monetaire unie en op even
wichtige verhoudingen tussen arme 
en rijke regio's.
Vergroting van en fundamentele wij
zigingen in de samenstelling van het 
EG-budget zijn hiertoe noodzakelijk.

M ens en omgeving 
* Milieu

JU
De maatschappelijke kosten die ver
oorzaakt worden door een bepaalde 
productie moeten conform het begin
sel "de vervuiler betaalt" in de 
prijzen worden doorberekend.

2ĵ
Om vervuiling zoveel mogelijk tegen 
te gaan dienen produkten met een 
lage vervuilingsgraad zo goedkoop 
mogelijk te zijn in relatie tot meer 
vervuilende produkten.
Heffingen, subsidies en andere fi
nanciële tegemoetkomingen bij inves
teringen, maar ook verlaging of ver
hoging van indirecte belastingen 
zijn middelen die gebruikt dienen te 
worden.
Via een stringent vergunningen-be- 
leid en een actief gebruik van ver
bodsbepalingen is het voor de toe
komst mogelijk in-acceptabele pro- 
duktie tegen te gaan..

Liberalisme
Stellingen van

JU
Ecologisch waardevolle gebieden mo
gen niet verder worden aangetast.

Een geleidelijke uitbouw en aanpas
sing van de milieuvoorschriften 
geeft de industrie de gelegenheid 
om nieuwe, minder vervuilende pro
cessen en produkten te ontwikkelen. 
Waar dit aanpassingsproces • niet 
door een onderneming zelf te dragen 
is en ook niet redelijkerwijze door 
deze dient te worden gedragen, kan 
de overheid subsidies geven. 
Meerjarenplannen voor verschillende 
bedrijfstakken en regio's zijn hier
toe noodzakelijk.

5_p
Omdat ieder extra individu verder 
beslag legt op grondstoffen en mi- 
Vieu, dient gestreefd te worden naar 
stabilisatie van de bevolking.
Ook in het kader van ontwikkelings
samenwerking dient aan de bevol
kingsproblematiek aandacht te worden 
besteed.

* Ruimtelijke ordening
JU
Ruimtelijke ordening en planologie 
is eigenlijk het vertaalwerk van 
maatschappelijke ontwikkelingen in 
een ruimtelijk kader en is het in
strument waarmee de overheid in staat 
wordt gesteld de in en door de samen
leving gewenste oplossingen (ruimte
lijk) te vertalen en te verwezenlij
ken.

JU
Het ruimtelijke en ook het milieube
leid is er in de eerste plaats om 
onder weliswaar strikte voorwaarden 
de mens in een zo aangenaam moge
lijke omgeving zich te kunnen laten 
ontplooien. Tot die voorwaarden be
hoort dat de vrijheid van de één de 
vrijheid van de ander niet mag be
knotten door hinder en vervuiling. 
Het horen van de direct betrokkenen 
is daarbij uiteraard een principiële 
liberale voorwaarde.

JU
We kunnen ons nauwelijks veroorloven 
met ruimte te morsen. Ruimte kan ook 
meestal maar éénmaal gebruikt worden. 
Ruimte is schaars, onvermeerderbaar 
en derhalve zeer waardevol.

At
Het ruimtelijk beleid wordt zo dicht 
mogelijk bij de burger en zo over
zichtelijk mogelijk gevoerd, opdat 
de burger weet waar hij aan toe is.

At
Regionale streekplannen zullen glo
baal en locale bestemmingsplannen 
zullen meer in concreto de best denk
bare kwalitatief hoogwaardige in
richting van het in het plan begre
pen gebied moeten aangeven.

5_t
Scheppen en handhaven van werkgele
genheid is een zodanig belangrijk 
element in de maatschappij dat mi
lieu- en ruimtelijke beleid dienend 
moeten opereren teneinde de gewenste 
activiteiten mogelijk te maken. 
Ruimte en milieu stellen voorwaar
den en dus grenzen, maar geven te
gelijkertijd aan op welke wijze bin
nen de grenzen kan worden geope
reerd.

7j_
Wonen, werken en recrëeren moeten 
zoveel mogelijk geconcentreerd wor
den. Liberalen zullen dus ter verbe
tering van het leefklimaat in het 
algemeen streven naar concentratie 
van het menselijk handelen. Sprei
ding is morsen met ruimte. Dit geldt 
zowel voor kruimelige suburbanisatie 
als voor onbeperkte vrije vestiging.

3:
Ten aanzien van kleine kernen is de 
groeimogelijkheid gelegen in het 
huisvesten van de eigen sociaal-eco- 
nomisch gebonden bevolking. Een in
tensief beleid tot instandhouding 
van de leefbaarheid wordt gevoerd.
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9\_
Het door falend ruimtelijk beleid 
overtollige verkeer dient te worden 
gereduceerd. Liberalen gaan er ech
ter van uit dat eenieder zich mag 
verplaatsen zoals hij dat wil. Dat 
betekent dat het openbaar vervoer 
een aantrekkelijk alternatief voor 
de auto moet bieden.

M ens en recht
ii
Het Nederlandse rechtsstelsel dient 
op korte termijn toegankelijker voor 
de burger te worden gemaakt. Kern
punt daarbij is: "juridische zelf
hulp" .

2\_
Strafbedreiging en -oplegging zijn 
slechts gerechtvaardigd indien en 
voorzover de overheid geen andere 
mogelijkheid ter beschikking staat 
om de naleving van die regels af te 
dwingen, en de straf geacht kan wor- 
den afschrikwekkend dan wel herop
voedend te zijn.

I j .
Zowel maatschappij als delinquenten 
zijn er mee gediend wanneer de ver
oordelingen tot onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf radicaal zouden wor
den teruggebracht.

±L
Aan slachtoffers van misdrijven 
dient meer aandacht geschonken te 
worden.

ii
Euthanasie op grond van de ongestoor
de vrije wil van het individu, acht 
de JOVD toelaatbaar.
Wel dient hiervoor een waterdichte 
juridische regeling te worden ge
troffen, waarbij het euthanasie-co- 
dicil een centrale rol kan spelen.

M ens en welzijn
ij_
Het welzijnsbeleid dient op gemeen
telijk niveau bepaald en gefinan
cierd te worden.

2L
Bij decentralisatie van welzijnsbe
leid mag uniformiteit worden opge
offerd, de kwaliteit van een wette
lijk vast te stellen minimum niet.

3±
CRM dient de gemeenten per inwoner 
een bijdrage in de financiering van 
het welzijnswerk te geven. De hoogte 
van deze bijdrage moet gerelateerd 
zijn aan een classificatie van de 
gemeenten naar regio, bevolkings
dichtheid en naar bevolkingssamen
stelling.

li
Per gemeente of deelgemeente dient 
één welzijnsinstelling met een mul
tidisciplinair team de eerstelijns 
voorzieningen te verzorgen.

5±
Welzijnsbeleid dient mensen in evi
dente achterstandsituaties actief te 
steunen, maar moet overigens terug
houdend en facilitair zijn.

6j_
Bij nieuwbouw voor welzijnsdoelein- 
den dient altijd multifunctionali
teit te worden bereikt.

7j_
Particulier initiatief dient gesti
muleerd te worden door het ter be
schikking stellen van infra-struc- 
turele faciliteiten.

8j
Professionele welzijnswerkers dienen 
als voornaamste taak te hebben: het 
trainen en ondersteunen van vrij- 
wi11igers.

9:
De uitvoering van welzijnswerk 
dient zo veel moaelijk te geschie
den door vrijwilligers.

1̂
Vanuit een principiële, liberale vi
sie verdient de verkiezing van open
bare gezagsdragers de voorkeur boven 
benoeming. Op grond van doelmatig
heidsoverwegingen kiest de JOVD ech
ter voor handhaving van de benoe
ming door de Kroon van de burgemees
ters en de Commissarissen der Ko
ningin .

Zj_
De JOVD is principieel voorstander 
van verkiezing van het staatshoofd. 
De JOVD heeft er echter op dit mo
ment nog geen behoefte aan haar 
principiële voorkeur te effectueren.

3j_
De Eerste Kamer wordt afgeschaft. 
De Tweede Kamer wordt uitgebreid. 
De bestaffing van kamerleden, zo
wel secretarieel als wetenschappe
lijk wordt verbeterd.

Het huidige systeem van evenredige 
vertegenwoordiging blijft gehand
haafd. Invoering van kiesdrempels 
wordt afgewezen. Het passief kies
recht wordt verlaagd tot achttien 
jaar. Het effect van voorkeursstem
men wordt vergroot.

5 _:_

Er dient een systeem van consulta
tieve referenda te worden ingevoerd. 
Niet alleen op nationaal, doch ook 
op locaal en provinciaal niveau.

öj_
"De bestuurlijke organisatie van de 
toekomst dient gekenmerkt te worden 
door een zo groot mogelijke formele 
scheiding tussen beleidsvorming en 
beleidsuitvoering.

7±
Een marginaal toetsingsrecht van 
wetten in formele zin aan de Grond
wet wordt ingevoerd.
Hiertoe wordt een speciale kamer van 
de Hoge Raad ingesteld.
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Liberalisme in Beweging
stellingen hoofdstuk 6 en 7

Mens en welvaart
economische politiek
1. Zowel uit oogpunt van structurele
werkloosheid als vanwege beperkingen
die het produktieproces onder
handhaving van het welvaartsniveau
oplegt aan humanisering van de ar
beid, is het streven naar verkorting
van de werkweek, (gedifferentieerd)
in te voeren, zinvol en vanwege in- 
verdien-effecten betaalbaar.

2. Medezeggenschap dient gebaseerd
te zijn op deelname aan de organisa
tie. Uit dien hoofde dient de onder
nemingsraad het hoogste orgaan te
zijn, hetgeen inhoudt dat hiërarchie
en beleid gedragen moeten worden door
een democratisch tot stand gekomen
vertrouwensvotum.

3. De betaling van arbeid dient zich
uit te breiden tot alles wat als
maatschappelijk zinvol wordt onder
kend. Daarbuiten is geen beloning mo
gelijk.

4. Consumentisme is zowel op de be
langen van het individu als op die
van de maatschappij gericht. Dit be
tekent dat niet gestopt kan worden
bij voldoende informatieverstrekking
en juridische bescherming onder ande
re door middel van branchegeschillen- 
commissies en de uitbouw van de wa
rendiensten. Bij het verlenen, onge
vraagd, van kwaliteitskeurmerken door
deze diensten dient rekening te wor
den gehouden met ue maatschappelijke
effecten van massale consumptie.

5. Ten behoeve van het bereikbaar ma
ken van een maatschappelijk verant
woord minimum welvaartsniveau voor
alle leden van de samenleving kan de
overheid een subsidie- en /of prij- 
zenbeleid, danwel een distributie- 
en/of produktiebeleid voeren. Daar
naast is het instrument van heffin
gen uitermate geschikt om maatschap
pelijk verantwoorde consumptie-keuzes
te bevorderen.

inkomenspolitiek
1. Alle inkomenseffecten van over
heidsbeleid dienen te worden vervat
in een integraal inkomensbeleid.

2. Inkomensverschillen dienen uit
sluitend te kunnen ontstaan door:
a. verschillen in maatschappelijk nut

van de resultaten van arbeid
b. verschillen in inspanning
c. verschillen in de aard van het

werk.

3. Inkomensverhoudingen worden door
het parlement vastgesteld op basis van
drie criteria: maatschappelijk nut,
inspanning en aard van het werk.Hier
toe wordt gebruik gemaakt van een sy
steem van functieclassificaties waar
in rond elk inkomen een bandbreedte
bestaat. Deze bandbreedte dient breed
genoeg te zijn om verschillen in in
spanning en aard van het werk evenre
dig te kunnen belonen. De functieclas- 
sificatie voor de overheid dient te
zijn afgestemd op die van de markt
sector. Deze afstemming is uiteinde
lijk wederzijds. Het hele systeem
dient regelmatig te worden herwaar
deerd .

4. De overheid dient voor zelfstandi
gen het vestigings- en opleidingsbe
leid vast te stellen.

5. Tarieven van beoefenaars van vrije
beroepen dienen een wettelijk minimum
en maximum te hebben.

6. De JOVD pleit voor het optrekken
van de belastingvrije voet bij schen
kingen en erfenissen, en een sterk
progressief tarief bij schenkingen
en successierechten.
Het onderscheid tussen bepaalde graden
bloedverwanten, aanverwanten en niet- 
familieleden dient bij schenkingen en
erfenissen te verdwijnen.

7. Inkomens dienen openbaar te zijn.

8. De JOVD bepleit experimenten met
het zogenaamde Cafetariasysteem. Vol
gens dit systeem kan een werknemer
ieder jaar van een deel van zijn inko
men, welk minimaal groeit met de no
minale toename, zelf bepalen in welke
vorm hij dit wil genieten.

9. Arbeid is maatschappelijk voldoen
de nuttig, of zij is dat niet. In het
eerste geval dient zij volledig te

worden betaald, in het tweede geval 
helemaal niet.

structuurpolitiek
1. Innovaties moeten slechts worden
gestimuleerd en ondersteund door de
overheid voorzover zij een bestaande
behoefte bevredigen of een bestaand
probleem oplossen (demand-pul1).

2. Overheidssteun mag alleen worden
gegeven aan bedrijven met goede voor
uitzichten, die tijdelijke problemen
niet zelf of in samenwerking met an
dere bedrijven aankunnen.

3. Overheidssteun aan individuele be
drijven dient project-gericht te zijn
en moet worden vergezeld van deskun
dige controle vooraf én achteraf.

4. TilO, TH's en universiteiten dienen
op verzoek bedrijven te helpen bij hun
onderzoek- en ontwikkelingsactivitei
ten .

Mens
en ontwikkeling
1. Centraal in de discussie over het
onderwijs dient te staan de vraag in
hoeverre het onderwijs in staat is
achterstanden weg te werken, zodat
het principe van eerlijke kansen op
gelijke startmogelijkheden ten aan
zien van maatschappelijke ontplooiing
geen geweld wordt aangedaan.

2. Bij het onderwijsbeleid dient pri
oriteit te worden gelegd bij het kleu
ter- en basisonderwijs, zelfs als dit
ten koste zou gaan van het middelbaar
of hoger onderwijs.

3. Funderend onderwijs dient algemeen
vormend te zijn. üe traditionele
scheiding tussen algemeen vormend on
derwijs en beroepsonderwijs dient te
vervallen.

4. Werkloosheid onder minder gescnool- 
den, veroorzaakt door overscholing,
dient bestreden te worden, zonodig
door positieve discriminatie.




