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Elk systeem cat gebaseerd is
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Daarna gele.deiijke agnanre van
de Staatssteun tot 60%. Deze
maatregel is even crur als de.
huidige, iDLgone moet doer ver-keep 'cîan produkten, verrichte
reparaties of geleverde
I aenscer! rj zijn onderhoed
mcce voorzeen, 'iorvolgens
verdere afname van de steun.
Degene mag geen kicolit in
dienst nemen
Omdat groolsolcoji hiJ gebaat
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Sommige d±nc'n staan niet
uitdrukkelijk in cie begin—
selen van de K? 9 zoals de
J oodstraf en

ziagers chapsaf breking.
Th de universele verklaring
van de rechten van de mens
staat in artikel 3 dat ieder
recht op leven, vrijheid en
onschendbaarheid van zijn
persoon heeft.
re KP
speotoerd deze rechten
en is daarom tegen de
doodstraf. In deze lijn
ligt ook dat de NP elke vorm
an het w e -H:elijk toestaat
van zwangerschapsafbreking
afkeurt.
Tegen euthanasie zijn minder
bez w aren omdat de betrokkene
Th tegenstelling t-.t Je twee
ilorvoor genoemde gevallen
ulf beslist over hot eigen

e erland uit do lEGen de AVO
Vervangen door iidrnaatohap van

de organisatie vee niet-gebondco
landen.
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onskontree op
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aoe oo:rtcn wapens
en VerdoVEnde midoelen,
Verruiming van ee to: nemen hoe
veelheden alcoholische dranh
tubakswaron ed, door vakantie
gangers uit het huotanland
0p1orengstverhotao' tot 50% voor
producten van loeren. Deze
vdrhoging aard t lager als het
bedrijf veel prodioeert
van bet porto voor
brieven in hat binnenland
Dazrd oor wordi,
meebetaald
aan brieven voor de overige
lEGlanden. Hiervan maken banken
en grote bedrijven het moos t
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gebruik.
De K? is voor dezelfde beloning
voor mannen on vrouwon die
gelijkwaardige arbeid verrichten,
die in overheid :d je not werken.

De KF is voer geldciiijke
steun aan dagLlacen. waarvan het voortbes taan in gevaa::
komi, door afnaro aan op
ieengsten van advertenti e t s
Tevens verhoging van de reiran het dagblad,

ite:oke verlaging van de pri j s
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Tevens beperking van rek-,.a-me
Toodsehappen :Tan produkten
die overbekend zijn.
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venruing van c be palingen
waardoor mensen gemakkelijker hun

huis kunnen verbete ren of een
huis bouwen

Bouw van nieuwe woningen mag niet
tevee ionkoste gaan van flËvfrUur
en gronô voor landbouw
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De KP strccft er niet naar oe
grote partij te worden
De KP streeft naar niet me3r dan
5 zetels in de Tweede Kamer,
mits er geen hogere kiedrempc1
ingevord wordt
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