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Actie voor nationale en internationale ontwapening.
Stelselmaitiige en snelle beperking der persoonlijke en
financiëcle militaire lasten, om ten spoedigste tot
volledige ontwapening te geraken.
Wij shelling van militairen dienstplicht voor ernstige
dienstweigeraars.
Afwijzing van alle militaire overeenkomsten.
ButenJandsche politiek.
Bevordering der omvorming van den Volkenbond tot
een democratisch organisme, tegen imperialisme en
militarisane, met toelating van alle naties.
Medezeggenschap der volksvertegenwoordiging in de
samenstelling des delegatie naar den Volkenbond, met
vestegenwoordiging daarin van de politiek georganiseerde arbeiclerskiasise.
Afschaffing der geheime diplomatie door openbaarmaking van alle verdragen en overeenkomsten en verzekering eener grondige parlementaire contrôle op het
buitenlancisch beleid.
Streven naar een spoedlige oplossing van liet Nederlaudnch—Belgisch geschil met loyale erkenning der
wederzijdsche economische belangen.

B edrijfspolitiek.
Socialisatie van bedrijven, die in algemeene behoeften
voorzien en waar beheer of prijsvorming anomiopolistisch
zijn of dreigen te worden.
In voedings- en kleedingbedrij yen overheidsregeling,
betreffende productie, aanvoer, distributie en prijsvorming, ter voorbereiding der socialisatie.
Wettelijke medezeggenschap der hand- en hoofdarbeiders in het bedrijf.
Openbare contrôle op het bedrijfsleven in het belang
van arbeiders en verbruikers.
Landbouw.
Geleidelijke socialisatie van den grond, in de eerste
plaats van: gronden, die door gebrekkige afwatering
of door nalatigheid der eigenaren aniasdar productief
zijn dan mogelijk is; woeste gronden the voor osutgino beihossoluing in ampneikja komen; gromleu

-

36

--

die niet door of vanwege den eigenaar worden bebouwd; gronden, die door overlijden van kinderlooze
eigenaren vrij komen.
De onteigende groot- on middenbedrijven worden in
eigen beheer genomen onder bedrijfsboeren, de kleinere
voorloopig verpacht, zoodat den pachter bij goed
beheer een ongestoord gebruiksrecht verzekerd is.
Stichting van gemeensehaps-landbouwbedrijven.
Wettelijke paehtcoarmiesies aan wier beslisLsirz pachtvoortzetting, pachtsom en vergoeding voor den vertrekkenden pachter onderworpen zijn.
Verleening van het jaehtre-oht aan den landgebrnilcer.
Vervallen der heerlijke jachtrechten.
Afschaffing van bod- en strijkgelden.
Verbetering en veralgemeenircg van het landbouwonderwijs.
Betere regeling van het recht op pachtvergoeding
bij schade.
Verplichte ruilverkaveling.
Uitvoering der grondwetsherziening.
Uitvoering van de grondwettelijke bepalingen
omtrent toekenning van verordenende bevoegdheid aan
nieuwe bij de wet in te stellen organza, met name
regelende de positie der arbeiders in het bedrijf.
Dselneming van leeken aan de rechtspraak over de
toepassing der bedoelde verordeningen.
vervanging der huidige sociale en economische
staatscommissies en -raden door een wettelijk ingestelden Gentralen Econoinisehen Raad.
Vrouwenbelangen.
Wettelijke premie-vrije moederschapszorg voor alien,
die haar behoeven, bij afzonderlijke wet.
Met het oog op de gezondheid van moeder en kind
bescherming van arbeidsters.
Gelijke benoembaarheid voor mannen en vrouwen.
Gelijk loon voor gelijken arbeid in overheidsdienst
voor mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden.
Wijziging der huwelijkswetgeving, o.a. tot opheffing
der achterstelling van de vrouw bij den man en tot
verzekering voor de vrouw van medebeschikking over
do thdsomstsn van het gezin.
Arbeidswetgeving.
Krachtig tegengaan van alle realitie op sociaal gebied.
Spoedige loyale uitvoering der Arbeidewet. Bescherming van den landarbeid.
itatificatie der arbeidsverdragen van Washington,
Genua en Genève.
Wettelijke regeling der ziekteverzekering zonder
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Washington,

ziekteverzekering

zonder

premie-betaling van de arbeiders met volledige waarborgen der uitkeeringen Voor alle arbeiders onder alle
omstandigheden.
Aanvaarding uitsluitend op dezen
grondslag van een uitvoering door de gezamenlijke
centrales van arbeiders en werkgevers. Voldoende rageEng der ziekteverzorging.
Verbetering en uitbouw van de gemeenschapszorg
voor ouden van dagen, handhaving der actie voor
Staatspensioen.
Werkooaensorg.
Wettelijke
regeling der werkloosheidsverzekering
met vorming van een Rijksfonds voor crisiswerklooshid.
Spoedige en omvangrijke verschaffing van productieven arbeid; waar dit niet mogelijk is, steun aan alle
erisis-werkloozen, zoodanig, dat behoorlijk levensbestaan is gewaarborgd.
woningnood.
Onverkorte uitvoering der woningwet door krachtige
en onafgebroken bevordering van den woningbouw,
vooral door bouwvereenigingen en gemeenten, met
handhaving van een behoorlijk woningpeil.
Fnanciln,
Verhooging van het onbelastbare bestaansminimum
in de inkomstenbelasting
Heffing der grondbelasting naar do verkoopwaarde,
waarbij de kleine boer dient te worden ontzien.
Invoering van staatserfreoht.
Versterking der rijksmiddelen uit openbare bedrijven
zonder belasting van levensbehoeften.
Afdoende regeling der uinaaeieele verhouding van rijk
en gemeenten,
Krachtige bezuiniging door doeltreffende Organisatie
der huishouding van den staat, mits de sociale voorzieningen daaronder niet lijden.
Verzet tegen alle buitenparlementaire inmenging in
regeerbeleid van groot-kapitalistische belangengroepen.
Hd
Behoud van den vrijhandel, mede ter zoo spoedig
mogelijke overwinning der internationale crisis.
Tot behoud of uitbreiding van werkgelegenheid kan,
zoolang de valuta-concurrentie
zich ernstig doet
gelden:
le bij opdrachten van de overheid en semi-overheidsbedrijven aan binnesilandisehe producenten bij redelijke
prijzen de voorkeur gegeven worden;
2e aan levensvatbare, doch bedreigde bedrijven,
onder
overheidscontrole
op hot bedrijf, orediet of
steun door den staat verschaft worden.

-38-Onderwijs
Verplicht onderwijs gedurende 9 jaren vain bet mede
tot het 15e jaar. Tegengaan van die versplintering der
scholen met behoud van de fruancieele gelijkstelling
Lichamelijke opvoeding -van jongens en meisjes,
zonder verband met Bet nillitarisme.
Wettelijke verplichting der gemeentebesturen tot
lichamelijke verros-ging -dier leerlingen.
Salarieerung der onderwijzers op denizelf dien grondslag van -de Rijksambten-aren.
Verbetering -van die opleiding totonderwijzer,, ook
voor vak- en nijverh-eidJsoKderwije.
Bevordering vain verstrekking van middelbaar en
hooger onderwijs aan begaafde kinderen van onbemiddelden.
Wettelijke verplichting der gemeenten tot inrichting
van voorbereidend onderwijis waar dit verlangd wordt.
Verplicht voortgezet onderwijs gedurende driejaren.
Invoering van -de democratisChe schoolisriebting.
Uitbreiding van het nijverheidek en vakonderwij s,
mede Ier opleiding van arbeiders tot medezeggenschap in het bedrijf.
Bevordering van iproefscholen -voor nieuwe onderwijsmethoden (Arbeidisisehooh Montcsisorb.
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Alcoho l isme.
Bestrijding van het alcoholisme, o.a. door invoering
van een wet op de Plaatselijke Keuze
Kol oniën.
Ont'wlkikelinjg in de richting van zelfbestuur onder
iizheenische leiding ter voorbereiding der onadhankelijklieid.
Wettelijke gelijkheid voos alle rassen voor zoovei
met do eigen gesteldheid van elk ruis is overeen te
brengen.
Demoeratiseer-ing van den Volksraad en van de vertegenwoorthgemd'e Lichamen in Suriname en Curaçao,
en uitbreiding hunner bevoegdheden.
.
Wettelijke waarborgen voor een ongestoord vereem
gingrs'ieven.
..
Sterke uitbreiding vain het onderwij s.
Invoering van een moderne arbeidsivetgevuig
Krachtige 'bevordering -der volksgezondheid.
Beperking van aanmaak en verkoop van opium om
geleidelijk tot een algemeen opiumverbod te komen.
gebruik van alcoholWettelijk verbod, van be
houdende dranken voor de -niet-Europeesche bevolking,
Gouvennemeu-tsiexpl-oztatie 'dier natuurlijke rijkdommen dies lands.
.
Sterk progressieve wuns'tbelaistung.
Krachtige bevordering van 'het iuheenzsohe bedrijf's-
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Gewijzigd, welke wijziging is goedgekeurd bij Kon. Besluit van 28 September 1918 No. 84.

Als rechtspersoon erkend bij Kon. Besl. van 22 Sept. 1897.
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