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Het gaat erom aile omstandigheden te niet te do en, waarin de mens een
vernederd, een geknecht, een verla ten en veracht wezen is.
KARL MARX

De mensheid gedraagt zich als een krankzinnige, getuige aileen al het grote aantal oorlogen en oorlogjes van deze eeuw en getuige
de uitroeiing van gehele volksdelen - Joden,
Zigeuners, Vietnamezen en anderen.
Hoewel de maatschappij waarin we leven
vaak 'het vrije westen' wordt genoemd, zal
een nadere beschouwing ons snel leren dat
we niet zo erg vrij zijn. Ais we bij voorbeeld
op ons werk zeggen wat we werkelijk menen
zetten we onze baan op het spel. Het kapitalistisch systeem kan zich aileen handhaven
door de meerderheid van de bevolking te onderdrukken.
Uitbuiting en onderdrukking worden nog
vee I scherper zichtbaar in de zogenaamd.e
Derde Wereld, ten behoeve van plaatselijk:e
machthebbertjes, maar vooral ten behoeve
van de grote multinationals, die aile uit 'het
vrije westen' afkomstig zijn. Verzet daartegen moet dan ook (medel van het zogenaamde vrije westen zelf uit gaan.
De westerse kapitalistische maatschappij
zorgt voor een stroom goederen die we samen als 'onze welvaart' aanduiden. Ondanks

die zogenaamde welvaart moeten we wei tot
de konklusie komen dat dit de mens niet een
noodzakelijke bevrijding brengt, maar inte·
gendeel een toenemende onderdrukking, die
eventueel met staatsgeweld (het leger, de
NAVOl gehandhaafd wordt. Misschien niet
tegen de eigen bevolking, maar dan toch wei
tegen de bevolking van de achtergehouden
landen van de Derde Wereld. Die hebben 8r
tenminste direkt kennis mee gemaakt, wij
in het 'vrije westen' maken er meestal indirekt kennis mee.
De PSP is twintig jaar gel eden opgericht als
uiting van verzet tegen oorlog, geweld, on".derdrukking, moord en honger. en strijdt
sindsdien voor een wereld van vrijheid en
gelijkheid. De PSP meent dat die wereld alleen bereikbaar kan zijn als de uitbuiting van
de ene klasse door de andere wordt opgeheven, in een socialistische samenleving dus.
Nog nooit in de geschiedenis heeft een bevoorrechte klasse vrijwillig afstand gedaan
van haar voorrechten. Ook nu zullen we er
rekening mee moeten houden dat de heer-
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sende klasse bereid is zich met geweld te verdedigen_ Het enige antwoord zal dan moeten
zijn dat er een geweldloze socialistische massastrijd ontstaat, omdat daar moeilijk met
geweld tegen op te treden is_ Dit vergt echter
een langdurig proces van bewustwording en
machtsvorming van onderop_ De PSP ziet het
als haar taak daaraan mee te werken.
De drie progressieve regeringspartijen - PvdA,
PPR en D'66 - gingen in 1973 samen met de
afbrokkelende konfessionele partijen in zee.
Deze laatste waren daartoe vooral bereid
omdat hUn gebleken was dat samenwerking
met de VVD hun een steeds verdere afbrokkeling van het stemmenaantal had gegeven.
De PSP heeft in 1973 bij de vorming van het
kabinet Den Uyl gewaarschuwd dat bij samenwerking met de konfessionele partijen
aile hervormingsplannen zouden worden ondermijnd. Aileen al het gekonkel met de
grondpolitiek (voorjaar 1977) leert ons dat
we op dat gebied volledig gelijk hebben.
Velen die de illusie hadden dat de (ook)
door de PSP gestelde doeleinden sneller en
beter door PvdA samen met PPR konden
worden verwezenlijkt zijn bedrogen uitgekomen. Overhaaste regeringsdeelname in
plaats van strijd aan de basis kan dan ook
niet leiden tot een socialistische demokratie, zeker niet als zelfs binnen de regering
rechtse krachten als Van Agt zelfs bij gematigde hervormingsvoorstellen op de rem trappen. De PSP wil aile krachten bundelen die
beseffen dat voor het tot stand brengen van
een socialistische demokratie bewustwording
en machtsvorming van de arbeidersklasse tegenover het kapitaal nodig is.
De PSP wil daarnaast een bijdrage leveren
aan de krachtenbundeling van aile antikapitalistische groeperingen, vakorganisaties, ak-

tiegroepen en dergelijke. Pas als grate del en
van de bevolking zich bij dergelijke antikapitalistische belangenorganisaties aansluiten, heeft een linkse regering kans van slagen.
De PSP is voorstander van een linkse meerderheidsregering die het perspektief voorop
stelt van de overneming van de politieke en
ekonomische macht door de meerderheid
van de bevolking. Het uitzicht op een dergelijke regering is na vier jaar kabinet Den UylVan Agt sterk afgenomen. Veel meer dan
meebeheren van een kapitalistische boedel
is het niet geworden en kon het zo ook niet
worden, terwijl de buitenparlementaire oppositie in die tijd sterk is verzwakt, doordat
voortdurend een beroep is gedaan (zoais via
de vakbeweging) op de arbeidersklasse om de
'bevriende' regering door een moeil ijke periode heen te helpen.
Bij haar werk wil de PSP de komende jaren
uitgaan van onder meer de volgende prioriteiten:
- voeren en ondersteunen van buitenparlementaire akties die bijdragen tot het vergroten van het aantal bewuste socialisten
in ons land;
- de ekonomische macht in handen van de
gemeenschap brengen;
- uitwerken en experimenteren met vormen
van zelfbeheer;
- uitbreiding van gemeenschapsvoorzieningen;
- afbraak van de NAVO;
- verschuiving van indirekte belastingen (zoals BTW) naar direkte (zoais inkomstenbelasting bij voorbeeld);
- arbeidstijdverkorting met behoud van de
koopkracht.
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Demokratie is een zodanig stelsel van besluitvorming, dat aile betrokkenen over zaken die
hen aangaan gezamenlijk beslissen. Pas als aile mensen in ekonomisch opzicht gelijkwaardig zijn, is een basis gelegd voor een gelijke
zeggenschap voor allen.
In een kapital istische maatschappij hebben
de grote ondernemers verreweg de meeste
zeggenschap over de ekonomie. Regeringen
die nalaten aan de afschaffing van het kapitalisme mee te werken zijn - of ze dat willen of
niet - van die ondernemers afhankelijk, doordat deze de ekonomie en daarmee de gehele
maatschappij kunnen ontwrichten.
Demokratie is onverenigbaar met het kapitalisme. Zolang het prive-bezit van de voornaamste produktiemiddelen niet wordt opgeheven, heerst de diktatuur van het kapitaal.
Men noemt de westerse landen vaak demokratische landen omdat er een parlementair
~<elsel bestaat. Maar het bestaan van een aantal parlementaire spelregels garandeert !Tog"'"
niet dat er demokratie bestaat. De bestaande
vorm van demokratie gaat er van uit dat de
massa van de bevolking moet vertrouwen op
de wijsheid van de gekozen beroepskontroleurs. Dat stelsel gaat er van uit dat de massa
van de mensen dom is en daaram niet zelf
kan beslissen. Bovendien wordt vaak beweerd dat er een aigemeen belang zou zijn

en dat 'nationale eenheid' van veel belang is.
Maar als we de maatschappij goed bekijken
dan is het 'algemeen' belang altijd het belang van de grate ondernemers en 'nationale eenheid' bijna altijd nodig om ooriogsuitgaven te verdedigen, zodat de grote ondernemers ook weer wat meer kunnen verdienen. Het erfelijk koningsschap wordt afgeschilderd als onpartijdig en staande boven
deelbelangen. Het Lockheed-schandaal rond
de echtgenoot van ons staatshoofd heeft wei
anders geleerd!
Dit is een bazendemokratie waarbij de zittende bazen zich weinig aan de bevolking gelegen laten liggen, behalve rond de tijd dat
die bevolking mag stemmen. Voor het verkrijgen van lOveel mogelijk stemmen zijn
vrijwel aile middelen geoorioofd, reklameeffekten, gelegenheidsstunts, kiesstelselgeknoei, valse bel often enzovoort. Vele vormen van parlementaire demokratie blijken
in de praktijk volkomen te kunnen samengaan met kapitaal-diktatuur, uitgeoefend
door onkontroleerbare ekonomische machtshebbers.
Een links eenheidsfront van arbeiderspartijen
kan desondanks het parlement gebruiken als
hulpmiddel in de strijd voor het socialisme.
Maar socialisten mogen er daarom nog niet
van uitgaan dat een linkse meerderheid zal
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lei den tot de vestiging van een socialistische
demokratie.
De PSP vindt dat de parlementaire demokratie moet worden vervangen door een maximale demokratie, waar de beslissingen door
de betrokkenen zelf gezamenlijk worden genomen in plaats van door buitenstaanders
over hen. Zij kiest daarom voor een social istische radenrepubliek, een republiek dus met
direkte demokratie. Deze direkte demokratie
mag niet aileen gelden v~~r het land, de provincies en de gemeenten, maar ook voor de
buurten, het onderhoud van de huizen en
- het voornaamste - de bedrijven. Voorwaarde daarvoor is dat aile produktiemiddelen in
handen van de gemeenschap komen en beheerd worden door de arbeiders.
De huidige pariementaire organen werken
dank zij de onverschilligheid van velen.
Buurt- en aktiegroepen, maar ook bedrijfskernen in de vakbeweging werken door de
aktieve strijd van velen daarvoor. Demokratie is dan ook niet als een gunst te krijgen,
maar moet als een recht worden veroverd.
De PSP ziet het als een van haar taken om
overal - dus ook in het parlement - op te
komen voor de demokratie aan de basis. De
PSP streeft naar een parlementaire meerderheid van de arbeiderspartijen, vooral omdat
daarmee de beste kansen ontstaan voor het
scheppen van demokratische machtsvorming
aan de basis.

Daarom wil de PSP onder meer:
- Verplichting tot last en ruggespraak van de
gekozen vertegenwoordigers met hun partij. Zetels behoren aan partijen en de afgevaardigden moeten desgewenst tussentijds
kunnen worden vervangen.
- Afschaffen van de Eerste Kamer en verdubbeling van het zetelaantal in de Tweede
Kamer, gekozen door direkte verkiezingen
met een evenredige vertegenwoordiging
zonder kiesdrempel.
- Afschaffen van de monarchie en de (benoemde) funktionarissen op belangrijke
politieke posten: burgemeester en kommissarissen der provincies.
- Overdracht van bevoegdheden van parlementaire lichamen aan organen die rechtstreeks uit de bevolking voortkomen, zoals van de gemeenteraad aan buurtkomitees.
- Dezelfde rechten voor Nederlanders en in
Nederland wonende buitenlanders (uitgezonderd personeel van buitenlandse ambassades).
- Maximale informatie en volledige openbaarheid van bestuursbeslissingen.
- Recht tot het beleggen van politieke vergaderingen in elk bedrijf, onderwijsinstelling, legeronderdeel, in aile overheidslichamen, op aile plaatsen.
- Geen registratie van de bevolking met behulp van centrale persoonsnummers.
- Opheffing van aile geheime inlichtingendiensten.
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Het Nederlandse ekonomische stelsel is kapitalistisch. Dat wil zeggen: de eigendom van
de produktiemiddelen is in handen van partikulieren. Die eigendom is bovendien in onze
samenleving heilig verklaard. De bezitters
van die produktiemiddelen ontlenen aan dat
bezit niet aileen inkomen maar ook macht.
Die macht laten ze weliswaar in de praktijk
vaak door gehuurde zetbazen (managers) uitvoeren, maar deze hebben zich in bijna aile
gevallen volledig gelijkgeschakeld aan het
systeem waarin ze werken.

direkt betrokkenen, de arbeiders in de bedrijven.
Omdat onze ekonomie vervlochten is en nog
meer vervlochten wordt met de andere kapitalistische ekonomieen, moet onze strijd internationaal gericht zijn.
Sedert men in de loop van de zeventiger jaren ontdekt heeft dat de groei eindig is in de
ekonomie, is de strijd voor het socialisme
meer voorop komen te staan. De PSP wijst
de theorie van de ePN dat de ekonomie absoluut moet groeien van de hand, maar verwerpt ook de omgekeerde opvatting in de
PPR dat de ekonomie niet meer mag groeien.
De PSP vindt dat de ekonomie op een aantal
punten nog sterk moet groeien (bijvoorbeeld
woningbouw, onderwijsvoorzieningen), maar
op andere punten daarentegen sterk moet
worden afgeremd en zelfs ingekrompen.

De gevolgen van de kapitalistische produktiewijze zijn voor ieder duidelijk zichtbaar:
werkloosheid, ondoelmatige (over)produktie, milieuvervuiling enzovoorts. Immers, die
partikuliere bezitter van de produktiemiddelen streett slechts naar winst, teneinde daarmee nog meer macht te kunnen uitoefenen.
De PSP vindt dat produktie niet om der wille Om op korte termijn voldoende greep op de
van de winst moet geschieden, maar ter b!:-·' "Bkonomie te krijgen wi! de PSP onder meer:
vrediging van maatschappelijke behoeften.
Socialisatie - dat wi! zeggen nationalisaIndien er een meerwaarde overblijft moet
tie onder arbeiderskontrole - van:
langs demokratische wijze beslist worden
banken, verzekeringsmaatschappijen, bewaarvoor die moet worden gebruikt.
leggingsmaatschappijen, pensioenfondI n de maatschappij die de PSP wenst speelt
sen, beheersmaatschappijen van onroede partikuliere eigendom van de produktierend goed, de bouw, de zware industrie
middelen geen rol. Zij zijn eigendom van de
en de petro-chemische industrie.
gemeenschap en worden beheerd door de
De exploitatie van aile bodemschatten
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onder volledige kontrole van de gemeenschap, terwijl aile baten aan die gemeenschap moeten toevloeien.
Ontmanteling van aile wapenfabrieken.
Het gebruik van wettelijke hervormingsvoorstellen (zoals VAD) als aanzet om
struktuurhervormingen in anti-kapitalistische zin door te kunnen voeren.
Toename van kollektieve uitgaven
(behalve voor de bewapening).
Maatregelen tegen kapitaalvlucht.
Volledige openbaarheid van inkomens
van ondernemingen en partikulieren.
Uitbreiding van de handel met de socialistische landen en de Derde Wereld.
In de zeventiger jaren kwam het kapitalistische systeem opnieuw in een krisis te verkereno De verschijnselen, stijgende werkloosheid. massale kapitaalsvlucht, stijgende kosten voor sociale voorzieningen zijn maar al te
bekend.
Sociaal-demokraten en andere progressieven
proberen daar op hun manier wat aan te
doen. Zij verkeren nog altijd in de overtuiging dat het kapitalisme leefbaar gemaakt
kan worden. Zij staan daarbij onder zeer
zware druk van rechts om de lonen en sociaIe voorzieningen za laag mogelijk te houden
om op die manier de winst te redden. Want,
houden de ondernemers hen v~~r, als de
winsten maar weer stijgen gaan we meer investeren en komt er weer meer werkgelegenheid.
leder die ook maar de geringste poging doet
deze maatschappij te analyseren. zal onmiddellijk in staat zijn deze drogredenering door
te prikken. Die meerdere investeringen gaan
naar landen met lage lonen en een 'veilig' regiem, dus rechts en diktatoriaal. of ze worden gebruikt om geautomatiseerde machines
aan te schaffen die eerder minder dan meer
werkgelegenheid geven.
De PSP vindt dat het kapitalisme niet leefbaar gemaakt kan worden en wi! dus dat aile
krisisbestrijdende maatregelen mede gebruikt
worden om het kapitalisme in de kiem aan te
tasten.

Daarom wil de PSP onder meer:
Stelselmatige vermindering van partikuliere macht over produktief kapitaal.
Uitbreiding - in ieder geval handhaving - van kollektieve voorzieningen.
Handhaving van de binnenlandse koopkracht.
Verhoging van de lagere loner.1 en verlaging van de hogere lonen.
Naast de bestrijding van de werkloosheid
door de overheid door het geven van kadootjes aan de ondernemers lichten vee I ondernemers de gemeenschap op door misbruik te
maken van de sociale voorzieningen. Zij sluiten bijvoorbeeld bedrijven of voeren arbeidstijdverkorting door op kosten van de werkloosheidsvoorziening, zander dat de financieIe positie van het bedrijf dat nodig maakt!
De PSP vindt dat het noodzakelijk is het beschikbare werk eerlijk te verdelen. Daarop
moet de werkloosheidsbestrijding gericht
worden en dat kan aileen door de zeggenschap van de partikuliere ondernemer sterk
in te krimpen.
Daarom wil de PSP onder meer:
Bij werktijdverkorting geen koopkrachtvermindering.
Een 35-urige werkweek nu.
Stimulering van de werkgelegenheid in
de welzijnssektor.
Werkloosheidsbestrijdingsmaatregelen
ook gericht op arbeid v~~r vrouwen.
Uitbreiding van de mogelijkheid voor
mannen en vrouwen tot part-time werk.
Overname van bedrijven door de gemeenschap die gesloten dreigen te worden, maar plaatselijk of landelijk wei
nut afwerpen.
Afroming van de kapitaalmarkt ten behoeve van investeringen voor de gemeenschap.
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Naast de werkloosheid is het voornaamste
kenmerk van de huidige ekonomische krisis
de voortdurende inflatie. Hoewel de PSP
vindt dat inflatiebestrijding geen voorrang
moet krijgen boven werkloosheidsbestrijding, is bestrijding van de inflatie - die voor
een belangrijk deel wordt veroorzaakt door
prijsmanipulaties van de multinationals
wei noodzakelijk.
Daarom wil de PSP onder meer:
Scherpe prijskontrole. Slechts gedeeltelijk doorberekenen van grondstoffenprijsstijgingen mag worden toegestaan.

....

Volledige prijskompensatie, maandelijks
bij te stellen.
Voor bepaalde goederen zo nodig een
prijsstop.

Bij de bestrijding van de regionale achtergehouden gebieden (het noorden, Zuid-Limburg) moeten gemeenschapsbedrijven worden opgericht. Geen subsidies aan partikuliere bedrijven en geen gedwongen overplaatsing van grote groepen ambtenaren.

10

to0,o~e~

~.~o
e~~

'

Arbeid is het middel waarmee de welvaart en
het welzijn van de maatschappij wordt voortgebracht. Het bezwaar tegen de kapitalistische organisatie van de arbeid richt zich
dus niet tegen het feit dat arbeid nodig is,
maar tegen de wijze waarop beslist wordt
wat er geproduceerd wordt, op welke manier
dat gebeUlt en hoe lang er gewerkt wordt.
Het richt zich tegen de verdeling van de weivaart en het welzijn die ontstaat als gevolg
van de arbeid.
Het streven naar winst is zover doorgevoerd,
dat het in feite allesoverheersend is. Zijn
doeltreffende maatregelen duur, dan laten de
ondernemers de arbeiders rustig in een onveilige omgeving werken, enzovoort.
De kapitalistische wereld maakt onderscheid
in produktieve arbeid en onproduktieve. Bovendien in handenarbeid en hoofdarbeid.
Naar de mening van de PSP is het onderscheid in arbeid die maatschappelijk welzijn
voortbrengt en arbeid die dat niet doet, vee I
zinvoller.
Indien we arbeid die geen welzijn voortbrengt (bewapeningsindustrie bij voorbeeld)
willen afschaffen en bovendien (bij de noodzakelijke arbeid die wei welzijn voortbrengt)
de geestdodende arbeid willen uitbannen,
dan moet het beheer van de bedrijven in handen van de betrokken werkers komen. Oat

zal niet kunnen binnen een kapitalistische
samenleving, omdat het niet verenigbaar is
met het prive-bezit van het produktieve
kapitaal.
Het streven naar het afschaffen van het kapitalistische stelsel is daarom niet aileen
sociaal-ekonomisch noodzakelijk maar ook
noodzakelijk om tot demokratische sam enlevingsvormen te komen.
Daarom wil de PSP onder meer:
- Uitbreiden van de eigen verantwoordelijkheid van werkers in de bedrijven.
. Geen diskriminatie tussen groepen personeel, zoals fabrieks- en kantoorpersoneel.
- Arbeiderszelfbeheer in aile gemeenschapsbedrijven.
- Nationalisering zonder enige vergoeding op
verzoek van de personeelsraad van die bedrijven waar de bedrijfsleiding bij herhaling
aktiviteiten ontwikkelt die strijdig zijn met
de belangen van het personeel.
- Passief kiesrecht in de personeelsraad voor
iedere werknemer die tenminste 6 maanden
in het bedrijf werkt (dus ook voor leerlingen en buitenlanders) en aktief kiesrecht
onmiddellijk na indiensttreding.
- Uitbreiding van de mogelijkheden van personeelsraadsleden en vakbondsvertegen-
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woordigers om hun funktie ook buiten de
vergaderingen uit te oefenen.
_ Een personeelsraad van tenminste 5 leden
voor ieder bedrijf boven 50 werknemers, en
kleinere bedrijven of wei een personeelsraad
ofwei een plenaire personeelsvergadering.
De keuze hiertussen is aan de werkers in
het bedrijf.
. Direkte terugroepbaarheid van de personeelsraadsleden door hun achterban.
In een kapitalistische samenleving is er een
rechtstreeks verband tussen arbeid en jnkomen. Voor een menswaardig bestaan moet
ieder hard werken, met uitzondering van de
bezitter van de produktiemiddelen, de kapitalist.
Daarnaast is er een groot verschil in hoogte
van het inkomen tussen de verschillende
groepen werknemers. De verkoper verdient
meestal meer aan het produkt dan de arbejder die het vervaardigt; de tijdschrijver meer
dan de bankwerker. De hoogte van dat inkomen wordt in feite voornamelijk bepaald
door de mate van verantwoordelijkheid die
de verschillende groepen arbeiders hebben
voor de hoogte van de winst van de onderneming.
Zij die de hogere inkomens goedpraten op
basis van de hoge studiekosten zien (bewust)
over het hoofd dat verreweg het grootste
deel van die kosten door de maatschappij gedragen worden.
De PSP vindt dat het principe moet gelden:
'Loon naar behoefte, arbeid naar vermogen'.
Het partikuliere bezit van de produktiemiddelen kan niet gelden als basis van een dergelijke inkomenspolitiek en moet dan ook worden afgeschaft. Zolang een dergelijke situat'ie
nog niet te verwezenlijken is gelden vanzelfsprekend beperktere doeleinden.
Daarom wi! de PSP onder meer:
- Ontkoppeling van arbeid en inkomen.
Recht op inkomen voor iedereen. Produktie van goederen en diensten naar behoefte
en niet om de winst.

. Openbaarheid van aile inkomens.
- Onverkorte welvaartsvaste indexerjng van
het minimumloon.
- Aile loonsverhogingen (ook prijskompensaties) in centen en niet in procenten.
- Afschaffen van ieder maximum voor de
premieheffingen (zoals voor de AOW).
- Sterk ere progressie in de belastingen tot
100 procent voor inkomens boven een ton .
De sodale voorzieningen zijn in Nederland
minder goed dan wei eens beweerd wordt.
Er zijn bij voorbeeld landen in Europa waar
met ziekte 100 pet. van het loon wordt
doorbetaald, waar de pensioengerechtigde
leeftijd 60 jaar is, waar op sociale werkplaatsen echt aangepaste arbeid wordt verricht.
Verbetering van de sociale wetgeving is mogelijk indien we het maximum op de premiehefting opheffen.
In plaats van verbetering na te streven dreigt
er een duidelijke achteruitgang van de sociale
voorzieningen onder invloed van de bezuinigingen van het kabinet Den Uyl. Zo gebruikt men op dit moment (voorjaar 1977)
reserves van de sociale voorzieningen om de
loonkosten van de ondernemers te drukken.
'Oneigenlijk gebruik' en 'misbruik' zijn de
termen waarmee rechts ten strijde trekt tegen de sociale voorzieningen. Kunstmatige
tegenstellingen tussen 'aktieven' en 'niet
aktieven' worden door rechtse politici en
kranten bewust in het leven geroepen, waardoor bij velen schuldgevoelens worden opgewekt doordat ze tot de 'niet aktieven' behoreno
Natuurlijk moet oneigenlijk gebruik en misbruik van sociale voorzieningen worden tegengegaan. Maar de PSP meent dat het oneigenlijk gebruik dat door vee I ondernemingen van bij voorbeeld de werkloosheidsvoorzieningen wordt gemaakt bij arbeidstijdverkortingen, ernstiger is en dus feller moet
worden bestreden dan het 'zwart werken'
van de echtgenote van een RWW-trekker.
Bij de bestrijding van oneigenlijk gebruik
moet bedrog en misleiding worden gestraft
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van de werknemer en van de werkgever. De
hoogte van de strafmaat moet daarbij afhankelijk worden gesteld van de mate waarmee de sociale fondsen tekort zijn gedaan
door bij voorbeeld het bed rag geheel met een
toeslag terug te eisen. Met name het oneigenlijk gebruik van de grotere ondernemingen
zal daar sterk door kunnen afnemen.

Ten aanzien van de buitenlandse arbeiders
moeten we tot de konklusie komen dat deze
trekarbeiders bij het verschijnsel 'ontwikkelingshulp van de arme aan de rijke landen'
moeten worden gerekend.
Zij moesten de kapitalistische ekonomie in
het 'vrije westen' redden, maar men hield
onvoldoende rekening dat men - toen men
arbeidskrachten aantrok - tegelijk mensen
Daarom wil de PSP onder meer:
hierheen haalde, die losgerukt werden uit
- Aile sociale uitkeringen op het nivo van een hun sociale milieu.
welvaartsvast minimumloon.
De vorm van moderne slavernij waarvoor
- Een welzijnswet die de vele wetten van nu het 'vrije westen' verantwoordelijk is moet
vervangt, te beginnen met een werkloos- volledig worden afgewezen. De Wet Buitenheidsvoorziening ter vervanging van WW, landse Arbeiders van september 1976 is in
WWV en RWW. Uitkeringen op 100 pct. wezen een knevelwet die deze slavernij nog
van het inkomen dat het laatst is verdi end, verder sanktioneert.
tot maximaal 3 maal het modaal inkomen.
- Afschaffing van de diskriminatie van de ge- Daarom wil de PSP onder meer:
huwde vroUW bij werkloosheidsuitkeringen. - Gelijke rechten op aile gebieden voor bui- Aile financiele voorzieningen voor ouderen
tenlandse en Nederlandse arbeiders.
gelijk trekken door de nu bestaande AOW, - Ondersteuning van de eigen organisaties
de bijstandsuitkeringen en de partikuliere
van buitenlandse arbeiders.
pensioenfondsen te vervangen door een ge- - Een generaal pardon voor aile 'illegal en'.
lijke uitkering voor iedereen, aangevuld bij - Scherpe kontrole en inperking van de bebijzondere behoeften. Het geld hiervoor
voegdheden van de vreemdelingenpolitie.
moet via de normale belastingen geihd wor- - Voorzieningen om de vrouwen van buitenden, en niet uit premies die voor ieder inlandse arbeiders uit hun isolement te hal en.
komen bijna gelijk zijn omdat er een maxi- - Beter onderwijs voor buitenlandse kinderen
mum aan verbonden is.
(bi-kultureel) .
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Het voornaamste deel van de staatsinkomsten bestaat uit belastingen. Daarmee zijn die
belastingen dus financieringsmiddel. Daarnaast zijn belastingen natuurliik ook een instrument van beleid. Het maakt immers
groot verschil of belastingen geheven worden
op kapitaal, op inkomen, op wonen of op
bestedingen!
In ons land is een groot deel van de bel astingopbrengst afkomstig uit de indirekte belastingen (zoals de BTW). Bij indirekte belastingen bestaat niet de mogelijkheid om
'sterk ere schouders zwaardere lasten te laten
dragen'. Ze werken denivellerend, want de
toch al grote inkomensverschillen worden
nog eens versterkt. Direkte belastingen - zoals de inkomstenbelasting - kunnen lo geheven worden dat ze wei sterk nivellerend
werken, namelijk door de lagere inkomsten
geheel vrij te stellen van belastingen en de
hogere zeer veel te laten beta len.
De PSP vindt indirekte belastingen daarom":
onjuist en meent dat de progressie in de direkte belastingen sterk verhoogd moet worden. De vennootschapsbelasting bij voorbeld kent helemaal geen progressie. Die vennootschapsbelasting lOU niet aileen progressief, maar zelfs op een geheel andere manier
berekend moeten worden, waardoor arbeidsintensieve bedrijven verhoudingsgewijs min-

der zouden gaan beta len dan kapitaalintensieve bedrijven.
De PSP vindt het juist om de belastingen in
deze kapitalistische samenleving te gebruiken
om tot een andere inkomstenverdeling te
komen. Naar de mening van de PSP moeten
gemeentelijke belastingen geheel worden afgeschaft. De financiering van de gemeenten
dient dan geheel uit de rijkskas te worden
gedaan.
Daarom wil de PSP onder meer:
- Afschaffen van de iildirekte belastingen, te
beginnen met de BTW.
- Afschaffen van de luister- en kijkgelden.
- Afschaffen van de gemeentelijke,provinciale en waterschapsheffingen.
- Verhogen van de progressie (tot 100 pct.
boven 100.000 gulden inkomenj van de inkomstenbelasting.
-'Verhogen van de belastingvrije voet, lOdat
mil'1imuminkomens zijn vrijgesteld.
- Een speciale belasting op reklame. Het geld
moet gebruikt worden voor konsumentenvoorlichting.
- Invoering van een planwinstbelasting, te
heffen van diegenen die door bestemmingsplannen (uitbreidingsplannen van steden bij
voorbeeld) grote winsten maken, die
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meestal als spekulatiewinst moeten worden
aangemerkt.
Een ander financieringsmiddel is het lenen
van geld op de vrije markt. De PSP vindt dat
de overheid zich zo te afhankelijk maakt van
de kapitalistische marktwetten. De PSP
meent dat het Nederlandse kapitaal eigendom is van het Nederlandse volk.
Daarom wi! de PSP onder meer:
- Zo nodig gedwongen leningen van grote beleggers.
- Zo nodig afroming van de kapitaalmarkt
door de overheid om zelf bedrijven te
stichten, desnoods ook door gedwongen leningen als dat voor de werkgelegenheid
noodzakelijk is. Het schenken van geld
door de overheid aan bedrijven blijkt herhaaldelijk geen goed middel te zijn om de
werkgelegenheid te stimuleren.

Socialisme is een voorwaarde maar geen garantie voor de bevrijding van de vrouw. Als
we de bevrijding van de vrouw niet in ons
aktieprogram zouden opnemen, zouden we
geen revolutionairen zijn.
Maar ook nu al - zonder de voorwaarde v~~r
volledige bevrijding, het socialisme . moet er
aktie worden gevoerd voor de bevrijding van
de vrouW.
Het huishoudelijk werk moet beter en efficienter georganiseerd worden, zodat de
vrouw meer tijd voor zich zelf overhoudt.
Er moeten gratis kreches komen, goede
maaltijden in betaalbare eetgelegenheden,
goedkope wasserijen, huisvestingsmogelijkheden v~~r leefgemeenschappen, woonvormen met centrale voorzieningen, overblijfgelegenheden op scholen.
Niet aileen naar de letter van de wet maar
ook naar de geest en in werkelijkheid moeten de ongelijkheden tussen man en vrouw
verdwijnen, zoals op het gebied van sociale
zekerheid (werkloosheidsuitkeringen vol gens
de RWW bij voorbeeld) en de belastingwetgeving.
Er moeten meer mogelijkheden komen voor
part-timewerk voor mannen en vrouwen. De
overheid - zowel plaatselijk als provinciaal en
landelijk - moet hierin voorgaan.
Verder subsidiering van belangrijke initia-

tieven (vooral plaatsel ijk) zoals vrouwenhuizen, opvangcentra v~~r mishandelde
vrouwen en vrouwentelefoons.
De PSP wil ook:
- Verlof bij ziekte van de kinderen, op te
nemen door een van de ouders.
Verder ondersteunt de PSP de volgende
eisen:
Abortus uit het wetboek van strafrecht;
abortus in het ziekenfondspakket; de
vrouw beslist; geen toetsingskommissies
voor abortus.
MANNENBEWEGING
De PSP beoordeelt de beweging - die sinds
kort onder mannen ontstaan is - om zich los
te maken van de hun opgelegde onderdrukkel"\;de rol, positief. De PSP wil deze ontwik'keling dan ook op politiek gebied aile steun
toezeggen.
ONDERWIJS EN VORMING
Ondervvijs en vorming moeten een bijdrage
leveren tot het doorbreken van de rolpatronen tussen man en vrouw, om op die wijze
bij te drag en aan de bevrijding van de vrouw.
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De PSP wi! dan ook:
- Aanpassing van het lesmateriaal aan de huidige ontwikkeling van de maatschappij wat
betreft de verhouding vrouw/man.
- Afschaffing van het onderwijs dat gericht is
op het voorbereiden van meisjes voor het
moederschap en het huisvrouw zijn.
- Verplichte seksuele voorlichting vanaf de
kleuterschool met inschakeling van de
ouders.
SEXUALITEIT
De PSP vindt dat er een eind moet komen
aan aile ongelijkheid die er bestaat tussen gehuwde, ongehuwde en alleenstaande mensen.
Daarom eist de PSP onder meer:
- Gelijke rechten voor andere samenlevingsvormen dan het huwelijk (woonrecht, erfrecht).
- Bestrijding van iedere diskriminatie van
homofielen.
- Vrije keuze voor het voeren van een achternaam: mannen ook naar de vrouw en kinderen naar de vader of naar de moeder.
- Een volksverzekering voor de risiko's van
echtscheiding in plaats van de alimentatieplicht.
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Zoals in aile kapitalistische landen overheerst
ook in Nederland de kultuur van de heersende klasse. Oat komt onder andere tot uiting
in de taal. Datgene wat als 'algemeen beschaafd Nederlands' geldt is oorspronkelijk
de streektaal van de Kennemer regenten in
Holland, het rijkste gewest van de Nederlanden.
Elke Nederlandse streektaal die afwijkt van
het 'algemeen beschaafd Nederlands' wordt
dan ook gediskrimineerd en krijgt een zeer
lage status toebedeeld. Het onderwijs wordt
bij voortduring misbruikt om deze schrijnende situatie te laten voortduren.
De PSP wijst dit imperialisme op kultuurgebied radikaal af. De bevrijding van de volkskultuur is niet te verwezenlijken zander de
bevrijding van de werkende klasse, maar ook
nu al moeten we voor die kulturele bevrijding werken.

- Invoering van de regionale taal in het onderwijs.
- F inanciele en morele steun aan eigentalige
kranten, tijdschriften en omroepen.
FRIESLAND
Vanzelfsprekend gelden bovenstaande eisen
ook voor Friesland. Toch neemt Friesland
een aparte plaats in. De Friese beweging
heeft na honderd jaar strijd voor elkaar gekregen dat een klein aantal rechten zoals wij
die voorstaan in Friesland werkelijkheid zijn
geworden. zoals het invoeren van het Fries
op de kleuter- en basisscholen als voertaal en
als vak.
Toch geldt ook in Friesland nog te vee I dat
de ontplooiingskansen stijgen naarmate men
het 'algemeen beschaafd Nederlands' beter
beheerst. De PSP vindt dan ook dat de Friese
'''-ta~'lbeweging volledige steun verdient van de
rijksoverheid waarbij er echter voor moet
worden gewaakt dat er geen 'algemeen beschaafd Fries' gaat ontstaan dat de onderdrukkende rol van het 'algemeen beschaafd
Nederlands' overneemt.

Daarom wil de PSP onder meer:
- Opneming van het grondrecht 'gebruik van
de eigen taal' in de grondwet.
- Nadere uitwerking van dit grondrecht in de
regio's wat betreft wetgeving, onderwijs.
rechtspraak, openbaar bestuur en dergelijke.
- Integratie van regionale talen als mede- Daarom wil de PSP onder meer:
voertalen in het openbare leven.
- Volledig~ integratie van het Fries als voer-
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taal op het punt van bestuur, justitie en
dergelijke .
. Uitbouw van de dependance van de R.U.
Groningen te Leeuwarden tot een vol·
waardige Friestalige universiteit.
- Oprichting van een volwaardige omroep
voor Friesland, betaald door het rijk.

19

.

~~~e

'(~~~«\Q,
o'(~>'~

iiIIiIIItii'

In de huidige chaotische gang van zaken bij
de ruimtelijke ordening staan belangen van
kapitaal en winst te vaak vooraan. Daarnaast
lopen nog te veel pogingen om enige leefbaarheid te bewerkstelligen dood op formele
en technokratische bezwaren van bestuurders.
Om een voorbeeld te noemen van slechte en
chaotische ruimtelijke ordening: in kapitalistische samenlevingen gaan we niet met
werk naar gebieden toe waar te vee I mensen
zonder werk zitten, nee, we slepen die mensen van heinde en ver naar het werk. Op
kleine schaal gebeurt dat binnen ons land;
het westen is overvol, het noorden ontvolkt. Op grote schaal gebeurt dat, nog minder aanvaardbaar, door het aantrekken van
buitenlandse arbeiders.
In de grote steden van onze westerse wereld
zien we bovendien dat de woonbestemming
van de binnensteden langzaam maar zeker,
achteruitgaat. Gevolg: meer verkeer, meet'
wegen, minder open ruimte rondom de
steden.
Binnen een kapitalistische samenleving met
partikuliere grondeigendom en vrijheid van
ondernemen kan de wetgever weinig anders
doen dan het zoveel mogelijk opvangen van
de nadelen van een slecht ruimtebeheer.
De zogenaamde inspraakprocedures in de

ruimtelijke ordening zijn vaak weinig meer
dan het verklaren waarom het zo moet. De
gemeenteraden hebben hierop al zeer weinig
invloed, laat staan de individuele burger!
Onze protesten moeten echter niet op de
gemeenten worden gericht of op de provinciale besturen, maar rechtstreeks op de veroorzaker van de chaos, het kapitalistische stel5e!.
Waar en hoe eventuele uitbreiding van woonen werkgebieden moet plaatsvinden mag niet
worden bepaald door het winststreven van
enkelen, maar door het welzijn van vel en.
Dat vereist in de eerste plaats demokratisering van de besluitvorming. In het eerste stadium van de planvorming moeten de plannen
al openbaar gemaakt worden. Het vormen
van groepen die strijd voeren voor alternatieven is daarbij belangrijker dan het verfijnen van de wettelijke inspraakprocedures.
Daarom wil de PSP onder meer:
- Eenvoudige onteigeningsprocedures waardoor de grond snel in handen kan komen
van de overheid. Uitgifte geschiedt in huur
of erfpacht.
- Zeggensc'1ap van de gemeenschap over ves-
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tiging en uitbreiding van industrieen.
- Bevorderen van dichtere bebouwing van
steden, niet door hoogbouw of het weglaten van groenvoorzieningen, maar door het
verminderen van verkeer en parkeerruimten
in de steden en het sterk bevorderen van
het openbaar vervoer.
- Het voorkomen van cityvorming, waarbij
het werk in de vorm van kantoren en banken naar de binnensteden gaat en het wonen naar de voorsteden.

- Opvoeren van de kollektieve voorzieningen
in de regionaal achtergehouden gebieden
zoals het noorden van ons land, zodat wonen en werken daar weer kan.
- Ondersteuning van akties en bevordering
van het vormen van volkskomitees ter
kontrole op de ruimtelijke ordening, bestaande uit leden van buurt- en wijkkomitees, huurdersverenigingen, vakbeweging en
dergelijke.

I.
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In de volkshuisvesting blijkt de chaos en de
ontoereikendheid van het kapitalistisch stelsel wei heel duidelijk. Er komen wei allerlei wettelijke maatregelen op het gebied van
subsidiering van woningen, maar toch wordt
de nieuwbouw voor de doorsnee arbeider
steeds slechter betaalbaar en blijft de woningnood bestaan.
De PSP vindt dat het bewonen van een goed
huis in een leefbare omgeving voor iedereen
een recht behoort te zijn. ledereen moet een
huis kunnen krijgen met voor hem of haar
betaalbare huren.
Daarom wil de PSP onder meer:
- Zo spoedig mogelijk oprichting van bouwbedrijven in gemeenschapshanden. Indien
dat op korte termijn niet mogelijk blijkt te
zijn, in elk geval zoveel mogelijk zeggenschap van overheid en huurdersorganisaties
in bouwbedrijven.
- Afschaffing van de BTW op aile woning-"bouw in de sociale sektor.
- Het verhinderen van spekulatie met bouwgrond en bebouwing.

de huurpolitiek. De diverse regeringen hebben al jaren gewerkt naar een grotere opbrengst van de huren met name voor de grote woningbezitters. Eerst heette dat huurharmonisatie en -liberalisatie. De liberalisatie
is ondanks beweringen van het tegendeel niet
of nauwelijks teruggedraaid door de regering
Den Uyl en de huurharmonisatie is doorgezet met een andere naam: 'systeem van kwaliteitshuren'. Aileen als we de woningproduktie loskoppelen van de kapitalistische
winst- en machtspolitiek ontstaat de mogelijkheid een andere huurpolitiek te voeren.
De PSP zal zich dan ook tegen iedere huurverhogingsronde verzetten zolang het volkshuisvestingsbeleid niet ingrijpend in socialistische zin verandert.
Daarom wil de PSP onder meer:
- Het woningbezit in gemeenschapshanden.
Spekulatie en huuropdrijving kan dan worClen voorkomen.
- AfSchaffen van de huurliberalisatie.
- Zogenaamde premiewoningen mogen, als
eerste stap op weg naar socialistische beheersing, niet meer vrij verhandelbaar zijn.

HUURPOLITIEK
Nauw verbonden aan de chaos in de volkshuisvesting is de toestand op het gebied van

Uitbreiding van de individuele huursubsidie
is op korte termijn nodig maar moet wei
worden gezien als een tijdelijke maatregel
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om al te scheve kanten van de kapitalistische
woningbouwpolitiek bij te schaven.
De PSP vindt dat in onze kapitalistische
maatschappij de kosten van het wonen gebonden zouden moeten zijn aan de (zeer verschillende) inkomens. Dat betekent onder
meer dat de belastingvoordelen van hypotheken voor de hogere inkomens onmiddellijk
dienen te worden verminderd.
Het gevaar dat degenen die de hoogste inkomens hebben met de beste woningen gaan
strijken kan aileen worden tegengegaan door
een woningdistributie door de overheid.
Geen partikuliere woningburo's dus maar onder demokratische kontrole funktionerende
overheidsdistributie.
Verder wit de PSP onder meer:
- Volledige huurbescherming, ook v~~r kamerbewoners.
- Stadsvernieuwing gericht op het behoud
van de woonfunktie van stadskernen.
- Volledige zeggenschap van de bewoners bij
vernieuwingsprojekten van woningbouw.
- Uitschakeling van het partikuliere bedrijfsleven bij aile stadsvernieuwingsprojekten,
zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering.

Voor zover de huidige subsidies ontoereikend zijn om bij stadsvernieuwingsprojekten
de oorspronkelijke bewoners te laten terugkeren moeten die subsidieregelingen verbeterd worden.
Daarom wit de PSP onder meer:
- Onmiddellijke uitbreiding en optrekking
van de krotopruimings- en renovatiepremies.
- Meer wettelijke mogelijkheden om eigenaars tot verbetering en meer onderhoud te
dwingen.
Zolang de overheid toestaat dat woonruimte
in een tijd van woningnood leegstaat is het
kraken van woningen een gerechtvaardigde
zaak.
Daarom wil de PSP onder meer:
- Intrekken van de anti-kraakwet en maatregelen tegen leegstand van woningen.
Tenslotte moeten we meer denken aan de
veranderde opvattingen betreffende het
gezin.
Daarom wit de PSP onder meer:
- Woonmogelijkheden voor woongemeenschappen, vrienden- en vriendinnenparen,
alleenstaanden, voorzieningen voor centraal
wonen, enzovoort.
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De behoefte aan vervoer is de laatste eeuw
steeds toegenomen, en de mogelijkheden
ook. Eerst de spoor- en tramwegen, later de
fiets en de laatste tientallen jaren de auto
hebben de mensen meer mogelijkheden tot
vervoer gegeven. De enorme stijging van het
aantal personenauto's werd jarenlang gezien
als vooruitgang, met als ideaal: iedere arbeider een eigen auto. Maar de toenemende
onveiligheid, de luchtvervuiling, de ruimte
die nodig is voor wegenaanleg en parkeerplaatsen laten ons tegenwoordig steeds meer
de schaduwkanten van dit autobezit zien.
Maar er is meer: het toenemend autobezit
wordt gebruikt als rechtvaardiging om de
mensen steeds meer te laten werken, winkelen en rekreeren op plaatsen die ver van hun
woning liggen en per openbaar vervoer
slecht bereikbaar zijn. In feite leidt op deze
manier het autobezit tot een verscherpte
uitbuiting van de arbeider omdat hij - mede
door het slechte openbaar vervoer en de
slechte bereikbaarheid van bij voorbeeld zijn
werk . wei een auto 'moet' hebben.
De overheid heeft het verliesgevend openbaar vervoer bijna allemaal stilzwijgend genationaliseerd door het· te laten opkopen
door de spoorwegen. Daarna probeert diezelfde overheid de verliezen terug te dringen door een slechtere dienstveriening, bij

voorbeeld door het uitvallen van laatste
ritten en het opheffen van een aantal lijnen.
Het gevolg hiervan zal zijn dat weer meer
mensen een auto nodig hebben en het openbaar vervoer weer meer verlies leidt.
De PSP wil deze vicieuze cirkel doorbreken
en vindt dat openbaar vervoer een sociaal
recht voor iedereen moet zijn. Door een laa9
tarief (20 mogelijk een nul-tarief) en een
dicht net van rail- en bust ijnen moet het
openbaar vervoer voor ieder toegankelijk en
bereikbaar zijn.
Het openbaar vervoer is vanuit kapitalistisch
standpunt verliesgevend, maar vanuit ons
standpunt heeft de gemeenschap als geheel
toch 'winst' aan een goed openbaar vervoer.
Bovendien moeten wonen, werken en voorzieningen zodanig dicht bij elkaar komen te
liggen dat de dagelijkse bestemmingen gemakkelijk per fiets te bereiken zijn.
.... ....
Daarom wit de PSP onder meer:
- Subsidieregelingen, verkeersregelingen, wegenplanning en belastingwetgeving die het
openbaar vervoer in aile opzichten voorrang verlenen.
- Spoorwegen onder kontrole van het parlement, streekvervoer onder kontrole van
de provinciale staten en plaatselijk vervoer

__ k
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onder kontrole van de gemeenteraad.
- Afsluiting van de binnensteden voor auto's.
Vrachtvervoer in de binnensteden via gemeentelijke diensten die gebruik maken
van milieuvriendelijke motoren.
- Geen financiele maatregelen tegen de auto
van de partikulier omdat daar in feite aIleen de lager betaalden de dupe van zouden

worden.
- Sterke veri aging van de tarieven van openbaar vervoer.
- Diverse maatregelen ter bevordering van
het gebruik van de fiets. Fietsenstallingen,
fietspaden en gratis vervoer van fietsen
door de sj:oorwegen.

25

De aantasting van het milieu gaat onverminderd voort en neemt steeds onheilspellender
vormen en afmetingen aan. Nog steeds worden water, lucht en bodem verder verontreinigd, neemt de geluidshinder toe, worden
planten- en dierenwereld aangetast en verdwijnen natuur en landschap. Bedrijfsongevallen krijgen steeds meer het karakter van
echte rampen. Volksgezondheid en welzijn
worden daardoor steeds meer bedreigd, terwijl vele grondstofbronnen uitgeput dreigen
te raken.
De PSP is van mening dat de werkelijke oorzaak hiervoor niet moet worden gezocht in
het voortschrijden van de techniek, maar in
het kapitalisme en in het daarmee verbonden
klassenkarakter van de maatschappij. De
strijd voor een schoon, gezond en leefbaar
milieu is dan ook een onderdeel van de strijd
voor het socialisme, van de klasse01strijd.
De oplossingen die binnen het kapitalisme
worden aangedragen om de ergste gevolgeA-:,
van de milieuvervuiling op te vangen zijn
meestal nauwelijks meer dan lapmiddelen.
Een voorbeeld daarvan is het waterkwaliteitsbeheer in ons land. Bedrijven en instellingen lozen hun afval in riolen of op oppervlaktewater. Zij geven zelf op hoeveel zij
daarvoor als milieubelasting moeten betalen,
terwijl effektieve kontrole op de lozingen

ontbreekt. Daardoor wordt de waterkwaliteit op een ernstige en vrijwel 'onkontroleerbare manier aangetast. Waterzuivering is
praktisch onmogelijk en wordt steeds duurder. De zuiveringskosten worden afgewenteld op de bevolking die - ongeacht de financiiHe draagkracht - milieubelasting moet
betalen en daarenboven de zuiveringskosten
voor het bedrijfsleven betaalt als prijsverhoging voor de produkten.
Hetzelfde geldt voor luchtverontreiniging,
geluidshinder of verontreiniging van de bodem. Ais het er op aankomt zijn een schoon
milieu, volksgezondheid en leefbaarheid een
sluitpost op de begroting. Bij het gebruik van
grondstoffen geldt aileen de marktwaarde
van dit moment en niet de mate van uitputting. De beslissingen over deze zaken worden
genomen door een toplaag die de belangen
dient van de kapitaalbezitters, en vaak nog
zelf tot die groep behoort.
.;
De PSP vindt dat het uit moet zijn met de
roofbouw op onze gezamenlijke rijkdommen
en met de aanslagen op volksgezondheid en
welzijn.
Daarvoor is nodig dat niet langer de winstgevendheid bepalend is voor de produktie
van goederen en diensten, maar de maatschappelijke behoefte en de inpasbaarheid
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in het milieu. Daarbij moet sprake zijn van
socialistische demokratie, waarbij de bevolking kontroleert en beslist.
De PSP steunt aile aanzetten daartoe, in parlementaife en buitenparlementaire akties.
Daarom wil de PSP onder meer:
Behoud van natuurgebieden.
Bescherming van de Waddenzee; verbod
op olie en gasboringen.
Geen verdere ontbossing van Nederland,
maar uitbreiding van het bosgebied.
Geen industrie-eilanden voor de kust.
Milieubeheer in handen van door de bevol king gekozen organen (dus bijvoorbeeld niet door waterschapsbesturen).
Verbod op lozing van schadelijke stoffen in riolen of op oppervlaktewater.
Meer zuiveringsinstallaties die ook f05faat verwijderen en slib verwerken.
Afschaffing van de milieubelasting voor
huishoudens en financiering van de kosten voor zuivering van huishoudelijk af-

valwater uit de algemene middelen.
Verbod op toepassing van fluor-houdende drijfgassen voor spuitbussen.
Openbaarheid van aile meetgegevens in
begrijpelijke vorm.
Strenge kontrole door milieudiensten en
arbeidsinspektie op naleving van normen
v~~r milieubeheer en bedrijfsveiligheid
met volledige openbaarheid van de inspektierapporten.
Bevordering van de produktie van duurzame goederen en van herverwerking
van afval.
Recht van arbeiders op kontrole op de
naleving van milieu- en veiligheidseisen
in het bedrijf waar zij werken.
Verbod op aile dieptelozingen.
Meer bevoegdheden en openbare vera ntwoording voor diensten die belast zijn
met de kontrole op radioaktieve stoffen.
Bevordering van milieu-voorlicnting_
Bindende internationale regelingen tegen grensoverschrijdende vervuiling.
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Het Nederlandse militaire apparaat moet bekeken worden in het kader van de NAVO.
Het is onjuist om de NAVO te zien als een
instelling die Russische agressie moet voorkomen. De NA VO is er in de eerste plaats
om een ontwikkeling van West-Europa en de
Derde Wereld in de richting van het social isme tegen te gaan.
Tot nu toe traden NAVO-Ianden daartoe al
37 keer op. Dat de NAVO de demokratie
niet verdedigt blijkt aileen al daaruit dat Portugal en Griekenland onder een fascistisch
bewind volwaardig lid van de NAVO waren.
In Griekenland heeft de fascistische staatsgreep zich zelfs voltrokken volgens een bestaand NAVO-plan. Een poging tot een
staatsgreep volgens een dergelijk NAVO-plan
is ook in Italie gedaan.
Regelmatig wil men de bevolking in het westen doen gel oven dat er een enorme achterstand is van de NAVO ten opzichte van Rusland. Later blijken die berichten steeds weer
onjuist, maar intussen zijn er weer een aantal aanschaffingen voor de NAVO 'doorgedrukt'.
Dat doordrukken wordt vooral gedaan
omdat een groot deel van de kapitalistische
ekonomie van deze bewapeningswedloop afhankelijk is. De verstrengeling van topambtenaren op defensie met de bovenste figuren

uit de bewapenings- (en elektronischel industrie is door president Eisenhower eens in
een vlaag van eerlijkheid 'het militair-industriele komplex' genoemd. Deze is door de
aard van het militaire bedrijf njet kontroleerbaar.
Naast de opvoering van de bewapening hier
probeert men de Derde Wereld ook steeds
meer te interesseren voor wapenaanschaffingen, en vaak met sukses.
In versterkte mate kan ditzelfde gezegd worden van het nog veel gevaarlijkere nukleairindustriele komplex. Het aantal landen dat
'de bom' heeft neemt nog steeds toe. De ontwerpers van het verdrag tegen kernwapenverspreiding hebben zelf de grootste voorraad
kernwapens aangelegd. Hun streven naar beperking is daarom zonder meer huichelachtig. De VS en de Sovjet-Unie zijn erop uit
de wereld in invloedssferen te verdelen.
Tsjecho-Slowakije werd daarvan in '68 het
'('ios'elijke slachtoffer. De volkeren van Latijns-Amerika, Zuidoost-Azie (Vietnam) en
Zuide:ijk Afrika zijn de westelijke slachtoffers.
Het leger heeft dus in de eerste plaats een
binnenlandse opdracht. Relbestrijding wordt
door legereenheden in oefeningen uitgeprobeerd. In de ontwikkeling van een steeds verder doorzetten van de militarisering van de

28
politie zit eenzelfde tendens. Daartegenover
staat dat er binnen het leger een tegenstroom
ontstaat. VVDM en BVD kunneri hiervoor
zorgen.
Afschaffing van het leger is vol gens de PSP
noodzakelijk. Ook dienstweigeraars leveren
een belangrijke bijdrage in de anti-militaristische strijd door met hun organisatie, de
VD, aan de slag te gaan. Oat houdt niet in
dat de PSP op dit moment de dienstplicht
wi! afschaffen, want een vrijwilligers- en beroepsleger is nog vee I gevaarlijker dan een leger van dienstplichtigen.
De PSP beschouwt geweldloze weerbaarheid
niet als een aanvulling op de militaire weerbaarheid en praat dan ook liever over sociale
verdediging en sociale aktie. Niet de verdediging van het grondgebied staat daarbij centraal, maar de verdediging van eigen organisaties, politi eke en sociale rechten en dergelijke.
Indien sociale verdediging sukses wil hebben
dan moet de medewerkiilg van de bevolking
zeer groot zijn. Oat vraagt om een politiek
bewuste bevolking en een sterke doorvoering van aile denkbare vormen van de mokratisering nu.
Om deze en soortgelijke politieke zienswijzen te kunneil verwerkelijken vindt de PSP
dat nu onder r'neer de volgende dingen moeten gebeuren:
Nederland uit de NAVO, de NAVO uit
Nederland.
Geen buitenlandse troepen in Neder-

land. Geen Nederlandse troepen in het
buitenland.
Verwijdering van aile kernwapens uit
Nederland.
Onmiddellijke openstelling van militaire
terreinen ten bate van de rekreatie.
Afbraak van de bewapeningsuitgaven,
eventueel eenzijdig te beginnen.
Strijd tegen aile kernmachten en atoombewapening, speciaal de Westduitse.
Vervanging van de BB door een niet
militaire rampenorganisatie.
Geen relbestrijdingsbrigades of anti-terreureenheden bij de politie.
Geen stap in de richting van een
beroeps- en vrijwilligersleger.
Verruiming van de dienstweigeraarsgronden, zoda~ ook politieke dienstweigeraars erkend kunnen worden. Geen
gevangenisstraf of voorwaardelijke hechtenis voor dienstweigeraars.
Afschaffing van het militaire tucht- en
strafrecht.
Doorvoering van aile demokratische
rechten in de kazernes. Vrije kamerinrichting.
Verbod op het inzetten van legereenheden bij binnenlandse konflikten.
Verhoging van de wedde van dienstplichtigen tot de hoogte van de wedde
van beroepsmilitairen. Veri aging van de
wedde van hogere officieren. Geen verplichte Inhouding HUisvesting en Voeding voor Soldaten.
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Regelmatig worden we gekonfronteerd met neemt deze 'taak' van de staat steeds toe:
honger en onderdrukking in het overgrote het sluiten van verdragen, het pleiten voor
deel van de wereld. Velen worden daardoor een internationale arbeidsverdeling, enzoterecht geschokt en verontwaardigd, maar voort. Maar steeds zo dat het belang van de
daarop aileen kan geen buitenlands beleid onderneming en misschien van een kleine
gebaseerd worden.
bovenlaag van de bevolking er bij gebaat is,
Een politiek-ekonomische analyse van de on- maar nooit de gehele bevolking.
gelijkheids- en uitbuitingsrelaties is daarnaast De vaak gegeven ontwikkelings-'hulp' begeonontbeerlijk. Bijna altijd blijkt dat ook leidt in veel gevallen de kapitalisti"sche
godsdienstige en raciale konflikten een eko- uitbuitings- en afhankelijkheidsrelaties. Om
nomische achtergrond hebben.
al die redenen is het wenselijk dat ontwikkeDaarnaast moeten we rekening houden met lingshulp slechts daar terecht komt waar het
ongelijkheid en uitbuiting die door het kapi- vaststaat dat de gehele bevolking ervan protalisme in stand worden gehouden, maar hun fiteert. In feite is die garantie er aileen maar
oorsprong buiten het kapitalisme hebben, in socialistische landen.
zoals de onderdrukking van de vrouw.
Blokvorming van de arme landen - die de
Aile mooie woorden ten spijt moeten we meeste grondstoffen aan het rijke westen
ook van de Nederlandse regering geen poli- leveren - kan de inkomstenverdeling in de
tiek verwachten die het kapitalistische sys- wereld sterk wijzigen. Helaas moeten we
teem zelf aantast, ook niet bij de 'ontwikke- daarbij vaststellen dat bij voorbeeld in de
lingshulp'.
olielanden dit aileen ten goede komt aan een
Kenmerkend voor het kapitalistische sys-·'··"'kfeine bovenlaag.
teem is het bestaan van een netwerk van uitbuitingsrelaties. De rol die de staat daarbij Daarom wil de PSP onder meer:
speelt is vooral het scheppen van de voor- - Hulpveriening die gericht is op de bevrijwaarden die nodig zijn voor het in stand
ding van de volkeren zelf in de Derde Wehouden en uitbreiden van dat netwerk.
reid.
Naarmate de - na de Tweede Wereldoorlog - Voorkeur voor die projekten die het land
sterk uitgebreide - multinationale onderneminder afhankelijk maken van het intermingen een steeds sterkere positie innemen
nationale kapitaal.
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- Geen ontwikkelingshulp als gebonden hulp,
die in feite het 'hulpverlenende' land het
meest ten goede komt.
- Rechtstreekse steun aan organisaties en bevrjfdingsbewegingen die streven naar een
socialistische samenlevingsvorm.
- Versterking van de internationale arbeidersbeweging als tegenwicht tegen het internationaal georganiseerde kapitaal.
- Steun aan projekten die de bevrijding van
de vrouw bevorderen en aan vrouwenbewegingen in de ontwikkelingslanden.
In de landen waar kommunistische partijen
de macht hebben is meestal nog geen sociaiistische samenlevingsvorm opgebouwd. In
veel gevallen is dat mede veroorzaakt door
de isolatie en boycot door de kapitalistische
landen. Mede daardoor is er in die landen
ook nog vaak weinig te merken van demokratische vrijheden.
De PSP steunt die stromingen in de kommunistische landen die zich hiertegen verzetten
zonder zich te laten gebruiken door de westerse propagandamachine.
De tegenstelling tussen de Sovjet-Unie en de
Volksrepubliek China heeft onder andere
tot gevolg gehad dat beide landen in hun buitenlandse politiek tot onaanvaardbare samenwerking zijn gekomen met reaktionaire
krachten binnen de kapitalistische wereld.
Dat geldt vooral voor China, wat overigens
niet betekent dat we daarmee tekort mogen
doen aan de grote binnenlandse prestaties
van dat land.
Ten aanzien van Afrika wil de PSP onder
meer:
- Steun aan bewegingen die stri.jden tegen
neo-kolonialistische diktaturen (zoals
Zaire).
- Boycot en isolering van de blanke minderheidsregiems in Zuid-Afrika en Rhodesie.
- Steun aan de bevrijdingsbeweging in het
door Zuid-Afrika bezette Namibie.
- Geen erkenning van de zogenaamde 'thuislanden' in Zuid-Afrika.

- Bestrijding van diktatoriale en moorddadige regiems (Oeganda, Equatoriaal Guinee).
Ten aanzien van het Middellandse zeegebied
wil de PSP onder meer:
- Steun aan die groepen en partijen die fundamentele hervormingen nastreven.
- Steun aan het demokratisch verzet tegen
het fascistische regiem in Turkije.
- Geen staatkundige deling van Cyprus, mede
omdat die slechts dient ter verzekering van
de belangen van de NAVO.
- Steun aan het Frente Polisario als vertegenwoordiger van het Saharaanse volk.
Ten aanzien van het Midden-Oosten wil de
PSP onder meer:
- Steun aan de progressieve beweging in de
Libanon. Door het buitenland (Syrie) opgelegde deling van het land is voor de PSP
onaanvaardbaar.
- Erkenning van het zelfbeschikkingsrecht
zowel van de Palestijnen door de Joodse
Israeliers als van de Joodse Israeliers door
de Palestijnen.
- Ontruiming van de door Israel bezette gebieden als een eerste stap naar een vreedzame oplossing.
- Zolang dat nog niet is gebeurd, in ieder
geval geen kolonisatie van deze gebieden
door Joods-Israelische maatschappijen.
- Deelneming van de PLO aan de Geneefse
vredeskonferentie.
Ten aanzien van Latijns Amerika, dat sterk
afhankelijk is van het Noordamerikaanse
kapitalisme, wat blijkt uit de manier waarop
het voorzichtige social istische experiment
in het Chili van Allende met medewerking
van de CI A in bloed werd gesmoord, wil
de PSP onder meer:
- Steun aan het anti-fascistische verzet in
Chili.'
- Steun aan iinkse en socialistische bevrijdingsbewegingen in de rest van het kontinent.
- Steun aan de opbouw van het social istische Cuba.
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bewind in de eerste plaats de rol van imperialistische handlanger van de V.S. speelt.
De PSP wi! daarom onder meer:
- Steun aan de opbouw van de bevrijde landen in Zuidoost-Azie.
- Stopzetten van ekonomische en vooral van
militaire steun aan het Suharto-regiem in
Ten aanzien van Azie zijn zowel verheugenIndonesie.
de als verontrustend"e tendenzen waar te
nemen. De bevrijding van Vietnam en de - Steun aan het Fretilin in zijn strijd voor
een vrij Oost-Timor.
opbouw van dit zwaar geteisterde land behoort tot de verheugende ontwikkelingen. - Erkenning van het recht op zelfbeschikking
van het ZUidmolukse volk, wat overigens
De toestand in Cambodja moet vee I kriaileen zinvol moet worden geacht voor zotischer bekeken worden. Ronduit negatief
beoordelen we de reaktionaire ontwikkelinver het gericht is op de bestrijding van het
gen in Thailand, maar ook het regiem van de
fascisme in Indonesie en op de bevrijding
van de Indonesiers.
Sjah van Perzie, die met zijn volledig schrik- Steun aan de kleine landbouw in Suriname.
Het huidige ontwikkelingsplan, dat voornamelijk wordt opgezet ten behoeve van buitenlandse ondernemingen, moet worden
afgewezen.
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De groeiende behoefte van de grotere ondernemingen in Europa aan meer afzetmogelijkheden deed hen de nationale grenzen met
hun tarief- en tolmuren steeds meer als hinderpalen voelen. Daarom, en daarom allee.n·;
werd de Europese Gemeenschap opgericht.
Velen onderschatten de macht van de EG,
die in feite kan worden getypeerd als een
verbond van hoogontwikkelde kapitalistische
staten. Zij hebben bijna aile gemeen - naast
een verlies aan koloniale macht - het lidmaatschap van de NAVO. Onder de druk van de
ekonomische ontwikkeling liikt de EG zich

in de richting van een superstdat te ontwikkelen.
De gevolgen zijn grotendeels negatief voor de
meerderheid van de bevolking en aileen voor
..enkele ekonomische machtshebbers positief.
Om slechts enkele negatieve gevolgen te noemen: Sanering van de bedrijven leidde tot
koncentratie en dus tot grotere macht voor
de multinationale ondernemingen en minder
werkgelegenheid. Koude sanering in de landbouw was politiek niet haalbaar, vandaar dat
grote subsidies (op kosten van de konsument) in de landbouw worden gestopt. Het
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gevolg is echter versterking van het grote daar aileen door een smalle maatschappelijke
landbouwbedrijf en verdwijnen van het klei- bovenlaag worden gebruikt. Minder dan
ne. Ook hier koncentratie en minder werkge- 1 pct. van de 'hulp' is bestemd voor kleine
legenheid, met daarnaast hogere konsumptie- bedrijven die door de bevolking zelf zullen
prijzen. De bedoeling is het familiebedrijf ge- worden beheerd. Daarnaast kan de EEG
heel te laten verdwijnen en aan te sturen op uit deze geassocieerde landen allerlei grondkapitaalintensieve
en
arbeidsextensieve stoffen voordelig betrekken. Ziehier een neokoloniaal beeld, het beeld van 'onze' EEG.
grootbedrijven.
Naast die negatieve sociaal-ekonomische ontwikkeling kunnen we ook een negatieve poli- Natuurlijk is de PSP niet tegen het opheffen
tieke ontwikkeling vaststellen. De invloed van de grenzen in Europa. Maar de PSP heeft
van de bevolking op de beslissingen van de grote bezwaren tegen een Europa van het
EEG is niet of nauwelijks aanwezig. Ook als kapitaal.
er Europese verkiezingen worden gehouden
zal die er niet of nauwelijks zijn. Maar intus- Daarom wi! de PSP onder meer:
sen zijn er vele beslissingen waaraan de rege- , - Uittreden van Nederland uit de EEG.
ringen en de parlementen later gebonden - Socialisatie van een kleinschalige landbouw
zijn. Dat betekent een uitholling van de resinplaats van een kapitalistisch EEG-beleid.
ten van demokratie.
- Eenheid van optreden van de vakorganisaTen opzichte van de ontwikkelingsgebieden
ties in West-Europa, zodat tegenover het
gedraagt de EG zich veel slechter dan de
Europese kapitaal een werkelijke arbeidersmeeste koloniale mogendheden zich voor de
macht gezet kan worden.
oorlog gedroegen. De EEG zorgt ervoor dat - Gezamenlijke akties tegen ontwikkelingen
in allerlei 'geassocieerde' landen een vrije inals Berufsverbote, censuurwetten en dergevoer van Europese goederen mogelijk is. Dat
lijke, onder andere in de Bondsrepubliek
zijn dan voornamelijk luxe-goederen, die
Duitsland.
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In iedere maatschappijvorm zorgt de heer- meestal de rolverdeling tussen man en vrouw
sende klasse ervoor dat het onderwijs aan en wakkert het vaak konkurrentiezucht en
zijn behoeften ondergeschikt wordt ge- prestatiedwang aan. Ideologieen die het
maakt.
voortbestaan van het kapitalisme rechtvaarDe scheiding van het arbeidsproces in de digen worden nog altijd op de leerlingen
technisch ontwikkelde landen in zuiver- overgedragen.
wetenschappelijk onderzoek, de technische Tegen al deze tendenzen bestaat van binnentoepassing daarvan in de produktie door ge- uit het onderwijs natuurlijk verzet. Zolang
schoolde arbeiders en de aanvullende taken het kapitalisme voortbestaat, zal er binnen
van ongeschoolden, veroorzaakten een over- het onderwijs een voortdurende strijd plaats
eenkomstige scheiding in het onderwijs. hebben tussen enerzijds de pogingen om het
Onnodige kwaliteitsverschillen en verdeeld- onderwijs te onderwerpen aan het bedrijfsheid in het onderwijs dragen bij tot het be- leven en tegelijk de kosten zo laag mogelijk
stendigen van sociale ongelijkheid. Het basis- te houden en anderzijds het onderwijsverzet
onderwijs verschilt per buurt; scholen in dat het onderwijs van deze invloed zal tracharbeidersbuurten leiden in het algemeen niet ten te bevrijden.
op tot hogere onderwijsvormen.
De PSP vindt dat best een zeer groot dee!
Nadat tijdelijk de uitgaven voor onderwijs van het nationaal inkomen aan het onderwijs
door de gemeenschap sterk gestegen zijn, besteed mag worden. Om een zo breed mois het overheidsbeleid er nu weer op uit die gelijke opleiding voor iedereen voor elkaar te
uitgaven sterk in te dammen.
kunnen krijgen moet iedereen van 4 tot 16
De met de mond en ook in de wet beleden'-'Ja~'r onverdeeld een gelijkwaardig onderwijs'externe demokratisering' van het onderwijs pakket kunnen volgen - uiteraard binnen eiblijkt in de praktijk bijna geen gestalte te gen mogelijkheden.
krijgen. Nog steeds blijkt dat hogere vormen Herstruktureringsmaatregelen die de mogevan onderwijs voornamelijk bereikbaar zijn lijkheden van onderwijs beperken zijn voor
voor mensen uit de hogere sociale milieus, de PSP onaanvaardbaar. De PSP wil geen bejuist omdat die onderwijsvormen op hun zuinigingen, geen verscherpte selektie . geen
normen en waar\Jenpatroon zijn afgestemd. verkorting van de opleidingen die daardoor
Naast dat alles handhaaft het onderwijs oppervlakkiger zullen worden.
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Daarom wil de PSP onder meer:
- Onderwijs dat inzicht geeft in het funktioneren van de maatschappij en dat zorgt
voor ontplooiingskansen voor iedereen.
- Opheffing van de verzuiling door het bevorderen van gedemokratiseerd openbaar onderwijs.
- Integratie van het Fries in de Friese scholen
als leervak en als voertaal.
- Werkelijke invloed van de ouders in de
kleuter- en basisscholen.
- Jaarlijkse vermindering van de groepsgrootte totdat overal het aantal van 15 tot 20
leerlingen is bereikt.
- Instell ing van gratis peuterspeelzalen.
- In plaats van grote opvoedingsfabrieken en
kleine kategorale scholen oprichting van
een zo groot mogelijk aantal kleine maar
brede scholengemeenschappen met een
middenschoolopbouw.
- Oprichting van een nationaal centrum voor
onderzoek, ontwikkeling en produktie van
leermiddelen, opgezet als een kooperatie
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van overheid, vakbonden voor onderwijspersoneel en andere onderwijsinstellingen.
- De leerplicht gehandhaafd tot 16 jaar mits
het recht wordt ingevoerd op latere leeftijd zijn arbeid enige tijd te onderbreken
teneinde vervolgonderwijs te kunnen volgen.
- Zolang dat recht ontbreekt: sterk ere subsidiering van aanvullingsonderwijs en leerplicht tot 18 jaar.
- Afschaffen van school- en kollegegelden.
Studieloon na de leerplichtige leeftijd.
- Minder invloed van het bedrijfsleven op de
vormingsinstellingen v~~r partieel leerplichtigen.
- Verbod van betaalde bijbanen voor wetenschappelijk personeel van universiteiten en
hogescholen.
- Verbod van onderwijs in handen van het
leger en het bedrijfsleven.
- Volledige vrijheid van meningsuiting op de
scholen, ook voor de leerlingen. Geen censuur op schoolkranten.
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De meeste wetenschap staat in dienst van het
maken van winst. Soms gebeurt dat rechtstreeks. Dan draagt de wetenschap steeds
weer nieuwe produkten aan waarmee winst
kan worden gemaakt. Vaak ook gebeurt het
langs een omweg; zo wordt aan veel universiteiten onderzoek gedaan dat uiteindel ijk
winst voor het bedrijfsleven oplevert.
Een groot deel van de kosten voor onderzoek en ontwikkeling wordt door de gemeenschap betaald, bij voorbeeld bij militaire opdrachten.
DB PSP vindt dat de wetenschap er ten behoeve van iedereen moet zijn en niet ten behoeve van de winst van enkelingen. Juist de
mensen die in de knel komen van het kapitalistische systeem hebben het geld niet om
opdrachten aan wetenschapsmensen te geven. Denk maar aan de buurtbewoners die
willen weten of het spul dat uit de schoorsteen komt van de fabriek naast de deur ook
kwaad kan. Hier en daar wordt dergelijk onderzoek wei eens gratis gedaan door onderzoekers en studenten, maar vaak staan er
dan professoren klaar om te verklaren dat
het onderzoek niet wetenschappelijk genoeg is.
Daarom wil de PSP onder meer:
- Aile onderzoek dat door de overheid be-

taald wordt op demokratisch bestuurde
universiteiten of instituten. Daarbij moet er
voldoende geld ter beschikking zijn voor
onderzoek ten behoeve van vakbonden,
buurtgroepen, konsumentenorganisaties, en
dergelijke.
Voorrang bij het beschikbaar stellen van
geld voor onderzoek voor onderzoek op gebieden die tot nu toe schandelijk verwaarloosd zijn: de plaats van de vrouw, gezondheid en arbeidsomstandigheden, de veiligheid van het milieu, de gevaren van de
voortdurende bewapening, enzovoort.
Zoals het nu gaat hebben de onderzoekers
zelf vaak weinig in te brengen over de aard
van hun onderzoek. Dat wordt door hoge
heren ergens boven hun hoofden beslist. De
P.S~,wil dat dat verandert.
Daarom wil de PSP onder meer:
- Een wetenschapsbeleid dat ontworpen
wordt door een door de wetenschappers
zelf gekozen lichaam, uiteraard onder
kontrole van het parlement.
- Garanties dat het uitdragen van standpunten door de wetenschapper mogelijk is zonder dat dat hem of haar de baan kost.
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- Het mogen weigeren van de wetenschapper
van een bepaald onderzoek op grond van
het doel van dat onderzoek. Dat houdt ook
in dat ieder moet weten met welk doel een
onderzoek is opgezet.
En tot slot:
- Vanzelfsprekend wil de PSP aile militaire
onderzoek afschaffen en daardoor meer
geld vrij maken voor zinvol onderzoek.
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Een rijke zieke krijgt nog altijd een betere psychiatrische patlenten wordt nog te veel
verzorging dan iemand die niet zoveel geld volgens een medisch model gedaan. De maatheeft. Niet aileen de zeer hoge inkomens schappelijke maatregelen die ziekmakend op
van met name de medische specialisten zijn de geest van vel en werken worden bewust of
hiervan de oorzaak, maar ook de agressieve onbewust over het hoofd gezien.
propaganda van de geneesmiddelenindustrie, De PSP vindt dat er geen drempels in de gedie steeds duurdere preparaten aan de man zondheidszorg mogen bestaan. De PSP vindt
brengt die lang niet altijd beter zijn, maar ook, dat meer geld voor preventief onder-'
meestal wei meer winst opleveren. Hetzelfde zoek moet worden uitgetrokken. Een deel
kan gezegd worden van de industrie die zich van dat geld kan weer worden bespaard door
bezig houdt met medische hulpmiddelen. de geneesmiddelenindustrie, de onderneminZiekenhuisbesturen zwichten te vaak voor gen die medische hulpmiddelen fabriceren
zulke propaganda. In een niet gering aantal (Philips) en de medische specialisten
gevallen is dit min of meer een statussym- financieel aan banden te leggen.
boo!.
De PSP vindt dat goede medische zorg een
Een belangrijk deel van het geld dat in die goede voorlichting van gezonden en zieken
richting wordt uitgegeven zou bij preven- inhoudt, zodat verantwoorde beslissingen
tieve zorg (het voorkomen van ziekte) meer kunnen worden genomen, ook door de mevoordeel voor de gezondheid van de bevol- dische leek, als een ingrijpen noodzakelijk
king opleveren. Aileen omdat het minder is.
voordeel voor enkele ondernemingen en een
....
aantal medische specialisten oplevert, gebeurt het niet.
Daarom wil de PSP onder meer:
Patienten in ziekenhuizen hebben vaak het - Een algemene volksverzekering voor aile
gevoel rechteloos en machteloos te zijn. Dit
kosten op het gebied van de gezondheidsgeldt in nog veel sterkere mate voor psychiazorg. Geen onderscheid tussen partikuliere
trische patienten, vooral voor diegenen waaren fondspatienten. Afschaffen van de klasseverpleging.
voor een zogenaamde KZ-verklaring is afgegeven. Zij zijn in feite geheel rechteloos ge- - Gezondheidscentra in aile gemeenten en
worden. Verwijzing en behandeling van
stadswijken met artsen, verplegenden, the-
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rapeuten, maatschappelijk werkers, tandartsen en dergelijke. Psychiaters moeten
ook buiten een arts om gekonsulteerd kunnen worden.
- In aile regio's niet te grote algemene ziekenhuizen. Geen onnodige beperkingen in
de bezoekregelingen.
_ Demokratiseren van de instellingen voor gezondheidszorg- Vastleggen van de rechten
van de patienten, ook en vooral in psychia-

trische inrichtingen.
- Nationaliseren van de geneesmiddelenindustrie. Prijsbeheersing en -beperking, ook
van ingevoerde geneesmiddelen.
- Regelmatige bevoikingsonderzoeken. Opsporen en wegnemen van ziekte-oorzaken
door het centraal verzamelen van de gegevens, waarbij uiteraard de anonimiteit gewaarborgd moet zijn.
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In een kapitalistische maatschappij is in feite
geen plaats voor groepen die niet (meer) werken. Toch zijn die groepen er, en van vroege
kapitalistische tijden tot nu hebben groepen
partikulieren zich het lot van deze 'achterblijvers' aangetrokken. Het huidige welzijnswerk is uit dit partikuliere werk gegroeid en
wordt op dit moment bijna geheel gesubsidieerd door de staat. Het officiele welzijnswerk dient nog steeds in veer gevallen als de
smeerolie voor de ergste wrijfpunten van de
kapitalistische samenleving en als oplapmiddel van potentiele arbeidskracht.
Naast het officiele welzijnswerk zijn nieuwe
vormen opgekomen, die zich niet in de eerste plaats tot doel stellen de 'klient' aan de
maatschappij aan te passen, maar eerder om
hem strijdbaar te maken, lOdat deze 'klient'
straks niet meer over zich laat lopen. Ook
deze vormen van welzijnswerk zijn grotendeels afhankelijk van overheidssubsidie en
worden voortdurend in hun bestaan bedreigd, zowel door het gevaar van inkapseling als door het tekort aan financiele middelen.
Bejaarden, gehandicapten en werklozen hebben gemeen dat ze niet produktief zijn, wat
dan weer inhoudt dat ze erg moeilijk een
vuist kunnen maken in deze samenleving.
Aan de andere kant hebben juist die groepen

de meeste behoefte aan vormen van welzijnswerk.
In tijden dat het kapitalistische produktieproces ons weer eens in een krisis heeft gestort, lOals nu, komt de overheid echter onder sterke druk te staan van de ondernemers
om op aile punten van de sociale wetgeving
te bezuinigen. We krijgen dan zelfs te horen
dat een bezuinigingsnorm die slechts 1 pct.
stijging per jaar van deze kosten toestaat een
linkse norm lOU zijn.
Op het gebied van de drugverslaving wordt
vaak wei hard opgetreden tegen de handelaren die tegen de lamp lopen (en dat zijn
vaak de kleine handelarenl. maar er wordt
onvoldoende gedaan am de verslaafden te
helpen op hun moeilijke weg am van de verslaving af te komen.
De gewestelijke arbeidsburo's werken in te
vee I gevallen als een door gemeenschapsgeld~n "'betaalde zeef ten behoeve van het bedrijfsleven. De PSP vindt dat ze uitsluitend
moeten funktioneren ten behoeve van de
werkende bevolking.
Opbouwwerk staat te vaak niet in dienst
van de buurt of wijk maar werkt ten behoeve van de ambtelijke en bestuurlijke instanties door de wensen van de bewoners 'te
vertalen' in haalbare zaken.
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Decentralisatie is een goede zaak, maar kan
aileen tot zijn recht komen als het recht van
de bevolking op voldoende welzijnsvoorzieningen vastligt en niet door gebrek aan
middelen beperkt kan worden.
Daarom wil de PSP onder meer:
- Een wet die aan bevolking en werkers het
recht toekent op welzijnsvoorzieningen zoals buurtwerk, jeugdwerk, peuterspeelzalen, maatschappelijke hulpveriening, en
dergelijke.
- Demokratisering van aile welzijnsinstellingen.
- Subsidies voor nieuwe vormen van hulpverlening, zonder pogingen tot inkapseling.
- Het vastleggen van de rechten van bewoners van bejaardenoorden, waaronder medebestuur door gekozen vertegenwoordigers. De zelfstandigheid van de bejaarden
gaat boven de efficientie van de hulpverlening.
- Bevorderen van de mogelijkheden bejaarden en gehandicapten zo lang mogelijk in
hun eigen woonomgeving te laten door uitbreiding van medische en sociale voorzie-

ningen in de wijk,
- Bevorderen van de mogelijkheden om
zwakzinnigen in gezinsverband te laten leven door meer voorzieningen in de 2Ogenaamde eerste-lijns-ver2Orging. Waar dit
niet mogelijk is moeten kleine inrichtingen
de plaats overnemen en geen grota ziekenhuisachtige instellingen waar de zwakzinnige 'verpleegd' zou worden.
- Uitgebreide informatie over rechten en
plichten en sociale verworvenheden in Nederland aan buitenlandse arbeiders. Bedrijven die buitenlanders in dienst hebben
moeten verplicht worden deze samen met
hun gezinsleden Nederlands te laten leren
in diensttijd.
- Kleine woonwagencentra in iedere gemeente met voldoende ruimte v~~r trekkende
bevolking. Geen diskriminatie van zigeuners. Woonwagenbewoning en woonschipbewoning moet beschouwd worden als een
woonvorm, gelijkwaardig aan het bewonen
van een vast huis.
- Onmiddellijke realisering van onderwijsmogelijkheden voor zigeunerkinderen en voor
zover nodig aan volwassenen.
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Op papier hebben we een rechtsstaat, in de besteed. De PSP vindt dat de theorie dat een
werkelijkheid blijken we op zeer vee I punten verdachte onschuldig is totdat zijn schuld is
nog te leven in een systeem van klassejusti- bewezen beter in praktijk moet worden getie. De wetgeving en de manier waarop de bracht, speciaal als het zaken betreft tegen
wetten worden toegepast weerspiegelen de personen die al eens eerder veroordeeld zijn.
maatschappij waarin we leven. De kans om De PSP vindt dat de militarisering van de poveroordeeld te worden voor een misstap is litie moet worden teruggedraaid en dat de
des te grater naarmate men minder ver op de politie als helper voorop zou moeten staan.
Dat kan aileen als de politie sterker wordt
maatschappelijke ladder geklommen is.
De meeste personen die in aanraking komen gedecentraliseerd. De straatagent moet temet de justitie doen dat via de politie. Naast rugkomen.
de taak van opsporingsapparaat heeft de politie ook de taak de 'openbare orde' te hand- Op korte termijn wil de PSP verder onder
haven. Deze nergens verder omschreven term meer:
'open bare orde' blijkt in politiekringen nog - Afschaffen van aile rituelen op rechtzittingen. De verdachte dient te weten waar
al eens uitgelegd te worden door alles wat
h ij/zij aan toe is.
links of 'anders' is met wantrouwen of erger
- Bijscholingen voor juristen en politiegade te slaan.
funktionarissen om meer inzicht te krijgen
De praktijk in de Bondsrepubliek Duitsland
in de maatschappelijke ontwikkelingen.
met zijn 'Berufsverbote' doet ons huiveren
en de toenemende samenwerking tussen de ,,: ~n grondige herziening van de zedelijkheidswetgeving. Aileen strafbaarstelling van
Westeuropese en Amerikaanse politiekorpsen
zaken die anderen last of moeilijkheden
laat ons vrezen dat binnen afzienbare tijd
geven.
een onkontroleerbare 'Europese' politie- Herziening van de strafoplegging. ervan uitmacht is georganiseerd.
De PSP vindt dat de rechtelozen moeten
gaande dat de huidige vorm van gevangenisworden beschermd tegen de machthebbers
straf geen verbetering voor de veroordeelde
en niet andersom lOals nu gebeurt. De PSP
kan inhouden.
vindt dat in veel gevallen meer aandacht aan - Vastleggen van de rechten van gevangenen
de slachtoffers van misdrijven moet worden
en van hen die in voorlopige hechtenis ge-
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nomen zijn.
- Geen relbestrijdingseenheden en anti-terreurbrigades. Afschaffen van het dragen
van vuurwapens bij de gewone surveillancedienst.
- De gemeenteraad als hoofd van de politie
in een gemeente en niet de burgemeester,
met name waar het de zogenaamde openbare orde betreft.
- Schrappen van de 'noodwetgeving' die aile
burgelijke vrijheden aan de kant kan laten
zetten.
- Afschaffen van de aparte militaire rechtbanken.
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Verge Ie ken bij de industrie is de Nederlandse bestrijden. Wij allen wei, als we dat tenlandbouw in sociaal-ekonomisch opzicht minste willen.
achtergebleven. Oat ligt aan tal van oorzaken, maar zeker niet aan de energie en de Daarom wit de PSP onder meer:
vakbekwaamheid van de Nederlandse boer - Bevorderen van k06peratieve samenwerking van bedrijven zonder over te gaan
en tuinder.
tot een grootschalige produktiewijze.
De regeringspolitiek ten aanzien van de landbouw is teveel erop gericht dat de bestaande - Een loon- en prijspolitiek die ook aan de
boer en tuinder een gegarandeerd redelijk
kleinschaligheid in de Nederlandse landinkomen geeft bij normale werktijden van
bouw wordt opgeheven. Men wit niet de weg
ongeveer 40 uur.
op van de Sovjet-Unie (zegt men) door de
boeren te dwingen tot kollektivisering van - De grond in gemeenschapshanden, maar
uitgegeven aan de gebruikers tegen zeer
de bedrijven, maar het plan Mansholt gaat in
feite dezelfde kant uit.
lage huren of zonder vergoeding (al naar
het gebruik).
Bovendien hebben de overheidsbemoeiingen
met de landbouw in hun huidige vorm (sub- - Geen bio-industrie maar de betrokken
boeren in staat stellen door subsidiering
sidie op de produktenl vaak tot gevolg dat
hun bedrijf op een andere meer verantde kleine bedrijven ofwe I na lang geploeter
woorde wijze voort te zetten.
toch ondergaan ofwel net het hoofd (nog)
boven water houden, terwijl de grote bedrij- - Beperking van het gebruik van bestrijyen onevenredig vee I van die gemeenschapsdingsmiddelen, met als uitgangspunt dat
,:, e~~ middel aileen gebruikt mag worden als
gelden kunnen opstrijken.
Daarnaast kan de huidige toestand van de
het aantoonbaar onschadeliik is voor de
mens en het milieu.
Nederlandse landbouw aileen maar leiden tot
nog meer belasting voor het milieu (te vee I - Sterke subsidiering van experimenten op
kunstmest, te veel (giftige) bestrijdingsmidhet gebied van biologische method en in de
delen, te vee I intensieve veeteelt enzovoort).
landbouw zelf en in de bestrijding van schaDe individuele boer en tuinder kan dat niet
delijke insekten en ziekten.
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De energievoorziening neamt in deze moder·
ne technologische maatschappij een steeds
belangrijker plaats in. Haewel de tech nologische revolutie de mens vee I goede dingen
heeft gebracht, moeten we er open ogen
voor hebben dat aan die ontwikkeling ook
bezwaarlijke kanten zitten, vooral als die
ontwikkeling onder kapitalistische omstandigheden plaatsvindt,
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De koncentratie van kapitaal en (dus) macht
is nergens zo enorm als op het punt van de
energievoorziening,
Hoewel ook fossiele brandstoffen (steenkool, olie en dergelijke) een belasting van het
milieu geven, ligt die belasting bij de kernenergie veel hoger. Bij die laatste vorm van
energie moeten we bovendien wantrouwig
zijn vanwege de grote militaire interesse.
De grote oliemaatschappijen zijn, in samenwerking met de meeste overheden, druk bezig zich ook op het punt van de kernenergie
hun machtspositie veilig te stellen. Ook om
die reden is het goed deze ontwikkeling
nauwlettend in de gaten te houden en zo
mogelijk te blokkeren.
Het sprookje dat kemenergie goedkoop zou
zijn is langzamerhand voldoende weerlegd.
Kernenergie is op zich al duur. maar de (kans

op) ongelukken en het nog volledig onopgeloste probleem van de afvalstoffen maken
het nog veel duurder.
Er moet worden gewerkt aan de ontwikkeling van stroombronnen (wind-, zonne- en
getijdenenergie). Verder dient de nonsensinvestering waar onze kapitalistische samenleving onder gebukt gaat, en die een enorme
verspilling veroorzaakt, drastisch te worden
teruggedrongen. Energievoorziening moet
bovendien zoveel mogelijk gedecentraliseerd
worden. Dan kunnen de grote maatschappijen er minder vat op krijgen en wordt oak
het milieu minder belast.
Daarom wil de pSP onder meer:
- Stopzetten van de kerncentrales, het
ultracentrifugeprojekt (Almelo) en Kalkar.
Geen nieuwe kerncentrales.
- De baten van aardgas en olievondsten in
Nederland geheel aan de gemeenschap ten
goede laten komen.
- Afschaffen van het tarievenstelsel voor
aardgas en elektriciteit, waarbij de grootgebruiker - oat is meestal de (kapitalistische)
grootondernemer - de laagste prijs per eenheid betaalt.
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- Steun aan het onderzoek naar zonne-,
wind- en getijdenenergie.
- Het aan de kaak stellen van oproepen om
'de gordijnen te sfuiten' (minister Lubbers)
terwijl de militaire en andere verspilling
binnen ons kapitalistisch produktiestelsel
onaangetast bl ijft.

~.
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De verkorting van de arbeidstijd, maar ook
aktiviteiten in iedere woonwijk.
de toenemende werkloosheid, doet de be- - Uitbreiding van groenvoorzieningen, sporthoefte aan rekreatieve mogelijkheden toeneveldjes, zwembaden, speelplaatsen, tot iemen. Maar evenals er tussen werken en wodere woonwijk. Inpassing in nieuwbouwnen binnen een kapitalistische samenleving
plannen hiervan.
kunstmatig een steeds grotere afstand wordt - Behoud van bestaande volkstuinen. Bij
opgebouwd, gebeurt dat ook tussen wonen
noodzakelijk verdwijnen in ieder geval
en rekreatiemogelijkheden.
kompensatie in grand en een schadeloosDe PSP vindt dat de rekreatieve mogelijkhestelling.
den - sport, spel, kreatieve beleving, algeme- - Prijsbeheersing voor campings en toerisne ontwikkeling en dergelijke - voor iedereen
tische attrakties.
in gelijke mate toegankelijk moeten zijn. - Beschikbaar stellen voor rekreatie van miliAan de ruimtelijke scheiding tussen wonen
taire oefenterreinen.
en rekreEiren moet een einde worden ge- - Ruime subsidiEiring van amateursport, zomaakt, ook al om minder verstopte autowedat het lidmaatschap voor niemand bezwaarlijk kan zijn.
gen te krijgen.
De natuur moet in het algemeen voor ieder - Gratis toegang tot nationale parken, zwemvrij toegankelijk zijn, met uitzondering van
baden en dergelijke. Gratis beschikbaar
gebieden die beschermd moeten worden westellen van fietsen bij de ingangen en bij
gens bijzondere plantengroei, braedgebieden
NS-stations.
voor vogels of zoo Het openbaar vervoer - Bibliotheken eveneens gratis met meer inmoet goede mogelijkheden bieden in het verspraakmogelijkheden in het aanschaffingsvoer naar gebieden die geschikt zijn voor rebeleid.
kreatie op grate schaal.
- Voorzieningen voor gehandicapten bij allerlei rekreatieve en toeristische attrakties en
Daarom wil de PSP onder meer:
bij sportvelden en -terreinen.
- Gemeenschappelijke centra voor kreatieve
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De kunst is van oorsprong uit het volk voortgekomen. Naast de kunst als versiering van
ambachtelijke produkten en de religieuze
kunst bestaat al heel lang een maatschappijkritische kunst. Een deel van de kunstenaars
paste zich echter geheel aan de heersende
klasse aan.
De PSP wi! de graepen kunstenaars steune.n
die zich de laatste tijd gevormd hebben en
die de kunst terug willen brengen naar het
volk. Daarnaast dienen er garanties te komen
voor een behoorlijke bestaanszekerheid van
de kunstenaars.
Kunst kost geld om vier redenen:
- Er zijn instellingen nodig waar de kUnstenaars zich kunnen bekwamen.
- Om te werken hebben kunstenaars werkruimten en voorzieningen nodig.
- Het werk van de kunstenaars moet getoond
worden.
- De kunstenaar moet een gegarandeerd inkomen hebben.
Een belangrijk deel van dat benodigde geld
moet van subsidies komen. De laatste tijd wil
de overheid in toenemende mate die subsidiekraan dichtdraaien. Vooral de vormingskunstenaars dreigen daardoor in de knoei te
komen en het gevaar bestaat dat de kunst
kommercieel gaat funktioneren, wat voor de
kunst zelf een ernstige bedreiging vormt en

voor de kunstenaar tot mensonwaardige toestanden, als veel te lage beloningen en te
lange werktijden, zal leiden.
De PSP vindt dat de kunst terug moet naar
het volk en dat het beleid er op gericht moet
zijn dat aile kunstvormen zoveel mogelijk
voor ieder toegankelijk zijn.
De vormingskunst die zich meer op scholen
en buurten richt dan op het theater moet
naar de mening van de PSP eerder zwaarder
dan minder gesubsidieerd worden omdat deze kunstvormen werken aan het terugbrengen van de kunst naar het volk.
Daarom wil de PSP onder meer:
- Een zodanige subsidie dat de bestaanszekerheid van scheppende en uitvoerende
kunstenaars voldoende gewaarborgd is.
- Geen vormen van censuur bij de subsidiering.
.... Oemokratisering van de raden voor de
kunst en terugdringen van de te grote
macht van de ambtenaren binnen deze instanties.
- Uitbreiding van subsidies aan vormingskunst en met name aan strijdkultuur.
- Meer steun aan amateurs in de kunst.
- Vertegenwoordigers van kunstenaarsvakbonden in kultuur- en kunstorganen.

48

/

Te lang zijn de media - kranten, tijdschriften,
radio en TV - in handen geweest van een
elite van uitgevers en diensthoofden.
Daardoor worden de kwaliteit en de inhoud
in de eerste plaats bepaald door het streven
naar winst (door advertenties in de persorganen) of naar ledental (voor de omroepor··
ganisaties.) .
Dit heeft bij vrijwel aile grote media een beleid opgeroepen dat een toenemende 'vertrossing' in de hand werkt. De omroep en de
steeds meer in handen van enkele grote uitgevers komende kranten en tijdschriften zullen steeds meer streven naar een kleurloze
middelmatigheid, met aile gevaren daarvan.
De PSP vindt het een eis van demokratie dat
iedereen recht heeft op goede informatie
over alles wat van maatschappelijk belang is.
Kranten- en tijdschriftuitgave moet mogelijk
zijn zander afhankelijkheid van adverteerders. Bij de omroep is het in beginsel het
recht van de leden van de omroep om het beleid te bepalen. Bij veel omroepen zijn de le-

den aileen maar abonnee op de gids. De medewerkers hebben vooral ten aanzien van
maatschappelijke onderwerpen erg weinig
vrijheid van handelen.
Daarom wil de PSP onder meer:
- Omvorming van het bedrijfsfonds voor de
pers tot een subsidiefonds. V~~r een subsidie mogen aileen die bladen in aanmerking komen die een demokratisch statuut
hebben dat invloed garandeert van redaktie, personeel en abonnees. Dat fonds moet
o.a. meebetaald worden op een toeslag uit
de STER-reklame, zolang die nog niet is af·
geschaft.
- Ontkoppeling van abonnernent en lidmaatschap van de omroepen.
- Afschaffing van de STE R-reklame en niat
toelaten van kommerciele zenders.
- Kabelnetten aileen in gemeenschapshanden
en mede gebruiken v~~r plaatselijke en
eventueel regionale uitzendingen.
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watkost
ons programma?

Het PSP-programma is duur en toch ook
weer niet.
Het zou duur zijn als men onze maatregelen,
die in een revolutionair-socialistisch kader
zijn geplaatst, zou proberen uit te voeren
zonder de struktuur van de maatschappij te
veranderen. Daarom is het ook weer niet
duur, want een onder socialistische voorwaarden ingerichte maatschappij kent totaal
andere eigendoms- en bezitsverhoudingen,
zodat de situatie niet te vergelijken is.
Maar het programma is ook niet duur omdat
de uitvoering van die maatregelen die onder
het kapitalisme al uitvoerbaar zijn, tegenover
de hoge financiele kosten een aanzienlijke
toename van het welzijn opleveren.
Zeer veel van onze maatregelen zijn eigen-'
lijk al voor een deel uitvoerbaar binnen het
kapitalisme, als de politi eke wil er maar is.
Tegeliji<ertijd zou het uitvoeren ervan betekenen dat de weg wordt gewezen naar een
ander stelsel; het zijn veelal overgangsmaaF
regelen.
Voor al die voorstellen waar het bovenstaande voor geldt, is door ons zoveel mogelijk
aangegeven waar het geld (dat ook zou kunnen komen uit een aantal door ons voorgestelde bezuinigingen op maatschappelijk
nutteloze zakenl vandaan moet komen.
Veel veranderingen (zoals de wijzigingen in

de werkloosheidsbestrijding) betalen zichzelf
en in andere gevallen gaat het om verschuivingen binnen de grenzen van nu al gemaakte
kosten (zoals bij de herziening van het huur·
stelsel) .
Daarnaast zullen vele door ons beoogde
maatregelen kostenbeperkend werken. We
den ken aileen al aan nationalisatie van de
grond, woningbezit, bank- en verzekeringswezen en het afschaffen van het militaire
apparaat.
Toch blijven er ook dan nog een rij maatregelen over (zoals de uitbreiding van het
onderwijs) die veel extra geld kosten.Daarom
onderwijs) die vee 1 extra geld kosten. Daarom ook staan wij een verregaande herziening
van het belastingstelsel voor, zodat inderdaad de sterke schouders de zwaarste lasten
dragen, waarvan in het huidige stelsel natuurlijk helemaal geen sprake is.
1\an iedereen in Nederland, in Europa en in
de wereld een menswaardig bestaan garanderen is duur. Het is echter niet te duur,
want de benodigde rijkdom is of al aanwezig,
Of ze ligt binnen ons bereik. Wat slechts ontbreekt is de krachtige massabeweging, die
het mogelijk maakt de rijkdom te gebruiken
op de juiste manier.
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UITGAVEN VAN DE PSP EN DE STICHTING VORMING EN
SCHOLING PSP
o

o

o
o
C

o
o
o
o
o

Samenvatting van de belangrijkste beginselen van de PSP,
zoals vastgesteld op de Aigemene Vergadering van 1962,
gratis
Analyse en Beleidsplan, strategiestuk PSP, vastgesteld in 1971,
f.0,75
De PSP en de samenwerking van links (Kongresuitspraken van
'70, '71, '73 en '75), f. 0,75
De PSP over het vraagstuk van het geweld (kongresuitspraken
van '75) f. 0,50
Hoe ziet de PSP eruit?, introduktiescholing PSP, f. 1,50
Scholingsmap 'Socialisme, theorie en beweging', deel 1, f. 6,00
Scholingsmap 'Socialisme, theorie en beweging', deel 2, f. 6,00
(verschijnt in het najaar van 1977)
'Wie geen feminist is, is geen revolutionair', feminisme map,
f.4,50
'Contouren van een bezuiniging', onderwijsmap, f. 4,00
20 jaar PSP, 20 jaar strijd voor socialisme en vrede, f. 2,00
prijswijzigingen voorbehouden

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uitknippen en opsturen naar:
PSP - Postbus 700 . Amsterdam
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ledere twee weken verschijnt het PSP-blad RADIKAAL
Leden van de PSP antvangen RAD I KAAL GRATIS
Ban (apsturen naar PSP, Pastbus 700, Amsterdam)

o
o
o

een RADIKAAL en een aanmeldingsfarmulier vaar de PSP,
amdat ik lid wil warden
een acceptgirakaart vaar een proefabannement van een half
jaar vaar f. 8,00
idem vaal' een narmaal jaarabannement van f. 20,00

Of maak het bed rag aver ap giro 194240 van de PSP.

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uitknippen en opsturen naar:
PSP - Postbus 700 - Amsterdam
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Ja, ik wil (een of meer hokjes aankruisen)
o
o

het volledige AKTIEPROGRAMMA '77-'81
bestellen
inlichtingen over het lidmaatschap van de PSP

van de PSP

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uitknippen en opsturen naar:

PSP - Postbus 700 - Amsterdam

