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In het verleden ligt het heden,
in het nu wat worden zal.
Jlorgen is Ni,
DS'70, niet zo maar een politieke partij, maar een manier van denken, een
mentaliteit. DS'70 stelt het algemeen belang boven het groepsbelang en de
toekomst boven successen van korte duur. DS'70 is een toekomstgerichte
partij.
DS'70 is een warm voorstander van de parlementaire democratie. Wij zijn
echter van mening dat deze democratie in gevaar komt als kiezer en gekozene
te veel van elkaar vervreemden. In enkele politieke partijen krijgt het actieve
politieke kader steeds meer invloed op het stemgedrag van afgevaardigden in
de Tweede Kamer, gemeenteraden enzovoort. Er zijn redenen om aan te
nemen, dat de mening van dit kader niet overeenstemt met de mening van de
kiezer. De mening van de kiezer speelt dan ook een steeds kleinere rol. Wij
vragen ons zelfs af of de gekozenen nog wel weten, wat er onder de kiezers
leeft. DS'70 is van mening, dat de kiezer recht heeft op meer erkenning.
DS'70 kiest daartoe voor een Consultatief Referendum.
Zon Consultatief Referendum levert geen bindende uitspraak op. Dat zou ook
niet passen in het democratisch stelsel, dat wij kennen. In ons stelsel draagt
de kiezer vertrouwen over aan degene, die zijn stem krijgt. Dat moet zo
blijven. Maar de kiezer moet wel het recht hebben zijn mening kenbaar te
maken. Dat kan via het Consultatief Referendum, dat kan worden gehouden op
verlangen van een nader te bepalen aantal kiesgerechtigden, bijvoorbeeld
200.000. Daarbij blijft de eigen verantwoordelijkheid van de politicus echter
onaangetast.

Economische Zaken. In de komende jaren is weinig of geen economische
groei te verwachten. Het aantal inwoners stijgt echter nog steeds.
Voornamelijk door immigratie en de gevolgen daarvan. Dit betekent, dat er
gematigd moet worden. Het is een eis van rechtvaardigheid, dat er gematigd
wordt naar draagkracht. Voor een economisch herstel is het noodzakelijk, dat
iedereen matigt. Daar willen wij geen sprookjes over ophangen.
Ook de overheid zal moeten matigen.
Versterking van de economische basis is broodnodig: meer investeringen,
meer ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en het scheppen
van arbeidsplaatsen.
DS'70 pleit al jaren lang, maar nO zeer krachtig, voor een combinatie vanmaatregelen:

C)

-

een voortdurende kritische bezinning op overheidsuitgaven gepaard aan
een krachtige aanpak van de inkomens- en prijzenspiraal.

Werkgelegenheid. De werkgelegenheid is mede afhankelijk van onze concurrentie positie. Ons exportpakket is eenzijdig en daardoor kwetsbaar. De ontwikkeling van nieuwe technieken dient krachtig te worden bevorderd (geen
extra heffingen, die onze concurrentie positie verzwakken). Er dient een
krachtige arbeidsmarkt politiek gevoerd te worden, zoals een betere beloning
voor vuil en onaangenaam werk )waardoor de behoefte aan buitenlandse arbeidskrachten daalt), verruiming van het begrip passende arbeid )waardoor
het weigeren van passend werk minder gemakkelijk wordt) en er dient een
prikkel te zijn om werk te aanvaarden.

Bedrijfsleven. Een gezond bedrijfsleven is de kurk, waarop we drijven. Bevordering van het Midden- en Kleinbedrijf als broeikas van een nieuwe generatie
van trekpaarden van onze economie is van groot belang. Toepassing van (] rmicro-elektronische techniek en biochemie leent zich goed voor kleine bedrij
ven. De overheid dient, samen met de Universiteiten, de helpende hand te
bieden met voorlichting en technische hulp. De begeleiding op de export
markt moet worden uitgebreid.
erwogen moet worden de premie op investeringen te vervangen door een
gemene verlaging van ondernemingsbelastingen.
Landbouw en Visserij. Bij het streven naar economische gezondheid moet
rekening gehouden worden met eisen van sociale rechtvaardigheid en het
behoud van een natuurlijk milieu en een aantrekkelijk landschap. Beperkende
bepalingen voor de bio-industrie moeten de leefomstandigheden van het dier
verbeteren.
Verkeer en Vervoer. Het beleid dient gericht te zijn op vermindering van cie
behoefte om zich te verplaatsen. Dit kan onder meer door ccii betere
ruimlijke ordening met een gunstige menging van wonen, werken, winkelen
en Watie.
Financiën. Het is een sprookje, dat de laagst betaalden het slachtoffer zouden
worden van een drastische verlaging van overheidsuitgaven. Immers, een
groot deel van die uitgaven komt helemaal niet terecht bij degenen, waarvoor
ze bedoeld zijn.
Gestreefd moet worden naar het doorzichtiger maken van subsidies en
belastingen, omdat op dit moment niemand meer weet, wie nu eigenlijk voor
wie betaalt. De indruk bestaat, dat de lasten onevenredig zwaar drukken op
de doorsnee burger.
Ons fiscale stelsel is aan een fundamentele herziening toe. Op langere termijn
zal dit leiden tot een belangrijke belastingverlaging door optrekking van de
belastingvrije voet (waarvan de laagstbetaalden relatief het meeste profiteren)
en geleidelijke afschaffing van twijfelachtige subsidies en fiscale aftrekposten.
Het financieringstekort van de overheid moet kleiner worden. De overheid
behoeft dan minder te lenen, waardoor de rentevoet zal dalen. Dit vooral in
het belang van het bedrijfsleven en de werkgelegenheid.
Inkomens- en Vermogenspolitiek. Enkele politieke partijen hebben de mond
vol van een "rechtvaardiger inkomensverdeling", maar maken er zich wel
gemakkelijk van af. Verhoging van alle lagere inkomens en verlaging van alle
minder lage inkomens is hun oplossing. Naar de mening van DS'70 heeft dit
echter niets met rechtvaardig te maken. Immers, niet alle hogere inkomens
zijn erecht, maar ook niet alle lagere inkomens zijn onterecht. Een rechtvaarC.
inkomensverdeling kan alleen tot stand gebracht worden door een
heruezinning op de billijkheid van bestaande inkomensverschillen. Hiervoor is
nodig een goede, aan deze tijd aangepaste functieclassificatie,
Inkomensnivellering mag niet leiden tot het verdwijnen van de bereidheid tot
werken of het dragen van verantwoordelijkheid.
Sociale Zekerheid. Vereenvoudiging van de sociale verzekeringen is noodzakelijk en mogelijk. Misbruik en oneigenlijk dient, net als hij belastingen,
krachtig te worden bestreden.

ACH [LN VAN DE SAMENLEVh
emocratie. Het voortbestaan van een democratische sameid,
laat met de bereidheid van politieke partijen om naar elkaar te uste''
irnen te werken. Het opzwepen van (veelal verouderde) tegenstellingen om
die samenwerking onmogelijk te maken, wijzen wij ten zeerste af.
n ons land komen wetten op een democratische wijze tot stand. De overheid
heeft de plicht er voor te zorgen, dat deze wetten worden nageleefd.
In een veelzijdige samenleving als de onze past een gemengd economische
oerheidsbed ijven plaats is vr„.),structuur, waarin nadat
ttli'-i he
andere bedrijfsvormen.
Bestuurlijke verbetering. De pro. dwet dient de mogelijkheid enen te houden
om de jaarlijkse begroting om te zetten in een tweejaarlijkse. Tevens dient de
zittingsduur van Kabinet en Tweede Kamer te worden verlengd tot bijvoorbeeld 6 jaar. Hierdoor komt er meer tijd om de doelmatigheid van alle
overheidsuitgaven te toetsen en kan de Tweede Kamer het begrotingsbeleid
meer diepgaand behandelen.
Emancipatie. Op langere termijn moet de fiscale en sociale wetgeving
' 'ier
op een echtpaar zijn ingesteld en meer op de individuele mens. D
.int
echter zeer behoedzaam en geleidelijk te gebeuren om ernstige onrechtvaardigheden te vermijden.
Bij een meerderjarigheid van op 18-jarige leeftijd behoort financiële zelfstan
higheid, zodat niet de ouders aansprakelijk kunnen worden gesteld.
-distitie. Tegen onwettige acties en terreur dient krachtig te worden
opgetreden. Voor slachtoffers van geweldsmisdrijven moet een meer doelt effende begeleiding mogelijk gemaakt worden. Meer aandacht soc
veiligheid van de burger in zijn omgeving.
Adoptiemogelijkheden moeten worden verruimd.
he
oo
•;dic .'e
Massamedia. De bevolking heeft recht op een a
te
een vrije pers, radio en televisie. De overheid i!Ci.L hr e. rvoerhe
scheppen, die dit mogelijk maakt.

111. ZORG VOOR DE TOEKOMST.
Onderwijs. Een voortdurende toetsing van de kwaliteit van het onderwijsproces is nodig. Wij erkennen de noodzaak tot invoering van verbeteringen,
maar waarschuwen ernstig tegen onvoldoend zorgvuldig voorbereide grote
veranderingen in de onderwijsstructuur.
De drie belangrijkse functies van het onderwijs zien wij als volgt:
het zo goed mogelijk voorbereiden van (jonge) mensen op de voortdurende
veranderende wereld, het bevorderen van het vermogen goede beslis.(
te nemen en het ontwikkelen van de bereidheid tot dienstverleitingdan
mens en maatschappij;
het opheffen van de achterstandspositie van kansarme groepen,
• het soepel inspelen op vragen en behoeften van de arbeidsmarkt.

)

Financiering Onderwijs. De financiering van het onderwijs dient zodanig te
worden gewijzigd dat studenten onafhankelijk van hun ouders worden en
bovendien moet er een einde komen aan de ongelijke behandeling van
studerenden en niet-studerenden.
Aan alle 18-jarigen zouden waardepapieren moeten worden verstrekt op naam
(bonboekje). Dit bonboekje kan worden gebruikt voor betaling van studie of
door niet-studerenden voor een eerste aanbetaling voor een eigen woning,
voor de aanschaf van gereedschappen of andere duurzame goederen.

031

e kosten van het bonboekje wuden gefinenuin.
:udietoelagen voor 18-jarigen en ouder. Een en
'apport van DS'70, getiteld "Ruimte en Inkomen'

j.

Ruimtelijke Ordening. Nederland heeft een zeer hE
werken, recreatie, natuur en voedselproduktie. Een goede ruimtetjk
ordening is dan ook noodzaak. Mede daarom moet de overheid zeggenschap
hebben over het gebruik en beheer van grond. Onteigening geschiedt in beop basis van gebruikswaarde. Stadsvernieuwing is een nationale zaak,
waarvoor de financiële offers voor een groot deel ook nationaal gedragen
moeten worden.
Milieuhygiëne. Ter bescherming en verbetering van het milieU zijn vergaande
maatregelen nodig. De daarvoor benodigde offers moet Nederland aanvaarden. Kringloopprocessen zonder vervuiling verdienen de voorkeur.
Energiebeheer. Onze afhankelijkheid van olie(landen) moet zo snel mogelijk
urderi beëindigd. In het belang van de jongere generatie is een sober en verendci gebruik geboden. Het versneld opmaken van onze aardgasvoorraden
n wij onverantwoord, juist ten opzichte van deze jongeren.
regelen tot beperking van de consumptie van energie moeten gepaard
n.r met het zoeken naar een zuiniger produktie (het benutten van
.f'jalvuimte en -stoffen bijvoorbeeld) en het zoeken naar nieuwe energie
'runnen, zoals zon, aardwarmte en wind.
Onderzoek naar een maximale beveiliging van kernsplitsingsenergie moet
worden bevorderd, zodat, indien toepassing van deze energie niet vr mederi
an worden, deze toepassing met maximale zorgvuldigheid geschiedt.

•

Bevolkings- en toelatingsbeleid. Bepaalde werkzaamheden worden als
naangenaam en slecht betaald ervaren. Dit probleem kan niet worden
opgelost door het aantrekken van buitenlandse werknemers. Immers men zou
Jan steeds opnieuw groepen buitenlanders moeten aantrekken, omdat ool,
deze werknemers die werkzaamheden na korte tijd niet meer zouden willen
doen. De enige oplossing is verbetering van arbeidsomstandigheden en beloning, zodat onze eigen bevolking deze werkzaamheden weer ter hadn wil
nemen.
n Nederland moeten arbeidsbureaus worden gevestigd voor Surinamers die
werk zoeken in Suriname.
Binnen het kader van de ontwikkelingssamenwerking moet worden bijgedi
gen aan de realisering van het urgentieprogramma van de Surinaamseregering op het terrein van de werkgelegenheid, huisvesting en social(
zekerheid. Onderzocht moet worden hoe t'n iiqi'e.r nier Suninenie
ii
l°iv iiie vestiging aldaar kan worden bevorderd
lv. AANDACHT VOOR DE MENS.
Welzijnszorg. Voor alle openbare gebouwen en dienstverlenende instellingen
moet het treffen van aangepaste voorzieningen voor gehandicapten verplicht
gesteld worden. Er dient zo spoedig mogelijk een onderzoek te komen naar de
mogelijkheid van invoering van sociale dienstplicht.
Volksgezondheid. Het beleid moet niet alleen gericht zijn op het genezen van
zieken, maar ook op het verkrijgen en behouden van een goede gezondheid.
Van de burger mag een passende eigen bijdrage worden gevraagd teneinde
de zorg voor een goede volksgezondheid betaalbaar te houden. Inzake
abortus en euthanasie dient een regeling tot stand te komen, die medisch,
sociaal en juridisch verantwoord is.
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cikshuisve500g. Do bouw- en onderhoudskosten van huizen nlogeiL nDi
cager belast worden met het hoge BTW-tarief van 18%, maar met het lage
c:ief (thans 4%).
idividuele subsidies aan minder draagkrachtigen zijn aanvaardbaar voor
mver en zolang die nodig zijn om goed te kunnen wonen. Subsidies op huizen
i plaats van aan personen(objectsubsidies) moeten worden afgeschaft. Met
ooze subsidies zijn namelijk slechts weinigen te helpen (het gaat om hoge
bedragen). Bovendien is ook door officiële instanties (Sociaal Cultureel
Planbureau) gepubliceerd, dat deze subsidies veelal niet terecht komen bij
degenen, waarvoor ze bedoeld zijn.
Het verhuren van kamers (bijvoorbeeld aan studenten( moet weer aantrekkelijk worden gemaakt door een betere bescherming van de verhuurder en afschaffing van de inkomstenbelasting op ontvangen huur voor niet-professiomle verhuurders.
bonsumentenbeleid: De overheid dient de consument te beschermen tegen
schadelijke en gevaarlijke produkten, tegen valse voorspiegelingen hij reclame
ei: tegen agressieve verkoopmethoden.
Kunst. Voorkeur voor een democratisch opgebouwd verenigingsleven b
stichtingen en overheidsinstellingen. Geen automatische staatsverzorging
cunstenaars, eventueel wel tijdelijke steun aan beginnende kunstenaars.
Dpor t en Recreatie. De behoefte aan sport en recreatie wordt groter naarmate
de vrije tijd toeneemt. In samenwerking met de georganiseerde sportwereld
moet gestreefd worden naar uitbreiding van de mogelijkheden tot recreatieve
sport. Ook in het onderwijs dient meer aandacht besteed te worden aan
vrijetijds besteding (schaken, bridge etc.)
0. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE WERELD
buitenlands Beleid. In onze visie zijn linkse dictaturen even verwerpelijk als
echtse. Wij blijven streven naar ontspanning in de Oost-West verhoudingen.
Onze onderhandelingspositie mag niet worden verzwakt door eenzijdige
ontwapening. Vrede en veiligheid worden het best gediend in een samenwerkingsverband, te weten het Atlantisch Bondgenootschap.
Defensie. Wij wensen de wereldvrede niet in gevaar te brengen door op illubeste bouwen. Ons streven naar ontspanning in de Oost-Westverhoudingen
s gebaseerd op nuchter realisme: onderhandeling over algehele ontwapening
s alleen mogelijk vanuit een positie van machtsevenwicht. Wij zijn bereid die
offers te brengen.
Zonder defensie beheersen agressieve staten de wereld. Van vrijheid o
democratie is dan geen sprake meer, maar ook niet van ontwapenu
Defensie in Nederland heeft alleen zin in samenwerking met andere state.
zoals die gestalte heeft gekregen in de NAVO.
De besluitvorming inzake modernisering van kernwapens hangt ten nauwste
samen met het proces van de wapenbeheersing tussen Oost en West.
In het Midden Oosten dient gestreefd te worden naar een vredesregeli ng gebaseerd op de akkoorden van Camp David.
Ontwikkelingssamenwerking. De . ontwikkelingshulp moet in E.G verband
worden georganiseerd. Bij voorkeur wordt de hulp gegeven aan landen, die
hoge prioriteit geven aan verbetering van de armste groep van de bevolking.
Geen hulp dient te worden verleend aan landen, die de rechten van de mens
met voeten treden.

