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De communistische partij presenteert hierbij
haar actie- en eisenprogram. Het program
geeft op een breed terrein weer, welke
maatregelen de CPN geboden acht. Het
gaat daarbij om een veelheid van onderwerpen, van bewapening tot kunst.
In het program zijn tevens verwerkt de eisen
die zijn geformuleerd in resoluties van het
CPN-congres van juni 1980. Bovendien
behelst het, het zogenaamde 'Werkprogram', het voorstel dat de Tweede Kamerfractie van de communistische partij in
oktober 1980 heeft gesteld tegenover de
miljoenennota en de begroting voor het jaar
1981, zoals ze door het kabinet-Van Agt zijn
ingediend. Het plan van de CPN-kamerfractie is uitgewerkt in samenwerking met het
wetenschappelijk instituut van de partij, het
IPSO, en vormt tevens een nadere uitwerking van eerder vanuit dit instituut naar
buiten gebrachte denkbeelden over de
wijze waarop de crisis moet worden tegemoetgetreden.
Het geheel van denkbeelden zoals het hier
ligt, wordt door de CPN welbewust 'actieen eisenprogram' genoemd. Zij gaat er van
uit dat, terwijl het vastleggen van veel dingen in het parlement moet gebeuren en
daarvoor dan ook in het parlement moet
worden opgetreden, de mogelijkheid om
datte bereiken moet worden geschapen
door actie.
Zoals het optreden in het parlement op
zichzelf van groot nut kan zijn bij het opwekken van beweging onder het volk, zo is die
beweging op haar beurt weer van doorslaggevende betekenis als het gaat om het
vastleggen van resultaten in wetten, nota's
of andere standpuntbepalingen.
De neutronenbom zou nooit zijn afgewezen
zonder de massale actie daartegen; wijziging van de overleefde en schandelijke

,

abortuswetgeving zou nooit aan de orde
zijn gekomen, zonder de grote vrouwenacties; de berechting van Menten zou er niet
geweest zijn zonder de protesten tegen zijn
vrijlating; de prijscompensatie zou al lang
volledig zijn uitgehold als ze niet door
demonstraties en stakingen verdedigd was.
Het zijn enkele in het oog springende voorbeelden.
Maar ze spreken duidelijke taal.
Voor de CPN is deze samenhang tussen
parlementairen buiten-parlementair optreden altijd vanzelfsprekend geweest. Zij
heeft zich er nooit mee vergenoegd om in
openbare lichamen duidelijke standpunten
in te nemen die op de levensbelangen van
de bevolking gericht waren —zij heeft dat
altijd verbonden met het optreden buiten de
officiële vergaderzalen; op bedrijven, in
gemeenten, op nationale schaal. Zij heeft
dan ook bij de acties die wij hierboven noemden een, door iedereen erkende, bijzonder
belangrijke rol gespeeld. Als de CPN dan
ook een program opstelt, dan beoogt zij
daarmee twee doelen.
Zij zegt tot de Nederlanders: Hiervoor zullen
onze mensen optreden. Zij zegt tevens:
Hiervoor moeten wij allen gezamenlijk in
actie komen, om te bereiken dater resultaten
worden gehaald. Vandaar een ACTIE- en
EISEN-program.
Het program dat hiervoor u ligt is dus datgene waarde CPN, met steun vanuit de
bevolking, in het parlementvoor zal opkomen. Het bevat doelstellingen die vierkant
ingaan tegen datgene wat door het kabinetVan AgtiWiegel en de partijen die het steunen, wordt beoogd.
Het heeft punten gemeen met de programs
van andere partijen die oppositie voeren
tegen de CDA/VVD-regering, maar het onderscheidt zich daarvan eveneens.

Het 'werkprogram' van deTweede Kamerfractie, dat in alle duidelijkheid gericht is op
de handhaving van koopkracht voor lage en
midden-inkomens en op snelle vermindering van werkloosheid, mede door koopkrachthandhaving, is daarvan een duidelijk
voorbeeld.
De CPN is van mening dat het dringend
noodzakelijk is om tegenover de politiek
van de CDA/VVD-regering, die in vele opzichten rampzalige gevolgen dreigt te hebben, een duidelijke andere mogelijkheid te
plaatsen, vooral op de hoofdpunten die ons
allen aangaan.
De hoofdelementen in de huidige regeringspolitiek zijn:
Verlaging van de koopkracht van lonen,
uitkeringen, zelfstandigen-inkomens,
verhoging van noodzakelijke kosten als
huren en aardgas, bezuinigingen op
onderwijs, medische zorg en andere
uiterst belangrijke voorzieningen. Wat
zo bij de bevolking wordt weggehaald,
moet de winstpositie van de grote bedrijven versterken, ook als daarbij de
werkloosheid sterk toeneemt.
Verhoging van de bewapeningsuitgaven, vooral voor op een atoomoorlog
ingerichte vliegtuigen, schepen, tanks
en raketten — het enige waarop niet
gematigd wordt.
De ondergeschiktheid aan de NAVO-politiek neemt toe. Daarbij hoort dat enerzijds delen van het land sterk gemilitariseerd worden, anderzijds de voorbereiding tot het plaatsen van de beruchte
Amerikaanse atoomraketten, die in
Nederland door de meerderheid worden
afgewezen, voortgang vindt.
Een derde, en niette onderschatten
hoofdelement in de politiek, vormt de
geweldsdreiging. Tegenover de vele
protesten en de groeiende onzekerheid
bij grote aantallen mensen over de wegen die gevolgd worden, wordt in toenemende mate op geweld en dreiging met
geweld teruggegrepen, wordt steeds
meer een 'orde en gezag'-politiek bedreven.

-

-

-

Deze gedragslijn lokt op zichzelf nieuw
geweld uit, wekt en verscherpt valse
tegenstellingen en bevordert daarmee
ook het opkomen van verderfelijke fascistische en op rassenhaat gebaseerde
activiteiten.
De CPN is van mening dat het dwingend
noodzakelijk is hen die verantwoordelijk zijn
voor deze koers, en die nu beschikken over
een geringe meerderheid in de Tweede
Kamer, met kracht en vastberadenheid te
bestrijden en hen een nederlaag toe te
brengen, allereerst wat betreft hun steun bij
de bevolking, en vervolgens ook feitelijk bij
de verkiezingen.
De gevaren van oorlog, werkloosheid en
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geweldsdreiging die de huidige regeringspolitiek oproept zijn zo groot, dat ze gekeerd
moeten worden.
Kortom, de anderen moeten de meerderheid krijgen.
Het gaat er in de communistische opvatting
om, dat de leidingen van VVD en CDA met
hun politiek in de minderheid gebracht en
geïsoleerd worden, en dat een nieuwe,
progressieve meerderheid tot stand komt
waarop een andere regeringskoers kan
steunen. De CPN zal voor een dergelijke
koerswijziging haar volle gewicht in de
schaal werpen, binnen en buiten het parlement. Haar optreden zal erop gericht zijn,
juist op hoofdzaken andere wegen aan te
geven en daarvoor steun van de bevolking
te krijgen, zowel in acties als door stemmen
bij de verkiezingen.
Tegenover de hoofdlijnen van Van Agt stelt
de communistische partij de hoofdlijnen
)
van een beter beleid. De voornaamste trekken daarvan zijn:
Nietvermindering, maar handhaving
van de koopkracht is het beste middel
tegen groeiende werkloosheid. Aardgaswinsten, oorlogsuitgaven, kapitaalexport en de uit ons belastinggeld betaalde miljarden-geschenken aan grote
bedrijven en banken maken dat mogelijk.
Een concreet plan van werkschepping
kan de werkloosheid snel verminderen.
Afbraak van atoombewapening is be-
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slissend voor de toekomst van de mensheid. Gebleken is dat andere dan de
grote mogendheden aangewezen zijn
om daar eerste stappen toe te doen.
Nederland is, vooral ook door de gezindheid van onze bevolking, daarvoor bij
uitstek geschikt.
Daarom moeten de atoomraketten
definitief geweigerd worden en moeten
de eerste feitelijke stappen worden
gezet, om ons land kernwapen-vrij te maken.
De spanningen in de samenleving laten
zien dat er groot en ontoelaatbare onrecht
bestaat. Bewegingen als het kraken, de
vrouwenbevrijdingsstrijd, de acties
tegen de kernenergie tonen dat aan.
De democratie eist dat zulke diepgaande
bewegingen niet beantwoord worden
met dreigementen, met geweld en met
lege verwijzingen naar parlementen
rechtstaat, maar dat de vraagwstukken,
die zo'n grote beroering wekken, zelf
worden aangepakt.
Democratie is niet het straffen of intimideren van bewegingen, maar het geven
van een antwoord daarop. Dat iseveeens
de basis, waarop de democratische
krachtenbundeling tot stand moet komen, die een halt toeroept aan fascistische en racistische verschijnselen.
De democratisch gezinde burgers bestrijden zulke ontoelaatbaarheden 'iet
best, doorde handen ineen te slaan en
actief op te treden, overal waar zulke
verschijnselen zich voordoen—zoals in
de afgelopen tijd al talloze malen is gebeurd.
Zij mogen daarbij een beroep doen op
de overheid, om hun bij dit optreden op
alle mogelijke manieren behulpzaam te
zijn. De CPN is van mening dat het hooghouden van de anti-fascistische tradities
uit oorlog en verzet een van de belangrijkste ideële wapenen vormt om dit doel
te bereiken.

Dit zijn de hoofdlijnen van het CPN-optre-

den, tegenover die van het CDA/VVD-kabinet.
Voor dit standpunt bestaat grote sympathie,
ook buiten de kring van de communistische
partij en haardirecte vrienden. Velen voelen
het als een noodzaak, dat een krachtenbundeling zich hierop richt, dat een nieuwe
meerderheid een politiek als deze garandeert.
Erzijn, binnen de huidge oppositie-partijen,
ook andere stromingen. Er zijn er die ondanks de teleurstellingen met de kabinetten
Drees-Romme, Cals-Vondeling en Den UylVan Agt, terugwillen naar soortgelijke constructies.
Binnen het CDA zijn er ook nogal wat die
menen dat de politiek van matiging en
bewapening in dit soort regeringen beter
kan worden doorgevoerd dan openlijk met
de VVD.
De CPN wijst deze 'aankleding' van de matigings-en bewapeningspolitiek vierkantvan
de hand. Zij keert zich met grote kracht
tegen diegenen die al bij voorbaat toegeven
aan de eisen van rechts, die de verlangens
vanuit de bevolking opofferen voor hun
wens om samen met de CDA-leiders te regeren.
Zou dat gebeuren, dan zal er van een werkelijke koerswijziging geen sprake zijn. Dan
wordt links gebruikt door rechts. De nieuwe
meerderheid die wij voorstaan, keert zich
tegen rechts, breekt met de politiek van Van
Agt, treedt op voor een Nederland dat vrij is
van atoomwapens, vrij van werkloosheid
en Vrij van geweldsdreiging.
Van zo'n meerderheid is de CPN de vurigste
voorvechtster.
Zij is daarin onmisbaar.

Ens een diepgaande verandering van de richting van de staatsuitgaven noodzakelijk, die
een halt toeroept aan de toenemende werkloosheid en nieuwe werkgelegenheid schept.

De bescherming van de werkgelegenheid,
de bestrijding van de werkloosheid en het
scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen,
vereist naar de mening van de CPN allereerst
de verdediging van de koopkracht voor
lagere en midden-inkomens en
deverdediging en uitbreiding van de
collectieve voorzieningen.
Dat is voor het bestrijden van de economische crisis van fundamenteel belang.
Om tot richtingsverandering van de staatsuitgaven te komen en voor het verkrijgen
van de benodigde middelen om effectieve
crisisbestrijding ter hand te nemen, zijn een
aantal maatregelen op verschillende gebieden noodzakelijk.
-

-

Winsten
Crisisbestrijding verlangt dat er een einde
wordt gemaakt aan de bevoordeling van
grote concerns en banken.
Het afromen van de winsten van monopolies en banken, kan onder meer plaatsvinden
door speciale belastingheffing en de aanwending daarvan voor investeringen en
werkgelegenheid in ons land, volgens plan
en onder democratische controle.

EEG-dictaten
Doorbreking is nodig van de onderschikking
van de nationale belangen aan EEG-dictaten
op het gebied van de handelspolitiek, regionale ontwikkeling, belastingsmaatregelen
zoals m.b.t. BTW, industrie- en havenbeleid.
De voor ons land, verhoudingsgewijs, zeer
grote bijdrage aan de EEG-begroting, kan
drastisch omlaag.

Handelsverkeer
De positie van Nederland vereist de bevordering van het handelsverkeer naar alle
zijden, verbreking van de eenzijdige gerichtheid op de handel met de Duitse Bondsrepubliek en de EEG, verbetering van de handelsbetrekkingen met de socialistische
landen en de landen die zich van het kolonialisme hebben bevrijd.

Bewapeningslasten
Verlaging van de militaire uitgaven en andere onproduktieve bestedingen door de
rijksoverheid op dit gebied.

Hoge inkomens
Kapitaalexport
Ingegrepen moet worden in de kapitaalexport, door invoering van een strikt stelsel
van vergunningen, dat de valuta-zwendel
en de speculatie van de multinationals en
banken onmogelijk maakt en voorrang
afdwingt voor de noodzakelijke investeringen in eigen land.

Naast de eerder genoemde maatregelen
moeten voor de lasten van de economische
crisis de hoge inkomens en vermogens
worden aangesproken door:
opheffing van privileges en voordelen
die het belastingstelsel de hoge inkomens biedt;
een eind maken aan belastingzwendel

-

-

-

-

en het aanpakken van het z.g. 'zwarte drcult';
verhindering van buitensporige belastingaftrek en niet belaste vermogensaanwas, waardoor de rijksten zich mede
ten laste van de fiscus miljarden toeëigenen;
verhoging van belastingen en premies
voor de hoogste inkomens.

-

gemeenten en uitbreiding van financiële
mogelijkheden voor het realiseren/bespoedigen van plaatselijke werkgelegenheidsprogramma's;
uitvoering van een groot program van
woningbouw, stadsvernieuwing, warmte-isolatie van woningen en openbaar
vervoer.

Prijzen
Aardgas
Het benutten van aardgasrijkom en andere
bodemschatten dient aangewend teworden
voor het beschermen en scheppen van
werkgelegenheid. Daarvoor is nodig:
beëindiging van de uitverkoop van het
aardgas tegen lage exportprijzen;
stopzetting van de controle van de oliemaatschappijen over de aardgas-exploitatie;
de opbrengsten van het Groninger aardgas moeten aan de gemeenschap ten
goede komen en de extra opbrengsten
die daardoor ontstaan, moeten deels
besteed worden aan de ontwikkeling
van de noordelijke provincies en Limburg.
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De bestrijding van de inflatie verlangt allereerst een prijsstop bij de grote winstmakers
en scherp toezicht op de prijsvorming en
het afdwingen van prijsverlagingen, die
mogelijkzijn bij daling van de grondstoffenprijzen of waardevermeerdering van de
gulden.

-

Kleine en middelgrote ondernemingen

-

Nationaal beleid

?

De hoge werkloosheid in een aantal regio's
en gemeenten vereist verder een actief
nationaal beleid, gericht op de belangen
van de werkers, zoals:
ondersteuning van bedrijven en werkgelegenheid in bedrijfstakken als scheepsbouw, textiel en karton, mede in het licht
van de regionale achterstelling van
Groningen, Twente en andere gebieden;
een stimulerend beleid en meerfinanciële ruimte voor provincies en gemeenten;
meer bevoegdheden aan provincies en

-

-

-

Voorop moet staan de bescherming van
midden- en kleinbedrijf tegen de machtsuitoefening van banken en monopolies, zowel
de bescherming van nationale industrie en
landbouwtegen dumping-praktijken.
De nadruk moet liggen op de bevordering
van de ontwikkeling van de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO), op de
afbouwvan de WIR en uitbreiding van de
hulp aan kleine en middelgrote ondernemingen door onder meer:
verschaffing van risico-dragend vermogen;
credieten voor ontwikkeling van nieuwe
projecten;
subsidies bij het scheppen van arbeidsplaatsen;
oriëntering van de beschikbare gelden
voortechnische ontwikkeling, op steun
aan de kleinere ondernemingen;
verschaffing van technische en onderzoeksteun door daarvoor toegeruste
overheidsinstellingen;
verlaging van de rentelasten voor de
KMO.

-

-

-

-

-
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Wetenschap en techniek
De oriëntatie van de produktie en de toepassing van wetenschap en techniek, dient
gericht te zijn op de behoeften van onze
bevolking, op verbetering van de arbeidsomstandigheden (veiligheid, arbeidstempo)
en op het milieu binnen en buiten het bedrijf.
Verder zijn initiatieven vereist van de overheid voor nieuwe en zinvolle produktiemogelijkheden, zoals o.a. exploitatie van kolenen magnesiummijnen met nieuwe ontginningstechnieken.
Verdere ontwikkeling van onderwijs en
vakopleiding en aanwending en ontplooiing
van de in ons land aanwezige, hoogontwikkelde vakbekwaamheid en kennis.

Zeggenschap

WE
Handhaving van de koopkracht voor lage en
midden-inkomens
Geen enkele aantasting van de volledige
en automatische prijscompensatie.
Loonsverhoging is noodzakelijk bij elke
lastenverzwaring op gebied van premies, belastingen of anderszins, die niet
door prijscompensatie wordt gedekt.
Ongedaanmaking van reedsgetroffen
maatregelen en intrekking van verdere
plannen tot inkomensbeperking voor
afzonderlijke groepen, zoals overheidspersoneel, leerkrachten en andere trendvolgers.
Terugdringing van grote inkomensverschillen door een versneld optrekken
van de laagste inkomens; verbetering
van de laagste inkomens dient door de
ondernemers te worden gefinancierd en
nietten laste van andere werknemers.
Gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid;
verbetering van de wet 'Gelijk loon voor
vrouwen' door uitbreiding van de werkingssfeer en sancties op ontduiking.
Opheffing van de verhoging van de
ziekenfondspremie voor in deeltijd werkenden.
Hogere waardering voor huishoudelijke
en lagere administratieve functies.
Verbetering van de beloning voor zwaar,
smerig en onregelmatig werk.
De wet op het minimumloon dient ook
te gelden voor alle deeltijd arbeid.
Tegen elke poging tot aantasting van
inkomensrechten van jongeren, door
aantasting van de minimumjeugdlonen,
door zakgeldpraktijken e.d.; verlaging
van de leeftijdsgrens voor het minimumloon.
Invoering van de CAO's voor arbeid in
loondienst, waar deze ontbreken.
In alle bedrijfstakken moet een algemene
pensioenvoorziening gelden met recht
op een pensioen van 70% van het CAOinkomen, met als vloer het minimumloon.

-

-

-

-

Van wezenlijk belang bij dete nemen maatregelen tot bestrijding van de economische
crisis, is het terugdringen van de invloed
van de vertegenwoordigers van multinationals en banken in de regering en aan de
toppen van het ambtenarenapparaat, sanering van ambtelijke commissies en openbaarheid van de verbindingen en contacten
tussen ministeries en ondernemingen. Verder:
het ondernemingsbeleid moet onderworpen worden aan een democratische
controle van de werknemers, hun gekozen vertegenwoordigers en vakbondsafdelingen;
de door de werkers bijeengebrachte
gelden, zoals pensioen- en verzekeringsfondsen (die tientallen miljarden omvatten) moeten onder controlevan de werknemers worden gebracht en worden
aangewend voor de nationale behoeften
en niet voor kapitaalexport;
de ondemocratische PBO-organen en
andere vormen van bureaucratische
verspilling moeten worden afgeschaft.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

king van de progressie in de inkomsten-,
vermogens- en successiebelasting.

Geen breideling van de onderhandelingsvrijheid van de vakbeweging of
welke andere vakbondsrechten dan ook.
Afwijzing van loonmaatregelen en van
geleide loonpolitiek.
-

-
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Om koopkrachthandhaving te bereiken
bij een beperkte loonstijging is een effectieve bestrijding van de inflatie noodzakelijk. Niet de loonkostenstijging ligt aan
de bron van de inflatie, maar veeleer de
woonkostenstijging, de prijsopdrijving
door de grote ondernemingen, de overheidstarieven.
Verscherping van het prijsbeleid, uitbreiding van het werkingsgebied, beperking
van de margestijging; controle op de
prijsvaststelling door de internationale
concerns in het bijzonder: bij doorberekening van invoerprijzen uitgaan van de
werkelijke kosten.
maximering van de huur- en tariefstijgingen tot het gemiddelde inflatietem-

-

po.
-

-

-

-

-
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loskoppeling voor de kleinverbruikers
van de aardgasprijs van de internationale
olieprijzen en bevriezing op het huidige
peil.
Openbaarheid van met name hogere inkomens.
Extra belastingheffing op zeer hoge inkomens.
Aanpakken van grote vermogensbezitters, van hen die door opeenhoping van
commissariaten, adviseurschappen e.d.
buitensporige inkomens verwerven.
Opheffing van privileges en voordelen
die het belastingstelsel de hoge inkomens biedt; drastische beperking van
aftrekposten en vereenvoudiging van
het stelsel.
Verandering van de inkomensverdeling
en opheffing van bevoordeling moet
worden aangepakt vooral via de belastingheffing; optrekken en op den duur
opheffen van het maximum bij de heffing
van sociale premies;
het bestrijden van belastingfraude en
belastinglekken (spaarbrieven); verster-

3. Werkgelegenheid
In vervolg op haar eisen tot crisisbestrijding
treedt de CPN op:
Voor volledige werkgelegenheid, tegen
bedrijfssluitingen en massa-ontslag.
Voor garanties in CAO's of arbeidsovereenkomsten voor behoud van arbeidsplaatsen, tegen collectief ontslag en
voor opvullen van 'natuurl ijk verloop'.
Voor verkorting van de werktijd met
behoud van loon; voorverkorting van
de arbeidsdag met behoud van loon;
verlenging van vakanties.
Voor de door de werkers naar voren
gebrachte eisen tot verlaging van de
pensioengerechtigde leeftijd, in het
bijzonder in slijtende beroepen; recht op
vrijwillig uittreden voormannen vanaf
60 jaar, voorvrouwen vanaf 55 jaar, met
garantie van inkomen.
Verbetering van ploegendiensten met
behoud van loon, in het bijzonder in de
volcontinue, waar vierploegendienst
moet worden vervangen door vijfploegendienst.
Geen inkrimping maar uitbreiding van
werkgelegenheid in sociale, culturele en
medische dienstverlening.

-

-

-

-

-

-

-

-

Voor ruimere omscholingsmogelijkheden en faciliteiten voor verhoging van
vakbekwaamheid en ontwikkelingsniveau.
Speciale aandacht is vereist voor het
terugdringen van werkloosheid onder
vrouwen en jongeren die het ernstigst
door hetterug lopen vanwerkgelegenheld worden getroffen; meer opleidingen bij Centra voor Vakopleidingen voor
beroepen waarin veel vrouwen werk
zaam zijn.
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Bijzonder maatregelen ter bestrijding
van de jeugdwerkloosheid; verlenging
van de leerplicht tot achttien jaar; versnelde opvulling van vacatures en opheffing van vacaturestops bij de overheid, mede ter bevordering van de werkgelegenheid voorjongeren.
Geen verruiming van het begrip 'passendearbeid'; verplichte melding van
vacatures door bedrijven; een beter
bemiddelingsbeleid door Gewestelijke
Arbeidsbureaus, ook ten behoeve van
deeltijd-werknemers.
Bescherming van werkgelegenheid en
inkomen van de werkers tegen de gevolgen van de invoering van automatische
produktiemethoden zoals in bank- en
verzekeringsbedrijf; geen verzwaring
van taken maar benutten van de automatisering voorverkorting van de werktijd.
Opnemen van het recht op arbeid in de
Grondwet.

Een zelfstandig rechtop uitkering voor
iedereen, afschaffing kostwinnersbegrip
en het begrip economische eenheid.
-

Geen ontkoppeling van uitkeringen en
lonen.

-

-

-

Democratische controle van direct belanghebbende op uitvoering van de
sociale wetgeving.

-

-

-

-

Berekening van de uitkering naar het
laatstverdiende dagloon, inclusieftoeslagen, tariefverdiensten, overuren e.d.,
dus afwijzing van het plan om het kale
loon als uitgangspuntte nemen.
Vermindering premiedruk op de uitkeringen.
Maatregelen ter bescherming van de
koopkracht van AOW-ers; optrekking
van de AOW-uitkering voor ongehuwden en alleenstaanden van 70% naar
75%.

Geen aantasting van de WAO door
verhoging van de drempel van 15% naar
25%.

IJP71IIFffj
-

Door de toenemende werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid zijn steeds meer
mensen afhankelijk van een werkloosheids-,
arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering. Nog een groter aantal is afhankelijk
van een volksverzekering zoals de AOWAWW e.d.
De vergaande aanval op hun inkomenspositie door matiging van de lonen (direct effect
op uitkeringen) en aantasting van de uitkeringen is dan ook onaanvaardbaar. De bezuinigingen moeten tot staan worden gebracht en de nu al aangerichte schade aan
de uitkeringen hersteld.
-

Handhaving van het sociale-verzekeringsstelsel; geen invoering van de
plannen om te komen tot één algemene
uitkering.

Geen wijziging van de huidige refertepenode waarnaar de uitkering wordt berekend.
Handhaving verdiscontering van de
verminderde kans op werkgelegenheid
in de WAO-uitkering voor onbepaalde
duur; tegen de huidige afschattingspraktijk van arbeidsongeschikten.

-

-

Maatregelen om de mogelijkheid arbeidsongeschiktte worden tegen te
gaan door arbeidstijdverkorting met
behoud van loon, verlaging pensioengerechtigde leeftijd, verbetering arbeidsomstandigheden en uitbreiding verplichting werkgevers gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te houden.
Verbetering begeleiding arbeidsongeschikten.
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-

Geen aantastingen voorzieningen voor
arbeidsongeschikten in het kadervan de

-

AAW.
-

-

-

I
-

-

-

-

-

-

Rechtop AAW zonder voorwaarden
voor iedere arbeidsongeschikte man of
vrouw. De voorwaarde dat in het jaar
voorafgaande aan de ziekte een bepaald
inkomen moet zijn verdiend, wordt afgewezen.

-

-

-

Vorming van een verzekerings voor de
kosten van bedrijfsverzorging in geval
van ziekte voor agrariërs en middenstanders.

Verhoging grondslagen AAW.
Geen aantasting arbeidsongeschiktheids- en bejaardenaftrek in het kader
van de inkomstenbelasting.
Geen aantasting begrip passende arbeid.
Verruiming mogelijkheid tot om- en
bijscholing voor mensen meteen uitkering.
Verlenging van hetzwangerschapsverlof
en het scheppen van de mogelijkheid
van verlof van de vader na de geboorte
van een kind; ziekteverlof bij ziekte huisgenoten (kinderen).
Verlenging duur WWVtot de hele werkloosheidsperiode.
Verhoging WWtot90%en WWVtot80%
van het werkelijk verdiende loon.

-

-

-

-

-

-

-

-

Afschaffing strafuitkeringen.
Geen gedwongen plaatsing in sociale
werkplaatsen.
-

-

Verbetering bijstandswet (verhoging
van de normen, geen inhouding bij
eigen woningbezit, geen aftrek van het
inkomen van de vrouw of kinderen op
de uitkeringen, geen aantasting huurvergoeding voor bijstandstrekkers).

Handhaving en verbetering regeling
beeldende kunstenaars (BKR).
Geen aantasting RWW-uitkeringen
schoolverlaters.
Verbetering bijverdiensten- en bijzondere bijstandsregeling in de algemene
bijstandswet (besluit landelijke normering).

-

-

-

-

Verlaging van de loon- en inkomstenbelasting beneden de 50.000 gulden.
Afschaffing van de schandaal belasting.
Optrekking van de belastingvrije voet
voor zelfstandigen.
Optrekking van de belastingvrije voet
voor de gehuwde werkende vrouw.
De fiscale verzelfstandiging van de
vrouw moet worden uitgebreid.
Aflopende drempel voor buitengewone
lasten voor mensen tot en met een modaal inkomen.
Invoering van een verdergaand progressief tarief in de vermogens belasting.
Extra belastingheffing van kapitaalbezitters en van hen die door opeenhoping
van de commissariaten, adviseurschappen en andere duurbetaalde ondernemersdiensten exorbitante inkomens
verwerven.
Geen belastingdiscriminatie bij rolwisseling van man en vrouw.
Alle noodzakelijke levensbehoeften,
waaronder het gasgebruik voor gezinnen, onder het lage BTW-tarief.
Volledige terugbetaling van teveel betaalde belastingen en premies.
Geen rechtstreekse financiering van de
EEG-begroting uit de BTW-heffing.
Invoering van een stelsel van heffingen
op kapitaalexport.
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beidsvoorwaarden, uitgaande van de
CAO als minimumakkoord.

Gemeentelijke belastingen en tarieven
-

-

-

-

Geen verdere verhoging van de onroerend goed belasting; wijziging van de
verdeelsteutel (beoordeling liggingsfactoren en aard van het gebruik) van de
onroerend goed belasting, zodat een
groter aandeel wordt betaald door de
grote bezitters van het onroerend goed.
Geen verdere verhoging van de gemeentelijke en provinciale belastingen
en tarieven.
Geen opcenten op onroerend goedbelasting door gewesten.
Geen verdere verhoging van de milieuheffing voor de huisgezinnen.

Geen aantasting van de rechtspositie
van de ambtenaren.

-

-

Geen aantasting van het stakingsrecht.
Geen overheids- en justitiebemoeienis
in arbeidsconflicten.
Ookstakingsrechtvooroverheid5Per
soneel.

-

-

-

-

Voor onbelemmerde onderhandelingsvrijheid voor de vakbonden zonder overheidsinmenging.
Voor uitbreiding van vakbondsrechten
in het bedrijf.
Voor omvorming van de ondernemingsraad in personeelsraden, uitsluitend
bestaande uit gekozen vertegenwoordigers van alle werknemers onder uitsluiting van ondernemersdeelname.
Voor uitbreiding van de bevoegdheden
van de gekozen personeelsvertegenwoordigingen: waaronder controle op
het ondernemingsbeleid op investeringen en op de aanwending van overheidssteun;
over de wijze van toepassing van nieuwe
produktietechnieken die invloed op het
werk en de werkgelegenheid hebben en
over het verbeteren van loon- en ar-

Voorverbetering van dewerkomstandigheden.
Voor het terugdringen van het ziekteverzuim doorverlichting van de arbeid,
bestrijding van jaagsysteem, verbetering
van de werkomstandigheden, bestrijding van het werken met voor de gezondheid schadelijke stoffen en van
werkmethoden die de werkers zowel
lichamelijk als geestelijk te zwaar belasten. Voor het instellen van door het
personeel gekozen veiligheidscommissies, toegerust met uitgebreide bevoegdheden op het terrein van de veiligheid en de controle van de werkomstandigheden. Voor uitbreiding van de bevoegdheden en de middelen van de
arbeidsinspectie onder controlevan
bonden en werknemers. Intrekking van
de geheimhouding bij het onderzoek
naar ongezonde en onveilige werkomstandigheden.

-

6. Rechten van de
werkers
-

Geen vervanging van beroepskrachten
doorvrijwilligers.

-

-

-

-

-

Geen discriminatie in het werk, of bij
werving, promotie of sollicitatie, op
grond van levensovertuiging, huidskleur, leeftijd, seksuele geaardheid of
burgerlijke staat.
Geen ontkoppeling van leer- en arbeidsovereenkomsten.
Uitbreiding van de vakanties.
Ruimere, voor iedereen toegankelijke,
omscholingsmogelijkheden; cursussen,
bedrijfs- en andere opleidingen moeten
worden verbeterd, gelijkelijk toegankelijk worden gemaakt voorvrouwen;
uitbreiding van het aantal centra voor
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vakopleiding ook vooropleidingen waar
gewoonlijkvrouwen aan deelnemen;
financiële tegemoetkoming voor deelnemers aan scholings- en onderwijsprojecten in de vorm van subsidies en studietoelagen zonder leeftijdsgrenzen.
Handhaving van de rechtspositie van de
werklozen en andere uitkeringsgerechtigden; verbetering rechtspositie WAOers m.b.t. keuringen en tewerkstelling.
Handhaving en uitbreiding van de toegankelijkheid van de sociale en culturele
voorzieningen voor uitkeringsgerechtigden
Werk in WSW-werkplaatsen alleen op
vrijwillige basis.
-

-

-

-

-

-

-

Voor het opnemen van het recht op
arbeid in de grondwet.
Vastleggen van het recht op goede en
volwaardige medische en maatschappelijke zorg.

Voor verbetering van de positie van de
buitenlandse werknemers
-

den, noch voor hun bestaan, noch met
het oog op hun land van herkomst.

De CPN gaat er bij haar optreden voor de
buitenlandse arbeiders vanuit dat zij
deel uitmaken van de arbeidersklasse in
ons land.
Tegen achterstelling van buitenlandse
arbeiders, m.n. op hetterrein van de
loon- en arbeidsvoorwaarden, de vakbondsrechten, de huisvesting, scholings-en promotiemogelijkheden.
Voor versterking van de democratische
organisaties van buitenlandse arbeiders.
Tegen een integratiebeleid dat, voorbijgaand aan de achtergestelde economische en maatschappelijke positie van
de buitenlandse arbeiders en hun gezinnen, ertoe leidt dat zij veel van hun eigen
identiteit en cultuur moeten inleveren,
zonder reële ontplooiingsmogelijkhe-

-

-

Voor intrekking van de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (1 novemberwet) omdat daarmee de buitenlandse
arbeiders nog afhankelijker gemaakt zijn
van de ondernemers door sterke beperkingen voor het veranderen van baan of
promotie ed. Deze wet verschaft een
legale basis voor discriminatie op grond
van nationaliteit.
Vooreen beleid (wettelijk kader) dat lidt
tot opheffing van illegale arbeidsplaatsen doorverbetering van de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden.
Effectieve controle open bestraffing van
ondernemers die buitenlandse arbeiders
te werk stellen zonder vergunning.
Legalisatie van de buitenlandse arbeiders die slachtoffer werden van de
WABW door het gebrek aan een rechtvaardige overgangsregeling.

Verbod van Grijze Wolven en Amicales,
en hun mantelorganisaties, die slechts
ten doel hebben om de buitenlandse
arbeiders te intimideren, onder controle
van het regime in hun vaderland te houden, en zo de strijd voor hun rechten en
belangen hier en in hun land van herkomsttegen te gaan.

rîri1
De CPN acht het midden- en kleinbedrijf
met zijn vakkennis en dienstbetoon onmisbaarvoor een juiste, hoogwaardige en
veelzijdige goederenvoorziening.
De positie van het midden- en kleinbedrijf
wordt bedreigd door de economische en
politieke machtsbundeling van de grote
concerns, hetgeen door de EEG verder is
gestimuleerd.
De daling van de koopkracht heeft al tot

in
problemen geleid in een groot aantal branches, die voor hun afzet direct van deze
koopkracht afhankelijk zijn.
De verdedig ing van het levenspeil acht de
CPN dan ook van vitaal belang voor de
bescherming van het midden- en kleinbedrijf en de daar aanwezige werkgelegenheid.
De CPN eist, naast de elders genoemde
sociale en fiscale maatregelen:
Verbetering van kredietvoorzieningen;
verlichting van premielast, die onevenredig zwaar op het midden- en kleinbedrijf drukt; ruimere ontheffing van BTWbepalingen.
Steunen bescherming bij het oprichten
van inkoopcombinaties t.b.v. het midden- en kleinbedrijf; sterke uitbreiding
van de kleinschaligheidstoeslagen in het
kadervan de op werkgelegenheid gerichte bedrijfssteun; een goede financieringsregeling ter bestrijding van indirecte planschade (koude sanering) respectievelijk nadelige gevolgen van grote
openbare werken.
Financiële steun en betere sociale regelingen voor bedrijven, die op coöperatieve grondslag werken; meer aandacht
voor de economische betekenis en
motivatie van ideële en alternatieve bedrijven.
Betere huurbescherming voor bedrijfspanden van middenstanders.
Meer inspraakt.b.v. het midden-en
kleinbedrijf bij alle planologische werkzaamheden van stads-, rijks- en provinciebesturen; duidelijk en gratis sociale,
economische en juridische informatie
t.b.v. het midden- en kleinbedrijf; bescherming van de middenstand tegen
agressieve verkoopmethoden van warenhuizen en grootwinkelbedrijven.

-

-

-

-

behoudende versterking van deze belangrijke nationale bedrijfstak.
Daarbij gaat het in de eerste plaats om de
verbetering van de bestaansmogelijkheden
van de mensen die daarin werken of in de
toekomst zullen gaan werken. De CPN stelt
met name de garantievan levensvoorwaarden en levenskansen van de jonge boeren
voorop. Tot de maatregelen die noodzakelijk
zijn om hen een bestaan te verzekeren behoren:
Beëindiging van op liquidatie van grote
delen van de land- en tuinbouw gerichte
EEG-maatregelen en -voorschriften.
Terugdringing van de invloed van de
multinationals op het EEG-landbouwbeleid. Hefboom hiertoe is hetterugd ringen
van de greep van concerns als Unilever,
KSH en Wessanen en de Rabobank op
het Nederlandse landbouw- en EEG-beleid.
Voor bescherming van de bestaansmogelijkheden van de landbouwbedrijven
en voor behoud en uitbreiding van de
werkgelegenheid in de land- en tuinbouw.
Voor alle land- en tuinbouwproducenten
moeten de opbrengstprijzen de kosten,
inclusief die van de agrarische arbeid,
op een gemiddeld bedrijf dekken.
Een minimum inkomen moet worden
gegarandeerd.
De bestaande overproduktie, zoals in de
zuivel, dientte worden opgevangen
door vraagvergroting.
Bestrijding van de huidige politiek, zoals
die in de EEG-top is besloten, om door
het laag houden van de prijzen voor de
boeren te kunnen bezuinigen op de
overheidssteunmaatregelen op de landbouw. Dit lost het vraagstukvan de
overschotten niet op, maar verslechtert
slechts het lot van de boeren.
Belangrijke sectoren van land- en tuinbouw die bloot staan aan dumpingspraktijken of exportbelemmeringen
moeten worden beschermd.
Een strikte prijsbeheersing van grond,
energie, kunstmest en hypotheken.

-

-

-

-

-

-

-

-

FJE
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Het optreden van de CPN voor de Nederlandse land- en tuinbouw richt zich op het

-
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Daartoe overheidsmaatregelen tegen de
concerns en baken die hier een rol in Spelen.
Grondprijsverlaging moettot stand
komen door een algemeen voorkeursrecht van land- en tuinbouwgrond, via
een centrale instelling en onder controle
van boerenorganisaties.
Pachtprijzen mogen alleen de stijging
van de eigenaarslasten volgen.
Financieringsfaciliteiten bij bedrijfsovername of bedrijfsaanvang.
Prijsbeheersing voor alle industrieel
toegeleverde agrarische produktiemiddelen.
Ruime subsidiëring en uitbreiding van
bedrijfsverzorgingsdiensten.
Beschermingvantuinbouwenfruitteelt
tegen import uit 'derde landen'.
Geen verhoging van het aardgas voor
de tuinbouw.
Geen van bovenaf opgelegde landschapsparken, maar reële invloed van
boeren en hun organisaties op inrichting
en bestemming van het landelijk gebied.
Geen afremming van de uitvoering van
ruilverkavelingen, wel verlaging van de
lasten.
Afschaffing van de zogenaamde milieuheffing.
Opheffing van het landbouwschap en
andere PBO-organen.

-

-

-

-

-

waarop zij door historische specialisatie
recht hebben.
Nationale maatregelen op financieel
gebied in het bijzonder voor de kottervloot die voornamelijk op de vangst van
tong, schol en garnalen is aangewezen.
Om de visstand te verbeteren en de
quotering te kunnen uitvoeren zijn rentesubsidies en vergoedingen nodig voor
het levensonderhoud om de Nederlandse visserij in staat te stellen door een
paar moeilijke jaren heen te komen en
de werkgelegenheid en vloot in stand te
houden.

-

-

-

-

-

-

-

9. Vrede, veiligheid er,
ionale
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Voor onverkorte bescherming van de nationale souvereiniteit van ons land, voor handhaving van de Nederlandse grondwet waarin ook is vastgelegd dat het Nederlandse
parlement de enige gekozen volksvertegenwoordiging is.
Voor uitvoering van het akkoord van Helsinki, dat de nationale zelfstandigheid van
ieder land garandeert en inmenging van
welke aard dan ook verbiedt.
Geen produktie, maar een internationaal
verbod van de neutronenbom.

-

Nu geen nieuwe Amerikaanse atoomraketten in Nederland, maarookin de
toekomst niet.

Schippers
-

-

-

Behoud van de evenredige vrachtverdeling.
Geen ontrekking van vracht aan de
schippersbeurs.
Optrekking van de beurstarieven.

-

-

Visserij
-

Verruiming van detong- en scholquota
in het kader van de interne visserij-afspraken voor de Nederlandse kottervloot

-

Verhindering van de uitvoering van de
NAVO-beslissing van december 1979
inzake de Cruise- en de Pershing 11-raketten.
Kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland; geen atoomraketten,
niet in Nederland, niet in Europa.
Verwijdering van alle atoomwapens uit
Nederland; geen uitrusting Lance-raket-
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ten met atoomkoppen; geen atoomtaken
voor Nederlandse strijdkrachten.

-

-

-

Geen nieuwe atoomwapens in de Duitse
Bondsrepubliek, waar revanchistische
krachten streven naar een zogenaamde
Europese kernmacht.
Het voortzetten van de ontspanning in
Europa, die voor de gehele wereld van
belang is en die nodig is op het politieke,
zowel als op het militaire vlak.

Voor een optreden van Nederland bij de
MBFR-onderhandelingen dat zich baseert op tastbare stappen van ons land
in de richting van internationale ontspanning en met name in de richting van
ontspanning in Europa.

-

-

-

-

-

-

Het stopzetten van de militaristische
verspilling van grondstoffen en kapitaal,
die de problemen van de ontwikkelingslanden onoplosbaar maakt en de economische crisis in de kapitalistische landen
verscherpt.

-

-

-

-

Een einde te maken aan de militarisering
in de verschillende regio's van ons land,
waarbij de strijd in Limburg, Brabant en
de noordelijke provincies, maar ook het
optreden tegen het leggen van een
rakettengordel rond Rotterdam, van het
grootste belang zijn.

Eensgezinde weerstand tegen een NAVO-politiek die steeds duidelijker in
tegenstelling komt te staan tot de belangen van de volkeren van de NAVO-lidstaten en die deze zelfs dreigt mee te
sleuren in conflicten buiten het NAVOverdragsgebied (Midden-Oosten, ZOAzië).

-

-

-

-

-

Stappen om Nederland Vrij te maken
van de NAVO, met als uiteindelijk doel
de opheffing van de militaire blokken.
Verwijdering van het AFCENT-hoofdkwartier uit ons land.

-

-

Geen legering Nederlandsetroepen in
de Bondsrepubliek.
Geen buitenlandse militaire vestigingen
in Nederland.
Tegen integratie van Nederlandse strijdkrachten met de Bundeswehr.
Tegen de vorming van een Europees
leger door militaire integratie.
Tegen een Europees interventie leger.

Het doorbreken van boycotmaatregelen
tegen de Sowjet-Unie en het ontwikkelen
van de Oost-West-dialoog, waarbij de
kleine en middelgrote staten en in het
bijzonder de niet-gebonden landen een
belangrijke positie rol kunnen spelen.
Onmiddellijke ratificatie van het SALT 2verdrag tussen de Verenigde Staten en
de Sowjet-Unie.

Het tegengaan van een verdere proliferatie van atoomwapens, die in het bijzonder voor de volkeren in de derde
wereld een groot gevaar kunnen vormen.
Een Nederlandse bijdrage aan de nietspreiding van kernwapens door af te
zien van elk project (UCN, Kalkar) dat
een bijdrage kan vormen tot de vorming
van een Westduitse atoommacht of
reactionaire regimes als in Brazilië, ZuidAfrika en Pakistan helpt bij hun atoomplannen.

Uitbanning van bacteriologische en
chemische wapens.
Paal en perk aan het optreden van de
internationale wapenhandel in Nederland stellen.
Geen militarisering van de Nederlandse
industrie.
Doeltreffende vervolging en bestraffing
van corruptie bij militaire aankopen.
Verbod van wapenleveranties aan neokoloniale regimes.
Voor vrijheid van meningsuiting in het leger..
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Geen beroeps- of vrijwilligersleger.
Geen besteding van werkgelegenheidsfondsen voor militaire doeleinden.
Voor de belangen van de werkers, voor
de bescherming van de Nederlandse
nationale belangen tegen elke EEG-aanslag daarop.
Tegen uitholling door de EEG van de
internationale verdragen, waarin de
nederlaag van het Duitse imperialisme
en de overwinning van de anti-fascistische krachten is vastgelegd en die de
souvereiniteit van de landen in Europa
verankeren.
Tegen elke stap in de richting van een
politieke unie en voor het ongedaan
maken van alle daartoe reeds genomen
maatregelen.
Voor maatregelen die ons land kunnen
vrijwaren van grensoverschrijdende
milieuvervuiling, zoals de Rijnvervuiling,
opslag van atoomafval in zoutlagen etc.
Voor een consequente verdediging van
sociale voorzieningen waarbij gewaakt
moet worden tegen de neiging in de
EEG om voorzieningen in de verschillende landen op het laagste niveau gelijkte
schakelen.
Voorsteunverlening aan de thans door
de EEG-politiek achtergestelde regio's.
Tegen de vorming van miljarden opslokkende EEG-fondsen, die besteed worden
aan financiering van de EEG-bureaucratie en aan manipulaties ten bate van
multinationals en banken.
Voorgebruikvan het EEG-landbouwfondsten behoeve van de instandhouding in plaats van liquidatie van agrarische bedrijven.
Voor een verenigde nationale herdenking op 4mei; voor herstel van de vijfde
mei als jaarlijkse nationale feestdag.
Voor de.massale jaarlijkse herdenking
van de Februaristaking 1941 als historische daad met een blijvende en actuele
betekenis voor democratie, tegen racisme en anti-semitisme, voor vrede en

-

nationale souvereiniteit.
Voor solidariteit met democratische en
vredelievende krachten in de Bondsrepubliek, die zich verzetten tegen het
revanchisme, Berufsverbote en andere
autoritaire praktijken.

De CPN is voor ontwikkelingssamenwerking
die uitgaat van:
Materiële steun aan bevrijdingsbewegingen die optornen tegen feodale corrupte regimes, welke door buitenlandse
imperialisten in stand worden gehouden.
Het opeisen en afdwingen van vrijheid
voor alle politieke gevangenen in Indonesië, ook terdoodveroordeelden, wier
leven, zolang zij niet vrij zijn, in levensgevaar is.
Herstel van burgerrechten voor vrijgelatenen, geen discriminerende belemmeringen bij terugkeer in de maatschappij.
Herstel van de volksrechten, de vrijheid
van Organisatie van politieke partijen
(allereerst PKI en PNI), vakverenigingen,
boerenorganisaties en culturele organisaties, die vanaf het begin van deze
eeuw reeds een belangrijke bijdrage
hebben geleverd aan de nationale en
revolutionaire bewustwording in Indonesië, het recht op vrije verkiezingen.
De Nederlandse regering moet hiervoor
in internationaal verband directe stappen ondernemen.
Geen ontwikkelingshulp voor het concentratiekampregime van Soeharto;
stopzetting van Nederlandse deelname
aan de IGGI-conferenties.
Voor isolering van de junta in Chili.
Voor economische boycot door Nederland van het apartheidsregime in ZuidAfrika; als eerste aanzet, invoering van
een olie-embargo.
Verhindering van elke wapenleverantie.

-

-

-

-

-
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Maatregelen tegen in Nederland gevestigde multinationals en banken die meewerken aan de instandhouding van het
apartheidsregime.
Verbreking cultureel akkoort met het
Vorster-bewind dient ook officieel te
worden bekrachtigd.
Ontwikkeling van bilaterale economische en culturele betrekkingen met
landen die een duidelijk anti-imperialistische koers varen en waarde volksrechten gegarandeerd zijn —voor dit doel
moeten naast andere middelen ook de
ontwikkelingshulpgelden worden aangewend, b.v. als het gaat om Vietnam,
Cuba, Angola, Guinee-Bissau, Mozambique en Nicaraqua.
Geen ontwikkelingshulp-gedrag naar de
richtlijnen van de EEG, het Internationale
Monetaire Fonds en de Wereldbank,
maar uitgaande van wederzijdse belangen en op bilaterale basis.
Actieve ondersteuning van de voorstellen die in het kadervan de Verenigde
Naties door de niet-gebonden landen
worden gedaan (plan-Castro voor een
fonds van 300 miljard dollar) en die erop
gericht zijnde arme landen niet verder
op te zadelen met schuldenlasten en
met een hulp die uitsluitend ten goede
komt aan voorzieningen waarvan in de
eerste plaats de buitenlandse investeerders profiteren.
Onafhankelijkheid voor deAntillen;
opheffing van het koloniale Statuut;
terugtrekking van het koloniale militaire
apparaat; maatregelen voor economische steun, zodat inwoners zich niet
genoodzaakt zien te vertrekken.
De CPN is voor een ontwikkelingshulp,
die gestalte krijgt door de impulsen
vanuit de massa-beweging in Nederland
voorsolidariteit met de derde wereldlanden en die een duidelijkanti-imperialistisch en anti-koloniaal karakter heeft.
Steun voor economische projecten in
Suriname, gericht op werkgelegenheid;
steun voor hen, die vanuit Nederland
weer naar eigen land willen terugkeren.

-

-

-

-

Voor de voorziening in de Nederlandse
energiebehoefte allereerst aanwending
van aardgasvoor binnenlands gebruik;
intensief onderzoek naar heropening
van mijnen en ontwikkeling van nieuwe
ontginningstechnieken en nieuwe verbrandingstechnieken, opdat geen schade aan het milieu wordttoegebracht.
Tegen elke vorm van aanwending van
kennis en technologie op het gebied van
kernenergie voor aanmaak en verdere
spreiding van kernwapens;
Tegen levering van kerninstallaties en/of (
kerntechnologie aan landen die het nonproliferatieverdrag niet hebben ondertekend;
Geen enkele medeplichtigheid aan de
nucleaire aspiraties van West-Duitsland;
Afwijzing van de uitbreiding van het UCproject en geen levering van verrijkt
uranium aan Brazilië;
Tegen elke betrokkenheid van Nederland, ook van Nederlandse ondernemingen aan de snelle kweekreactor in Kalkar.
Geen opslag van radio-actief afval in de
Nederlandse bodem.
Geen uitbreiding van het aantal kerncentrales in ons land; sluiting van de kerncentrales Dodewaard en Borssele.
Uitbreiding van research en subsidies
voor nieuwe energiebronnen zoals
zonne-energie, windenergie, enz.
Uitbreiding van de research ter oplossing
van milieu- en veiligheidsvraagstukken
bij het huidige gebruik van kernenergie
en bij de verwerking van radio-actief afval.
In op nucleair gebied werkzame bedrijven dient de zeggenschap van vertegenwoordigers van het personeel te worden
gegarandeerd overveiligheids- en milieukwesties, tevens moet de bevolking
van de betrokken gemeente worden ingeschakeld.
Tegenover de huidige macht van de

-

-

-

-

-
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grote kapitaalsgroepen en militaristische
groepen over de energievoorziening
moeten vormen van democratische
controle worden afgedwongen.
Energieproblemen, zowel eventuele
schaarste als schade aan het milieu,
mogen niet worden 'opgelost' via het
prijsmechanisme, waarvan de lagere en
midden-inkomens altijd de dupe zijn.
Energie-prijsstijgingen behoren in de
prijscompensatie.

-

12. Milieu
-

-

-

-

De vervuiling van lucht, bodem, water
en de geluidsoverlast dient in de eerste
plaats tot staan te worden gebracht door
in de industrie, de landbouw en ook
dienstverlenende sectoren produktie tot
stand te brengen die geen overlast veroorzaken. De milieuwetgeving dient
zodanig te worden aangepast en verbeterd dat deze vervuiling aan de bron kan
worden bestreden en teniet kan worden
gedaan op kosten van de werkelijke vervuilers.
In de industrie en zonodig ook in dienstverlenende bedrijven moeten door de
werknemers en de vakbeweging commissies worden aangewezen, voor
controle op vervuiling door de produktie
en de veiligheid van de omgeving, die
kennis kunnen hebben van alle benodgde gegevens van het bedrijf en ook uitvoerende bevoegdheden hebben.
Bedrijven moeten jaarlijks een stoffenen energiebalans publiek maken.
Zodanige verandering van de berekeningswijze van de milieuheffing, dat
huishoudens minder worden belast.
Met zeer grote kracht wordt opgetreden
tegen de vervuiling van de Rijn, zoals die
plaatsvindt door industrieën in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Nederland.
De levering van aardgas aan die landen
wordt gebonden aan te nemen maatre-

gelen tegen vervuiling van de Rijn.
Het storten van chemisch afval en kernafval in de bodem, de binnenwateren en
de Noordzee wordt verboden.
Voor een verantwoorde vernietiging of
neutralisering van dit afval worden
installaties gebouwd en reeds bestaande
verbeterd; de kosten van vernietiging of
neutralisering van dit vuil komen voor
rekening van de ondernemers.
Handhaving en uitbreiding van bestaande natuurgebieden.
Geen aantasting maar herstel van het
Waddengebied.
Tegen de aanleg van militaire oefenterreinen.
Uitbreiding van woongebieden met
ontzien van natuurschoon.
Het loodgehalte van benzine dient te
worden verlaagd; het gebruik van gas
als brandstof voor het openbaar vervoer,
met name in de steden, dient met kracht
te worden bevorderd; in nieuw te bouwen personen- en vrachtauto's dienen
naverbrandingsinstallaties te worden
opgenomen.
Geluidsoverlast door het verkeer dient
met afwerende maatregelen te worden
bestreden, zonodig ook aan te brengen
in woningen.
Het gebruik van gas dientte worden
aangewend ook om een milieuvriendelijke produktie tot stand te brengen.
Bedrijven e.d. die bij het komen tot een
schone produktie financiële moeilijkheden ondervinden, moeten van de regering tijdelijke hulp ontvangen onder
controle van het daar werkende personeel en de vakbeweging.

-

-

-

-

13. Democratisch
rechten
i
Onze uitgangspunten daarbij zijn:
Voor democratisering van de maatschappij.

-
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Voor behoud en uitbreiding van de
democratische vrijheidsrechten.
Tegen herlevend fascisme en racisme
en voor uitbanning van elke vorm van
onderdrukking en discriminatie.
Tegen autoritair en gewelddadig optreden van de overheid en voor democratisering van de overheidsapparaten, zoals
leger, politie en justitie.
Voorbehoud en uitbreiding van de
parlementaire democratie en de democratische grondslagen van de rechtsstaat.

-

-

-

-

Daarom treedt de CPN op:
Tegen alle vormen van rassendiscriminatie, antisemitisme en discriminatie
naar politieke overtuiging, seksuele
geaardheid of anderszins.
De Nederlandse Volksunie moetverboden worden.
Consequente uitvoering van de wet op
niet-verjaring van oorlogsmisdaden en
misdaden tegen de menselijkheid, opsporing, vervolging en berechting van
de nazi-misdadigers die ongestraft zijn
gebleven.
Openbaarheid van de archieven die
inzicht kunnen geven omtrent de krachten die in de na-oorlogse periode oorlogsmisdadigers in bescherming hebben genomen.

-

-

-

Bestrijding en bestraffing zonder aanzien
des persoons van corruptie en machtsmisbruik in het overheidsapparaat.
Beëindiging van elke vorm van politieke
discriminatie in het overheidsapparaat.
Opheffing van het stakingsverbod voor
ambtenaren.

Het politie-apparaat moet ondercontrole
worden gebracht van de gemeentebesturen en worden gedemocratiseerd.
Progressieve mensen mogen niet worden geweerd, geen represaillemaatregelen tegen politiefunctionarissen die
progressieve standpunten innemen.
Uitsluiting van diegenen die zich identificeren met fascistolde of racistische organisaties.
Politiemensen moeten het recht hebben
oneigenlijke politietaken te weigeren.
Geen 'shoot-to-kill'-methoden bij politioneel optreden.
Opheffing van de BVD en andere antidemocratische geheime diensten.
Voor verdediging van de democratische
rechten van de dienstplichtigen, zoals de
vrijheid van meningsuiting, het recht op
petitie, demonstratie en Organisatie.
In militaire dienst moeten de vakbondsrechten en de vrijheid van meningsuiting
gewaarborgd worden.
Militairen moeten het recht hebben
atoomtaken te weigeren.
Opheffing van de militaire rechtspraak in
vredestijd.
De democratische rechten van dienstplichtigen, onder-officieren en officieren
moeten beschermd worden tegen willekeurvan het NAVO-apparaat en van zijn
representanten in de legertop en onder
het officierenkorps.
Ontbinding van militaire en mobiele
eenheden, die gericht zijn op gewelddadig optreden tegen democratische acties
van de bevolking.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tegen wijzigingen in het kiesstelsel, die
zich baseren op 'drie- ofvierstromenland' en de vertegenwoordiging van de
andere politieke groeperingen in openbare lichamen uitsluiten.
Voor handhaving van het stelsel van
evenredige vertegenwoordiging.
Voor volledige handhaving van de
grondwettelijke vastgelegderechten van
het parlement. Geen overdracht van
bevoegdheden aan het EEG-parlement.
Terugdraaien van autoritaire ontwikkelingen, waarbij bevoegdheden bij de
uitvoerende macht (ministeries) worden
geconcentreerd en zodoende aan de
openbare controle worden onttrokken.

-

-

-

-

Doeltreffende maatregelen ter voorkoming van terroristische acties, allereerst
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-

-

-

-

-

-

doorvergroting van de waakzaamheid
van de bevolking daartegen, doorvoorlichting over de achtergronden en politieke gevaren van hetterrorismeen door
bestrijding van de grondslagen daarvan.
Er moet een einde komen aan het al dan
nietvanuit het buitenland georganiseerde optreden van geheime organisaties
met militaire en para-militaire training.
Krachtig optreden tegen illegale wapenhandel en wapensmokkel.
De CPN wijst met kracht elke vorm van
razzia's tegen bevolkingsgroepen van de
hand.
Er moet een einde worden gemaakt aan
de activiteiten van buitenlandse geheime
diensten in ons land, zoals die van het
Suharto-regime.
Geen inmenging van Westduitse justitieautoriteiten in de rechtsgang in ons
land, geen introductie van Westduitse
methoden van behandeling van gevangenen.
Afwijzing van Nederlandse deelname
aan de zgn. Europese Conventie tegen
het terrorisme, die de democratische
rechten van de bevolking aantast.

De gemeente
Verdediging en versterking van de gemeentelijke autonomie door:
Vergroting van de bevoegdheden op het
gebied van volkshuisvesting en volkswoningbouw, welzijn, onderwijs, cultuur, werkgelegenheid, openbaar vervoer en sociale voorzieningen, door
decentralisatie van provincie en rijkstaken en beschikbaarstelling van toereikende financiën.
Scheppen van mogelijkheden voor
gemeenten om werkgelegenheid te
creëren.
Strijd tegen de uitholling van de gemeentelijke financiën, zoals dat door de
regering de laatste jaren wordt doorgevoerd,waardoor het voorzieningenniveau over de gehele linie wordt aangetast en de lasten doortariefsverhogingen
en belastingverhogingen op de bevolking worden afgewenteld.
Er moet méér geld komen voor de gemeenten om de toenemende taken in
het belang van de bevolking naar behoren te vervullen; volledige vergoeding
door het rijk van de uitgaven voor onderwijs en bijstandswet.

-

-

-

-

Verdediging van de persvrijheid voor
democratische krachten, tegen het streven tot gelijkschakeling van de publiciteitsmedia binnen het kader van de
NAVO- en EEG-politiek.
Tegenover de grote persconcentraties in
handen van kapitaalkrachtige concerns
moeten terwille van de democratische
pers speciale maatregelen worden getroffen m.b.t. verzendtarieven, papierprijzen en advertentiespreiding.

-

-

-

Het omroepbestel dient te worden gedemocratiseerden mag niet worden misbruikt voor bepaalde partijpolitieke doeleinden.
De NOS moet alle maatschappelijke en
levensbeschouwlijke stromingen in ons
land aan het woord laten.

-

-

-

Wettelijke mogelijkheden voor de gemeenten om op te treden tegen speculatie met grond en gebouwen en tegen
leegstand van voor bewoning geschikte
panden.
Méérwoningbouwin gemeenten met
woningnood.
Geen binnengemeentelijke decentralisatie, gezien ook de slechte ervaringen die
hiermee zijn opgedaan.
De burgermeesters dienen door de
gemeenteraad te worden gekozen.
De verplichte uitgaven voor de BB moeten op korte termijn verdwijnen.
Gemeentelijke herindelingen behoren

-

-

-

-

met de grootst mogelijke democratische
waarborgen te worden omkleed, terwijl
de bevolking van het begin af aan bij de
besluitvorming moet worden betrokken.
Vooraf moet de noodzaak van een herindeling op afdoende wijze worden aangetoond; financiële nadelige gevolgen van
een eventuele herindeling behoren bij
hetwetsontwerp te worden geregeld en
door het rijk te worden betaald.
Vergroting van de medezeggenschap
van de werknemers en hun organisaties
in het bestuur van gemeentelijke bedrijven.
Toetreding van gemeenten tot gewesten
moet berusten op basis van vrijwilligheid.
Afwijzing van centrale ingrepen door de
rijksoverheid in de gemeentefinanciën.
Afwijzing van het systeem dat per circulaire de gemeente wordt voorgeschreven hoeveel de tarieven en belastingen
moeten worden verhoogd. Deze politiek
maakt de gemeenten tot devoornaamste
uitvoerdervan de bezuinigingspolitiek
van de regering. Dat is in strijd met de rol
en detaakvan de gemeenteraad.
Uitbreiding en versterking van de gemeentelijke democratie door het betrekken van de bevolking in een vroeg stadium bij besluitvormingsprocessen die
grote groepen van de bevolking direct raken.

De provincie
-

-

Uitbreiding en vernieuwing van de democratie op provinciaal niveau moet
doelstelling zijn van het provinciaal bestuur.
Door toeneming van de bevoegdheden
raakt de beslissingsbevoegdheid van de
provincie steeds meer het belang van
iedere inwoner van de provincie.
Overdracht van rijkstaken naar de provincie moet versterkt plaatsvinden,
terwijl de provincie zich meer moet

-

inspannen om taken aan de gemeenten
over te dragen.
Het provinciaal bestuur moet veel meer
de pleitbezorger zijn voor de gemeenten
bij de rijksoverheid en de gemeentelijke
autonomie veel krachtiger verdedigen
dan nu het geval is.

Functionele bestuursvormen
De steeds verdergaande ambities van colleces van Gedeputeerde Staten (het dagelijks
bestuur van de provincies) dient te worden
afgewezen, om door middel van 'schappen'
zoveel mogelijk bestuursvormen te scheppen die steunen op gemeenschappelijke
regelingen en die zich slechts beperken tot
één onderdeel van het bestuurzoals de
waterschappen, zuiveringsschappen, recreatieschappen e.d.
De verkiezingen daarvoor worden niet
rechtstreeks gehouden en de samenstelling
is doorgaans vrij ondemocratisch. Het vergroot de macht van de colleges van GS
onevenredig en holt de zeggenschap van
zowel provinciale staten als van de gemeenteraden sterk uit, organen die wel rechtstreeks door de bevolking worden gekozen.
Decentralisatie
Beslissingen behoren op het laagst mogelijke niveau te worden genomen. Daar is de
zeggenschap van de bevolking en haar
inbreng het grootst. Veel beslissingen die
door het rijk worden genomen kunnen
beter door de provincie worden behartigd.
Tegelijkertijd kunnen veel bevoegdheden
van de provincie beter door de gemeenten
worden uitgeoefend.
De commissarissen der Koningin behoren door de provinciale staten te worden
gekozen.
De uitkeringen aan de provincies behoren drastisch te worden verhoogd om de
toenemende taken naar behoren te
kunnen vervullen.
Provinciale bijdragen aan de BB behoren
op korte termijn te verdwijnen.

-

-

-
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Provinciale herindeling
Een peperdure provinciale herindeling
dient niet plaatstevinden. Dit geld kan beter
aan de provincies worden uitgekeerd om
vraagstukken van woningbouw, openbaar
vervoer, milieu, gezondheidszorg e.d. op te
lossen.
De provincies moeten grote bevoegdheden krijgen om een provinciaal economisch beleid te voeren, dat er op
gericht is de werkgelegenheid op regionaal niveau zelfstandig te ontwikkelen.
Daarvoor dient een reëel deel van de
financiële middelen, die de rijksoverheid
ter beschikking staan voor economische
doeleinden aan de provincies ter beschikking te worden gesteld.
Scheppen van mogelijkheden voor
provincies om werkgelegenheidte creëren.
Vergroting van de medezeggenschap
van de werknemers en hun organisaties
in het bestuur van de provinciale bedrijven.

-

-

-

-

-

-

Vrouwen hebben rechtop betaald werk
buitenshuis. De CPN komt op vooreen
actief werkgelegenheidsbeleid voor vrouwen, waarbij de volgende eisen centraal
staan:
Verkorting van de arbeidsdag met behoud van loon, waardoor huishoudelijke
taken en moederschap beter te combineren zijn met een baan en makkelijker
met een eventuele partner gedeeld
kunnen worden.
-

-

-

15. Bevrijding van de
vrouw
De CPN treedt op voor bevrijding van de
vrouw. Met dat doel voert de CPN strijd
voor volledige gelijkberechtiging van de
vrouw op alle terreinen van het leven en
,keertzich tegen bekrompenen reactionaire
opvattingen die zich tegen haar bevrijding
verzetten.

-

-

-

Vrouwen moeten zelf kunnen beslissen
over hun eigen lichaam en toekomst; in
verband daarmee eist de CPN:
Abortus uit het wetboek van strafrecht.
De vrouw beslist over afbreking van de
zwangerschap, (in plaats van: in overleg
met haar arts).

De kosten van een abortus moeten worden opgenomen in het ziekenfondspakketen in de particuliere verzekering.
Een actiever vervolgingsbeleid van
politie en justitie inzake verkrachting.
Betere opvang bij de politie van verkrachtingsslachtoffers.
Strafbaarstelling van verkrachting, ook
binnen het huwelijk.

-

-

-

-

Vrijwilligsters mogen geen vervanging
zijn van beroepskrachten.
Geen discriminatie in hetwerk of bij
werving, promotie of sollicitatie op
grond van sekse.
Doorvoering van gelijke beloning bij
gelijkwaardige arbeid —sancties bij
overtreding van dewet'gelijk loon voor
vrouwen'—opwaardering van
vrouwenarbeid.
Alle banen dienen open te staan voor
vrouwen. Met name ooktechnische
beroepen. Voorrang voor vrouwen in
functies bij de overheid.
Wettelijke regeling van kinderopvang
als basisvoorziening.
Meer betaalbare kinderopvang en overblijfmogelijkheden voor schoolgaande
kinderen.
Uitbreiding van betaald zwangerschaps-

vrouwen werkzaam zijn.

en bevallingsverlof met tenminste vier
weken.
-

-

-

-

Recht op onbetaald verlof met behoud
van de arbeidsplaats en van dezelfde
vooruitzichten gedurende een jaar na de
geboorte van een kind.
Invoering van ouderschapsverlof (met
andere woorden, ook de vader kan i.p.v.
de moeder een jaar onbetaald verlof krijgen).
Bijziektevan huisgenoten (kinderen)
moeten als er geen andere verzorging is
zowel werkneemsters als werknemers
recht krijgen op betaald verlof.

-

-

-

-

-

Uitbreiding van de mogelijkheden voor
deeltijd arbeid. De wet op het minimumloon dient ook te gaan gelden voor alle
deeltijdarbeid.
Gelijke uitkeringsrechten.
Betere arbeidsomstandigheden en promotiekansen.

-

-

Recht van de vrouw op een zelfstandige
economische positie.

-

-

-

-

-

Verzelfstandiging in de sociale verzekering en bij de belasting.
Afschaffing van het kostwinnersprincipe.
Gelijke pensioenrechten voor mannelijke en vrouwelijke werknemers, zowel
wat betreft deelname aan de pensioenfondsen, het pensioenpakket als recht
op AOW.

-

-

-

-

Geen belastingdiscriminatie bij 'rolwisseling' van man en vrouw.
-

-

-

Rechtopvrijwilligepensioneringvoor
vrouwen vanaf 55 jaar.
Meer opleidingen bij de Centra voor
Vakopleiding voor beroepen waarin veel

-

-

Hogerewaardering van huishoudelijke
en lagere administratieve functies.
Meeromscholingsmogelijkhedenvoor
vrouwen.
Alle vrouwen die in het arbeidsproces
willen worden opgenomen hebben er
rechtop bij het arbeidsbureau geregistreerd te worden.
Volledige invoering van het recht op
AAW voor gehuwde vrouwen.

Alle soorten onderwijs dienen gelijkelijk
open te staan voor meisjes en jongens.
Om die reden eist de CPN:
Krachtige stimulering van de deelname
van meisjes aan alle vormen van Voortgezet onderwijs, waaronder het vervolgonderwijs in het kader van het leerlingenwezen.
Geen seksediscriminatie in het onderwijs.
Geen seksisme in de leerboeken.
Steun en overheidssubsidie voor onderwijs aan vrouwen (Open School, dagonderwijs voor volwassenen, moedermavo's, VOS-cursussen, etc.).
Aan universiteiten dient ruimte gecreëerd te worden voor vrouwenstudies.

De overheid dient vrouwen en vrouwenorganisaties die strijden tegen de onderdrukking van vrouwen te steunen.
Daarom eist de CPN:
Subsidiëring van activiteiten in het kader
van de vrouwenbevrijding, zonder politieke discriminatie.
Speciale voorzieningen voor buitenlandse vrouwen.
Subsidiëring vn de hulp aan vrouwen
in noodsituaties.
Het actief bestrijden van alle vormen van
seksisme.
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Scherpe controle op de aannemingssommen van de monopoliebouwbedrijven.

Bouwprogramma's
-

-

-

Sterke opvoering van de bouw van
woningwetwoningen, deze verdienen
met name in de grote steden een absolute prioriteit te krijgen.
Verhoging van de produktie van wooneenheden voor jongeren en voor 1-en 2persoonshuishoudens.
Beduidendefinanciële hulp aan gemeenten voor de verwerving en voor
woningbouw gereed maken van terrei
nen en eventuele verplaatsing van bedrijven.
Hettot stand brengen van een noodwet
die het mogelijk maakt in gebieden met
een verklaarde woningnood wettelijkeen goedkeuringsprocedures te verkorten.

-

-

-

-

-

-

-

lntensieveaanpakwoningisolatie,te
betalen door de rijksoverheid uit aardgaswinsten.
-

Betaalbaar wonen
Een nieuwhuurbeleidvoortebouwen ente
renoveren woningen in de sociale sectoren,
met als uitgangspunt dat van de laagste
inkomens niet meerdan 10% aan huur
besteed mag worden door:
Aanzienlijkefundamenteleverlaging
van de bouwkosten van de volkswoningbouw.

-

-

-

Vermindering van de BTW van 18% naar
4%.
Financiering tegen een lage en vaste
rente, zonodig met behulp van verplichte
leningen.

-

-

Verlaging van de grondaanlegkosten

Het verhogen van objectsubsidies.
Vermindering van detotalewoonlasten
o.a. door herinvoering van een lager
blokverwarmingstarief voor collectieve
verwarmingsinstallaties en geen verdere
verhoging van de aardgasprijzen.
Verbetering van de individuele huursubsidie in hoofdzaak door:
Het in dewetvastleggen van het subsidierecht.
Uittegaanvandetotalewoonlasten.
Afschaffing van de ongunstigere regeling van jongeren.
Bij uitkeringen uitgaan van hetwerkelijke
inkomen en niet van het hogere laagste
inkomen uit de tabel.
Afschaffing van huurharmonisatie en
liberalisatie in welke vorm dan ook,
herziening van het stelsel van jaarlijkse
huurverhogingen.
Buiten werking stellen van de 21/2%-regeling bij renovatie.
In aangewezen stadsvernieuwingsgebieden vooralsnog geen jaarlijkse huurverhogingen meer toe te passen.

Stadsvernieuwing
-

-

-

Het bevorderen van het tot stand komen
van gemeenschaps-bouwbedrijven
onder controle van de Bouwvakbonden,
de corporaties van woningbouwverenigingen en de gemeenten.

Voor een grootscheepse aanpakvan een
alzijdige stadsvernieuwing.
Voor een wettelijke regeling van de
stadsvernieuwing, waarmee het de
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gemeenten vooral financieel mogelijk
wordt de stadsvernieuwing massaal en
met volle aandacht voor de infra-structurele, sociale, culturele en medische
aspecten aan te pakken.
-

-

-

-

-

Versnelling van de onteigeningsprocedures, op basis van gebruikswaarde van
grond en opstallen, rekening houdende
met de belangen van de te onteigenen
boeren, tuinders en kleine zelfstandigen
Uitgifte van grond voorsocialewoningbouw, eveneens tegen gebruikswaarde;
geen uitverkoop van gemeentelijke
grondeigendom.
Harmonisatie en versnelling van de
procedures voor bouwvergunningen in
stadsvernieuwingsgebieden, zonder
geweld te doen aan de inspraakvan de
bewoners en hun organisaties.
Er moet een eind komen aan de betutteling op de stadsvernieuwing door de regering.
Versnelde uitvoering van achterstallig
onderhoud.

iaMlrrr1A!A'A!
De communistische partij streeft naar algemene culturele ontwikkeling en een hoogwaardige opleiding in overenstemming
met de individuele aanleg en belangstelling
van iedereen.
De CPN verzet zich tegen iedere aantasting,
vervlakking en nivellering van het onderwijspeil. Ze treedt op voorvernieuwing van
de inhoud, de didactiek en de organisatie
van het Onderwijs in dienstvan de best
mogelijke ontplooiing van alle mensen.
De CPN stimuleert daarbij het verbinden
van de strijd voor beter onderwijs met de
grote bewegingen in ons land voor democratische machtsvorming, voor vrede en
veiligheid, overwegende dat een goed
onderwijsstelsel alleen als zodanig kan
functioneren in een evenwicht tussen het
doorgeven van kennis, inzicht, culturele en
sociale verworvenheden en het streven
naar een andere, waarlijk democratische en
menselijke samenleving.
De CPN istegen bezuinigingen in het onderwijs omdat daardoor de opleidingsmogelijkheden voor de huidige generatie worden
beperkt en de economische crisis ook door
toekomstige generaties moet worden gedragen.

Anti-speculatiemaatregelen
-

-

-

-

Aan anti-kraakwet in welke vorm dan
ook is geen behoefte.
Verbeterde aanpak van leegstand kan
geschieden doorverbetering van de
Woonruimtewet, met name op het punt
van vorderingsbevoegdheid.
Herinvoering van de Woonruimtewet
voor het hele land.
Verbod van hofizontale verkoop en
splitsing, doorwijziging van de wet op
dit punt, vooruitlopend hierop moet
wijziging van de woonruimte beschikking 1974 de gemeenten meer mogelijkheden verschaffen.

Werkgelegenheid
Bestrijding van de werkloosheid in het
onderwijs dient hoge prioriteit te krijgen in
de komende kabinetsperiode. Tegenover
20.000 werkloze onderwijsgevenden (bijna
10% van de werkloosheid in alle bedrijfstakken) staat een grote behoefte aan inzet van
meer leerkrachten.
Er dient een meerjarenplan te komen, waarin uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen
in het onderwijs van jaartot jaar wordt voorzien.
Deze uitbreiding dient tot verkleining van
klassen en groepen in het primair en secundair onderwijs en tot inzetvan extra per-

(
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soneel voor het vervullen van speciale
taken. Het meerjarenplan dient tot sta n d te
komen in nauw overleg met de onderwijsbonden.

Voortgezet onderwijs, le fase

Integratie kleuter en lager onderwijs
Volgens plan wordt de wet Basisonderwijs
in 1983 van kracht. Voor het zover is dient
een groot aantal zaken te worden geregeld,
met name betreffende:
de ruimtelijke voorzieningen. Het nieuwe
basisonderwijs stelt andere eisen aan de
gebouwen dan waaraan in veel gevallen
kan worden voldaan. Aanpassing van
het gebouwenbestand aan de nieuwe
eisen dient landelijkte worden gecoördineerd; er dienen extra middelen voor ter
beschikking te komen.

-

-

-

De CPN treedt op voor een snelle parlementaire principe-uitspraak ten gunste
van een voor alle leerlingen bestemd
vierjarig geïntegreerd voortgezet onderwijs, aansluitend op het basisonderwijs
(middenschool).
Het aantal middenschool experimenten
díentte worden uitgebreid, met name in
arbeiderswijken in de steden en in plattelandsgemeenten. De experimenten
dienen, naar het voorbeeld van de proefprojecten in het primair onderwijs, invoering van de middenschool planmatig
voorte bereiden.
Inhoudelijk dient de middenschool te
voldoen aan de eis dat de leerlingen
aansluiting kunnen krijgen op vervolgopleidingen, die kwalitatief gelijkwaardig
of hoogwaardiger zijn dan de bestaande
opleidingen voor voortgezet onderwijs.

De inhoudelijke vormgeving
-

De overdracht van in experimenten en
proefprojecten verkregen resultaten op
het gebied van inhoud en vorm van het
nieuwe basisonderwijs moet nog grotendeels plaatsvinden. Een speciaal
aandachtspunt daarbij is het daadwerkelijk integreren van kwaliteiten en inzichten van zowel het kleuter als het lager
onderwijs.

De rechtspositie van het onderwijzend personeel
Zo spoedig mogelijk dienen onderwijsgevenden, die door applicatie de bevoegdheid voor het basisonderwijs
hebben verworven, te worden gesalarieerd in overeenstemming met deze bevoegdheid.

Voortgezet onderwijs, 2e fase
-

-

-

-

Op kortetermij dient een overgangswet
tot stand te komen, waarin de omschakeling van het bestaande kleuter- en
lager onderwijs naar het basisonderwijs
wordt geregeld.

-

Parallel met de middenschoolexperimenten dient de invoering van de 'bovenschool' te worden voorbereid, ontwikkeld uit de bestaande toppen van de
opleidingen voor voortgezet onderwijs.
Voor de nu nog werkende jongeren is
ontwikkeling van nieuwe onderwijsvormen noodzakelijk.
Daarin dienen verworvenheden van het
vormingswerk, het beroepsbegeleidend
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs te worden geïntegreerd. De
nieuwe onderwijsvormen leiden op
voor gekwalificeerde diploma's of bevoegdheden en maken deel uitvan het
middelbaar beroepsonderwijs.
De CPN wenst verlenging van de leerplicht tot het 18e jaar.

Buitenlandse leerlingen
-

De aanwezigheid van een groeiend
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aantal leerlingen, kinderen van buitenlandse arbeiders, brengt problemen met
zich mee. Oplossing daarvan is alleen
mogelijk indein deze problemen niet
worden beschouwd als een geïsoleerd
verschijnsel, specifiek door de anderstaligheid van de betrokken leerlingen,
maar als een deel van de uitdaging waarvoor het onderwijs in het algemeen is
gesteld: leerlingen met individuele
mogelijkheden en beperkingen te helpen
zich optimaal te ontwikkelen.
Al naar gelang de aard van de mogelijkheden en beperkingen is een doelmatige
aanpak nodig. Zoals voor andere categorieën van leerlingen wil datvoor buitenlandse kinderen zeggen: voldoende
extra leerkrachten; aangepast materiaal
en aangepaste methodiek; binnen en
buiten de school hulpverlening vanuit
de randdiensten.
Toepassing van het uitgangspunt dat de
leef- en ervaringswereld van de kinderen
de grondslag voor het schoolgebeuren
moet zijn, leidt in beginsel tot een natuurlijke integratie van verschillende
cultuurpatronen in het onderwijs.

Roldoorbrekend onderwijs
Organisatorisch en inhoudelijk is het onderwijs doortrokken van de bestaande rolpatronen tussen mannen en vrouwen. De CPN
treedt op voor stelselmatige aanpak om
hierin verandering te brengen, overwegende dat het onderwijs een belangrijk aandeel
kan hebben in het scheppen van voorwaarden voor opheffing van de maatschappelijke
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Een dergelijke aanpak dient zich te richten
op de onderwijsgevenden, de leertmethodes, de didactische werkvormen en de
organisatievan het onderwijs. Voorontwikkeling van programma's met dit doel zijn
voorzieningen noodzakelijk.

Vredesonderwijs
De CPN wenst dat opvoeding tot vrede deel
uitmaakt van het gehele onderwijs en een
verplichte activiteit is, opgenomen in het
schoolwerkplan. Vredesonderwijs dient
geen apart 'akte zijn, maar te worden gerealiseerd in het kader van dein aanmerking
komende bestaande vakken en door projecten.

Volwassenen-onderwijs

Randdiensten

De CPN streeft naar een veelzijdig aanbod
van onderwijs en opleidingen voor volwassenen, zowel in de vorm van dag- als van
avondcursussen.
Het aanbod omvat in ieder geval:
cursussen in elementaire vaardigheden;
vormingsactiviteiten;
opleidingen voorexamens van het
voortgezet onderwijs.

Zowel het primair als het secundair onderwijs staan voor de opgave om grote veranderingen, noodzakelijk gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en de individuele behoeften van de leerlingen, gestalte te
geven. Daarnaast moet een groot aantal
problemen, voortvloeiend uit dezelfde
maatschappelijke ontwikkelingen, het hoofd
worden geboden.
Eén en ander maakt uitgebreide ondersteuning van het onderwijs door randdiensten
onmisbaar. Het bestaande regeringsbeleid
beperkte dienstverlening
is ontoereikend. Begeleidingsdiensten, schoolmaatschappelijjk werk en medische omzorging
moeten in de gelegenheid worden gesteld

-

-

-

Financiële en andere drempels voor het
volgen van dit onderwijs moeten worden
weggenomen.
Het volwassenen-onderwijs is een zelfstandig deel van het onderwijsstelsel met eigen
aanpak en inhoud.

-

-

(
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om te voldoen aan de vanuit het onderwijs
voortkomende vraag om ondersteuning.
De CPN vraagt speciale aandacht voor het
onderwijsopbouwwerk, gericht op integratie van schoolactiviteiten met die van instellingen uit de schoolomgeving, waarmee
leerlingen in aanraking komen.

Wetenschappelijk onderwijs
Uitgangspunten voor WO van de CPN zijn:
onverkort garanderen van het recht op
onderwijs;
bestuurlijke decentralisatie en het vergroten van de zelfstandigheid van de
universiteiten en hogescholen; versterken van interne democratisering;
vergroten en veiligstellen van de rechten
van studenten;
versterking van rechtspositie van personeel;
voldoende financiering en democratische planning.

-

-

met name ook part-time studerenden
niet worden belemmerd en tenslotte
voldoende financiële middelen (voor de
instellingen zodat de kwaliteit verbeterd
kan worden en voor definanciering van
de levensbehoeften van de studenten).
Een cursusduur van vijf jaar, zoals in de
meeste door de universiteiten zelf ingediende programma's is vervat, moet mogelijk
blijven; dit moet het uitgangspunt vormen
voor een veel flexibeler programmering die
zowel full-time studerenden als part-time
studerenden omvat. Het recht op inschrijving mag niet worden ingeperkt, omdat dat
de uitval vooral onder part-time-studerenden verhoogt. De flexibele programmering
moet tevens uitgaan van het samengaan
van onderwijs en onderzoek.

-

-

-

Elke student dient het rechtte hebben op
een volwaardige opleiding, die een brede
basis biedt en een toereikende voorbereiding op de latere beroepspraktijk.
Tegen de uitholling van het recht op onderwijs door:
studentenstops;
toelatingsexamens: het VWO-diploma
moettoelating blijven geven tot universitaire studies;
selectieve procedures en beperkte toelating tot bepaalde studiefases; een volwaardige afgeronde academische opleiding moet voor alle studenten mogelijk
blijven;
de impliciete selectie: de huidige uitval
in het WO is te groot en moet worden
teruggedrongen door een grote differentiatie en horizontale doorstroming;
daarvoor is het nodig een systeem van
begeleiding, zeggenschap van de studenten over de inhoud van het onderwijs, flexibele programmering, zodat

-

-

-

-

Het recht op onderwijs moet tevens gegarandeerd worden door aan de ontwikkeling
van het HBO een hogere prioriteit te geven:
een herwaardering die leidt tot capaciteitsverruiming, tot meerzeggenschap van
studenten over onderwijsprogramma's,
herwaardering van cursusduren en beroepsmogelijkheden. Door zo'n beleid is een
betere samenhang tussen WO en HBO
mogelijk, die de huidige grote kloof vermindert.
Een herziening van desalarisstructuurvan
WO-HBO-personeel kan ook leiden tot een
grotere doorstroming van personeel.
Door de huidige toenemende centralisering
van beslissingen bij de rijksoverheid, neemt
steeds meer de ruimte af voor de universiteiten en hogescholen om hun wetenschappelijkeen maatschappelijke taken te kunnen
vervullen in nauwe samenwerking met
maatschappelijke organisaties, o.a. op
regionaal en lokaal niveau. De initiatieven in
de instellingen zelf om tot een greotere
vermaatschappeling van het onderwijs en
onderzoekte komen verdienen juist een
actieve stimulering van de overheid. Decentralisatie is daarvoor een voorwaarde.

30
Daarnaast dient de interne democratisering
versterkt te worden: de beslissingsbevoegdheid van gekozen organen ten opzichte van benoemde instanties moet vergroot worden. De betrokkenheid van studenten en wetenschappelijk personeel (met
name in tijdelijke dienst) en niet-wetenschappelijk personeel moet gehonoreerd
worden in een vergroting van hun zeggenschap ook op het basisniveau. Iedere vorm
van politieke discriminatie moetworden afgewezen.
De ontplooiing van de wetenschapsbeoefening mag niet ondergeschikt gemaakt worden aan de eisen van de monopolies en de
staatsbureaucratie; zij vereist integendeel
de democratische invloed van de wetenschappers en studenten zelf en het creëren
van o.a.financiële ruimte voor vernieuwende en progressieve wetenschapsprojecten,
zowel op meer toegepast als theoretisch
gebied (wetenschapswinkels,vrouwenstudies, boerenstudies, kritische theorêtische
studies).
De rechtspositie van studenten verdient een
volledige erkenning, zowel wat betreft hun
rechten op zeggenschap, hun rechtszekerheid in gevallen van beoordelingen en
tentamens/examens, hun rechten op studentenvoorzieningen en hun rechtop een
zelfstandig, volwaardig inkomen. Deze
rechten moeten worden vastgelegd. Ten
aanzien van het studenteninkomen moet
als uitgangspunt gelden:
onafhankelijkheidvan hetouderlijkinkomen;
geen nieuwe afhankelijkheid van banken;
eenvoldoendeenwaardevastinkomen
om zelfstandig en volledig in het eigen
levensonderhoud te voorzien.
Het plan van de studentenorganisaties LOG
en LOHBO voorde studiefinanciering (basisbeurs, aangevuld met renteloos voorschot, hoogte gelijk aan het sociale minimum) vormt daarom een goed uitgangspunt om tot een nieuwe regeling te komen
-

voor de studentenfinanciering.
De rechtspositie van het universitaire personeel moet versterkt worden:
een rechtszekerheid voor tijdelijk aangestelden;
tegengaan van omzetten van vaste
arbeidsplaatsen in tijdelijk;
volwaardige rechten op zeggenschap
voor alle categorieën van personeel op
de verschillende niveaus;
verbeteren vna de inkomensposities
met name van de lager-betaalden onder
het technisch personeel; het leeghalen
van de laagste schalen.

-

-

-

-

Geen nullijn voor de universiteiten en hogescholen; behoud en uitbreiding van het
aantal arbeidsplaatsen, in overeenstemming met de groei van de instellingen.
Vervanging van het huidige centralistische
planningssysteem waarbij koehandel en
onderlinge concurrentie een verantwoord
beleid verdringen, door een nieuw systeem,
waarbij de basis voorfinanciering wettelijk
wordt geregèld en zo onttrokken aan de
ministeriële willekeur en waarbij de bestuurlijke decentralisatie als uitgangspunt
wordt genomen.

18. Gezondheidszorg,
maatschappelijke
dienstverlening en
bejaardenzorg

-

-

-

-

Voor het recht op medische en sociale
hulpverlening voor iedereen; geen
aantasting van de kwaliteiten bereikbaarheid van de voorzieningen in de
gezondheidszorg, maatschappelijke
dienstverlening en bejaardenzorg.
Uitbreiding van het aantal bejaardenhuizen; opheffing van de bouwstop.

U
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-

-

Openbare gebouwen dienen toegankelijk te zijn voorgehandicapten door
aangepaste voorzieningen.
Geen ziekenhuizen dicht, zoalg er geen
vervangende voorzieningen gerealiseerd zijn.
Behoud en vernieuwing van kleine ziekenhuizen.

-

-

de gezondheidszorg, maatschappelijke
dienstverlening en bejaardenzorg.
Waar mogelijk inspraak voor patiënten,
cliënten en bejaarden.
Meer bevoegdheden voorde gemeenten
bij de planning van gezondheidsvoorzieningen en bejaardenhuizen.

Rechtspositie werkers
-

-

-

Uitbreiding van het aantal verpleeghuisbedden.
Vernieuwing van de instellingen in de
zwakzinnigenzorg en psychiatrie, uitgaande van een grotere spreiding en
kleinere instellingen en zoveel mogelijk
gericht op de hulpverlening buiten deinrichtingen.

-

-

-

Intrekking van de bezuinigingen bij de
Academische Ziekenhuizen; voor een
snelle nieuwbouwvan Academische
Ziekenhuizen in Leiden, Utrechten Maastricht.

Geen aantasting van de rechtspositie
van de werkers.
Voor een drastische verbetering van
lonen en arbeidsvoorwaarden (invoering van CAO's, verplichting van ploegendiensten).
Geen vervanging van beroepskrachten
doorvrijwilligers.
Voor bestrijding van personeelstekorten,
opheffing van personeels- en vacaturestops; betaling van loon inde vooropleiding.

Financiering
Versterking eerste lijn

-

-

Ongedaan maken van de bezuinigingen
bij het kruiswerk.
Voor een goede subsidieregeling voor
aanloop- en exploitatiekosten van wijkgezondheidscentra.
Geen inkrimping maar uitbreiding van
de gezinszorg; verbetering van devoorzieningen voor bejaarden.
Voor erkenning van de functie als basisvoorzieningen,van het algemeen maatschappelijkwerk.
Voorverkleining van de huisartsenpraktijken.
Voorverbetering van de hulpverlening
aan alcohol- en drugsverslaafden.

-

-

-

-

-

-

-

-

Democratisering
-

Democratisering van de instellingen in

Geen eigen risico in het ziekenfonds.
Voor uitbreiding van de (verplichte)
ziekenfondsverzekering tot alle bevolkingsgroepen (volksverzekering).
Voor prijsverlaging en prijsstops van
geneesmiddelen, medische apparatuur
en hulpmiddelen.
Wettelijke basis voor de financiering van
gsubsidieerde instellingen (kruiswerk,
gezinszorg, maatschappelijk werk).

19. Welzijnswerk
Welzijnsvoorzieningen dienen een wettelijke basis te krijgen. De concept-kaderwet
regelt dit niet. De voorgestelde kaderwet
beperkt zich tot plan-procedures t.b.v. het
specifieke welzijn waar het brede welzijn in
onderlinge samenhang wettelijk zou moeten worden gegarandeerd.
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Decentralisatie van het welzijnsbeleid moet
gepaard gaan met voldoende financiële
armslag voor gemeenten om hun huidige
voorzieningen te kunnen handhaven.
De centralistische activiteiten vanuit CRM
moeten worden stopgezet.
Extra geld is nodig voor:
Gemeenten meteen achtergebleven
voo rzieningenniveau.
Vernieuwing van accommodaties.
Nieuwe activiteiten c.q. doelgroepen
(buitenlanders, vrouwenwerk, volwassenen-educatie, verslaafden).
Zware problematiek in oude stadswijken.
De democratische planvorming.

drage (kinderdagverblijven).
-

-

-

-

-

-

-

-

Ingewikkelde plannings-procedures
vereenvoudigen. De daarbij vrijkomende
middelen inzetten voorvoorzieningen.
Verbeteringen inde sfeer van de materiële voorwaarden (b.v. verbetering van
accommodatie mag absoluut niet ten
koste gaan van arbeidsplaatsen).

-

-

-

-

Democratisering van de instellingsbesturen. Uitvoering van de aanbevelingen
van de Cie. v.d. Burg. (Samenstelling
besturen: 1/3 namens het personeel, 1/3
gebruikers/bewoners/consumenten, 1/3
maatschappelijke organisaties.)

-

Salarisverbetering voor peuter- en jongerenwerkers.
Voor een verbetering van lonen en arbeidsvoorwaarden. Uitbetaling van
overwerk en onregelmatigheidstoeslag.

Afschaffing van het Alpha-hulpsysteem.
Verruiming van de criteria tervaststelling
van de formaties t.b.v. hetalgemeen
maatschappelijk werk en het bibliotheekwerk.

-

Verhoging van de apparaatskostenvergoeding (amw).
-

-

De opleidingsmogelijkheden voor peuterwerkers moeten worden verbeterd.
Afschaffing van het onderscheid tussen
leid(st)ers en assistent-leid(st)ers Un de
kinderdagverblijven, gelijk loon voor
gelijkwaardig werk.
Opwaardering van de functie van bejaarde/gezinshelpsters,

-

-

De rechtszekerheid van de werkers in het
welzijnswerk moet worden gegarandeerd; professioneel en vrijwilligerswerk
dienen gelijkwaardig benaderd teworden, zij vullen elkaar aan. Tegen elke
vorm van werkverschaffing; vrijwilligers
mogen geen vervanging zijn van beroepskrachten. Bij toename van het
aantal vrijwilligers, toename van het
aantal beroepskrachten.

Verhoging van het boekebudget (bibliotheekwerk).
Geen verhoging van de minimumbijdrage (bibliotheekwerk) en van de ouderbij-

Waarborg voor elke kunstenaar om zijn
vak u it te oefenen.
Geen inmenging van de overheid in het
vrije kunstenaarschap door censuur of
nationaal of regionaal bureaucratisch dirigisme.
Voorterugdringen van de greep van de
commercie op de kunst en het culturele
leven.
Niet-commerciële initiatieven zoals
artotheken en filmhuizen moeten volledig worden gesubsidieerd.
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-

-

-

De bevolking mag noch doorfinanciële
barrières, noch door enigevorm van
bevoogding in de toegang tot kunstuitingen en informatiebronnen op cultureel gebied belemmerd worden.
Uitbouw van de BKR tot een volwaardige
culturele regeling voor kunstenaars en
publiek met een wettelijke basis, met
behoud van alle sociale rechten voor de
beeldende kunstenaars.
Geen discriminatie van de partner/nietkostwinner in de BKR.

Gedecentraliseerde kunstcentra, d.w.z.
in de regio en stadswijken voor het openbaarfunctioneren van door de BKR
verworven kunstbezit, opdrachten en
projecten en de documentatie hiervan
t.b.v. kunstenaars en publiek.
Afstemming van de stimulerende beleidsinstrumenten door de overheid,
t.w. de circuits van musea, galeries
(herinvoering ASK) en artotheken met
het accent op niet-commerciële en
drempelverlagende circuits.

-

-

Tegen afbraak van regionale symfonieorkesten en andere ensembles, die
voorzien in een behoefte van het publiek
en werkgelegenheid bieden aan vele
musici.
Voor invoering van het 'leenrecht' ten
behoeve van auteurs.
Nationalisatie van kunstschatten, die
onvervangbaar zijn en typisch voor de
maatschappelijke en culturele ontwikkeling van ons land.
Als eerste stap: wettelijke registratie en
een uitvoerverbod van dergelijke kunstschatten.

-

Controle open afremming van de invoer
en doorvoer door ons land van kunstvoorwerpen uit de landen van de z.g.
derde wereld, om bij te dragen aan het
stopzetten van het beroven van ontwikkelingslanden van hun kunstvoorwerpen.

21. Sporten recreatie
-

-

-

-

-

Afschaffing van entreegelden voor musea.
Democratisering van het beleid voorde
kunst, met als centrale voorwaarden
openbaarheid en representatieve vertegenwoordiging van kunstenaarsvakbonden in raden, besturen en commissies.
De regering dient garanties te scheppen
voor een pluriform toneelaanbod, waarin ook nieuwe vormen als het vormingstheater tot hun recht moeten komen.
Materiële steun voor kunstbeoefening
door amateurs. Instandhouding en
uitbreiding van de volksmuziekscholen.
Bestuur en beleid van de gesubsidieerde
orkesten en ensembles moeten gedemocratiseerd worden.

De rijksoverheid moet, in navolging van de
gemeenten, sport als een belangrijk onderdeel van het nationale welzijnsbeleid erkennen. De sportorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de vormgeving van het
beleid, ook bij internationale contacten.
Aan de gemeenten moet meer geld gegeven
worden voor de uitvoering van de plannen
voor de bouw en instandhouding van sportaccommodaties.
Jeugdsport en sportieve recreatie moet
financieel gelijk gesteld worden met andere
vormen van welzijnswerk door verhoging
van de rijksbijdragen aan de gemeenten.
Het vrijwilligerswerk in de georganiseerde
sport moet ondersteund worden door subsidies voor sporttechnisch en administratief
beroepskader, door subsidies voor cursus-
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sen ten behoeve van het vrijwilligerskader
en door vereenvoudiging van de belastingvoorschriften.
De rijksoverheid moet de aanleg van recreatiegebieden bevorderen door financiële
deelname in of hetverstrekken van subsidies aan de door de gemeenten en provincies gevormde recreatieschappen. De recreatieschappen moeten gezien worden als
verlengd lokaal besuuren niet als een
nieuwe bestuurslaag.
De openluchtrecreatie in de stedelijke sfeer,
in het bijzonder in de stadsvernieuwingsgebieden, moet bevorderd worden door gericht rijksbijdragen in de financiering.
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Instandhouding en schepping van werkgelegenheid, handhaving
van koopkracht voor onbemiddelden.

De opvatting van de CPN over een te voeren sociaal-economische
politiek in 1981 en volgende jaren. (Gepubliceerd aan de vooravond
van het debat over troonrede en miljoenennota in de Tweede
Kamer, 6 oktober 1980.)
=1=

De CPN staat afwijzend tegenover de hoofdlijnen op binnen- en
buitenlands gebied van de huidige regeringspolitiek, zoals die in de
miljoenennota en troonrede zijn uiteengezet.
Dat betreft in het bijzonder de economische, financiële en sociale
kern van het beleid.
De Tweede Kamerfractie van de CPN heeft het van belang geacht
om haarvisie op dit punt en de politiek die zij voorstaat, in hoofdlijnen
aan te geven.
Zij is tot deze opstelling gekomen in samenwerking met het met de
CPN verbonden Instituut voor Politiek en Sociaal Onderzoek (IPSO).
=1=

De ongunstige economische toestand heeft
reeds nu ingrijpende gevolgen voor zeer
velen. Er is, zoals ook de cijfers van het CPB
aangeven, reeds in 1980 een achteruitgang
n koopkracht, zowel voor zeer vele werkenden als uitkeringstrekkenden.
De werkloosheid loopt snel op naar een
verwacht aantal van 300.000 in de komende
winter. De niet als zodanig geregistreerde
werkloosheid stijgt daarmee gelijklopend.
Internationale factoren zoals de prijsstijging
van olie, de verminderende groei van de
wereldhandel en toenemend protectionisme spelen hierbij een belangrijke rol.
Maar een zware verantwoordelijkheid ligt
bij het gevoerde beleid van het kabinet, in
het raam van Bestek '81.

Dit beleid was gebaseerd op de stelling dat
meer winst meer werk zou opleveren. Voor
dat doel werd loonmatiging doorgevoerd,
uiteindelijk afgedwongen via de loonmaatregel. Tevens werden uitgaven voor collectieve voorzieningen beperkt en werden
kortingen toegepast op uitkeringen en
ambtenaren-salarissen. Via WIR en belastingmaatregelen werden nieuwe grote
bedragen naar het bedrijfsleven overgeheveld. Het karakter van deze maatregelen
bracht met zich mee, dat grote, exporterende firma's in het bijzonder profiteren van de
circa 23 miljard die, onder meer volgens
berekeningen van de zijde van het planbureau, naar het bedrijfsleven gaan.
Het Bestek moest in 1981 leiden tot minder
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inflatie en drastische verlaging van het
werkloosheidscijfer.
Daar is niets van terecht gekomen. De crisisverschijnselen hebben zich verdiept.
Het kabinet wil nu dit beleid verscherpt
doorvoeren, via bezuinigingen en matigingspolitiek, terwijl ook nog grote aardgasbaten naar de ondernemingen zouden
gaan.
Het enige uitzicht is dat de economische
teruggang versneld zal worden, dat ook
volgens de verwachtingen van de regering
de werkloosheid snel zal toenemen terwijl
geen uitzicht bestaat op vermindering van
de inflatie.
In 1978 werd uitgegaan van een groei van
3% jaarlijks van het nationaal inkomen. De
uitkomst van de laatste tweejaar is 0,5%. De
tegenvallende export is daarvan niet de
hoofdoorzaak.
Dat is geweest het afknijpen van de binnenlandse bestedingen.
Bij voortzetting van een politiek als deze
zullen ook de PvdA- en CDA-doelstellingen
van een groei van 2 a 2,5% niet gerealiseerd
worden maar zal er, bij een verslechterende
economische situatie, eerder een daling optreden.
De CPN staat op het standpunt dat de achter
Bestek '81 staande gedachte haar onjuistheid bewezen heeft en dat daarmee moet
worden gebroken. Om althans een beperkte
groei te verwezenlijken teneinde afbraak
van werkgelegenheid te stuiten, is handhaving van koopkracht en handhaving, c.q.
uitbreiding van collectieve voorzieningen
essentieel. Koopkracht en werk zijn, zeker
onder de huidige omstandigheden, onlosmakelijk verbonden.
Veel wordt gesproken over de noodzaak
van versterking der industriële structuur.
Die is zeker nodig.
De nu gevolgde politiek blijkt daar niet toe te
leiden.
Er is ondanks de beweringen van het tegendeel, wel degelijk 'ruimte' voor investeringen. Terwijl een deel van het bedrijfsleven
in moeilijkheden verkeert, maakt een ander,

niet onbelangrijk deel, aanzienlijke winsten.
Maar het deel dat daarvan wordt geinvesteerd, loopt terug. In 1971 werd van het
'overig inkomen' netto nog 53% geinvesteerd, de laatste jaren is dat nauwelijks 40%.
De hoog opgelopen rentelasten zijn hiervan
mede oorzaak. Een monetair beleid gericht
op verlaging van de rente is dan ook dringend nodig. Naar het buitenland vloeit aan
winsten rente per saldo een aanzienlijk
bedrag weg, terwijl een kapitaalexport voor
directe investeringsdoeleinden van 4 miljard
plaatsvindt.
Ook zij er op gewezen dat de duidelijke
bevoordeling van de grote, multinationale (
concerns geen arbeidsplaatsen oplevert. De
vijf grootsten verminderden vorig jaar hun
aantal arbeidsplaatsen gezamenlijk met
6.000. De miljardeninvesteringen van de
oliemaatschappijen uit de aardgasbaten
zijn gebaseerd op 6 tot 14 miljoen gulden
per arbeidsplaats bruto en dragen tot de
werkgelegenheid zeer weinig bij.
Verandering van beleid moet betekenen dat
een eind wordt gemaakt aan de bevoordeling van de grote concerns en banken, die
gepaard gaat met achterstelling van de
produktie voor nationale behoeften, en
daarmee, in het algemeen, van kleine en
middelgrote ondernemingen.
Nodig is een op zeer korte termijn te realiseren urgentieprogramma tegen de werkloosheid, een conjunctuurprogramma, dat de
snel oplopende werkloosheid een halt toeroept.
De kosten van een dergelijk programma
moeten worden opgebracht door een wijziging van de nu op grote en sterke ondernemingen gerichte geldstroom, door besnoeiing op onproduktieve uitgaven als de militaire, vanuit hoge inkomens en andere
onmiddellijk beschikbare middelen, zoals
de aardgas-winsten. Koopkrachthandhaving zelf en gerichte overheidsbestedingen
zullen door hun stimulerende werking ook
belangrijke inverdien-effecten hebben.
Oplossingen op langere termijn voor de
sociaal-economische problemen vereisen
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een vernieuwing van de sociaal-economische politiek en een verandering van
machtsverhoudingen, ook en met name in
de bedrijven en ondernemingen —waarbij
de rol van de arbeidersklasse en haar organisaties meer tot gelding moet komen en de
beslissingsmacht van de kapitaalbezitters
ingeperkt wordt.
Zo'n democratisering is noodzakelijk—en
niet technocratische of naar corporatisme
zwemende formules, zoals oprichting van

een oerwoud van commissies en organen
in bedrijfstakken en sectoren. Er is reeds te
veel bureaucratie en te weinig zeggenschap.
De vraagstukken die aan de orde zijn vereisen een programmering op concrete doeleinden en middelen tot beinvloeding en
beheersing van de ontwikkeling van de
economie, waarbij openbare controle en
zeggenschap via werknemersvertegenwoordigingen en parlement verzekerd is.

-----------------------1
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EEN URGENTIEPROGRAMMA VOOR WERKLOOSHEIDSBESTRIJDING
EN VERDEDIGING VAN HET LEVENSPEIL

Een sociaal-economische politiek op korte
termijn dient de volgende elementen te bevatten:
a. Handhaving van de koopkracht
handhaving van de koopkracht van
loontrekkers en uitkeringsgerechtigden
vereist in elk geval de handhaving van
de volledige prijscompensatie. Elke
aantasting hiervan wordt afgewezen;
een verhoging van de lonen is noodzakelijk bij verhoging van de sociale premies, belastingen of andere lasten die
niet door de prijscompensatie worden
gedekt;
er dient ruimte te worden opgeëist voor
verbetering van de beloning voor zwaar
werk door wijziging van loonstructuren,
inbouw van toeslagen, enz.;
een geleide loonpolitiek of het opleggen
van loonmaatregelen wordt afgewezen,
onder meer als zijnde in strijd met de
democratische rechten van de vakbeweging.
-

-

-

-

b. Sociale rechten en voorzieningen
geen verslechtering van de rechtspositie
van uitkeringsgerechtigden, zoals thans
voorgesteld door de regering-Van Agt!
Wiegel. Vermindering van de Rijksbijdragen aan de sociale fondsen met 800
miljoen wordt daarom afgewezen;
geen aantasting van de koppeling van
de uitkeringshoogte aan de lonen;
opheffing van de discriminatie van vrouwen in de sociale wetgeving;
verlenging van de duur der WWV-uitkering;
beperking van de groei van de omvang
van de WAO door werkgevers te verplichten gedeeltelijk arbeidsgeschiktèn
in loondienst te houden voor de restcapaciteit.

-

-

-

-

-

c. Inkomensbeleid
Handhaving van de koopkracht moet
gerealiseerd worden voor lage en middeninkomens;
geen inkomensbeperking van afzonderlijke groepen, zoals ambtenaren en
onderwijzend personeel;
verandering van de inkomensverdeling
en opheffing van bevoordeling moet
(
worden aangepakt vooral via de belasting heffing;
voor de lasten van de economische
crisis moeten de hoge inkomens en
vermogens worden aangesproken;
opheffing van privileges en voordelen
die het belastingstelsel de hoge inkomens biedt: drastische beperking van
aftrekposten en vereenvoudiging van
het stelsel;
optrekken en op den duur opheffen van
het maximum bij de heffing van sociale
premies;
het bestrijden van belastingfraude en
belastinglekken (spaarbrieven);
versterking van de progressie in de
vermogens- en successiebelasting.
-

-

-

-

-

-

-

-

d. Inflatiebestrijding
Om koopkrachthandhaving te bereiken bij
een beperkte loonstijging is een effectieve
bestrijding van de inflatie noodzakelijk.
Niet de loonkostenstijging ligt aan de bron
van de inflatie, maar veeleer de woonkostenstijging, de prijsopdrijving door de
grote ondernemingen, de overheidstarieven.
verscherping van het prijsbeleid, uitbreiding van het werkingsgebied, beperking
van de margestijging;
controle op de prijsvaststelling door de
internationale concerns in het bijzonder;
bij doorberekening van invoerprijzen
-

-
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-

-

uitgaan van de werkelijke kosten;
maximering van de huur- en tariefstijgingen tot het gemiddelde inflatietempo;
loskoppeling voor de kleinverbruikers
van de aardgasprijs van de internationale
olieprijzen en bevriezing op het huidige
peil.

Meerwerken meer inkomen is te bereiken
doorverdediging van het levenspeil en
bestrijding van de inflatie. Anders zal de
huidige stagnatie verscherpt worden en
leiden tot inkomensdaling en stijging van
de werkloosheid.

OP KORTE TERMIJN ZIJN CONCRETE
MAATREGELEN NODIG OM DE SNEL
GROEIENDE WERKLOOSHEID TERUG TE
DRINGEN
a. Uitbreiding van gemeenschapsvoorzieningen.
Uittrekken van extra gelden om op de
kortst mogelijke termijn de werkgelegenheid in de collectieve voorzieningen uit
te breiden met 20.000 plaatsen. Kosten:
ongeveer 1,5 miljard.
De Rijksoverheid dient in overleg te
treden met gemeenten en vakorganisaties over de vaststelling van de belangrijkste knelpunten en de invulling van
een dergelijk program.
b. Uitbreiding van de financiële mogelijkheden van de gemeenten voor het realiseren/bespoedigen van plaatselijke
werkgelegenheidsprogramma's. Kosten: 700 miljoen gulden.
C. Uitvoering van projecten volgens het
Plan van de Jeugdarbeid van het NVV-jc.
d. Bestrijding van de werkloosheid onder
vrouwen, niet alleen door het scheppen
van arbeidsplaatsen in sectoren waarin
veel vrouwen werkzaam zijn, maar ook
door het scheppen van voorzieningen en
faciliteiten als kinderopvang, verbetering
van onderwijs- en opleidingsmogelijkheden voor vrouwen.

Opheffing van de verhoging van de
ziekenfondspremie voor in deeltijd werkenden.
e. Directe verhoging van de beschikbare
fondsen voor sociale woningbouw en
stadsvernieuwing, met een bedrag van
anderhalf miljard gulden.
Meteen dergelijkspoedprogramma moeten
op korte termijn 50.000 arbeidsplaatsen
worden behouden/gecreëerd
Tevens moet in het kader van de bestrijding van de werkloosheid spoedig een
aanvang worden gemaakt met de verkorting van de arbeidsduur naar 38 uur
per week. Invoering van de vijfploegendienst voor in continudienst werkenden
moet snel worden gerealiseerd.
De financiering van de verkorting van de
arbeidsduur kan gedeeltelijk worden
gevonden in een wijziging van de verdeling van de premiedruk ten gunste van
de arbeidsintensieve bedrijven.
Op korte termijn kan de overheid de
Rijksbijdragen aan de sociale fondsen
gaan aanwenden om een dergelijke
differentiatie aan te brengen. Deze Rijksbijdragen (inmiddels bijna 10 miljard)
moeten dan selectief worden toegekend
aan ondernemingen waar verkorting van
arbeidsduur wordt doorgevoerd, en
waar aldus een bijdrage wordt geleverd
aan het verminderen van de oorzaken
van ziekte, arbeidsongeschiktheid en
stijgende sociale lasten.
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RICHTING GEVEN AAN DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING
a. Democratie in de bedrijven
Allereerst in de strijd om het behoud van
arbeidsplaatsen, maar ook voor vernieuwing en verbetering van de arbeidsomstandigheden en produktiemethoden moeten
de werkers meer invloed en controle op de
beslissingen verkrijgen.
uitbreiding van vakbondsrechten in het
bedrijf;
de positie van de ondernemingsraden
als zelfstandige vertegenwoordigingen
van de werknemers verder versterken;
controle van de werknemers en hun
vertegenwoordigers op de aanwending
van overheidsgelden en -subsidies in
het bedrijf;
beslissingsrecht van werknemers over
de wijze van toepassing van nieuwe
produktietechnieken die invloed op werk
en werkgelegenheid hebben;
invloed op de benoeming van topfunctionarissen.

van arbeidsplaatsen.
Oriëntering van de beschikbare gelden
voortechnische ontwikkeling op steun
aan de kleinere ondernemingen; verschaffing van technische- en onderzoekssteun door daarvoor uitgeruste
overheidsinstellingen; verlaging van de
rentelasten voor de KMO.

-

de regionale ontwikkeling:

-

-

-

-

-

De opbrengsten van het Groningse
aardgas moeten aan de gemeenschap
komen. De extra opbrengsten die daardoor ontstaan moeten deels besteed
worden aan de ontwikkeling van de
noordelijke provincies en Limburg;
Bij het energiebeleid dienen centraal te
staan:

-

b. Programmering van de economische
ontwikkeling
De overheid dient een economisch programmate ontwikkelen om ook op langere
termijn de produktie beter af te stemmen op
de behoeften, om de economische groei te
kunnen verbinden aan maatschappelijk
aanvaarde maatstaven ten aanzien van de
richting van de groei. Zo'n programma
dient concrete taken te bevatten op de volgende punten:
-

industriepolitiek:
De nadruk moet liggen op de bevordering van de ontwikkeling van de kleine
en middelgrote ondernemingen (KMO).
Afbouw van de WlR en uitbreiding van
de hulp aan kleine en middelgrote ondernemingen, onder meer doorverschaffing van risicodragend vermogen,
kredieten voor ontwikkeling van nieuwe
projecten, subsidies bij het scheppen

-

afzien van kernenergieopwekking;
aardgas met name voor binnenlands
gebruik aanwenden;
energieonderzoek;
isolatie van woningen;
energiebesparing in de industrie.
Verhogen van de overheidsinvesteringen voorverbetering van openbaar vervoer;
verbetering van het milieu, zuivering oppervlaktewater.

-

-

Het aankoopbeleid te richten op de
Nederlandse industrie.
Beperking van de kapitaalexport: het
invoeren van een vergunningenstelsel
en van heffingen;
overeenkomsten met pensioenfondsen
over belegging van hun vermogen in
Nederland.
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IV
FINANCIERING VAN HET URGENTIEPROGRAMMA TER BESTRIJDING VAN DE
WERKLOOSHEID
De opvatting van de CPN over het sociaaleconomisch beleid houdt een wijziging van
de prioriteiten in:
verdediging van het levenspeil in samenhang met bestrijding van werkloosheid
wordt vooropgesteld.
De regering gaat prat op zuinigheid. In feite
worden enorme lastenverzwaringen op de
lager betaalden afgewenteld, terwijl grote
bedragen naar de bezitters en de concerns
gaan. Dit alles komt neer, zo wordt erkend,
op hogere werkloosheid bij lagere koopkracht. De lasten voor de bevolking stijgen,
de zogenoemde collectieve druk neemt toe,
maar er staan minder voorzieningen tegenover.
De voorstellen van de CPN zijn er op gericht
deze ontwikkeling tegen te gaan. Om de
voorstellen tot uitvoering te brengen moeten financiële middelen gevonden worden.
Dat vereist in de eerste plaats dat door een
nieuwe richting in het regeringsbeleid ook
op korte termijn de groei van de economie
wordt verhoogd en van richting wordt veranderd. Een gematigd groeicijfer van twee
procent, zoals gemiddeld in de kleinere
westerse landen wordt verwacht, is mogelijk.
Het vereist in de tweede plaats een belangrijke verandering in de oriëntatie van de
overheidsuitgaven en van de verdeling van
de lasten. Er dient bezuinigd te worden
waar verspilling optreedt, er dienen lasten
gelegd te worden waar deze het gemakkelijkst gedragen kunnen worden.
Langs deze wegen is naar onze opvatting
een programma voor werk en koopkracht
uitvoerbaar meteen vrijwel ongewijzigd
financieringstekort. Stimulering van de
bedrijvigheid door het scheppen van werkgelegenheid, door handhaving van de koopkracht van lagere en middeninkomens en
door gerichte bestedingen van de overheid
kan op korte termijn ruimte scheppen in de
economie.

In 1981 kan zo de groei worden vermeerderd
tot twee procent, zo'n anderhalf procent
meer dan volgens het regeringsprogram.
In een recent verschenen rapport van een
groep economen' wordt een fundering
gegeven van de mogelijkheden om door
koopkrachthandhaving en stimulerend
beleid van de overheid de werkloosheid
terug te dringen. Een dergelijke analyse
dient een rol in het beleid te gaan spelen.
Niet alleen kan aldus de werkgelegenheid
ook op korte termijn worden bevorderd,
maar ook kunnen daardoor besparingen op
de sociale lasten worden bereikt.
Koopkrachthandhaving leidt voor de hele
Nederlandse economie tot een loonsomstijging van ruwweg twee procent of vier miljard gulden boven de door de regering
gehanteerde veronderstellingen. Een hogere economische groei anderhalf procent
meer groei komt neer op een reële stijging
van rond 4,5 miljard gulden—kan de ruimte
daarvoor vergroten.
Gezegd wordt dat koopkrachthandhaving
onaanvaardbare gevolgen heeft voor de
rendementen, waarbij gewezen wordt op
een 'gecorrigeerde' arbeidsinkomensquote
van 97,5 procent in 1981 volgens de raming
van het CPB. Deze redenering delen wij niet.
Grote delen van het kapitaalinkomen worden immers buiten beschouwing gelaten,
met name vrijwel alle rente-inkomsten van
banken, verzekeringsmaatschappijen en
pensioenfondsen (samen rond 30 miljard),
voorts de huuropbrengsten, de aardgasopbrengsten en andere.
De verscherping van de recessie, die mede
voortvloeit uit de aanpassingspolitiek van
het kabinet, beperkt de inkomens en winsten
van bedrijven die op de nationale bestedingen georiënteerd zijn, vooral in het middenen kleinbedrijf. Multinationale ondernemingen met overwegend exportbelangen kunnen van een dergelijke politiek profiteren.
Naast de gevolgen van een hogere econo-

mische groei voor de werkgelegenheid
voorziet het urgentieprogramma van de
CPN in het behouden resp. creëren van
ongeveer 50.000 arbeidsplaatsen door
gerichte maatregelen, met name via Rijksoverheid, gemeenten, gerichte overheidsinvesteringen en woningbouw.
Wij geven een korte beschrijving van maatregelen ter financiering van onze voorstellen. De financiële consequenties zijn samengevat in een tabel (zie bijlage).
Handhaving van koopkracht vereist het
afzien van kortingen op de salarissen van
het overheidspersoneel.
Hiermee is 800 miljoen gulden gemoeid. De
voorgenomen vermindering van Rijksbijdragen aan de sociale fondsen zal niet
plaatsvinden. De maatregelen ter stimulering van de werkgelegenheid in de sfeer van
de overheid kosten 1500 miljoen. Dit betreft
het scheppen van 20.000 banen inclusief
bijzondere projecten voor jongeren en het
scheppen van voorzieningen die deelname
van vrouwen aan het arbeidsproces kunnen
bevorderen.
Een verhoging van de bijdragen aan het
gemeentefonds met 700 miljoen is voorzien
om de financiële nood van gemeenten te
verlichten en voorzieningen door de lagere
overheid veilig te stellen.
De CPN stelt voor gelden ter beschikking te
stellen voor regionale ontwikkeling, door de
winsten van olieconcerns op het Groningse
aardgas in handen van de gemeenschap te
brengen. Investeringen van de overheid
gericht op energiebesparing, milieubescherming en vooral openbaar vervoer (500
miljoen) dragen bij aan dewerkgelegenheid.
Eveneens is een program van bevordering
van sociale woningbouw en stadsvernieuwing vereist. Door anderhalf miljard gulden
hiervoor uitte trekken, kan met name de
gesubsidieerde woningbouw belangrijk
worden opgevoerd.
De CPN stelt voor om thans niet voort te
gaan met de koppeling van de aardgasprijs

voor kleinverbruikers aan de olieprijzen. Dit
kost de staat inkomsten. Anderzijds wordt
de inflatie belangrijk teruggedrongen (naar
schatting 0,8 procent), met als gevolg ook
een beperking van de stijging van de ambtenarensalarissen. In hetfinancieel overzicht
is voor de inkomensderving een bedrag
opgenomen, dat in feite de extra inkomsten
over het gehele binnenlands verbruik omvat.
De uitgaven voor een program van werkloosheidsbestrijding dienen gedekt te worden door hogere inkomsten en lagere uitgaven elders. De bestrijding van de belastingontwijking en -ontduiking en hogere belasting en/of premieheffing op de hoge inkomens kan op korte termijn een miljard gulden vrijmaken.
Stimulering van de economie leidt voorts
tot een hogere belastingopbrengst. Bij een
gemiddelde belastingdruk van ruim 30
procent is een miljard extra opbrengst bij
een verhoging van het nationaal inkomen
met 4,5 miljard een voorzichtige schatting.
De kapitaalexport dient beperkt te worden,
mede door een heffing in te voeren.
De opbrengst van het aardgas die voortvloeit uit de extra verhoging van de exportprijs (1300 miljoen) dient in zijn geheel ten
goede te komen aan een werkgelegenheidsprogram. De voorraadaftrek e.a. (875
miljoen) en de extra verhoging van de WIR
dienen dan ook niet door te gaan. De voorraadaftrek komt trouwens vooral de olieconcerns ten goede.
In tegenstelling tot de regeringsvoornemens zou juist een beperking van de bijdrage aan het WIR-fonds moeten plaatsvinden
met bijvoorbeeld 600 miljoen. Gewerkt
moet worden aan afbouw van de WIR en
vervanging hiervan door gerichte subsidies
van geringere omvang.
Door lagere werkloosheid van het niveau
van de uitgaven voor bijstand, sociale fondsen e.a. verminderen. Uitgegaan wordt van
een inverdieneffect van 0,5 miljard.

45

Bijzondere aandacht vraagt de verlaging
van de militaire uitgaven. De steeds verdere
opvoering hiervan wijst de CPN af. Zij staat
een forse vermindering voor. Maatregelen
die met onmiddellijke ingang kunnen leiden
tot een vermindering van de uitgaven, zijn
te vinden in temporisering van wapenaanschaf resp. afstel van bepaalde aankopen,
waarbij uitgegaan wordt van beperking van
atoomtaken en beperking van taken die niet
op het Nederlands grondgebied betrekking
hebben.
Met direct effect op de begroting 1981 kan
bezuinigd worden door 6 fregatten min de~
-en aan te schaffen (260 miljoen), het afbestellen van patrouillevliegtuigen voor lange
afstand (120 miljoen), het temporiseren van
de F-16 aankoop en het afzien van een

tweede bestelling (110 miljoen), door inkrimping van de bestelling van Leopard IItanks en een aantal andere bezuinigngen
van kleinere omvang. Met afzien van de
'voorgenomen weddeverlaging is een bezuiniging van rond 600 miljoen te bereiken.
Het gehele pakket van maatregelen is te
financieren meteen praktisch gelijkblijven
financieringstekort ( 1,5 miljard). Daarbij
wordt een relatief gering beroep gedaan op
inverdieneffecten en wordt een substantiële
bijdrage geleverd aan de inflatiebestrijding
door beperking van de aardgastarieven.

'Economisch beleid uit de klem', onder redactie
van C. van Ewijk, R. de Klerk, G. Reuten en B. Thio.
Amsterdam, september 1980.

GLOBALE GEVOLGEN VOOR DE OVERHEIDSFINANCI9N VAN HET

In vergelijking met de voornemens van de regering dienen volgens de CPN de volgende
wijzigingen te worden doorgevoerd op korte termijn (1981).
Hogere uitgaven van deoverheid:
geen korting op salarissen overheidspersoneel
arbeidsplaatsen bij de overheid (algemeen, en in hetbijzondervoor
2ngeren,vrouwen)
verbetering financiële positie gemeenten
fonds voorwerk en investeringen in regio's met hoge werkloosheid
verhoging overheidsmnesteringen gericht op energiebesparing,
milieuprojecten, vervoer
extra uitgaven socialewoningbouw en stadsvernieuwing
niet doorvoeren vermindering Rijksbijdrage sociale fondsen
effect op financieringstekort
Lagere inkomsten van de overheid:
geen verhoging aardgastarieven, met name voor huishoudens
effect opfinancieringstekort

in miljoenen
guldens
800
1500
700
1500
500
1500
800
7300

1500
1500
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Hogere inkomsten van de overheid:
hogere belasting op hoge inkomens/vermogens en bestrijding
belastingfraude/lekken
meer belasting als gevolg van hogere groei door
koopkrachthandhaving en bestrijding werkloosheid
heffing op exportvan kapitaal in beleggingsverkeer
en onroerend goed
af rom ing van de particuliere winst op aardgas
(allereerst het Groningse aardgas)
afzien van de bestemming van de extra aardgasopbrengst
uit het buitenland voor WlR (425) en winstaftrek (875)
eff eet opfinancieringstekort
Lagere uitgaven van de overheid:
verlaging van de militaire uitgaven
minder stijging loonsom overheid door achterwege laten
aardgasprijsverhoging (effect 0,8%)
extraverlaging bijdrage aan WIR-fonds (naasteerder
genoemde beperking met425 miljoen)
minder uitgaven als gevolg van lagere werkloosheid
effect op financieringstekort

1000
1000
500
1500
1300
5300

6004
300
600
500
2000

Het totale effect op het financieringstekort bedraagt derhalve 1500 miljoen gulden. Daarbij
is aan te tekenen dat uitgaven voor woningbouw en investeringen ten laste gebracht zijn
van de lopende uitgaven. Deze bedragen kunnen deels gefin'ancierd worden doorvan
pensioenfondsen en van andere beleggers te verlangen dat successievelijk buitenlands
onroerend goed beleggingen worden omgezet in leningen ten behoeve van de woningbouw. Tegelijkertijd dient van banken en andere financiële instellingen te worden verlangd
dat leningen tegen beperkte rente ter beschikking worden gesteld aan de overheid om
langetermijn projecten te financieren (met name investeringen van Rijk en lagere overheden).

