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Als we vroeger tegen elkaar zeiden: dat kan toch zo niet
blijven doorgaan," dan dachten we aan de welvaartsgroei
om ons heen. Er leek geen eind aan te komen. Inkomens,
die ieder jaar een rukje omhoog gingen; auto's waarva
elke dag méérop de weg kwamen; steeds meer mensen die
gauw even de zon gingen opzoeken, als ze een dag of wat
vrij hadden.

Maar ineens is die welvaartstrein langzamer gaan rijden. En
op het ogenblik staat hij stil voor onveilig sein. Dat zien we
hier, maar net zo goed in de rest van de wereld.
-
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NU denken we aan heel andere dingen, als we vinden dat
het zo niet kan blijven doorgaan. NU denken we aan de
afbraak van onze industrie, aan de werkloosheid die van
dag tot dag stijgt, aan de woonnood enz.
Aan de materiële vooruitgang van toen zaten goede maar
ook minder mooie kanten, vooral omdat zij steeds meer de
mentaliteit in de hand werkten van ,,ikke, ikke, ikke, en de
rest kan stikken". We raakten verslaafd aan ons eigen
materiële belang. Als we op die weg doorgaan, dan lopen
we tenslotte met z'n allen met de kop tegen de muur. Dan
zien we van alles in de samenleving fout gaan. Inderdaad,
dat kan zo niet doorgaan.
Daarom doet het CDA vóór alles een beroep op alle Nederlanders om zich bewust te zijn van hun mede-verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in ons land. Een verantwoordelijkheid, die zich uitstrekt van de eigen omgeving
gezin, beroep, bedrijf tot ver daarbuiten: de Nederlandse
samenleving in haar geheel, maar ook de mensen in de
landen waar nog altijd diepe armoede heerst.
-

Pas als we die brede verantwoordelijkheid aanvaarden, zal
er echt sprake kunnen zijn van een zinvol bestaan. Dat
betekent niet, dat aan al onze wensen wordt voldaan. Dat
betekent wel: niet langer de lasten doorschuiven naar anderen.

Dat betekent ook: zich niet langer verschuilen achter ,,de
overheid", als het gaat om de zorg voor misdeelden, jongeren, gehandicapten, ouderen, werklozen, culturele minder
heden enz. Wij zijn zelf mede-verantwoordelijk voor
reilen en zeilen in onze samenleving. En dat geldt zeker ook
voor onze vrije organisaties. Daarmee zijn we ook samen
verantwoordelijk voor de politiek.

Wegvluchten van onze verantwoordelijkheid, dat mag
nooit. En al zouden we het willen, het kan ook niet meer. Dat
is in feite de boodschap van het CDA-program. Geen mooie
'often dus, maar de nuchtere vaststelling: we zullen er
Tiard
tegenaan moeten en we zullen daarvoor de prijs moe,
ten betalen, die ervoor staat. Een prijs, die naar draagkracht
door allen zal moeten worden opgebracht.
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zal ook het zwaarst moeten wegen. Als we dagelijks op
de televisie zien, hoe het ene bedrijf na het andere voor de
bijl gaat, bekruipt iedereen het gevoel, dat wij in het verleden kennelijk teveel boven onze stand hebben geleefd:$
gaven meer uit dan we verdienden.
•

.

Dat is natuurlijk niet de enige reden, want wij draaien ook
mee in het internationale circus. De helft van ons nationale
ce
inkomen verdienen wij in het buitenland en
dââr het laten afweten, dan voelen wij de p

De vette jaren zijn voorbij. Tegendruk vanuit de samenleving en ook vanuit de politiek heeft werkelijk ingrijpen lange
tijd onmogelijk gemaakt. Nakaarten heeft echter geen zin.
tgaat nu om de vraag: welke kant willen we metzn allen
Op, wat geven we voorrang en waar kunnen we een stap
terug doen. Het CDA heeft zijn keuze gemaakt en stelt als
hoofddoelen voorop:
handhaving van onze inspanning voor de arme landen,
verbetering van de positie van het bedrijfsleven en daardoor verruiming van de werkgelegenheid;
behoud van ons stelsel van sociale zekerheid;
stimulering van de stads- en dorpsvernieuwing en uitbreiding van de nieuwbouw;
terugdringen van de bewapeningswedloop.
Om die doelen te bereiken doet het CDA een appèl op de
samenleving. De komende vier jaar willen wij aan verwezenlijking van dit programma werken. Dat is een korte penn
de, maar het moet mogelijk zijn in die tijd veel van het goede
e behouden, veel van het verloren gegane te herwinnen en
vooral om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten, zodat
wij weer vertrouwen in de toekomst kunnen krijgen.
Het woord ,koopkrachtstijging" ontbreekt in het rijtje var
orrangspunten. Het CDA wil daar heel duidelijk over zijn
verbetering van onze inkomens kunnen wij over de gehele
linie vergeten in de komende vier jaar. We zullen zelfs een
stap terug moeten doen. De mensen met lage inkomen:;
zullen daarvan zo weinig mogelijk merken; mensen met
hoge inkomens moeten rekenen op 4% teruggang per jaar.
-

,

Wel houdt het CDA overeind, dat huishoudens die echt van
één minimum-inkomen moeten rondkomen, niet achteruit
mogen gaan.

t

Ook de uitgaven van de overheid (de zogenaamde collectieve uitgaven) zullen omlaag moeten.
Het is zuivere volksmisleiding om te beweren, dat alles
tegelijk kan: werk voor iedereen, de inkomens omhoog en de
sociale uitkeringen handhaven. Dat is uitgesloten!
Alles heeft zijn prijs. Willen wij onze industrie weer nieuw
leven inblazen en de bouwnijverheid uit het slop halen,
willen wij onze verplichtingen tegenover de sociaal-zwakkeren en tegenover de derde wereld" blijven nakomen, dan
zal iedereen daaraan zijn bijdrage moeten leveren.
,
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Als een lawine is de werkloosheid over ons land gerold.
Geen dorp is gespaard gebleven. Jongeren, die van school
komen, kunnen niet aan de slag. Vrouwen, die willen mee$n in het arbeidsproces, krijgen de kans niet. WAO-ers
voeten zich voorgoed afgeschreven. En ieder jaar vloeit er
nieuw aanbod naar de arbeidsmarkt; voor de periode 19811985 wordt het aantal werkzoekenden geschat op tenminste 200.000. Die komen er dus nog bij.
Een heel pakket van maatregelen zal nodig zijn om dat
immense probleem aan te pakken. Om te beginnen kiest
het CDA voor versterking van het bedrijfsleven; van het
scheppen van overheidsbanen mag niet te veel worden
verwacht. Dat betekent dus krachtige steun voor nieuwe
investeringen, stimulering van vernieuwingen en bevordering van de activiteiten van het kleine bedrijf.
Dat betekent ook: betere afstemming van vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt. Waar een plaats vrij is, zal ook een
werkkracht beschikbaar moeten zijn. Er moet een ,,wet op
de inschakeling van arbeid" komen, die de kansen van
jongeren, vrouwen, WAO-ers en langdurig werklozen
want daar liggen voor het CDA de prioriteiten op insch
ing in het arbeA:
--

-
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Het CDA wil zich bovendien sterk maken voor een aanzienlijke uitbreiding van het aantal deeltijdbanen. Daar zal h
aan getrokken moeten worden. Daarnaast dienen de mogelijkheden tot bijscholing, nascholing en educatief verlof te
worden uitgebreid, opdat onze arbeidende bevolking kwalitatief niet in een achterstandpositie komt te verkeren, vergeleken met het buitenland.
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Tenslotte: het behouden en het uitbreiden van de werkgelegenheid blijft het eerste doel. Looneisen zullen daaraan
ondergeschikt moeten worden gemaakt. Maar het CDA
• kreeft wel naar méér op een ander terrein. Ook in fabrieken
kantoor zal de werker zijn mede-verantwoordelijkheid moeten kunnen beleven. Zowel bij de beleidsvorming binnen de
onderneming als bij het bestuur van het bedrijf (Raad van
Commissarissen met name) zal de medezeggenschap van
de werknemers een reële en levende zaak moeten worden.
Ook daar zullen maatregelen moeten worden genomen,
zoals de omzetting van het huidige adviesrecht van de
Ondernemingsraad in een medebeslissingsrecht bij belangrijke besluiten.
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Het CDA wil in de komende regeringsperiode een injectie
van drie miljard gulden geven aan de bouwnijverheid. De
stads- en dorpsvernieuwing behoren tot de weinige secto ren, waarvoor et CDA exira overhAdagelden beschikbao
wil stellen
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We hebben in de eerste plaats bestrijding van de
woonnood op het oog (streefcijfer: 120.000 woningen per
iaar). Het is duidelijk dat daarmee ook het werkgelegen'idsdoel wordt gediend, zowel rechtstreeks— bij de bouwvakkers als bij de toeleveringsbedrijven.
Want in de verkrotte wijken, daar vinden we de mensen
waaraan de welvaart in meerdere opzichten is voorbij gegaan.Daar gaat het om echte noden. Vooral ook met hen
zullen wij solidair moeten zijn. Dat betekent tegelijkertijd dat
van de burger die goed woont, een offer moet worden
gevraagd. De huren moeten in overeenstemming worden
gebracht met de kwaliteit van de woning. En als er mensen
zijn die dat echt niet kunnen betalen, springt de overheid bij
met individuele huursubsidie. Verder zal de eigenhuis-bewoner moeten rekenen op verhoging van het zogenaamde
huurwaarde forfait. De grondgedachte bij dit alles is, dat wie
een behoorlijk huis wil hebben, ook bereid zal moeten zijn
daarvoor behoorlijk te betalen.
-
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Er is nog een terrein, waarop wij geen stap terug kunnen en
mogen doen. Het CDA wil niet, dat er bezuinigd wordt op
onze hulp aan de ontwikkelingslanden. Onze problemen
verdwijnen in het niet, als we ze vergelijken met die van c
800 miljoen mensen, die beneden de armoedegrens leven
Het zou een schande zijn, als we onze eigen problemen
zouden proberen op te lossen ten koste van de landen in de
derde wereld. Natuurlijk worden ook in de ontwikkelingslanden fouten gemaakt, maar de arme bevolking mag daarvoor
niet worden gestraft met vermindering van steun. Voor da
medemens in de ontwikkelingslanden hebben wij een medeverantwoordelijkheid op ons genomen, waaraan wij ons
ook nu niet mogen onttrekken. Wie de kranteberichmo
en de televisiebeelden werkelijk tot zich laat doordringen,
zal tot de erkenning moeten komen, dat onze ontwikkelinns
help wezenlijk bijdraagt tot de zinvolheid van ons eigen
bestaan.
Het CDA wil daarom het bedrag van onze ontwikkelingsdulo
handhaven op ten minste 1,5 procent van ons netto H
naal inkomen.
Bij ,,derde wereld" denken we aan landen ver weg. Mae.'- na
hebben ook een derde wereld in eigen huis: de culture H
minderheden, zoals Surinamers, Antillianen, Zuid-Molukkers, buitenlandse werknemers en zigeuners.
Christen-democraten hebben respect voor de eigen iden
telt van deze minderheidsgroeperingen. Onze samenleving
is veelvormig en dat zal zo blijven. Welke taal we ook
spreken, welke kleur we ook hebben welke cultuur we oek
meebrengen: we vormen samer
ving.
-

En daarom zijn we verantwoordelijk voor elkaar!
Voor het CDA is het minderhedenbeleid dan Ook een zeer
belangrijk punt in de komende jaren. Met als doel dat alle
volkingsgroepen in ons land begrip voor elkaar krijgen ei
alkaar aanvaarden als volwaardige medeburgers. Vooroor delen moeten worden doorbroken, alle groeperingen zullen
daarbii wat moeten toeqevon. Dit vraacit extra inspannino.
iaarv
I
voorso
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Wat in Nederland bereikt is op het gebied van de sociale
zekerheid mag een weldaad heten voor al degenen die
anders tussen wal en schip zouden zijn geraakt. Het is een
)zenhijk onderdeel van de sociale rechtsstaat, waarnaar
wij hebben gestreefd.
Helaas is er net als bij de belastingbetaling ook bij de
sociale voorzieningen sprake van misbruik.
Het is ook een feit, dat er uitwassen in de uitvoering van
onze sociale wetten zijn geslopen, die nooit door de wetgever zijn bedoeld. Als het CDA stelt, dat ook de sociale
voorzieningen doorgelicht moeten worden, dan heeft het
daarbij twee dingen op het oog:
-

-

-

-

tegengaan van alle misbruik, waar het zich ook voordoet;
een verantwoorde en bewuste beperking van het aantal
mensen, dat recht op een uitkering kan doen gelden. Dat
kan onder meer door het weer inschakelen in het arbeidsproces en het scheppen van werk, zoals we bij het
hoofdstukje ,,werken" zagen.

Het gaat ons erom de sociale zekerheid veilig te stellen voor
degenen die haar echt nodig hebben.
Het CDA staat verder op het standpunt, dat de koppeling
..in de sociale minima aan het wettelijk minimumloon geandhaafd moet blijven, d.w.z. netto-uitkeringsbedrag is
netto-minimumloon. Dat kan echter alleen als ook het minimumloon de pas inhoudt.
.
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Voor het CDA is beheersing en vermindering van de
(kern)bewapening het centrale punt om te komen tot ontspanning tussen Oost en West. Want de wapenwedloop al
zodanig bedreigt onze menselijke samenleving.
Het CDA zet zich in voor vermindering van het aantal en de
soorten kernwapens, voor terugtrekking van kernwapens
uit de voorste posities, voor kernwapenvrije gebieden in
Oost en West. Verder vindt het CDA dat de neutronenbom
niet mag worden ingevoerd.
De beslissing over de modernisering van de kernraketten
op Nederlands grondgebied is voor het CDA een uiterci
belangrijke aangelegenheid. Deze beslissing moet met name worden bepaald door:
de mate waarin eind 1981 concrete en duidelijke resulte.ten zullen zijn bereikt in het wapenbeheersingsoverFeç
met de Sovjet-Unie terzake van de vermindering van
Eurostrategische kernwapens, of althans daarop een betrouwbaar uitzicht is;
de mate waarin tevens in onderhandelingen resultaten
zijn bereikt terzake van het daadwerkelijk verminderen
van het aantal in Europa opgeslagen tactische kernwapens;
de vraag of eventuele plaatsing van nieuwe wapensystemen op Nederlands grondgebied zal leiden tot een ver-mindering van de bestaande Nederlandse nucleaire t.

-

-

--
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Natuurlijk, de kernwapens moeten de wereld uit. Ons doel
is: van de kernwapens af te komen zonder dat onze vrijheid
eraan gaat. Daarover moet de discussie gaan. Volgens het
CDA is daarvoor de meest begaanbare weg het voeren v4
open onderhandelingen tussen Oost en West.
Overigens sluiten wij eenzijdige stappen niet uit, maar deze
moeten in het onderhandelingsproces een duidelijke functie
hebben. Anders zou 't wel eens averechts kunnen werken.
Het CDA wil de kernwapens niet zo zeer uit Nederland,
maar uit de wereld.
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Het CDA-program beslaat de ruimte van een
boekje met 64 volle pagina's, met kleine letters
t bedrukt. Uit dit program zijn hier alleen vijf hoofdpunten naar voren gehaald, waarvoor het CDA
zich in de komende vier jaar in de eerste plaats
zal inzetten. Uitermate belangrijke andere onderwerpen als energievraagstukken, de problemen
an het midden- en kleinbedrijf, onderwijs, sociaal-culturele en gezondheidszorg, het vrijwilligerswerk en de milieubescherming komen daardoor niet aan bod in dit stuk. Toch heeft het CDA
zich over al die onderwerpen duidelijke en zeer
concrete denkbeelden gevormd. Wie ook daarover geïnformeerd wil zijn, wordt met aandrang
opgeroepen onze verkiezingsbijeenkomsten bij
te wonen vragen staat vrij! of een exemplaar
van het program aan te vragen.
-

-

-

-

Over het CDA verkiezingsprogram is ook een film
gemaakt met als titel:
,Samen verantwoordelijk".
Meer informatie over deze film, die men ook kan
opvragen, bij het CDA-bureau.
Men kan het verkiezingsprogram ,,Om een zinvol
bestaan" bestellen. Prijs 11,50; inclusief porto
/ 3,50 en wel bij het CDA-bureau, Dr. Kuyper5, 2514 BA Den Hoog.
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Wilt u meer weten:
Dr. Kuyperstraat 5
2514 BA Den Haag
Telefoon 070-924461
Telex 31950
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