Wilt u het politiek programma
van D'66 lezen?
D'66 wil de bestaande toestand doorbreken. Dat zijn de hoofdpunten.
Maar natuurlijk bestaat er ook een volledig Politiek Programma van
D'66. Daarin spreekt de partij zich uit over al die politieke zaken die
leven en aan de orde zijn. Het programma is in de vorm van een
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handzaam boekje verschenen. U kunt het aanvragen bij:
Secretariaat D'66

-

Nicolaas Maesstraat 70, Amsterdam-Zuid,

Telefoon 79.32.68, Giro 1304900.

Enige punten uit ons verkiezingsprogramma
1. De volgende rechten moeten in de Grondwet worden geformuleerd:
• Vrijheid van meningsuiting naast de bestaande vrijheid
van drukpers.
• Vrijheid van demonstratie naast de bestaande vrijheid
van vereniging en vergadering.
• Vrijheid van levensbeschouwing naast de bestaande
vrijheid van godsdienst.
• Onschendbaarheid van het telefoongeheim naast de bestaande onschendbaarheid van het briefgeheim.
• Het recht op gemotiveerd antwoord naast het bestaande recht om een schriftelijk verzoek in te dienen.

2. In de wet dient een verantwoordingplicht van de burgemeester tegenover de gemeenteraad ten aanzien van zijn
hele beleid te worden vastgelegd.
3. Het recht van alle werknemers om te staken moet wettelijk
worden erkend.
4. Celstraf als disciplinaire maatregel voor militairen moet
worden afgeschaft.
5. Filmcensuur voor volwassenen is ontoelaatbaar.
6. Sociale rechtvaardigheid zal pas aanwezig zijn als iedere
Nederlander:
de zekerheid heeft van een welvaartsvast minimumloon, ongeacht zijn capaciteit;
over een woning kan beschikken, die beantwoordt aan
de moderne levensbehoeften;
verzekerd is van een verantwoorde gezondheidszorg;
financieel in staat is een voor hem geeigend onderwijs
te volgen;
zeker kan zijn van een verantwoorde voorziening van
zijn oude dag;
zijn recht op arbeid kan uitoefenen.
7. Gelijke arbeid van mannen en vrouwen moet gelijk worden
beloond. Ook fiscaal.
8. De hoogte van de overheidsuitgaven moet niet op een vast
percentage worden vastgesteld.
9. Verlaging van de progressie in de inkomstenbelasting, voor-
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al voor de middengroepen.
10. Grotere inspraak van de werknemers in het ondernemingsbeleid.
11. Geen discriminatie meer tussen categorale en erkende vakbonden, zoals die thans geschiedt.
12. Verhoging van de ontwikkelingshulp tot een bedrag van
f900 miljoen.
13. Principiële veroordeling van rassendiscriminatie in iedere

vorm.
14. Drastische verbetering van het studietoelagenbeleid.
15. Invoering van een nationale radio-omroep.

,,Het ligt niet aan ons of wij erin zullen slagen een nieuwe vitale democratie
te scheppen. Wij willen wel een wig drijven tussen de verkrampte verstroefde constellatie van nu. Maar daarvoor zijn goede bedoelingen en
plannen niet voldoende. Wij hebben uw stem nodig. Pas dan kunnen wij
handelen. Wanneer wij eenmaal met een sterke fractie in de 2e Kamer
zitten, zullen wij aansluiting zoeken bij de geestverwanten (en die zijn er)
in de andere partijen, die mèt ons inzien dat het zo niet langer kan. Tezamen
kunnen wij erin slagen onze democratie nieuw leven in te blazen."

Mr. Hans van Mmerèo,. lijst 17

