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De Christelijk Historische Unie heeft er behoefte
aan voor de komende Kamerverkiezing
duidelijk te stellen op welke grondslag
en op welke wijze zij werkzaam wil zijn.
Zij weet, dat dit ook voor U
van belang zal zijn bij het bepalen
van Uw stem.
Haar standpunt is en blijft dat bil
de vormgeving van een verantwoorde
maatschappij Gods Woord fundament
en richtlijn behoort te zijn.
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Hiernaast heeft u kunnen lezen wat de ChristelijkHistorische Unie in de samenleving van vandaag beslist
niet wil missen. Dat is de Bijbel en met dat Boek als
fundament wil de C.-H.U. gaan bouwen. Eigenlijk moeten
wij schrijven verder bouwen, want meer dan vijftig jaar is de
Unie bezig voor het welzijn van het gehele Nederlandse
volk. In het Verkiezingsmanifest van 1963 van de
C.-H.U. staat genoteerd welke wensen en verlangens er bij
de Unie leven.
1 dit manifest kunt u onder andere het volgende lezen:
Ons volk moet streven naar een blijvende vrede, een beter
onderling begrip tussen de volken en naar een alzijdige
ontwapening. In de situatie van vandaag is een vastberaden
houding nodig, maar onze dure plicht is de duurzame
vrede te bereiken, een vrede die niet rust op machtsevenwicht, maar op een internationale rechtsorde.

WONINGNOOD
ONTWIKKELINGSHULP
MEER WELVAART

Alleen al op grond van sociale gerechtigheid is een
krachtige en effectieve wijze van helpen nodig om de
achtergebleven landen in hun versnelde ontwikkeling bij te
staan. Alle in ons land te vinden bouwcapaciteit moet
worden benut om de nog altijd heersende woningnood te
bestrijden. Er moet meer dan tot nu toe gebouwd
worden naar behoefte, dus veel meer woningen voor
groepen met lage inkomens.
Er dient verder gewerkt te worden aan een nog
betere spreiding van de welvaart over alle bevolkingsgroepen. En daarbij verdienen de zogenaamde
achtergebleven groepen bijzondere belangstelling.
Bezitsvorming en aandeel in de winst, elke kans daartoe
moet worden benut. De Christelijk-Historische Unie wil
een verhoging van de A.O.W. uitkering tot een sociaal
verantwoord minimum.
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De langdurig zieken en gebrekkigen in ons Tand
hebben onze steun hard nodig.
Zoveel mogelijk werkgelegenheid, een stabiel
prijsbeleid, meer regionale industrialisatie, vrijwillig
contact tussen overheid en bedrijfsleven over de economie
in de toekomst, research en technische scholing,
ziedaar de wensen van de Unie terzake het economisch
beleid. Verdergaande belastingverlaging komt de
groeikracht van ons economisch leven ten goede.
De Unie wil voorrang geven aan de totstandkoming van
minder fors opgetrokken tarieven in de inkomstenbelasting.
Bij de landbouwpolitiek is hèt uitgangspunt de garantie van
een redelijk bestaan voor allen, die in de agrarische
sector werkgelegenheid vinden. Dit doel kan bereikt
worden aan de hand van een ontwikkelingsplan voor het
agrarisch bedrijfsleven.

LANDBOUW EN VISSERIJ
MIDDENSTAND
ONDERWIJS

De levensvatbaarheid van de kleine agrarische bedrijven
vraagt hierbij bijzondere aandacht. Over de Visserij zegt het
Uniemanifest: In dit tijdsbestek mag worden verwacht, dat
de regering de Nederlandse Visserij in staat stelt aan de
concurrentie op de Eurcmarkt het hoofd te bieden.
De Christelijk-Historische Unie noemt het zelfstandig
ondernemerschap
dus het midden- en kleinbedrijf
in de moderne maatschappij een onontbeerlijk element.
De overheid heeft hier tot taak een gunstig klimaat te
scheppen, zodat midden- en kleinbedrijf zich kan ontplooien
en de weerbaarheid van de middenstand wordt vergroot.
Het onderwijs zal nog meer moeten worden gericht op de
voorbereiding tot het vervullen van een passende
plaats in de samenleving.
Op nog ruimer schaal dan voorheen moet de Overheid
het financieel mogelijk maken dat alle vormen van
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voortgezet, hoger en wetenschappelijk onderwijs en van
vakonderwijs kunnen worden gevolgd. Juist ook om
gelijke ontwikkelingsmogelijkheden te bieden aan alle
daartoe geschikten en niet minder wegens het feit, dat de
ontwikkeling van de Nederlandse samenleving steeds
meer de arbeid van gediplomeerden en afgestudeerden
vordert.
Jeugd en bejaarden vragen in deze tijd bijzondere aandacht.
Door middel van een verantwoord subsidiebeleid
is het mogelijk de arbeid onder de georganiseerde zowel als
ongeorganiseerde jeugd krachtig te bevorderen.
De overheid moet verder de sport, in het bijzonder dan
de jeugdsport als vormend element, flink steunen. Van niet
minder belang is de uitbreiding van recreatiemogelijkheden. Voor radio en televisie is zo snel mogelijk meer
uitzendtijd vereist.
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