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Dit is een verkorte weergave van ons verkiezingsprogram. De volledige tekst is gratis verkrijgbaar bij: P. v. d. A., Tesselschadestraat 31, Amsterdam
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In 1952 behaalde de Partij van de Arbeid als partij van
de doorbraak een indrukwekkende verkiezingsoverwinning. Scherper dan voorheen werd sindsdien het bestaansrecht van de doorbraak door de confessionele partijen betwist. De doorbraak behoort echter tot het wezen
van de Partij van de Arbeid. Daarom zal zij daaraan
onder alle omstandigheden vasthouden.
Door de doorbraak wil de Partij van de Arbeid komen
tot een gezondmaking van de partijpolitieke verhoudingen in ons land. Het confessionele partijensysteem gaat
namelijk een duidelijke politieke keuze uit de weg en is
daardoor een beletsel voor de zuivere werking van het
democratisch bestel.
De Partij van de Arbeid verwerpt de opdeling van ons
volk volgens de vaste tegenstelling van neutraal tegenover confessioneel. In de structuur van de doorbraak is
de juiste verhouding tussen godsdienst en politiek hersteld. Dit is van wezenlijke betekenis voor de eigen
plaats en taak, zowel van het kerkelijke als van het politieke leven. In een land met gemengde bevolking als het
onze, is het partij-type van de doorbraak de beste waarborg, dat de geestelijke vrijheid bewaard blijft en dat in
de politieke beslissingen rekening wordt gehouden met
de geestelijke verscheidenheid van ons volk.
De Partij van de Arbeid waarschuwt tegen de steeds
verdergaande verzuiling van ons volksleven op sociaal
en cultureel gebied en op hét terrein van het maatschappelijk werk. In de veelvormige samenleving, waaraan de
Partij van de Arbeid gestalte wil geven, hebben de geestelijke verscheidenheden ten volle het recht tot uiting te
komen. Gelijkschakeling is anti-democratisch. Maar
voor Nederland dreigt juist het tegenovergestelde: de
versplintering en isolering. Eisen van doelmatigheid en
financiële draagkracht dwingen tot samengaan, waar dit
mogelijk is. En daarboven uit: tegenover de bedreiging
van de menselijkheid in deze tijd is er in ons verdeelde
volk, gelukkig, nog zoveel gemeenschappelijk normbesef,
dat gezocht moet worden naar wegen om een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid geldend te maken.
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De drie grote wereldvraagstukken van deze tijd zijn: de tegenstelling communisme-democratie, het koloniale vraagstuk en het
vraagstuk van de minder ontwikkelde gebieden. Ten aanzien
daarvan dient het Nederlandse beleid gericht te zijn op een nauwere aaneensluiting van landen, die democratische vrijheid voorstaan (NAVO), een grootscheepse aanpak van het vraagstuk der
achtergebleven gebieden en de totstandkoming van een Europese
Gemeenschap op bovennationale grondslag.

De grote taken, waartoe ons volk is geroepen, vergen een bijzondere inspanning op het terrein van onderwijs en cultuur. Ons
huidige onderwijs is ten achter bij de eisen, die de snelle ontwikkeling van onze maatschappij stelt aan de mens, in zijn werk en
in zijn vrije tijd, zowel als in zijn verantwoordelijkheid als staatsburger.
De Partij van de Arbeid heeft haar opvatting hierover uiteengezet in haar onderwijsprogram. Daarin is aangegeven hoe in de
komende regeringsperiode de opbouw van ons onderwijsstelsel
verder dient te worden hervormd, gelijke kansen in vorming en
opleiding van elk Nederlands kind kunnen worden bereikt en in
de dringende behoefte aan een geleidelijke verlaging van het
klassegemiddelde en verlenging van de leerplicht kan worden
voorzien.
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Na de totstandkoming van de algemene ouderdomswet dient in
de komende periode een verbetering en aanvulling plaats te vinden van talrijke bestaande sociale verzekeringen. Voor allerlei
groepen, waarvoor nog onvoldoende voorzieningen bestaan, dienen deze in het leven te worden geroepen.
In het Verkiezingsprogram wordt aangegeven welke maatregelen
nodig zijn ter verbetering van de gezondheidszorg, tot het bereiken van een grotere doelmatigheid op het terrein van het
maatschappelijk- werk en ten behoeve van de gehuwde vrouw
die beroepsarbeid verricht.

De ingewikkelde structuur van onze huidige samenleving vereist
een voortdurend streven naar:
a. Vereenvoudiging van bestuur en inrichting der maatschappelijke organen, gericht op decentralisatie van overheidstaken,
waar dit de overzichtelijkheid van uitvoering niet belemmert
en de zelfwerkzaamheid der burgers ten goede komt.
b. Het betrekken van een zo groot mogelijk aantal burgers bij
het bestuur van hun gemeenschap en openbaarheid van dit
bestuur; in dit verband daadwerkelijke erkenning door overheidsorganen van de grote betekenis van pers, radio, etc. ter
bevordering van de openbaarheid.

In een speciale paragraaf wordt voorrang gevraagd voor een aantal maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid.

Welvaartspolitiek voor landbouw,
~visserij en-middenstand

c. Verantwoording van en controle op de machtsuitoefening van
allen, die sleutelposities in onze maatschappij bezetten.

-

De voortzetting van een doelbewust landbouw- en visserijbeleid
vereist een reeks van maatregelen, gericht op het verzekeren van
een redelijk bestaan aan ondernemers en arbeiders in de landbouw en de Visserij op gezonde bedrijven.
De P.v.d.A. heeft in haar Agrarisch Program uitvoerig aangegeven hoe een gezondmaking van onze landbouw en een versterking van de positie van hen die daarin werken, kan worden bereikt.

Zorg voor de toekomst

-

De productie van woningen dient voorrang te hebben boven
vrijwel alle andere voorzieningen. In het Volkshuisvestingsprogram van de P.v.d.A. zijn de maatregelen aangegeven waardoor
een snellere woningbouw onder handhaving van een redelijk
woonpeil kan worden bereikt.
Daarin is voorts aangegeven op welke wijze de P.v.d.A. de opbrengst van de huurverhoging wil doen strekken ten bate van
de volkshuisvesting als zodanig. De voorbereiding van de krotopruiming dient thans reeds ter hand te worden genomen.

Een politiek van economische, sociale en culturele ontwikkeling
is slechts mogelijk op de grondslag van een planmatig economisch beleid, gericht op blijvende verzekering van werkgelegenheid en beheersing van de schommelingen in het economisch
leven.
Ter verzekering van blijvende werkgelegenheid dient de overheid
te beschikken over de middelen die haar in staat stellen op het
terrein van de industrialisatie, lonen en prijzen een doelgericht
beleid te voeren.
In deze tijd van hoogconjunctuur dient ervoor te worden gewaakt
dat de regering de middelen ter voorkoming en bestrijding van
een depressie niet uit handen geeft.

De Partij van de Arbeid is van mening, dat ten behoeve van een
voortgaande gezondmaking van de middenstandsbedrijven het
hanteren van het behoefte-element bij de vestigingswetgeving
van grote betekenis kan zijn.
In haar Middenstandsprogram heeft de P.v.d.A. aangegeven welke wettelijke maatregelen nodig zijn en welk beleid dient te worden gevoerd om het distributie-apparaat van onze maatschappij
tot een doeltreffend apparaat te maken en de positie van de middenstandsbedrijven in handel, ambacht en verkeer te versterken.

Spreiding
.

welvaart

Dc ontwikkeling van de productiviteit leidt bij gelijkblijvende
prijsverhoudingen voor invoer en uitvoer tot een vergroting van
het nationaal inkomen en de voor consumptie beschikbare middelen. In de huidige maatschappelijke structuur dreigt de welvaartsvergroting eenzijdig toe te vloeien aan bepaalde groepen
ondernemers en werknemers in centrale posities, waardoor opnieuw een verscherping van de klassetegenstellingen dreigt te
ontstaan.
-

Om de welvaartsvergroting aan het gehele volk ten goede te
doen komen en een rechtvaardige verdeling van het nationaal inkomen tot stand te brengen, dient een beleid te worden gevoerd,
waarbij de overheid door middel van belastingheffing, loon- en
prijspolitiek, de sociaal zwakken en laagst betaalden beschermt
en de terugkeer van de vroeger bestaande inkomensverschillen
voorkomt.

-

De technische ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke veranderingen stellen ons volk voor nieuwe mogelijkheden en nieuwe verantwoordelijkheden. De ontwikkeling van
nieuwe kunststoffen met verrassende toepassingsmogelijkheden,
de ontdekking van nieuwe energiebronnen en het versnelde tempo
van de automatisering van het productieproces hebben de uitwerking van een tweede industriële revolutie. De maatschappelijke vraagstukken, die in deze omwenteling liggen besloten, zijn
van een omvang en draagwijdte, die nog niet kunnen worden
overzien en zeker niet binnen het bestek van een vierjarige regeringsperiode tot een oplossing kunnen worden gebracht. Zij vereisen in de komende jaren echter studie en intensieve overheidszorg.
Het is noodzakelijk, dat beslissingen in vraagstukken van elke
dag zorgvuldig worden afgewogen tegen de eisen en verantwoordelijkheden, voortvloeiend uit de ontwikkeling op langere termijn. Dit geldt in het bijzonder voor de onmiskenbare ontwikkeling naar een verkorting van de arbeidstijd.
Invoering van een vijfdaagse werkweek opent grote perspectieven
voor het gezinsleven en de vrije-tijdsbesteding. Alvorens tot invoering in deze tijd van tekort aan werkkrachten, woningnood en
achterstand op velerlei gebied kan worden overgegaan, dient echter zorgvuldig te worden bestudeerd of verkorting van de arbeidstijd zou leiden tot vermindering der produktie. Indien dit het geval zou zijn, dient het voordeel van de verkorting van de arbeidstijd te worden afgewogen tegen het nut van andere sociale en culturele voorzieningen, die bij handhaving van de bestaande arbeidstijd mogelijk zij. In elk geval zullen recreatiemogelijkheden, de
vorming van nip{iwe recreatiegebieden en zinvolle vacantiebesteding thans bijAondere aandacht moeten ontvangen.
Tegen de achtergrond van de geschette 'ontwikkeling vraagt de
Partij van de Arbeid voor de komende periode de zorg van overheid en volk voor de toepassing van kernenergie voor vreedzame
doeleinden; consequente uitvoering van het Deltaplan; ruimtelijke ordening.

9

