olang een partij in plaats van

men aangesneden die reed-, lang en gc-

met de inhoud van de poli-

staag knagcn aan de hestaan<,zekerheid

tieke hoodschap vrijwel ai-

van hct individu en de grond-,lagcn van

ken hezioh is met haar eioen
b

de samenlcving lzoal-, een verntinderd

organi-.atic en n1iezcrig doet over haar

hesd van normen en waarden, dreigcn-

ctgcn men<,en, zal de intcre<,<,e voor

de aantasting van solidariteit, milieu-

haar onder de burger-, alncmen. Dcze

verontrcin1g1ng,

kwaliJke ontwikkeling wa<, het C:DA in

onvciltghcid I. De richting voor oplm-

haar greep aan hct krijge11. Daaraan

r.;ingcn wordt aangcgcvcn. Wat daarhij

wordt een cind gemaakt door 'Nieuwe

opvalt i-, dat wordt va<,tgchouden aan

Z

\Vcrkloo-.hcid

en

aanzct tot ccn

de C:DA-uitgangspunten en de te tTalt-

<,tratcgisch heraad hinncn het C:Dl\. De

seren politieke doelcn nauwgezet in hct

wcgcn, va-,te waardcn

otmlag hinncn de partij voltrekt zich in

oog worden gchouden. Fr wordt hard-

een hoog tempo. Aan dit proccs moct

nckkig, linksom ol n:chhom, naar op-

worden vastgehoudcn.

\or.;..,ingcn

f\,;atuurliJk, we Ieven in het mediatijd-

prohlcmen, nict dogmatisch va<,thou-

pcrk, maar dat hetekent nog niet dat

dcnd

aan

-,taande

kan

voor

tngenomen

de

grotc

-,tandpuntcn,

n1aar ccrdcr prognlati..,ch

een partij ol politicu<, zich
al

gczocht

houden
Dat pa<,t cen polttieke par-

door enig glitterwerk. Per

die

haar

politieke

saldo zi111 burger<, aiken

ttl

geintere.,.,eerd 111 wat poli-

idealcn koe-,tert en hij de

tiekc partijen vinden van

ti)d

wemt

te

politieke vragen en prohlcmen dte ziJ in hun cla-

over het <,ocialc ot ld1erale

gelijk-, Ieven tegen komen

gezicht van het U )A ot

'~icuwc

wcgcn,

welk gezicht dan ook niet

waardcn'

hicdt

vZl-,tc

,., de

hlijven

I )aarom

di-,cu.,-,ie

gcnocg

hoetend. I ict gaat om de

aanknoping<,puntcn tot in-

gckozen cloclcn tn rcalt-

houdell)ke

discu.,-,ie

en
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-.cring van de idcalcn en

'>tandpunthepaling met hetrekking tot

over de ethischc aanvaardhaarhetd,

dtc vragen c11 prohlemcn. I harop client

"""Y

d/1-

en cllcctivitcit van de gekoze11

hct CDA zich tn het komendc haiiJaar

middelcn. Daarover client de di-,cu<,ste

al zijn gclcdingcn tc conccntrcrcn.

te gazm, intern en l"\tCTtl Ieclerc andere

111

di-,cu.,-,ic zai het CDA tot <,peelhal ma-

Niet dogmatisch, maar
pragmatisch

Om die valkuil moet worden heenge-

In het rapport worden enkele prohk-

gaan

ken van andere partl)en

r

c
z

z
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Uitwerking beginsel van
'solidariteit'

van nieuwe wegen te verkennen en de-

Overigens, het zoeken naar nieuwe we-

Wellicht zouden we de aanzet tot het

zc \Vcgcn n1isschicn

gedurld op tc

gt~an.

gen irnpliceert ook het verkennen van

'>trategi'>ch be,·aad hinnen het C:DA

een onbekend terrein. Wanneer hij-

kunnen zicn al:-.. hct begin van cen sy<.,-

0

voorheeld aandacht wordt gevraagd

ternatische uitwerking van ccn van de

u

voor een rnoderne farniliepolitiek, dan

vier kernhegrippcn, nameli1k het begin-

gaat het crorn vervolgen'> tot die con-

sci van de >olidantelt. De ht11dige om-

crete invulling te kornen die burgers

<,tandigheden maken dat nodig, zoal'>

motiveert en aan'>prcekt.

het in de Jaren tachtig nodig wa<, aan de
idee van ge'>pl-cide vcrantwoorclcli)k-

Ter vcrgroting van de participatie van

hc,cl aanclacht te hc>tcJen.

burgers aan het arhcid'>proccs wordt
voorgesteld onder Ol11'>tandigheden een
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comhinatie van werk en uitkering rnogeliJk te rnaken onder af'>chaffing van
het minirnurnloon. Dit is cen uitdagendc gedachte, maar kan onhedoeld leiden tot het tegcndeel van wat wordt
heoogd. Vcrdere uitwcrking i'> du., nodig en concrete uit'>prakcn over de
hoogte van het >ouaal minimum zullcn
moeten worden gedaan.
Wannecr wordt voorge'>teld om de belasting van arheid te verschuiven naarhela'>ting van verbruik, niet in de laat'>te
plaat'> vanwcge het tot<,tandhrengen
van een ook ecologi'>ch georienteerde
economic. dan is vaardigc stuurmanskumt

nodig

willcn

we

altham

1n

Europa niet uit de rnarkt wmden gcprii'>d en willcn we problcmen aan de
onderkant van het inkomen<,gehouw
voorkomen. Zo kan worden doorgegJJil.

Het voo,·gaandc client crtoe om aa11 tc
gcvcn dtlt hiJ her hcgaon

VZln

nicu\vc

wcgcn prohkn1cn tot uitdog1ngcn moe-

ten worden gcmaakt Dat klinkt algezaagd, maar per >aldo gaat het tclkem
om d11-cLlc prohlcrnen van memen
dichthiJ en vcrderal -en

0111

toekom'>ti-

l11

de

de mldctlc huu
ZIJ ho/)('11 ,lildiiiiCC

collllllll <}CPCll 3c /cdcll I'd II

ge genera tie'>. I )aarom loont het de

f'crsooui!JkC of'Pdltuu;cu

moeite de mogeli)kheicl van het hegaan

ceu

dllnZcl
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