
Vrije Indische Partij

VERKIEZINGS-
PROGRAMMA

1994-1998

De VIP heeft als doel het mobiliseren en
activeren van aile liberaal democraten uit de
Nederlandse gemeenschap in het algemeen,
en van de Indische gemeenschap en ieder die
zich hiermee verbonden voelt in het bijzonder,
ongeacht hun levensovertuiging.

De partij wil een waardige bijdrage leveren aan
een samenleving die zich verantwoordelijk
voelt.

Elk mens is uniek en moet de mogelijkheid
hebben om zich te ontplooien. Een absolute
voorwaarde hiervoor is een zo groot mogelijke
vrijheid zowel in immaterieel, zoals geestelijk
en staatkundig, als in materieel opzicht.

Geen vorm van discriminatie zal die vrijheid
mogen beperken.
Kempunten hlertn zlJn:
* verdraagzaamheid
* sociale rechtvaardigheid
* gelijkwaardigheid van aile mensen.

Uitganppant:
De VIP streeft naar een samenleving waarin de burger
zich veilig voelt.

Algemeen:
De maatschappij heeft zich in de afgelopen jaren
ontwikkeld tot een multiculturele samenleving. Het is
van groot belang dat aspecten t.a.v. openbare orde en
veiligheid niet achterblijven bij deze ontwikkeling.

Standpun1eD:
* Het waarborgen en verbeteren van het politie-
apparaat, dat een goede afspiegeling dient te zijn
van onze samenleving.

* Terugdringen van de criminaliteit en het bevor-
deren van preventieve maatregelen.

lTltgaDppunt:
Het creeren, handhaven en verbeteren van de infra-
structuur.
Een goede infrastructuur c.q. wegennet is van grote
economische waarde.



~
In het verkeersbeleid moet rekening gehouden worden
met de behoefte van de burgers, waarbij de nadruk
gelegd moet worden op verkeersveiligheid en betaal-
baarheid.

Standpunten:
* Streven naar aanvaardbare vervoerskosten.
* Creeren en handhaven van een optimaal wegennet.
* Bevorderen van een efficient en veilig openbaar
vervoer.

CONOMISCHE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

UitgaDppIJDt:
Bevordering van optimale en menswaardige werk-
gelegenheid.

~
De arbeidsmarkt staat al jaren in het middelpunt van
de belangstelling. De werkloosheid heeft, zowel
relatief als absoluut, een ongekende omvang aan-
genomen.
Het is dus van groot belang volwaardige werkge-
legenheid te bereiken op een kwalitatief optimaal
niveau.
De economische structuur kan verbeterd worden door
een goede afstemming tussen de omvang en kwaliteit
van de beroepsbevolking, en de omvang en samen-
stelling van de kapitaalgoederenvoorraden, rekening
houdend met natuurlijke omstandigheden en techniek.

Standpunten:
* Verbetering van de concurrentiepositie van het be-
drijfsleven d.m. v. deregulering en lastenverlichting.

* Stimuleren van onderzoek naar technologieen, die
besparend werken m.b.t. energie en grondstoffen.

* Stimuleren van het Nederlandse produkt.
* Verschillen in inspanning en verantwoordelijkheid
uit de aard der werkzaamheden rechtvaardigen ver-
schillen in beloning.

* Voor hen aan wie geen werkgelegenheid kan
worden geboden en voor hen die geen betaalde
arbeid (meer) kunnen verrichten, dient een mens-
waardig bestaan te zijn gegarandeerd. Tevens
dienen zij betrokken te worden in de opbouw van de
sampnlel'ing.

Dr A.M. (Anneriet)
de Pijper

lTltgaDgSpuDt:
Goed onderwijs is de basis voor de ontplooiing van de
menselijke persoonlijkheid.

~
AIle mensen hebben recht op gelijkwaardige moge-
lijkheden tot ontplooiing. Er dienen voorwaarden
geschapen te worden om burgers volwaardig in de
samenleving te laten functioneren.

Standpunten:
* Gelijke kansen op onderwijs van hoge kwaliteit in
elke levensfase.

* Een goede opleiding is te zien als een export-
produkt en is tevens een basis van ontwik-
kelingshulp.

UitgaDppIJDt:
De VIP streeft naar een inbedding van nieuwe
culturen in de Nederlandse samenleving in het alge-
meen en die van het Indisch Cultureel Erfgoed in het
bijzonder.

Algemeen:
Door de multiculturele samenleving zullen de
culturele aspecten een grotere rol spelen dan ooit.
De VIP kan vanuit haar historische achtergrond een
bijdrage leveren.

Standpunt:
* De multiculturele samenleving, zoals die er is en
zich steeds zal uitbreiden, ondersteunen d.m. v.
voorlichting.
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S. (Sunny)
Soesman- Vie leers

J.T. (Boelie)
Couwenberg- Trouerbach

UitgaDppunt:
Het optimaliseren van het leefmilieu door het be-
vorderen van een zo goed mogelijke lichamelijke en
geestelijke gezondheid.

AJgemeeo:
Het bezuinigen in de gezondheidszorg heeft zijn
beslag gehad. Verdere bezuinigingen zijn een belem-
mering voor een optimale gezondheidszorg.

Standpunten:
* Een betaalbare gezondheidszorg naar draagkracht
voor jong en oud.

* Het optimaliseren van opvang en voor:;ieningen.
* Bevorderen van de geestelijke gezondheid.

lf1tgaDgspUDt:
Het zo goed mogelijk behouden en verbeteren van ons
leefmilieu, te bereiken door het menselijk gedrag zo
goed mogelijk te laten integreren in ecologische
processen.

AIgemcen:
De verantwoordelijkheid van een goed, gezond en
duurzaam leefmilieu dient gedragen te worden door
overheid, burgers en bedrijven.

Standpunten:
* Strenge controle op de milieu-regelgeving.
* Het stimuleren van hergebruik van materialen.

UIMTELIJKE ORDENING EN
VOLKSHUISVESTING

UitgaDppunt:
Een goede verhouding tussen vraag en aanbod van het
ruimtebeslag, waarbij de kwaliteit voor nu en in de toe-

AJaemeen:
Bij de ruimtelijke verdeling binnen Nederland zal
rekening gehouden moeten worden met de zogeheten
"huishoudensverdunning" (Vele ouderen blijven lang-
er zelfstandig wonen en jongeren vestigen zich eerder
als alleenstaanden). Hierdoor zal de totale woning-
voorraad de komende jaren een flinke uitbreiding
moeten ondergaan.

Standpunum:
* Het bevorderen van de bouw van woningen voor
kleine huishoudens en/of aanpassing van reeds
bestaande gebouwen tot kleinere wooneenheden.

* Voor ouderen de mogelijkheid creeren om zich te
kunnen vestigen in zorgwoningen, bejaarden- en
verzorgingstehuizen in de plaats van keuze in
Nederland. Hierbij dient de grote diversiteit in de
culturele achtergrond betrokken te worden bij de
zorg voor ouderen.

UitgaDppuDt:
Het vergroten van de leefbaarheid door middel van
preventie en voorzieningen.

AJaemeen:
De afgelopen jaren hebben de verschillende orgam-
saties voor belangenbehartiging, ook organisaties
die opkomen voor de belangen van de mensen uit

3MEI
STEM
Vrije
Indische
Partij •



Nederlands-Indie onvoldoende gehoor gekregen bij de
overheid.

Staodpuoten:
* Behoud van verworven (waardevaste) rechten,
zoals het recht op een waardevast AOW. Dit is voor
velen, ook voor mensen uit Nederlands- Indie, de
enige bron van inkomsten. (Sommigen afkomstig uit
Nederlands-Nieuw-Guinea ontvangen nu reeds
10% minder AOW dan gebruikelijk).

* Meer inhoud geven aan de voorzieningen voor
veteranen.

* Gelijkstelling van pensioenen van KNIL en KL.
* Betating van achterstallig salaris over de jaren van
de Japanse bezetting aan de rechthebbenden of aan
hun weduwen of wezen.

* Veiligstellen van de wetten voor oorlogsgetroffenen
(zie wetgeving oorlogsgetroffenen)

UitgaDgspuDt:
Het grate probleem waarvoor de overheid zich op dit
moment m.b.t. het belastingstelsel ziet geplaatst, is dat
de aanvaardbaarheid ervan in het geding is.

AJaemeen:
De zware druk van belastingen, en premies voor de
sociale voorzieningen, is een direct gevolg van hoge
overheidsuitgaven en een uitgebreid stelsel van
sociale zekerheid.

Standpunten:
* Terugdringen van het financieringstekort.
* Vereenvoudiging van het stelsel van loon- en
inkomstenbelasting.

* Herzien van het totale belastingstelsel, zodat dit
weer geloofwaardig zal zijn en doelmatig kan
functioneren.

lTltpDgBpImt:
De VIP streeft naar een goede toepassing en uit-
voering van de wetten voor oorlogsgetroffenen in het
algemeen en daar waar het de situatie in Neder-
lands- Indie aangaat in het bijzonder.

A1gemeen:
De wetten voor de oorlogsgetroffenen zijn in beginsel
solidariteitswetten. Regelmatig worden deze wetten
behandeld alsof het wetten zijn voor maatschappelijke
voorzlemngen.
De wetten zijn geschreven voor de situaties zoals deze
zich in Europa hebben voorgedaan en zijn later ook
van toepassing verklaard op de situatie in Neder-
lands-Indie. Dit heeft tot gevolg dat de wetten in een
aantal opzichten minder goed toepasbaar zijn.

Standpunten:
* De wetten voor de oorlogsgetroffenen mogen niet
worden uitgehold en afgekalfd en dienen te worden
veiliggesteld.

* De problematiek van de na-oorlogse generatie( s)
dient bi} de wetgeving voor de oorlogsgetroffenen
te worden betrokken.
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Voor nadere inlich gen, statuten, beginselverklaring,
lidmaatschap en donatie Iront u contact opnemen
met het secretariaat.
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