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Inleiding.
De EVP neemt het Evangelie als uitgangspunt en richtsnoer van
haar politiek beleid, omdat de bevrijdende boodschap van het
Evangelie,voor ieder mens persoonlijk, tevens de opdracht inhoudt de wereld te bevrijden van onrecht, haat, oorlog en geweld. De overheid dient hier de politieke konsekwenties van te
aanvaarden en in praktijk te brengen.
Hoe de EVP hier konkreet over denkt, is te lezen in de volgende hoofdstukken.
1.1
Vrede en veiligheid;
buitenlands beleid.
Een internationale samenleving
vraagt om een internationale
rechtsordeL waarbij de VN de
hoeksteen dient te zijn van een
vreedzame wereldpolitiek, en
niet de politieke, ekonomische
of militaire' machtsblokken. In
een dergelijke samenleving zal
de rechtshandhaving (internationaafl steeds minder een militair karakter moeten dragen.
De EG mag zich in geen geval
blijven manifesteren als een
machtsblok dat alleen is gericht
op het eigen belang. Het beleid
dient o.a. gericht te zijn op
ontspanning in de wereld, ekonoinische hulp aan ontwikkelingslanden en het vaststellen van
Internationale rechtsregels
t.a.v. de gedragingen van multinationale ondernemingen.
Mensenrechten.
Bij de bescherming van de mens is
een aktief verzet tegen alle vormen van diskriminatie, racisme of

geweldpleging, waar ook ter wereld, een eerste vereiste. Eko
nomische sankties zijn hierbij
een middel bij uitstek.
1.2
Vrede en veiliheid:
defensie
Het veiligheidsapparaat dat nodig
is voor de kontrôle van de in
hoofdstuk 1.1 genoemde internationale rechtsorde, moet onder supervisie staan van de VN. Tot deze
orde is bereikt, dient het Nederlandse beleid vooral gericht te
zijn op waenverrnindering, te beginnen met de (A,B,C)massavernietigingswapens, terugdringen van de
rol van de Nederlandse wapenindustrie, een internationaal verbod
van produktie, bezit, gebruik en
uitvoer van massavernietigingswapens, te beginnen bij de in Nederland geplaatste of nog te plaatsen
kernwapens, en het stimuleren van
internationaal overleg, waarbij
niet alleen de VS en de SU zijn
betrokken. Uit het bovenstaande
vloeit voort een afwijzing van het
lidmaatschap vn de NAVO, wanneer
het NAVO-beleid niet drastisch
wordt gewijzigd.

De nationale defensiebegroting
dient jaarlijks met een vast
percentage te worden verlaagd.
De militaire dienstplicht dient
uiteindelijk onderdeel te worden van een sociale dienstplicht voor jongens en meisjes.
Onze gedachten moeten meer gericht worden op geweldloze konfliktoplossing en sociale verde-

geen verlenging van de leerplichtduur tot 18 jaar, maar
uitbreiding van het leerrecht
na het 16e jaar;
bevordering van de demokratisering in het onderwijs;
in het nieuwe basisonderwijs
waakzaamheid t.a.v. het kleutereigene en het spel-element.
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Sociaal-ekonomisch beleid

2.
Binnenlands beleid

Nederland zal zich moeten instel-

Voor een goed funktionerende
rechtsstaat is de narlementaire
demokratie de aangewezen vorm.
Keninerkn dienen hierbij te

zijn:
-

gelijkwaardigheid van en gelijke rechten voor alle personen en groepen, ongeacht gods-

dienstige, kulturele, ethnische of sociale verschillen
zo groot mogelijke betrokkenheid van de burgers bij het
bestuur (m.n. gemeenten)_?
medezeggenschap van de bungers door vrije en geheime
verkiezingen p
burgers en overheid houden
zich aan rechtsgeldige besluiten.
3.
Onderwijs

len op de ekonomie-van-he t-genoeg,
ten gunste van het milieu, grondstoffen, de kwaliteit van de arbeid en de ontwikkelingslanden.
De lasten van de hiervoor nodige
besparingen (5%) moeten zo eerlijk mogelijk naar draagkracht
worden verdeeld. Daarvoor is, in
overleg met de sociale partners,
een totaalplan nodig. Ten minste
1% van-áè-besparingen moet in een
werkgelegenheidsfonds.

-

-

-

Het onderwijs dient gericht te
zijn op een leren niet-konkurrerend samenleven en samenwerken,
waarbij de leerlingen worden toegerust tot een zich op persoonlijke wijze inzetten voor een
leefbare, vreedzame en rechtvaardige wereld.
Enkele zaken, die hierbij aan de
orde komen, zijn:
extra aandacht voor k.'Jnderen
uit een ni'etNeae1dse. kultuur;
-

Het beleid dient gericht te zijn
op bevrijding van armoede en honger, rechteloosheid en uitbuiting
overal ter wereld. Met demokratische en vreedzame middelen moet
getracht worden de noodzakelijke
veranderingen te bereiken, zoals
afschaffing van ekonomische maatregelen die beperkend zijn voor de
ontplooiing van de Derde Wereld en
een geleidelijk opvoeren van de
ontwikkelingshulp tot bijv. 2%

van het netto nationaal inkomen.
Inkomensbeleid
Naast een wettelijk minimumloon
moet een wettelijk maximumloon
worden ingesteld (5x bruto minimumloon) ; verder openbaarheid van
alle inkomens.

-

Bestrijding van de werkloosheid
is niet alleen een ekon'2m1sche
zaak, maar heeft ook een morele
reden. Daarom moet de werkgelegenheid zo eerlijk mogelijk worden verdeeld over de bevolking
(jong en oud, man en vrouw) o.m.
door verkorting arbeidstijd, bevorderen deeltijdbanen en vervroegde pensionering. Dit gaat
uiteraard gepaard met matiging
In de lonen. Behoud en uitbreiding van arbeidsplaatsen kan
worden gestimuleerd door.het
verlenen vn steun door de overheid (goedkoper dan werklooshe±ds-uitkeringenj. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet)
dient geleidelijk maar konsekwent in werking te worden gesteld.
De direkte invloed vn de werknemèrs op het bestuur van hun
eigen onderneming moet worden
vergroot door :uitbreiding van
de bevoegdheden van de ondernemingsraad, een reglement voor
het werkoverleg enz.
Een herstrukturering van de belasting- en premieheffing moet
gericht zijn op een verwerking
van de premieheffing voor de
volks- en werknemersverzekeringen in de belastingheffing. De
verschillen in behandeling van
(gehuwde) mannen en (gehuwde)
vrouwen in de belasting- en
premieheffing dienen te verdwijnen. Er moet behoorlijk gesnoeid worden in de aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting.

-

Konsumentenbeleid
Het instellen van een Konsumentenraad ter bescherming van de konsument en een herziening van de Warenwet zijn dringend gewenst.
Bedrijfsleven

-------------

Het beleid zal duidelijker dan tot
nu toe gericht moeten zijn op het
in stand houden vaft een levenskrachtig midden- en kleinbedrijf,
zowel vanwege het bevorderen van
de werkgelegenheid als ook om tegenwicht te bieden tegen ekonomische machtskoncentraties. Financiële overheidssteun moet zeker worden gesteld door een aantal voorwaarden.
Ook hierbij geldt het gestelde
als bij midden- en kleinbedrijf.
Normen voor uitgifte van landbouwgronden via de Grondbank moeten zo
zijn, dat ook bedrijven met vormen
van alternatieve landbouw en kleine landbouwkoöperaties gebruik
kunnen maken van deze regeling.
5.
Volkshuisvesting, ruimtelijke
De overheid moet een vierjarenplan vaststellen voor de bouw van
120.000 woningen per jaar, met
prioriteit bij woningwetwoningen
en huisvesting voor jongeren, gehandikapten enz. De totstandkoming
van een "Volkshuisvestingswet",
waarin nieuwbouw, stadsvernieuwing,
leegstand, woonruimteverdeling in
samenhang geregeld worden, is
hoogst urgent. Bij het toewijzingsbeleid van woonruimte dient er geen
onderscheid gemaakt te worden tussen gezinnen en andere samenwerkingsverbanden.
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de Lelioet Len per regio te worden
bezien in samenhang met de bescherming van landschap en milieu.
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energie en bevordert krachtig
het onderzoek naar alternatieve,
niet-'-eindige energiebronnen.
Nederland dient zich terug te
trekken uit alle kernenergieprojekten; de bestaande kerncentrales moeten spoedig worden gesloten.
7.
Milieubeheer
Gezien de grote samenhang tussen milieuhygfène, natuurbehoud
en volksgezondheid, moet het beleid hierover onder Mn ministerie vallen. Wetten en maatregelen zijn nodig om ons handelen
in overeenstemming te brengen
met de verantwoordelijkheid die
wij hebben ,voor het milieu: de
bescherming van planten en dieren en de omgeving waarin wij
allen leven.
8.1 Welzijn.
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heidszorg en een regeling naar
draagkracht van de tarieven zijn
noodzakelijk. Voorlichting aan
jongeren inzake roken en gebruik
win alkohol of drugs verdient exaandacht. Soft-drugs moeten
ulL het strafrecht. Om n:igewenste zwangerschappen te voorkomen
zlin In de eerste plaats prevoriLiemaatreqe:Len nodig en een goede opvoeding tot respekt en

verantwoordelijkheid voor elka ar
en voor het leven.
8.2
Een samenhangend welzijnsbeleid
op met name gemeentelijk en provinciaal nivo is noodzakelijk.
Het buurt- en klubhuiswerk draagt
zeker bij tot het verminderen van
rl kont kt:-armopde' in onze maatschappij en verdient krachtige
steun. Verdere-integratie van bejaarden en gehandikapten in de
samenleving moet worden bevorderd.
8.3
Kultuur en rekreatie
Het beleid van de overheid moet
zich richten op het scheppen van
de mogelijkheden voor brede lagen
van de bevolking deel te nemen
aan kulturele en rekreatieve aktiviteiten. Bevordering van voorlichting over de achtergronden
van de kulturele en ethnische minderheidsgroepen en voor die laatste groepen moeten belangrijke ambt
lijke stukken volledig of samenvattend worden vertaald. In een
Rekiamewet moeten scherpere regeld voor reklarne worden gesteld.
9.

Justitie
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Het beleid bij misdrijven moet
gericht zijn op preventie, en daarna op en zo groot moriolilko kann
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maatschappij. Slachtoffers krijgen recht op smartegeld. Enkele andere punten die de EVP voorstaat:
wettelijk stakingsrecht voor
alle beroepsqroepen;
afschaffing militair strafrecht;
aktief kiesrecht voor vreemdelingen met een vestigingsverqu nn 1. nq on al Vt] r ja a r in Noderland wonend;
-

-

-
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herziening van de adoptiewet.t
de eigenaar van een B.V. is
oersoonlijk aansorakelijk;
een ruimhartig toelatingsbeleid t.a.v. alien die buiten
onze grenzen worden behandeld
in strijd et de rechten vn de

I.D.
Verkeer en vervoer
Openbaar vervoer dient te worden
bevorderd. Een spoorlijn van Amsterdam via Lelystad en Drachten naar Groningen. Verkeersvelh hthttl)Wd' kom
1 i'jht'id hi
bevorderen door beperking van de
maximumsnelheid toe te staan.
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