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a. OVER LEVEN

O Toen de Tweede Wereldoorlog
Z voorbij was, waren er grote verW

wachtingen over een nieuwe
maatschappij. Nu, diep in een
v',krisis
van de ekonomie en h~
.milieu, onder de dreigende plaatsing van de allernleuwste atoom~ !aketten, lijkt die andere samenJeving verder weg dan ooit. Het
vijanddenken neemt toe; rivieren
zijn vergiftigd, bossen sterven; in
de EG zoeken xjJftien miJj,oen
mensen vruchteloc>s~"""~
de armoede groeit; de roofbouw
op de aarde gaat maar door; de
onderdrukking blijft.
Daar moet een eind aan komen.
Gelukkig groeit ook het besef dat
het zo niet langer kan, Overal
ontstaat verzet en maken groepen
en bewegingen zich sterk voor
een vernieuwende samenleving,
waar mens en aarde tot hun
rechten komen, Die vernieuwing
moet ook in de politiek gestalte
krijgen. Veel mensen hebben beoefte aan doorbreking van de
verstarring en de verdeeldheid die
de progressieve politiek te vaak
laat zien. Zij hebben genoeg van
de kleine diskussies, de stokpaarden, het eigen gelijk. Zij
willen een maatschappij-veranderende politiek, die zich eensgezind konsentreert op de grote
problemen. Zij willen dat progressieve partijen en bewegingen
boven hun verschillen uitgroeien
in het gezamenlijk vechten tegen
bewapening, milieuvernietiging,
werkloosheid en uitbuiting.
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Wij - CPN, Groen Platform, PPR,
PSP - willen dit signaal verstaan.
Daarom willen wij op een lijst
meedoen aan de Europese verkiezingen. leder vanuit eigen achtergronden en inspiraties, met
respekt voor de ander. Met elkaar
omdat wij het eens zijn over de
radikale veranderingen die nodig
zijn,omdat
we meer werfkracht
willen ontwikkelen voor een politiek waar Europa dringend behoefte aan heeft.
Wij willen dus meedoen aan de
Europese verkiezingen. Niet omdat wij $taan te juichenover
de
Europese gemeenschap en over
de rol van het Europese Parlement daarin. Integendeel. Wij
staan uiterst krities tegenover
doelstellingen en struktuurvan de

ment komen. Zo'n parlement zien
we als een belangrijk forum voor
ontmoeting en meningsvorming
tussen de Europese volkeren.
Daarom moet in het Europese
Parlement ons geluid, het geluid
van de tegenbeweging dan ook
gehoord worden.

EG zoa~~ die in het verdrag van
Rome zlJn vastgeleg,d.
De 'belofte' van een id alisties,
,vereni d uropa, en dienste van
het welzlJn van e volkeren, isbij
lange na niet bewaarheid geworden. Met name de eenzijdige
gerichtheid op ongeremde produktie, het verspillend tech nologies den ken en de overheersende
rol van de grote, multinationale
ondernemingen
wijzen wij af,
Juist daarin zien we de oorzaak
van milieuverwoesting, werkloosheid, armoede, uitputting van
grondstoffen en het achterstellen
van de landen van de Derde
Wereld,

Ook het grotendeels samenvall en
van de Europese Gemeenschap
en het Europese deel van de
NAVO werkt niet stimulerend op
het doorbreken van het blokdenken. En dat is nodig om te komen
tot samenwerking van aile landen
in Europa, West en Oost.
We ervaren de huidige EG vaak
als een belemmering voor de
veranderingen die nodig zijn.
Er moet een Europa komen waarin het welzijn van de Europese
mensen uiigangspunt wordt en
niet aile aandacht gericht is op
produktie en handel. Wij willen
ean EG waar uitsluitenddiezaken
geregeld worden die het nationa:Ie of regionale nivo te boven gaan.
Voor zover de EG bevoegdheden
houdt, moeten deze onder direkte
kontrole van het Europese Parle-

Samenwerking
Met onze lijst willen wij mensen in
het Europese Parlement brengen
die in een samenhangende visie
duidelijk kunnen maken hoe de
EG en de samenleving moeten
veranderen:
-De huidige EG-politiek en werkwijze moet grondig veranderen.
-Het overleven is uitgangspunt.
Daarom verzetten we ons tegen
(kern)bewapening
en nieuwe
stappen daarin, We willen het
vijanddenken en het opdelen
van de wereld in blokken doorbreken.
'"""'"
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-Een andereekonomie, waarin~'
ongerichte groei van materiEHe
produktie en konsumptie niet
meer het allesoverheersende
doel is. Een ekonomie waarin
niet geproduceerd wordt alleen
om de winst, maar waar maatschappelijke
behoeften
daarvoor bepalend zijn. Duurzaamheid, verantwoordelijkheid
en
rechtvaardige
verdeling
van
werk, inkomen en zeggenschap
geven in die andere ekonomie
de toon aan.
-Een politi eke opstelling gericht
op leefbaarheid, omdat de kwaliteit van ons (over)levenhet moet
winnen van de stelselmatige
plundering van de natuuren
verspilling van grondstoffen. ~,
-Een politiek die de 'mens Cl\
traal stelt tegenover de grCtN!
burokratiese
en ekonomiese
machten; een strijdbare politiek
ook, die de durf heeft om die
machten aan te pakken om voor
iedereen een zinvol bestaan en
een leefbaar inkomen fe garanderen.
rEen politiek die de overheersing
j van mannen
en traditioneel
J mannelijke waarden in ekonoI mie, kultuur en bestuurtegen wil
• gaan. Werken aan een meer
menselijke manier van omgaan
metelkaaren
metmacht:
dat
verstaanwe onder feminisering.
- Doorgaande
dernokratisering,
zodat mensen· meer zeggenschap krijgen over de zaken die
hen aangaan.
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eEen politiek die vasthoudt aan
het recht van mensen op een
volwaardtg zelfstandig bestaan
en zich keert tegen iedere vorm
van onderdrukking,tegen
racisme en anti-semitisme, tegen
elke vorm van diskriminatie.
Bij de uitvoering van onze politiek
willen we dankbaar gebruik maken van de vele ideeen en van de
kreativiteit die door mensen in
akties en bewegingE:'lnnaar voren
worden gebracht. Door ons werk
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VREDESPOLITIEK

in het Europees Parlement willen
we proberen tegelijk nieuwe stimulansen te geven voor verdere
aktie in Nederland en de andere
EG-Ianden, want in de bewegingen liggen onze wortels, aan al
die aktiviteiten ontlenen wij onze
invloed.
Onze doelen zullen we niet van
vandaag op morgen realiseren,
maar wij willen ze wel steeds
onszelf en anderen voor ogen
houden en konkrete stappen en
stapjes zetten om ze te bereiken.

PROGRAMMA

Hieronder geven we in zes punten
de hoofdlijnen van onze politiek
weer; een samenvatting van het
ff1lest dringende. Bij dit programI'i\.f hoort een kort werkplan met
E'./''l aantal uitgewerkte beleidspb.4ten die wij straks in het
Eu ropese Parlement naar voren
zullen brengen.

VREDESPOLITIEK
De bewapening heeft in hoeveelheid en vernietigingskracht
zodanige vormenaangenomen, dat
het voortbestaan van de mensheid direkt wordt bedreigd. Ten
onrechte wordt door tal van militaireen politeke leiders gesuggereerd dat de beproefde militaire
strategie van afschrikking vrede
heeft gebracht. Veel konflikten
zijn en worden ook nu nog

uitgevochten, waarbij de Derde
Wereld het slagveld is. Door de
nieuwe generatie
kernwapens
dreigt Europa dat ook te worden.
Het militaire apparaat is vergroeid
geraakt met de bewapeningsindustrie. Zij stimuleren elkaar tot
een steeds doorgaande bewapeningswedloop. Oat moet ophouden.
Er is een aktieve vredespolitiek
nodig, gericht op stopzetting van
de wapenwedloop, een kernwapenvrij Europa, terugdringing van
de wapenhandel, konkrete stappen op weg naar algehele ontwapening en naar ontbinding van
NAVO en Warschaupakt. Daarbij
kan de uittreding van een of meer
landen een eerste stap zijn. Want
in onze ogen zijn het vooral de
militaire blokken die ontspanning
en werkelijke vrede in de weg
staan.
Eenzijdige stappen van afzonderlijke landen of groepen landen in
West- en Oost-Europa kunnen dit
proces op gang brengen. Nu moet
er een begin gemaakt worden
door het niet plaatsen van kruisraketten en Pershing II raketten
en door het verwijderen van bestaande kernwapens in Nederland en West-Europa.
Door stelselmatige vermindering
van de defensie-uitgaven
moet
geld vrijgemaakt worden voor de
bestrijding van krisis, honger en
armoede. Oat is de beste bijdrage
tot ontspanning. De EG moet
bedrijven die nu nog in de bewapeningssektor werken, stimuleren over te schakelen op nietmilitaire produktie.
Er moet gewerkt worden aan een
systeem van sociale verdediging:
georganiseerd geweldloos verzet

onder andere door niet-meewerken, staking, weerbaar maken van
de bevolking. Hierdoor wordt een
land heel wat minder aantrekkelijk voor elke eventuele bezetter.
Het doorbreken van het vijandden ken is een onmisbare voorwaarde tot ontwapening. Daarvoor zullen er in toenemende
mate kontakten met regeringen,
groepen en burgerrechtenbewegingen in Oost-Europa gelegd
moeten worden. Ook de wetenschappelijke, ekonomiese, kulturele en toeristiese kontakten tussen Oost en West moeten sterk
uitgebreid worden.

WERK EN EKONOMIE ••••••••••••••
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ekonomies systeem voor nodig,
dat iedereen goed werk biedt,
zonder mensen uit te buiten of de
aarde te verwoesten.

Z EKONOMIE
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Zinvol werk is een grondrecht
voor iedereen. Toch telt Europa
op dit moment 15 miljoen mensen
zonder baan. Dat is onaanvaardbaar. Temeer omdat in ons ekonomies systeem de werkloosheid
eenzijdig afgewenteld wordt op
kwetsbare
groepen: jongeren,
vrouwen, laaggeschoolden, buiten landers. Vermindering van sociaal kontakt, vervreemding van
de samenleving en een gevoel van
zinloosheid zijn het gevolg. Uit de
geschiedenis is duidelijk waar dat
to~ kan leiden: nihilisme, maatschappelijke ontwrichting, ontevredenheid die zich uit in het
. zoeken van zondebokken.
In het beleid moet de aktieve
bestrijding van werkloosheid dan
ook de hoogste prioriteit krijgen.
Landen moeten gemeenschappelijke plannen maken en uitvoeren
in plaats van elkaar te bekonkurreren.
Goed werk is nodig. Dat betekent:
selektieve stimulering, industriele
vernieuwing (vooral gericht op
zinvolle maatschappelijke
produktie
als
energiebesparing,
stadsvernieuwing, openbaar vervoer, onderdak enzovoort), drastiese arbeidstijdverkorting, rechtvaardige verdeling van betaald en
onbetaald werk vooral ook tussen
mannen en vrouwen, vermindering van de werkbelasting, voorrang geven aan milieuvriendelijke
produktie die ook meer werk
oplevert. Elk mens, manen vrouw,
heeft recht op zinvol werk en op
een eigen inkomen. Daar is een

Wij willen een ekonomie waarin
volop aandacht is voor: voldoende en gezond eten, goed onderdak, schone energie, openbaar
vervoer, meer op sociale vaardigheden gericht onderwijs, zeggenschap, demokratisering,
enzovoort. Wij willen een samenleving
waar dat voor iedereen bereikbaar is en niet alleen voor de
bevoorrechten.
Niet meer, maar beter. Geen
weggooi-maatschappij, maar een
hergebruik- en reparatie-ekonomie. Kringlooproduktie,
zuinig
omgaan met grondstoffen
en
energie, respekt voor het milieu,
meer
kleinschalige
bedrijven,
meer gebruik
van duurzame
energiebronnen
(wind, water,
zon) zijn daarin belangrijke elementen.
Nu vormt de EG voor zo'n beleid
vaak een belemmering. De EG is
eenzijdig gericht op de belangen
van grote ondernemingen.
De
macht van multinationals moet
ingeperkt worden. Dat kan alleen
door meer maatschappelijke kontrole over het gebruik van produktiemiddelen en winsten. De struktuur van ondernemingen behoort
zo te worden dat het kapitaal geen
beslissende invloed meer· heeft.
Een veel grotere zeggenschap
van werknemers en demokratisering van het produktieproces kunnen er daarnaast voor zorgen dat

•

ook in grotere bedrijven toch op
menselijke
maat gewerkt
kan
worden. Meer aandacht voor het
midden- en kleinbedrijf, die vaak
voor de lokale of binnenlandse
markt produceren, is d ringend
nodig.
Wij willen meer invloed van vernieuwende ideeen en voorstellen
van vakbonden en konsumentenorganisaties in de EG-organen.
De versterking van de sociale
voorzieningen krijgt een centrale
plaats. Gelijke behandeling van
mannen en vrouwen en strikte
toepassing van de betreffende
EG-richtlijnen
zijn daarbij uitgangspunt.
Maar daarmee zijn we er nog niet.
De automatisering zal onverminderd doorgaan. Wanneer we vast
willen houden aan oude eisenen~
traditionele oplossingen
korrK..1
we er niet uit. Er is een nielJ.~
visie op werk nodig.
.J
Nu blijft veel zinvol werk liggen en
worden talloze maatschapelijke
behoeften niet vervuld of overgelaten aan de inzet van vrijwilligers.
Er is een nieuwe visie nodig, die
de maatschapelijke waarde van
aile arbeid voluit erkent en die niet
uitsluitend laat afhangen van beloning. Meer dan nu zal in' de
samenleving van de toekomst
sociale zekerheid, eigenwaarde
en menselijk geluk vooral' ook
afhangen van de zingeving van
wat je doet. Een groter zelfverzorging en eerlijker inkomensverdeling zijn daarvoor voorwaarden.
Voor we zover zijn, moet er nog
heel wat veranderen.
!311
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4. LANDBOUW
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Een eerste eis die aan maatschappelijk en ekonomies handeien gesteld mag worden is dat het
kwaliteit van natuur en milieu
'stand houdt en verbetert. Zij
immers een essentiele voor~~arde voor het voortbestaan van
menselijk leven. Oat stelt grenzen
aan materiele produktie en konsumptie. Maatschappelijke kontrole op investeringen, produktietechnieken en -planning is dan
ook dringend nodig. Kringloopproduktie,
waarin
natuurlijke
hulpbronnen engrondstoffen niet
uitgeput worden, milieuvriendelijke technologie, energiebesparing en een veel groter gebruik
van duurzame energiebronnen
kunnen een wezenlijke bijdrage
leveren.
In onze visie is in Europa geen
plaats voor kernenergie. Kerncentrales
en
kweekreaktoren
'-~'eten gesloten worden. We wilft"~feen verbod op ondergrondse
;;tBlag. of storting in zee van
,}:.Klealr afval.
Bestaande milieunormen worden
tenminste gehandhaafd en waar
nodig verscherpt. Vooral op internationaal
nivo moeten deze
norm en verder uitgebouwd worden en in verdragen worden
vastgelegd. Er moet snel een
werkplan komen om de oorzaak
van de verwoestende 'zure regen'
afdoende aan te pakken. In verband daarmee willen wij geen
grootschalige
toepassing
van
steenkoolvergassing
lolang
er
geen milieuveilige verwerkingstechniek is gevonden.
In de. hele EG zal voorrang
worden gegeven aan openbaar
vervoer en een veilig en milieuvriendelijk goederentransport.

De EG-begroting
wordt voor
meer dan driekwart in beslag
genomen door uitgaven voor de
landbouw. Oat alleen al vraagt
speciale aandacht.
Het karakter van de bestaande,
grootschalige en energie-intensieve landbouw moet drasties
gewijzigd worden. Nu ligt in de
Europese landbouw een sterk
aksent op de 'veredeling': het
omzetten van granen en peulvruchten (vaak import) in vlees.
Voor de voedselvoorziening in de
wereld is dat uiterst ongunstig.
Bovendien is de produktiewijze
milieu-onvriendelijk
en wreed
(bio-industrie).
Een kleinschaliger produktiewijze, minder gebruik van vergif,
kunstmest en energie en meer
respekt en zorg voor de dieren
voorkomt gigantiese overschotten en brengt de afbraak van
werkgelegenheid in de landbouw
tot staan. Mede door uitbreidin
van de teelt van granen en een
hogere mate van zelfvoorziening
zal Europa het dan kunnen stellen
zonder grootscheepse import van
granen uit Amerika en de Oerde
Wereld.

behulp van voedsel dat wij uit de
Oerde Wereldlanden weghalen.
Oat mag niet zo doorgaan. ProdUktiebeheersing en beperking
van de kosten op de EG-begroting zijn geboden. Kleinschaliger, (
energie-zuinigere landbouw leidt
zeker tot die noodzakelijke pro- ~
duktiebeheersing. Oeze moet tevens bereikt worden door de
prijssteun van de EG te beperken
tot begrensde produktiekwota en
de enorme export-subsidies meer
te gebruiken voor steun aan
kleine bedrijven. De invloed van
banken en tussenhandel moet
sterk verminderd worden. Overheidsgrond mag alleen verpacht
worden aan kleine en midden bedrijven. Een beleid gericht op
produktiebeheersing
veronderstelt eveneens een gek06rdineerd
prijsbeleid.
Oit EG-Iandbouwprijsbeleid moet tot stand komen
in onderhandelingen tussen de
regeringen, na overleg met het
Europees Parlement. Over dit
prijsbeleid moeten de regeringen
zich verantwoorden
te~-.)
hun eiqEm...p.a.rleii,ent
. ..ere opbrengsten voor de boeren zijn nodig. Ook van de konsument mag daarvoor een groter
aandeel gevraagd worden. Een

1
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De kosten van het Europese
landbouwbeleid zijn f1ink uit de
hand gelopen. Toch blijven de
inkomsten van zeer veel boeren ondanks de forse EG-subsidiesnog steeds onder de maat. Zij
kunnen het hoofd vaak alleen
boven water houden door (onbetaald) werk van de boerin. TerwifIe van het voortbestaan van hun
bedrijf worden boeren steeds
gedwongen tot doorgaande produktieverhoging.
Gevolg: onze
(zuivel)overschotten
nemen
steeds toe en dat onder meer met

ander konsumptiepatroon,
min..,
der gericht op vlees en meer op
gezonde voeding en miHeuvriendelijke produkten is gewenst. De
EG kan een rol spelen in het
bevorderen van de voorlichting
op ditgebied.
De noodzakelijke veranderingen
in het landbouwbeleid
moeten
worden vastgelegdininternationale overeenkomsten,. die de wereldmarkten in evenwicht brengen en de zelfvoorziening
op
voedselgebied over de hele wereld bevorderen.
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en BELEID
Aile mensen en volkeren hebben
gelijke rechten op een menswaardig bestaan. Oat lijkt er nu
W niet op. Nog steeds zijn de arme
~ landen afhankelijk van het rijke
~ Noorden. Ook de ekonomiese
_ betrekkingen van EG-Ianden dra~ gen bij aan het achterop houden
;:> van de Derde Wereld.
I- Voor zover wij ontwikkelingshulp
Z geven, wordt het grootste deel
besteed aan de infrastruktuur ten
• behoeve van westerse bedrijven,
II) terwijl de hulp juist bij de mens en
zelf terecht moet komen.
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Strukturele
bestrijding van de
honger, het opheffen van de
armoede en doorbreking van de
afhankelijkheid staan centraal in
het ontwikkelingsbeleid zoals wij
dat willen. De aandacht van de EG
dient vooral gericht te zijn op het
stimuleren van de lokale landbouw voor de voedselvoorziening, produktie voor binnenlandse behoeften, energievoorziening
via de daar aanwezige duurzame
bronnen, bevordering van de onderlinge handel en techniese en
ekonomiese samenwerking. De
ontwikkelingshulp
moet dan ook
gericht worden op landen en
organisaties waar sociale en vrijheidsrechten kansen krijgen.
Derde Wereldlanden krijgen een
grotere toegang op de Europese
markt, waarbij het volledig afhankelijk zijn van e~n produkt voorkomen moet worden.
De EG doet aktief mee aan een
mondiaal
grondstoffenfonds,
hervorming van het internationale
monetaire en kredietverleningssysteem,
kwijtschelding
van
schulden van de armste landen en
aan de verbreking van aile banden
met het apartheidsregiem in ZuidAfrika.

Wij kiezen voor vergaande demokratisering van de samenleving.
Beslissingen
moeten zo dicht
mogelijk bij de mensen zelf worden gebracht. In de huidigestrukturen worden beslissingen veel te
veel door burokratiese instellingen over de hoofden van de
betrokkenenheen genomen.
De EG heeft in onze ogen een
ondemokratiese struktuur. Er is
nauwelijks sprake van parlementaire kontrole op het doen en laten
van" de Europese Kommissie en
de Raad van Ministers. Noch het
Europese Parlement noch de nationale parlementen zijn daar effektief toe in staat. Wij willen geen
ontwikkeling in de richting van
iets als een bovennationale Europese Unie.
Aileen waar het grensoverschrijdende problemen betreft (Rijnvervuiling, zure regen, internationale regelingen ten behoeve van
zigeunersen vluchtelingen), kunnen taken en bevoegdheden worden overgedragen aan een internationaal orgaan als de EG.

uitdrukking komen in onderwijsvoorzieningen en in kommunikatiemethoden in de eigen taal.

Bevrijding
De EG moet zich inzetten voor
gelijkberechtiging
van aile menWij willen de regio's in de ver- sen. Een politiek die zich sterk
schillende land'en meer zeggenmaakt voor het recht van vrouwen
schap geven. Ze moeten de be- en mannen op een volwaardig
voegdheid ende middelen krijgen zelfstandig bestaan in politiek,
om een zelfstandig regionaal sti- ekonomies, sociaal, kultureel en
muleringsbeleid
te voeren. We -seksueel opzicht. Aktieve bestrijzijn voor kultureel zelfbeschikding van elke vorm van onderkingsrecht voor regio's en bevol- drukking
en diskriminatie
op
kingsgroepen met een eigen taal gro'nd van huiskleur, geslacht,
of kultuur.
Oat moet met name tot seksuele en relationele voork{~n
.
.
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ren, kUI.~urelegroep, overtuiging,
burgerllJke staat, maatschappelijke positie en dergelijke behoort
juist in een organisatie van verschillende staten, volkeren en
kulturen centraal te staan.
Doorbreking van de machtsverhoudingen tussen mannen en
vrouwen, werkelijke gelijkstelling
van verschillende samenlevingsvormen, invoering van individuele
verzelfstandiging bij aile (sociale)
wetten en belastingen, afschaffen
van het kostwinnersbeginsel,
de
vrijheid om zelf beslissingen te
nemen over eigen lijf, leven en
relaties vormen deuitgangspunten voor.(nieuwe) Europese richtlijneri en veranderingen in nationale wetgeving.
Wij willen een samenleving waarir.J;:?-!etde ene mens ma~ht uitoef, " lover de ander, waan n haat en
gbv:leld tegenover vrouwen en
homo's wordt uitgebannen; waarin minderheidsgroepen niet worden weggedrukt, waarin beroepsverboden onmogelijk zijn, waarin
elke vorm van diskriminatie wordt
bestreden, waarin wetgeving en
rechtspleging gericht worden op
bevrijding en gelijke rechten voor
ieder mens, die binnen de Europese Gemeenschapeen
plek
zoekt om te werken, te wonen en
te leven.
Wij willen een EG die aktief
stelling neemttegen elke schending van mensenrechten binnen
en buiten de gemeenschap, in
Oost, West en Derde Wereld,
zonder onderscheid of selektieve
v~rtwaardiging.
V
Jgrensoverschrijding, vrij verb!lj! gelijke sociale en politieke
rechten (ook voor gevestigde
buitenlanders), een ruimer vluchtelingenbeleid, een menswaardige internationale
regeling voor
zigel1ners en een aktieve bestrijding van'fascisme en anti-semitisme'zijn andere kenmerken van
de gemeenschap die wij voor
ogen hebben.,

_

TOT SLOT
Uitvoering van bovenstaand programma zal een ander Europa te
zien geven: groener, veiliger, so-'
cialer, menselijker. Het is dringend nodig om deze stappen te
ze.tten. Dringend nodig ook om

TOT SLOT

een eigen weg fe vinden, losser
van de industriele en militaire
machtsblokken die met hun politiek bezig zijn mens en aarde in
hun voortbestaan te bedreigen.
Kansen op overleven. De moeite
waard om voor te kiezen.

CPN
De Communistische Partij van Nederland (CPN) iseen van de oudste
partijen van Nederland, bestaat meer dan 65 jaar. Kent hele tradities
van verzet tegen kolonialisme, tegen de Duitse bezetters, tegen
'Colijnse' bezuinigingspolitiek,
tegen bewapening. Tegelijk jong en
springlevend: Midden in de bewegingen van dit moment heeft de CPN
haar politiek grondig vernieuwd. In februari 1984 werd dit vastgelegd in
een ieuw program 'machtsvorming voor een socialistisch Nederland'.
Demokratie en socialisme zijn voor de CPN onafscheidelijk. De weg
ernaar toe: veel strijd, veel nieuwe ideeen; vooral: samenwerking en
bundeling.
CPN, Hoogte Kadijk 145, 1018 BH Amsterdam, tel: 020-262565

GROENE PARTIJ NEDERLAND
De Groene Partij Nederland (Groen Platform) is een nieuwe politieke
groepering, die beoogt mensen en politieke partijen samen te brengen
op basis van groene programma's, die ekologisch verantwoord zijn.
Respekt voor het leven van mensen, dieren en planten. Groene Politiek
is stoppen met afbraak van de natuur.
Groene Partij Nederland, Nieuwe Grachtje 9/2, 1011 VP Amsterdam.

PPR
De Politieke Partij Radikalen (PPR) isopgericht in 1968 en heeft nu ca.
8000 leden. Er zijn ruim 300 plaatselijke afdelingen (aktiecentra). De
PPR staat voor een radikaleverandering van de maatschappij. Zij heeft
daarvoor een verstrekkend en samenhangend programma ontwikkeld,
dat ze samen met anderen tot uitvoering wil brengen. De PPR maakt
zich al jaren sterk voor progressieve samenwerking. In het Groen
Progressief Akkoord ziet de PPR dan ook mogelijkheden tot de zo
noodzakelijke politieke verbreding en vernieuwing.
PPR, Singel 277, 1012 WG Amsterdam, tel: 020-227342

PSP
De Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) is 26 jaar geleden opgericht
als uiting van verzet tegen bewapening, geweld, onderdrukking en
honger. De PSP strijdt sindsdien voor een wereld van vrijheid en
gelijkheid. Zij komt op voor ontwapening'iopheffing,van
de militaire
blokken,verregaande
demokratiseringVan de samenleving, feminisering van de maatschappij, solidariteit met de Derde Wereld en een
ekologisch verantwoord beleid. Vanuit haar afwijzende opstelling ten
.• opzichte van de EG heeft de PSP gekozen voor een gezamenlijke
deelname aan de Europese verkiezingen van juni 1984, via dit akkoord.
PSP, Postbus 700, 1000 AS Amsterdam, tel:02Q-267374
Meer informatie C?verhet Groen ProgressiefAkkoord
van CPN, GroenePartij
Nederland, PPR, PSP kunt u aanvragen bij ons buro,. Postbus 267, 1000 AG
Amsterdam.
Dit programma is ook in gesproken
AG Amsterdam.

vorm te verkrijgen

via ons buro, Postbus

276, 1000

---~--------------

Bram van der Lek, 53 jaar, woont
in Bilthoven. Voorheen lid van de
Tweede Kamer voor de PSP.
Stelde daar als eerste systematische het vraagstuk
van het
milieu aan de orde. Was voorzitter
van zijn partij en vertegenwoordigt deze nu in de Eerste Kamer.

1. Bram van der Lek, Bilthoven
2. Herman Verbeek, Groningen
3. Nel van Dijk, Oosterhout
4. Roel van Duijn, Amsterdam
5. Fon ten Thij, Amsterdam
6.Chiel van Meijenfeldt,
Ittervoort
7. Emmy van Noord geb. Verheul,
Nederhorst Den Berg
8. Pierre Puts, Leidschendam

Herman Verbeek, 48 jaar, woont
in Groningen, theoloog, schrijver.
Deskundig op het gebied van de
Oost- West-verhoudingen,
defensie en Derde Wereld. Hoopt in het
Europese Parlement samen te
werken in een nieuwe fraktie van
groene, radikale en linkse partijen.

Nel van Dijk, 31 jaar, woont'-rl1
Oosterhout.
Werkt bij de Verenigde Buizenfabriek,
een onderdeel van Hoogovens. Heeft als
aktief vakbondslid in akties en de
ondernemingsraad
veel te maken
met de problemen in de staalindustrie en de invloed van het EGbeleid. Is lid van de Provinciale
Staten van Noord-Brabant
voor
de CPN.

9.
10.
11.
12.
13.

Anneke van 't Hull, Blaricum
Sander Doeve, Groningen
Jan Renes, Rotterdam
Simone Walvisch, Amsterdam
Margot Andriesen,
Groningen
14. Luppo Leeuwerik,
Oude Pekela
15. Ate Flapper, Spijkenisse
16. Bert Willemsen, Utrecht

E N
VAN CPN,GROENE PARTIJNEDERLAND, PPR, PSP
POSTBUS 267, 1000 AG AMSTERDAM

Roel van Duijn, 41 jaar, woont
weer in Amsterdam. Publicist en
werkzaam in de Memo-beweging
(mens- en milieuvriendelijk
ondernemen). Vroeger aktief in de
Kabouter-beweging
en wethouder in Amsterdam.
Kandidaat
voor de Groene Partij Nederland.

