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ARTIKEL 1. DE GRONDSLAG VAN DE VIP

De Vrije Indische Partij staat als onafhankelijke partij open
voor iedereen, die zich ten doel stelt Vrije en onafhankelijke
democraten uit de Indische gemeenschap ongeacht hun
levensovertuiging, te mobiliseren en te activeren. De partij
wil een waardige bijdrage leveren aan een samenleving die
zich verantwoordelijk voelt.
Verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen behoren de pijlers te zijn van
elke samenleving.
Zij aanvaardt die beginselen als overtuiging voor haar
politiek.
De Indische gemeenschap wordt in haar breedste betekenis
beschouwd en is meer dan een gerelateerd zijn aan
Nederlands Indië. Tot de leden van de Indische gemeenschap worden gerekend zij die op enigerlei wijze te maken
hebben (gehad) met Nederlands Indië zoals burgers en
militairen (veteranen), die daar gewoond en gediend hebben
en zij die zich op andere wijze verbonden voelen.
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ARTIKEL, 2.

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Elk mens is uniek. Daarom moet hij (Ie mogelijkheid hebben
met verantwoordelijkheidsbesef voor anderen zich te ontplooien naar eigen aard, aanleg en levensovertuiging.
Hij moet de bereidheid hebben anderen te accepteren als
gelijkwaardige medeburgers en waar mogelijk met hen
samenwerken tot opbouw van de samenleving.
Een veelvormige samenleving waarin naastenliefde en
wederzijdse erkenning van de menselijke waardigheid zijn
ingebed, biedt de beste voorwaarden voor de verwezenlijking van dit mensbeeld.
Bovendien zal dit mensbeeld rekening houden met zijn
milieu in natuur en samenleving.
Tevens dienen alle vormen van racisme in onze samenleving
met kracht te worden bestreden.
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ARTIKEL 3, VRIJHEID

Een absolute voorwaarde voor de ontplooiing van de mens

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. Alles dient te worden ondernomen om de vrijheid vaa
toekomstige generaties veilig te stellen.
De mens is geestelijk Vrij als hij in woord, geschrift en daad
zijn gevoelens en opvattingen kan uiten. Hij zal met anderen
van gedachten moeten kunnen wisselen en zich vrijelijk
naar eigen keuze kunnen bewegen.
Daarbij zal hij de rechten en gevoelens van anderen dienen
te eerbiedigen.
De staatkundige vrijheid van de mens kan slechts verzekerd
zijn in een bestel waarin het gezag van de uitvoerende
krachten is gegrondvest op het vertrouwen van representatieve lichamen, op democratische wijze gekozen op basis
van evenredige vertegenwoordiging.
Om de vrijheid te verwezenlijken in materiële zin is een
maatschappij vereist, waarin ieder bereid is offers te brengen ten behoeve van hen die deze vrijheid nog niet hebben
bereikt.
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ARTIKEL 4. DE MENSENRECHTEN

In het streven naar de Vrije ontplooiing van de mens behoort
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die
op 10 december 1948 door de derde Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties werd aangenomen, richtsnoer te
zijn.
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ARTIKEL

5.

ONTPLOOIING DOOR ONDERWIJS

Alle mensen hebben recht op gelijkwaardige mogelijkheden
tot ontplooiing. Onmisbaar hierbij zijn gelijke rechten op
onderwijs van hoge kwaliteit in elke levensfase.
Er dient voor ieder mens onderwijs te zijn dat stimuleert tot
het verwerven van passende kennis en vaardigheden, pas-send bij eigen aanleg en aard. Ontplooiing van de persoonlijkheid en de ontwikkeling van burgerzin dient mede het
doel te zijn van het onderwijs. Daardoor kunnen de voorwaarden worden geschapen om burgers volwaardig in cie
samenleving te laten functioneren.
De overheid garandeert de vrijheid van ondccw
gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs.
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ARTIKEL 6. SOCIALE MARKTECONOMIE EN
DE PLAATS VAN DE ARBEID
De vrijheid van de mens komt het best tot uiting in een
sociale markteconomie, gebaseerd op Vrije gedecentraliseerde ondernemingsgewijze produktie en onderlinge mededinging, zowel in de produktie als op de arbeidsmarkt.
De mens die daartoe geestelijk en lichamelijk in staat is zal
in beginsel zijn vrijheid in materieel opzicht verwerven door
het verrichten van arbeid tegen beloning, hetzij zelfstandig
hetzij in loondienst.
Verschillen in beloning zijn slechts gerechtvaardigd als zij
voortvloeien uit verschillen in inspanning en verantwoordelijkheid, uit de aard van de werkzaamheden, de wijze waarop deze worden verricht en uit het maatschappelijke nut
van de arbeid.
Ieder, die kan werken dient de gelegenheid te krijgen
menswaardige en zinvolle arbeid te verrichten die zo dicht
mogelijk aansluit op zijn wensen zomede zijn verworven
kennis en vaardigheden en daarmee tevens een onaantastbaar pensioenrecht op te bouwen.
Ook voor hen aan wie de gelegenheid niet kan worden
geboden en voor hen die geen betaalde arbeid (meer) kunnen verrichten, zomede voor hen die Vrije maatschappelijke
diensten willen verlenen, dient een menswaardig bestaan te
rijn gegarandeerd. evenals hen die pensioengerechtigd zijn.
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ARTIKEL 7.

DE DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT

Voor de vrijheidsbeleving van de burgers is voorwaarde het
handhaven van de rechtsstaat en van een democratisch
staatsbestel.
Alleen in een rechtsstaat immers, hebben alle burgers
gelijke rechten en worden hun grondrechten gegarandeerd.
Zij zijn verzekerd van een onafhankelijke rechtsbedeling,
ook ten opzichte van de overheid.
Iedere stemgerechtigde burger kan invloed uitoefenen op de
samenstelling van de vertegenwoordigende lichamen; de
leden van die lichamen oefenen hun taak evenwel uit in
onafhankelijkheid van die burgers. Dit proces behoort tot de
wezenlijke kenmerken van een democratie.
In een ware democratie worden de besluiten bij meerderheid
van stemmen genomen: Daarbij wordt met de opvattingen
van minderheden rekening gehouden. Alle burgers hebben
recht op inspraak, waarbij beleidsvoorbereiding en besluitvorming worden gekenmerkt door een geest van openheid
en eerlijkheid. De burgers dienen zo volledig mogelijk van
informatie te worden v00r7le11 ondat zij hun inspraak kunnen hanteren.
\Terantwoord n c ddeo uchtca
\ Ord5Tfl aiceecd oveï de
gronden waarop het besluit is genomen.
Het bestuur dient zo dicht mogelijk bij de burgers te staan:
cce
derhalve zal bij een ware democratie het kei
zover mogelijk doorgevoerde decentralisatie
Eén en ander geldt evenzeer voor verteg
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ARTIKEL 8. DE CONSTITUTIONELE MONARCHIE
IN NEDERLAND
De meest aangewezen staatsvorm voor Nederland is de constitutionele monarchie onder het Koningshuis van Oranje
zoals deze zich in onze vaderlandse geschiedenis heeft ontwikkeld.
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ARTIKEL 9. DE TAAK VAN DE OVERHEID
De overheid dient een ieder een zo groot mogelijke vrijheid
te garanderen.
Hoewel de overheid bij haar regelende taak de nodige
terughoudendheid dient te betrachten, behoort zij belangrijke taken in de samenleving die niet of niet zelfstandig
door individuen of groepen kunnen worden vervuld, op zich
te nemen dan wel te stimuleren.
Aldus zijn de taken van de overheid als beschermend en
dienend orgaan van de individu. gemeenschap en samenleving bepaald en begrensd.
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ARTIKEL 10. INTERNATIONALE RECHTSORDE

Voor vrede en vrijheid is het streven naar een internationale
rechtsorde
waarin de rechten van de mens worden
geëerbiedigd
van doorslaggevende betekenis. Deze moet
worden bevorderd door samenwerking tussen landen die als
bondgenoten dezelfde doeleinden willen bereiken; tevens
door deelneming in het werk van internationale organisaties.
Ontwikkelingssamenwerking moet gericht zijn op het bevorderen van vrijheid in materieel opzicht, met als doel op
langere termijn, de zelfstandige kracht van de inwoners van
ontwikkelingslanden te verstevigen.
-

-
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uit de Statuten van de
Vereniging Vrije Indische Partij (VIP):

DOEL
ARTIKEL 2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

De vereniging stelt zich ten doel Vrije en onafhankelijke democraten te
mobiliseren om met gezamenlijke inspanning een positieve bijdrage te
leveren aan een goed functionerende samenleving in een democratische staat.
In het bijzonder stelt de vereniging zich ten doel de behartiging van de
belangen van de Indische gemeenschap, vooral ten aanzien van de
gevolgen van de Tweede Wereldoorlog.
Zij tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen die voor het
gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn in het algemeen en het
bevorderen van de verkiezing van leden in vertegenwoordigende
lichamen in het bijzonder.
Bij de besluitvorming zal het uitgangspunt zijn, te trachten bijeen te
brengen wat vereent en weg te nemen wat de geesten en gemoederen
verdeelt.
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