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Onze partij heet Rooms Katholiek.
Dit betekent, dat de partij is gebaseerd op de authentieke
geloofs- en zedenleer van de Rooms Katio1ieke Kerk.
In de 19e eeuw was de situatie van de Katholieken dusdanig
dat men het nuttig oordeelde een eigen Rooms Katholieke
partij op te richten. Zo ontstond de R.K.Staatspartij, na th
•Tweede Wereldoorlog opgevolgd door de Katholieke Volkspar
(K.V.P.). Deze partij liet eerst het predikaat "Rooms" vallen, daarna stelde zij zich niet meer principieèl op (de
Katholieke beginselen vormen niet meer de grondslag). Inti
sen heeft de K.V.P. als Katholieke partij opgehouden te bestaan en is opgegaan in het C.D.A. (Christen Democratisch
Appel).
Juist om de R.K. beginselen in het politieke en maatschappelijke leven te handhaven, is een principieI Rooms-Katholieke partij dringend nodig.
De oorzaak van het verval
In de 19e eeuw stond God centraal in het leven en de opva
tingen der mensen. De mens voelde zich terecht afhankelijk
-van God en deed een beroep op Zijn hulp. De mens was in gr te
mate verticaal op God gericht. De autonomie van de mens z 1f
was veel minder groot dan tegenwoordig. In de 20ste eeuw
ging men zelfs meer horizontaal denken en doen. Hierop wij
zen de veel gebruikte woorden: Medemenselijkheid, communicatie, gemeenschapszin, inspraak, dialoog, eigen geweten nz.
Niet God, maar de mens staat in het middelpunt. Het accen
valt daarom op mensendienst en niet meer op Gods-dienst.
de hedendaagse gerichtheid naar de wereld past dan ook de
nieuw ontstane idee van secularisatie.
Omdat God niet meer in het middelpunt staat, verdwijnt all s„
wat uitdrukkelijk en kernachtig naar Hem verwijst. De werel
ontgoddeljkt!
De volgende fase is dat men niet meer zo veel voelt voor
godsdienstige manifestaties, katholiek onderwijs enz. Men
spreekt van desacralisering. Dit is het streven om al het
godsdienstige te verwijzen naar de huiskamer. Maar ook in Ie
huiskamer wordt het in hoge mate ondermijnd door TV, radio
en pers. Paus Paulus VI waarschuwde op 18 maart 1972 niet
voor niets: "Secularisatie voert naar athelsmell. Men stoo t
zich niet meer aan de basis van ons geloof: DE TIEN GEBOD N

De kerkelijke vetten hebben bij velen haar zin en betekenis
verloren. Zij zijn niet meer in tel. Het gezag, dat bevoegd
is om wetten en voorschriften te maken, wordt nog nauwelj s
erkend. Normen en richtlijnen wil men slechts dan nog aanvaarden. als men vrij blijft deze te onderhouden of niet. D
kwade gevolgenvan deze gezagscrisis tracht men zoveel mo
gelijk te voorkomen door begrippen als: onderling overleg,
alzijdige inspraak, dialoog, discussie, eigen geweten enz.
Naar de uitspraak blijft altijd war: "Zoveel hoofden, zove 1
zinnen",
Daarom is een gezag nodig, dat bindende beslissingen neem.
Daarom 66k aanvaardt de R.K.P-i Ni het leergezag van de Roons
Katholieke Kerk, onder leiding van onze Opperherder Paus
Paulus VI,
Wij, Rooms Katholieken, eisen en bieden bescherming:
van het ongeboren kind: Abortus provocatus is moord. Lega
lisatie van abortus provocatus wordt door ons dan- ook onvoorwaardelijk afgewezen.
van onze jeugd: Iedere mens heeft een goddelijke opdracht.
Daarom dient de jonge mens opgevoed en gevormd te worden
in het beoefenen van zelf-discipline, alsmede hete onderhouden van de geboden van God, zulks om zijn Schepper te
aanbidden en ter bereiking van een waarachtig menselijk ge
luk. Hieruit vloeit o.a. voort, dat de jongeren voorgehou
den moet worden:
a0 dat de sxualiteit gebonden is aan verheven normen en
wetten, die een echt levensgeluk bevorderen;
b. dat de geestelijke en lichamelijke gezondheid ernstig
worden geschaad hij het gebruik van verdovende middelen
(drugs, enz.).
van onze gezinnen: De heiligheid en de onontbindbaarheid
van het huwelijk en gezin als -kern en basis van een gezond
samenleving - moeten weer aanvaard worden.
van onze overheden: Hun gezag moeten wij respecteren, tenzj
hun regelen en gedragingen strijdig zijn met de geboden- God
van onze bejaarden: Een onbekommerde en zinvolle levensavond , door goede sociale voorzieningen en een betere opva g
en medische verzorging, aanpassing van de pensioenen, wel e
door de geldontwaarding ontoereikend zijn geworden.
van onze werknemers en werkgevers: Een ieder is tot arbei
geroepen
naar zijn talenten
in het belang van de gemee
schap en zichzelf. De gehele gemeenschap heeft er dan ook
zorg voor te dragen dat een evenwichtige werkgelegenheid
wordt ontwikkeld, bevorderd c.q0 in stand gehouden. Dit zal
-

-

overeenstemming bestaat binnen de werkende gemeenschap.

-

van iedere belastingbetaler: Een juiste besteding van gemeen- ___ ,
•schapsgelden: geen subsidie aan activiteiten die de Christelijke moraal ondermijnen; geen geld voor politieke actiegroepen, terreurorganisaties en zg. vrijheidsbewegingen; geen zg.
ontwikkelingshulp aan uiterst linkse en uiterst rechtse,
dictatoriale regeringen.
van de middenstand en alle zelfstandigen: Betere behar±igiig
van de belangen van onze middenstand en van de zelfstandigen.
van iedere Nederlander: De persoonlijke vrijheid iraneenieder
wensen wij gegarandeerd te zien. Deze vrijheid mag echter nimmer indruisen tegen de belangen van een ander of een anders
vrijheid belemmeren. Zij, die de belangen van een ander schaden
of schenden dan wel diens vrijheid belemmeren, dienen gestraft
en gecorrigeerd te worden, zulks ter bescherming van de geihele samenleving.
Wij, Rooms Katholieken, zijn de laatste jaren al te zeer passief geweest. Wij vertrouwden erop dat het goed ging. Nu zien
velen in dat wij de verkeerde kant op gaan, maar bij een dee1
van onze bevolking ontstaat een gevoel van defaitisme:
is niet meer te keren". In zoverre hebben deze mensen gelijk,
dat, indien er niets wordt ondernomen, het onherroepelijk
fout zal gaan. Juist daarom moeten wij nu handelend optreden.
De Katholieke bevolking van Nederland kunnen wij in drie
groepen indelen:
1. een geloofs- en gezagsgetrouwe groep, die bepaald ernstig
verontrust is over de huidige gang van zaken;
2. een groep van zg. modernisten, die op alle mogelijke manieren tracht zijn denkwijzen op te leggen - aan anderen;
3. een middengroep, die het als gevolg van de tegenstrijdige meningen niet meer weet. Deze groep vertrouwt erop,
dat alles nog wel mee zal vallen, dat het uiteindelijk
nog wel goed zal komen. Juist deze katholieken moeten ij
duideljkmaken, dat het fout gaat. Daarom hebben wij de
plicht ons opnieuw staatkundig op te stellen als principiële Rooms Katholieken.
De authentieke geloofs- en zedenleer is ons uitgangspunt.
Voor wie staat onze partij open?
Voor iedereen die onze beginselverklaring ondersteunt en
aanvaardt.

-

-

-

ART IJPROG
VERKLARING
Op basis van de beginselverklaring van de Rooms Katholieke Partij Nederland is het navolgende PartiPrograa
ontwikkeld.
2.
-

.2'.1..

-

Algemene Zaken, Staatkundige Zaken en Justitie
De wettige overheid regeert bij de gratie Gods; zij z
derhalve nimmer wetten mogen uitvaardigen of maatre
gelen mogen nemen, die strijdig zijn met de geboden G

C

.2.1. Een evenredige volksvertegenwoordiging, zoals wij da
al jaren kennen, blijft in onze samenleving de voork
hebben. Dit stelsel biedt goede waarborgen voor een
daadwerkelijke belangstelling van de kiezers,
.2.2. De vorming van te grote gemeenten moet worden-voorkomen voor zover dat mogelijk is. De afstand tussen
stuurders en bestuurden wordt anders te groot. Voor
nemen in te grote gemeenten de kansen toe dat de Pl tseljke belangen niet in voldoende mate harmonisch k
nen worden behartigd.

L

3-

Openbare orde, rust en veiligheid vormen de basis v
het welzijn van de bevolking, alsmede voor de welvaa,
Het politie-apparaat is uiteraard onmisbaar in onze
samenleving, waarin vele belangen gewaarborgd diene:
te worden. Daarom dient een grote zorg besteed te w
den aan de politie-opleiding, het geven van duide1j
bevoegdheden en een goede salariringin overeenstei
ming met de waarde van de functies en de verantwoor
lijkheid van deze gezagsdragerss

.3.2. Aangezien de overheid regeert bij de gratie Gods, di nt
zij zich in te spannen in het belang van de bevolkin
uitgaande van de geboden Gods, die immers tot heil an
de gehele mensheid en iedere, mens afzonderlijk strek] en.

.3.3. De misdaad dient met alle mogelijke en geoorloofde in:
delen te worden voorkomen en bestreden. In dit opzij t
hebben de ouders en andere vormende instituten met 1
trekking tot de jeugd een waardevolle preventieve t k.

.3.4. Het toekennen van straf voor begane misdrijven en ov
tredingen dient te worden aanvaard als herstel van
schonden verhoudingen. Deze sti'affen dienen tevens
zinvolle voorbereiding te betekenen op de terugkeer
van de gestraften in de samenleving.
.4.
I_

Wat betreft de vroegere Rijksdelen Suriname en de
iecierianase Antillen rust op de regering de taak deze

gebieden tot grotere ontwikkeling te brengen. Op de
eerste plaats moet daarbij aandacht worden besteed aa
het onderwijs als basis voor elke verdere ontwikkelin
Bij een goed functioneren van het onderwijs behoeven d
jongeren uit deze rijksdelen hun geboorteland niet me r
te verlaten voor het volgen van een studie,. zoals to
nu toe vaak het geval was, De industriële ontwikkeli
en het vestigen van bedrijven dienen bevorderd te wor
vooral het kweken van citrusvruch
den. De landbouw
ten moet verder worden ontwikkeld. Aangezien het
voornaamste emigratiemotief wordt gevormd door de he
sende werkloosheid, dient werkgelegenheid met kracht
te worden gesteund.
Nu er een volledige zelfstandigheid tot stand is gek
ons
gezien de historische banden
men, moeten wij
verplicht weten goede contacten te onderhouden.
-

-

-

Volksgezondheid, Maatschappelijk Werk, Culturele Zake
en Recreatie
--

De overheid dient behulpzaam te zijn bij het verkrijgen
en behouden van een behoorlijk bestaan.
Bij-de uitvoering van sociale wetten en voorzieningen
con
zoveel mogelijk preventieve
dienen effectieve
trolemaatregelen toegepast te worden ter voorkoming
van misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale wette
en voorzieningen.
-

-

.1.

-

Op grond van de authentieke leer van de Rooms Katholieke Kerk waarop ook deze beginselverklaring steunt,
is het huwelijk onontbindbaar.
Het gezin is de meesb natuurlijke en daardoor ook de
meest harmonische oiganisa-tie- in- ons maatschappelijk
bestel, waarin de opvoeding van de kinderen nog stee4s
het beste tot haar recht komt. Uit dezen hoofde alleen
reeds dient het gezin zo goed mogelijk moreel en materieel
beschermd en beveiligd te worden tegen activiteiten,
die het gezin als eenheid van opvoeding en vorming
ondermijnen.
-

-

.1.1. Een optimale opvang en begeleiding zal gegeven moeten
worden aan de ongehuwde moeder. Wij willen alles in
het- werk stellen om dit te bevorderen, mede met het
oogmerk de adoptiemogeljkheden van kinderen te verruimen.
-

.1.2. De overheid dient, indien dit enigszins mogelijk is,
maatregelen te nemen, waardoor kan worden bevorderd,
dat voogdijkinderen op zo kort mogelijke termijn in pleeggezinnen kannen worden opgenomen. He gezinsleven zal
juist aan deze kinderen een compensatie kunnen bieden
voor hetgeen zij ten opzichte van anderen moeten missen.

mate constructief contact
onderhouden.

met de pleeggezinnen te

.1.3. Het is alleen reeds uit hoofde van de door God- aan die
mensen gegeven opdracht onaanvaardbaar dat abortus
provocatus op enigerlei wijze zou worden gelegaliseerd.
Abortus provocatus is voor ons dan ook onaanvaardbaar.
Dit wil echter niet zeggen, dat wij geen oog 'zouden
hebben voor degenen, die als gevolg van zwangerschap
in nood verkeren. Integendeel.
Aan haar die "ongewenst" zwanger is, dient materiële,
geestelijke en morele hulp en bijstand te worden ver
leend, zulks niet de doelstelling de belangen van deze
vrouw te behartigen en het leven van het ongeboren
kind te beschermen. Mede met het oog op het menselijk
leven, dat reeds in de moederschoot als "ongewenst"
wordt beschouwd, zullen de op de belangen van het kind
gerichte adoptiemogelijkheden verruimd en de adoptie'
procedures versneld dienen te worden,
.1.4. Onder 3.1.3. hebben wij op onze plicht gewezen met beL
trekking tot de beveiliging van het ongeboren leven.
Voor het bestaande leven dienen wij eveneens groot ree
ect te hebben. Uit dezen hoofde zullen wij dan ook
alles in het werk stellen, waardoor het bestaande men
seljk leven zo goed mogelijk wordt verzorgd en geresec
teerd. Wij zullen dan ook krachtig strijden tegen elke
vorm van bekorting van het menselijk leven, zelfs alsj
dat menselijk leven
naar menselijke maatstaven geme'
ten
minder of geen waarde zou bezitten voor onze
samenleving.
-

-

.1.5. Het al dan niet vrijwillig wegnemen van het voortpiantingsvermogen bij man of vrouw, de zg. sterilisatie,
is zedelijk niet geoorloofd. Tegen activiteiten op dit
terrein zullen wij ons dan ook krachtig verzetten.
.1.6. Zedenkwetsende en zedenbedervende lectuur, in woord en
afbeelding, moet als strijdig met de natuurwet en sc1adelijk voor het heil van de mensengemeenschap met alile
geoorloofde middelen worden bestreden.
.2. De grootste aandacht moet worden besteed aan de pre ventieve gezondheidszorg.
Op de scholen dient belangstelling te worden gewekt
voor de waarde van de verzorgende beroepen.) Bij de opleiding-van verpleegkundigen dient een ruime plaats
gegeven te worden aan de ideale zijde van dit beroep.
-

.2e1. Als schadelijk voor dé geestelijke en lichamelijke ge
zondheid dient het druggebruik met kracht te worden
bestreden. Er zal streng opgetreden moeten worden telgen handelaren en gebruikers. Voorts dienen inrichtiigen i onvenzthig van verslaving heogen, tow
gesteund. In het belang van de patiënten zal de ver-

plichting tot het ondergaan van een behandeling moe
ten worden opgenomen.

.3.

.4,

Voor het cultuurbeleid gelden de maatstaven van de
christelijke zedelijkheidsvetten. De overheid mag,geen subsidiebeleid voeren, dat deze criteria in gevaar
brengt. Vooral ten aanzien van communi,caiemedia die it
streng te worden toegezien, dat de geestelijke volksgezOndheid niet wordt geschaad - door Godslasterlijke of
zedenkwetsende programma's, verslagen e.d. Met de, be
lastinggelden mag nimmer worden gesubsidieerd wat strijdig is met de christelijke opvattingen.
Fluoridering van drinkwater wijzen wij af, aangezien men
niet tegen zijn wil gedwongen mag worden het te gebruiken, afgezien nog van andere wettelijke bezwaren.
Met kracht zal moeten worden gestreefd naar het verkrjgen van goed drinkwater in elke gemeente van het land.
Onderwijs en wetenschappen

-

De vrijheid van onderwijs dient gewaarborgd te blijven,
alsmede de volledige gelijkstelling van het openbaar
en bijzonder onderwijs.
Wij willen onze jonge mensen een optimale vorm van onderwijs geven, dat hen vaktechnisch en mentaal geschit
maakt voor het ambt of beroep, dat zij willen gaan uitoefenen. De beste wijze om arbeidsvreugde te verwerven
is een all-round opleiding, gekoppeld aan een mentale
vorming in Christelijke zin.
.1.

Bij alle vormen van onderwijs moet de gezagsverhouding:
leerling, op een effectieve wijze
leerkracht
bestuur
tot zijn recht komen. Dit is noodzakelijk voor goede studieresultaten en voor de vorming tot Nederlandse staatsburgers, die bereid en in staat zijn verantwoordelijkheid
te dragen. Het juiste bestuur en de goede leerkracht
zullen hier ruimte geven voor overleg naar leeftijd, ontwikkeling en mentale instelling.
-

•

-

.101. De ouders hebben in de eerste plaats het recht, doch
ook de strenge plicht hun kinderen sexuele voorlichting
te geven. Onder geen voorwaarde zal het kunnen worden
toegestaan, dat de school dit recht en deze plicht eheel overneemt.
.1.2. Naar onze opvatting dient aan hen, die bevoorrecht zijn
indien de desbe
met goede verstandelijke vermogens
de
treffende kandidaten voldoende geëngageerd zijn
gelegenheid gegeven te worden wetenschappelijk onder ijs
te volgen. Wij willen daartoe als gemeenschap grote offers brengen, aangezien zij in de toekomst onze gemeenschap in gewichtige taken zullen moeten dienen. De
voorwaarde is echter, dat zij zich optimaal inzetten.
-

-

-

Wij steunen cle instelling van studiebeurzen. Zelfs willen wij premies beschikbaar stellen aan diegenen, die
uitstekende studieresultaten behalen of de studie binnen kortere tijd voltooien.
.1.3. Het is dringend gewenst, dat de efficiency van- het
onderwijs zoveel mogelijk wordt bevorderd.

--

.2. Er behoort een nauwkeurig omschreven leerplan ontwik»
keld te worden met betrekking tot het vak maatschapH
pijleer", zulks met de doelstelling een menswaardige
ontplooiing van het individu mogelijk te maken. Eenzijt'
dige politieke indoctrinatie verwerpen
--

Sociaal-economisch beleid
.1.

Het bedrijfsleven behoort zich in principe geheel vrij
en zonder overheidsbeleinmerende maatregelen te kunne
ontwikkelen.

.1,1. Daar waar een versnelde groei van de werkgelegenheid
noodzakelijk is, dienen door de overheid gunstige yes
gingsfactoren geffectueerd te worden. Hierbij dient .a,
zorg gedragen te worden voor goede aan- en afvoerwegn,
een goede infrastructuur, doch tevens dient de werk-1
lust en:: alle faciliteiten om de werkgelegenheid te bevorderen te worden aangemoedigd.
.1.2. Door overheidsmaatregelen dient te worden voorkomen,
dat bedrijven wegtrekken, daar dit gevaren met zich
brengt, voor de werkgelegenheid ter plaatse. Ook zal äe
overheid het vestigingsklimaat voor buitenlandse ondOr'
nemingen moeten bevorderen.

.1.3,

Oneerlijke concurrentie en zgn. harde verkoopmethoden1

wijzen wij af.
.2.

Het loon- en prijsbeleid dient zodanig te worden opge bouwd, dat de zgn. loonprjsspiraal, welke de muntontwaarding bevordert, wordt voorkomen. Wel dient zorg
gedragen te worden voor een rechtvaardige beloning,
afgestemd op de produktiviteit. Een rendabele exploitatie van bedrijven dient zoveel mogelijk veilig gestekd
te worden,
-

9201. De loonvorming behoort in beginsel tot de verantwoorde1
lijkheid van werkgevers en werknemers. Wanneer de belan-

IL
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zal de overheid in het loon- en prijsbeleid regelend..
moeten optreden.
Het verschijnsel van de zogenaamde gastarbeid dient.
grondig bestudeerd te worden met be±rekkiiig tot alle
daaraan verbonden facetten en daaruit voortvloeiende
consequenties.
-

-

,l.

Indien enig bedrijf van landbouw of visserij faciliteiten behoeft, behoort dit er niet toe te leiden, dat
dit bedrijf aan banden wordt gelegd.

e,1e Met steun van de overheid: dient elke rendabele onder-

neming voor landbouw, veeteelt of visserij behouden te
blijven. Veel. aandacht moet worden besteed aan de uitvoer van de door deze bedrijven voortgebrachte produkten.

•

.5.

In verband met ons leefklimaat dienen van overheids-1
wege maatregelen te worden getroffen, teneinde de veFrontreiniging van bodem, water en lucht tegen te gaani
dan wel te voorkomen. Een goede voorlichting op zo
breed mogelijk terrein is noodzakelijk, opdat alle inwoners wordt gewezen op de grote waarde van een gezond
en hyginisch milieu. Zoveel mogelijk dienen maatregeL
len te worden genomen en projecten te worden ontwikkeld, teneinde het evenwicht waar dit is verstoord te
herstellenQ

.6.

De overheid dient over voldoende financiële mogelijk
heden en middelen te beschikken, opdat zij de haar opgedragen taak naar behoren kan vervullen.

.6.1. Op de overheidsuitgaven dient een streng toezicht te
worden uitgeoefend zowel preventief als repressief.
In het belang van het doen van verantwoorde uitgavei
en ter voorkoming van verkwistingen als gevolg van
onverantwoorde bestedingen is een afdoende preventie ire
controlé op de bewaking van de verleende kredieten
noodzakelijk. Voorts dient, waar mogelijk, de efficiency
te worden bevorderd.
.6.2. Een verzwaring van de belastingdruk moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Naar mogelijkheden moet worden
gezocht, om te kunnen geraken tot een verlichting van
de belastingen. Daardoor zullen de bestedingen en investeringen verder kunnen toenemen.
.7.

De bejaardentehuizen en -oorden behoren doelmatig te
worden gesubsidieerd, zodanig, dat daardoor voor elke
bejaarde redelijke pension- en huurprijzen ontstaan. I
die situatie behoeven de bejaarden in het algemeen
geen beroep meer te doen op de Algemene Bijstandswet.
Vervolgens betekent deze maatregelmeer efficiency ii
de beste-ding van de al

-

subsidie dan in een gering aantal posten ten laste van
?
Rijks schatkist komt, zulks in tegenstelling tot d
bestaande situatie, waarbij een zeer groot aantal bejaarden middels de gemeentelijke sociale diensten uit keringen ontvangen, we1ke uiteindelijk weer ten laste
van het Rijk komen,
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
De beschikbare ruimte dient daadwerkelijk goed. georded
te worden teneinde de bevolking op een optimale wijze
te huisvesten,
.1.1. Door de overheid dient een actieve grondpolitiek te
worden gevoerd om in het belang van de gehele bevol
king een zo goed mogelijke ruimtelijke ordening tot
stand te brengen.
.2.

Onze gezinnen en de alleenwonenden moeten kunnen be
schikken over kwalitatief goede en goed geoutilleerd
woningen. Sanering van wijken en woningen moet in zo
snel mogelijk tempo plaats hebben, waarbij aan renovatie
of herstel inde oorspronkelijke staat de voorkeur mot
worden gegeven. Kaalslag dient zoveel mogelijk te worden vermeden (vernietiging van kapitaal). Stadsvernieuwing heeft ook onze grote aandacht.

.2,1. Het particuliere woningbezit dient door de overheid
zoveel mogelijk te worden bevorderd door middel van
premiestelsels en belastingfaciliteiten. Het verlenen
van garanties op hypotheekverstrekkingen dient de
overheid op zich te nemen,

p.3.

In het kader van het te voeren huurbeleid moeten de
economisch zwakkeren, indien zij de huur voor een hen
passende woning niet kunnen opbrengen, een huursubsi
die kunnen ontvangen.

.3,1. Wij zijn voorstanders van het scheppen van zodanige re;gelingen, dat een doorstroming van bewoners van goedL
kopere naar duurdere woningen aantrekkelijk wordt ge maakt.
In het belang van ons sociale klimaat, het milieu, de
volksgezondheid en de ruimtelijke ordening dient het
particuliere gemôtoriseerde vervoer op verantwoorde
wijze te worden begeleid. Ook dient gezorgd te worden
voor de aanleg van nieuwe wegen en het goede onderhoud van bestaande wegen. Daarnaast moet het openbaar
vervoer door frequentering en billijk tarief zoveel
mogelijk worden bevorderd.
.4.1. De verkeersveiligheid dient sterk bevorderd te wordea,
waarbij bijzondere aandacht zal moeten worden besteed I

1

deelnemer.

,1e2,

Verkeersdelicten dienen snel en streng berechtte
worden. Waar een grote mate van onzorgvuldigheid hij
verkeersdelicten blijkt, zal intrekking van het rjbe
wijs voor lange(re) tijd onvermijdelijk zijn.

.4.3,

Nagegaan dient te worden, in hoeverre het aanbéveli
verdien± de motorrijtuigenbelasting, welke momenteel
hoge perceptiékosten vereist, kan worden opgenomen
de benzineprijs (verbetering van de efficiency).
Buitenlandse zaken en defensie

.1.

Het is onze plicht de wereldvrede te bevorderen en
spanningen te vermijden, dan wel te doen afremmen.

'.2.

Wij zijn voorstanders van de Europese Economische Gemeenschap en zouden gaarne zien bevorderd, dat de samenH
werkingsverbanden worden uitgebreid. Echter moet work
den gewaakt tegen supra-nationale regelingen en bevoegdheden op allerlei terrein, waardoor de eigen ientiteit verloren zou kunnen gaan. De belangen van alle
binnen de gemeenschap bestaande sectoren dienen op
een harmonische wijze behartigd en geregeld te wordei.

.3.

Onze plicht de wereldvrede te bevorderen mag niet
houden het verwaarlozen van onze weermacht. Integendeel,
het is van het grootste belang dat wij de beschikkin
hebben over een goed toegerust leger met een hoog m greel. Wel zijn wij voorstanders van een verantwoorde
bezuiniging op de defensie indien onze defensieve
kracht daardoor niet verzwakt wordt. Eerder zouden wij
de uitgaven voor defensie onaangetast willen laten
onder de voorwaarde, dat de weerbaarheid toeneemt. Ie
militaire dienstplicht kan de weerbaarheid van het 'vFolk
in zijn algemeenheid ten goede komen. Desondanks ward
een onderzoek in te stellen met de intentie na te gaan,
welke mogelijkheden er zijn het leger van dienstplich1igen om te vormen in een leger van vrijwilligers.
Wij dienen ten volle onze verplichtingen, voortvloeind.e
uit de NAVO-verdragen na te komen.

.4.

Wij zijn warme voorstanders van het bevorderen van eer
effectieve ontwikkelingshulp, enerzijds uit een oogpunt
van de christelijke rechtvaardigheid ten opzichte var de
minder bedeelde volkeren, anderzijds zien wij de ontwikkel-ingshulp ook als een factor in de bevordering van 4e wereld
vrede.
Het realiseren van ontwikkelingshulp door de persoonlijke Vrij
gevigheid zien wij als een vorm van naastenliefde en dient
daarom te worden bevorderd.

