Doels'telling em ui 'tga?gspu!~~_~~
1. De partj.j zal het geestelijk en materieel welzijn van de mens centraal stellen.
Onder vlelzijn te verstaan zich veilig en geborgen voelen? in staat tot kreatieve
aktiviteiten.
2. De partij streeft etc naar, dat de faktor arbeid in de Nederlanclse politiel<: een
juist tegemTioht gaat vormen naast de faktor kapi taal. Ret een kan niet bestaan
zonder het ander.
3~

De partij zal niet doeltewust steunen op oonfessionele beginselen, derhalve
evenmin op de algemeen gangbare christelijke beginselen.
Zij aarzelt echter niet de leer van Jezus Christus als leidraad te aanvaarden
bij de verwezenlijking van haar plannen. DeJe leer pleit nl. voor eenheid;
naastenliefde; offerbereidheid; hulp aan allen t die zichzelf niet of niet meer
kunnen helpen, kortcm sociale bevTogenheid en reohtvaardigheid o

4. Als uitvloeisel hiervan zal de

par~ij zich tot taak stellen zeer speciaal te
waken voor een regIe en rechtvaardige behartiging van de belangen van juist
vooral diegenen, die voor hun levensonderhoud moeten volstaan met inkomen uit
arbeid, zulks in de ruimste zin.
Derhalve niet slechts de werknemers, doch ook de kleine zelfstandigen, boeren,
gepensioneerden en zij die uit andere hoofde niet meer aan het arbeidsprooes
kunnen deelnemen, hetzij door lichamelijke, dan weI geestelijke invaliditeit.

5. De partij gaat er weI van uit, dat het minimum inkomen voor eenieder nog een
redelijke welstand waarborgt.
Demokr_a tie, cluidelijkheid, eenvoud.

6. De partij zal ijveren voor demokratie, openheid en eenvoudigheid in vletgeving,
Terkiezingsprocedures, politieke bedrijvigheid, belastingstelsel, sooiale verzekeringen, op onderwijsgebied en andere momenteel veel te ingewikkelde terreinen.

7. De sociale voorzieningen moeten worden afgerond. Op de eerste plaats door verhoging van de uitkeringen, zodanig dat deze uitkeringen voor eenieder een redelijke welstand waarborgen.
Op de tweede plaats door afsohaffing van de bijna ontelbare soorten benamingen,
premieperoentages, ui~keringsliohamen, instanties, die de premies innen en andere overbodige en inefficiente administratieve handelingen. De bezuinigingen
uit daze vereenvoudiging verkregen, kunnen de verhoging van de uitkeringen oom~
penseren.
8~

E~n premie voor aIle sooiale voorzieningen, te innen door de staat, gelijktijdig
met de loon- of inkomstenbelasting. Deze ene premie geheel te betalen door de
1'lerknemer (loonoompensatie), alsmeo.e door aIle andere ingezetenen in Nederland.

9. AIle uitkeringen door een semie-overheidsliohaam. Uitkering afhankelijk van inkomen zonder maxima.
Iedereen betaalt naar draagkraoht premie (vast percenbage van inkomen).
Iedereen ontvangt naar behoefte uitkering (afhankelijk van inkomen).
Geen vrelstano.sgrens.
\

: ,J

De partij is van oordeel, dat het huidige belastingstelsal, dat evanals het
stelael dar 80ciale verzekeringen, voor de niet-ingewijden een onontwarbare
kluvTen is ge''irorC1.en~ nooo,zakelijkerwijze dien'b te i'TOrden veranCl.erd en vereenvoudigd.•
Derhalve 6f afschaffing van loonbelasting 6f van inkomstenbelasting. Voorts
afschaffing van tariefgroepen, daar verschillen vanzelf ontstaan door kinderaftrek en kinderbijslag.
Tenslotta zal speoiale aandaoht moeten worden besteed aan vermogensbelasting,
spekulatie'\dnstbe{Lasting~ dividend ... en tantiemebelasting, -ter,\·djl het zwaartepunt zal moeten worden gelegd op de direkte belastingen of wanneer de minstdraagkrachtigen hierdoor niet onevenredig Zi'laar vrorden belast (door vrijlating
van de eerste levensbehoeften) kim het zvmartepunt worden gelegd op de indirekte
belastingen.
11. De paI'tij zal straven naar een grotere demokratisering van het overheidsbestuur
en het kiesstelsel.
Gemee~schapsvoorzieningen ,

vlerkJ~'.~~~genE.~id.!

12. De werkgelegenheidspoli tiek dient er op te zijn gericht, dat vTerkloosheid word t
voorkomen. Werkloosheid werkt niet aIleen demoraliserend voor be-trokkenen en
hun gezinnen, dooh is een verlies voor de ekonomie van het land.
De overheid heeft er voor te zorgen, da t met aIle mogelijke r::iddelen (le meest
bedreigde gebi'3den op de eere-te plaats van voldoende vlerkgelegenheid vlorden
voorzien. Indien noodzakelijk zal de overheid het initiatief dienen te nemen,
wanneer het particulier initiatief in gebreke blijft.
13. De gemeenschapsvoorzieningen mogen, uit welke overweging ook, niet worden stopgelegd of getemporiseerd~ Te denken is hierbij aan a.e "!"ToningbouvT, de aanleg V2vn
wegen of wa terbouvTkundige '\Ilerken, vervolmaking van het onder'\lTij s, sociale voorzieningen enz~

14. De woningbouw zal dermate snel moeten gaan, dat inderdaad in 1970 de vToningnood
tot het verleden behoort. Vrijere toe'\llijzing van boulfprojekten, maar dan met in
achtneming van ook voor de Nederlandse vTerknemer op te brengen huur~ of koopprijzen.

15.

Er moet voor worden zorggedragen, da-t eenieder met de nodige kapaciteiten; in
staat is ieder onder"!'vijs -te volgen, dat hij of zij ambieert, zonder daarvoor
werkstudent -te moeten worden, dan weI de familie daarvoor financi~el tot last
te moeten zijn.

16. De partij zal ar naar streven te bereiken, dat de ene bedrijfsgroep niet arbeidsgevoeliger of loongevoeliger is dan een andere bedrijfsgroep.
Werknemers in b.v. de klompenindustrie mogen niet meer zorgen hebben voor hun
bestaan dan by. Iferknemers bij een groot ooncern.
Di tzelfde geld t in het algcc;lllBen eveneens voor imroners van probleemgebieden ten
opzichte van vTel varende gebieden in ~ns land.
Ont'\dkkeling?

ontspannJ:.~..!.

17. De partij zal streven naar sen i'lerktijdverkorting tot 38 uur per '1'loek. De

'1'l8rk·~

nemer zal dan in de gelegenheid dienen te vlOrden gesteld, gec1urende gemid(leld
3 uur per week deal te nemen aan via de vakorganisaties te org'aniseren ontvTikkelingskursl.lssen, lezingen, films, disku8siebijeenkoms-ten e.d.

18. De partij zal streven naar afschaffing van censuur op films, uitvoeringen e.d.,
omdat gezien de reiln'lijdte van de huidige kouml'nnilmtie midclelen een dergelijke
oensuur i'.Jeinig zinvol meer is.,

Fln.8. nuien
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19. Is het noodzakelijk op

~e overheidsuitgaven te besnoeien, dan komt hiervoor op
de eerste plaats :i.n aan];1er1-::1ng het mili taire a:pparaat. Voorts bezuinigingen
door betere koardinatie en rationalisatie van het overheidsapparaato

20. Is belastingverhoging ondanks bezuinigingen toch noodzakelijk, Iftan zal de
partij zioh hiertegen niet verzetten, wanneer voor iedereen een redelijke welvaart gewaarborgd blijft.

21. Vakantietoeslag~niet procentsgewijs, doch vasta bedragen (gelijk aan het minimum uaandloon) voor alleens-b::1anden en gehUiiden, alsmede een toeslag voor ieder
niet werkend kind.
22. De gemeenten zullen over meer financigle hulp van het rijk moeten kunnen besohikken? teneinde hun bijzondere problemen zelf te kunnen oplossen, zonder al
te veel tussenkomst van de rijksoverheid.
Ontvrikkelingshulp.
23. De uitgaven voor ontwikkelingshulp, alsmede de bijdrage aan de Verenigde
Naties en haar organen dienen drastisch te worden verhoogd. De ontwikkelingshulp ,rare te geven, naast financi81e hulp, in de vorm van levering van o.a.
nederlandse produkten en het ui tzenden van vrij\villigers nRar deze 1l3.nden"
De~e vrijwilligers dienen door de overheid te worden betaald. Door deze wijze
van hulp vrorden niet sleohts deze landen geholpen, <1ooh is di t tevens een
faktor in de werkgelegenheid"
Vrije meningsuiting.
... _24. Vrije meningsuiting, ook door middel van protestmarsen zonder voorafgaande
vergunning, echter met voorA.fgaande kennisgeving. Ingrijpen bij uanorclelijkheden door de politie.
254 De partij zal overigens meewerken aan ieder voorstel van welke zijde ook, als
dit voorstel bedoeld is om de maatschappelijke reohtvaardigheid te bevorderen.

26. De part'ij zal zijn beginselprogramma steeds \'lanneer de omstantl.igheden cti t vereisen 7 dienen aan te passen, vTanneer de belangen van de lifederlandse werlmemers
dit vorderen~
Het materiele vTelzijn -;~n de men~-h~ngt i~--de' huidig~ strukt~-;;-ten--';;'-auvT;t~'--l
samen met de ekonomie in ons land, terwijl deze ekonomie weer afhankelijk is
van de ekonomie in andere landen. Nationalisme, chauvinisms on eigenbelang
zullen hinderpalen blijken om een blijvend welzijn van de mens te waarborgen.
Het zal derhale zaak zijn tot een eoht gerealiseerd

wereldburgersoh~Pf

een

wereldekon6mie, werelddemokratie, wereldbelasting, te komen.
Als doel op langer termijn ziet de partij dan ook het verwezenlijken van de
M 0 N D I ALE

gedaohte. Ben wereldparlement, een wereldregering, wereld-

reohtspraak en -politie.

------------------------------Tilburg, januari 1967.

