
Beginselprogramma van DS'70

BEGINSELVERKLARING VAN DE POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATISCH SOCIALISTEN '70

DEMOCRATISCH SOCIALISTEN '70 is een politieke partij, waarvan de beginselen reeds in de naam tot
uiting komt want zij is:

* democratisch
* socialistisch 
* eigentijds

DS'70 is democratisch 

want zij wenst:

een SAMENLEVING, waarin

- de rechten  van de mens worden geëerbiedigd
- verdraagzaamheid richtsnoer is voor de onderlinge betrekkingen en
- het persoonlijk initiatief en de persoonlijke ontplooiing van een ieder worden bevorderd

een STAATKUNDIG BESTEL, waarin

- gerechtigheid heerst en
- de burgers de voortdurende mogelijkheid hebben tot
* het verkrijgen van informatie
* het uiten van hun inzichten en
* het propageren van hun wensen inzake het te voeren beleid, waarbij gewelddadigheden en onrechtmatige
middelen worden afgewezen

een REGERINGSSTELSEL, waarin 

- de bestuurders op alle niveau's het vertrouwen behoeven van de gekozen vertegenwoordigers der
bestuurden en hun mandaat aan hen danken, maar dat
-  het mogelijk maakt om besluitvaardig op te treden, zeker als het gaat om de bescherming van de
democratie

DS '70 is socialistisch

want zij wenst:

een MAATSCHAPPIJ, met

- een menselijk gezicht, waarin
* noch blinde economische drijfveren
* noch de staatsalmacht de toon aangeven

een ECONOMISCH BESTEL, waarin

- de gemeenschap verantwoordelijkheid draagt
* voor de algemene leiding der produktie en



* voor een rechtvaardige verdeling van het nationale inkomen, en
- de beschikkingsmacht over de produktiemiddelen ondergeschikt is aan het welzijn van de gemeenschap

DS'70 is eigentijds

omdat zij volledig rekening houdt met de grote verschillen, die bestaan tussen de huidige maatschappelijke
omstandigheden en die in de perioden, waarin de idealen van de democratie en socialisme vorm kregen en
omdat zij lering wil trekken uit de maatschappelijke en politieke gebeurtenissen, die tot deze verschillen
hebben geleid.

DAAROM WENST DS '70:

POLITIEK:

- niet alleen het afwijzen van "rechtse", diktatoriale strevingen, maar ook het afwijzen
- zowel van een ondemocratisch "socialisme"
- als van anarchistische strevingen, welke nooit tot iets anders dan tot vernielingen en ontwrichting hebben
geleid

MILITAIR:

- het streven naar internationale ontwapening en blijvende vrede en
- zolang deze doelen niet zijn bereikt, een doelmatige verdediging, die slechts kan geschieden door militaire
machtsvorming in nauwe bondgenootschappelijke samenwerking met andere volkeren (Navo)

SOCIAAL-ECONOMISCH:

- dat het welzijn niet achter zal blijven bij de materiële welvaart en dat de zorg voor een goed natuurlijk en
menselijk milieu, behalve een verantwoordelijkheid voor ieder individu, een zeer belangrijke taak van de
overheid is
- zowel nationaal als internationaal

CULTUREEL:

- de overtuiging, dat opvoeding en vorming grote aandacht behoeven en
- niet in hoofdzaak op de mens als producent gericht mogen zijn, maar
- zich de harmonische ontplooiing van de persoon en de opvoeding tot democratisch burger ten doel moet
stellen

DEMOGRAFISCH:

- het besef te doen doordringen dat de sterke bevolkingsaanwas een ernstige bedreiging van de mensheid
vormt

INTERNATIONAAL:

- het begrip, dat de wereld steeds meer één wordt en
- dat solidariteit met de economisch zwakkere volken een eis van het heden en de toekomst is

DEMOCRATISCH SOCIALISTEN '70 rekent zich internationaal verbonden met democratisch
socialistische bewegingen in andere landen



POSITIEBEPALING

De partij "Democratisch Socialisten '70" is opgericht, omdat zij de politieke partij het juiste en
noodzakelijke middel acht om maatschappelijke inzichten en overtuigingen tot gelding te brengen en omdat
zij haar beginselen in geen der bestaande partijen (in voldoende mate) terug vindt - immers, de partij
verwerpt daarbij met kracht:

- de keus voor een totalitaire één-partijstaat, die de C.P.N. maakt
-  het illusionistisch-pacifistisch stelling nemen van de P.S.P., dat een gevaar voor vrede en veiligheid vormt
- de reactionaire strevingen van de Boerenpartij
- het optreden van belangengroeperingen als politieke partijen

En hoewel de partij de betekenis van geloof en levensovertuiging voor de politieke keuze erkent, verwerpt
zij partijvorming op confessionele basis, omdat

- dit de politieke keuze verdoezelt en 
- de politieke onduidelijkheid en 
- de politieke malaise bevordert

ook waar de politieke standpunten van zo'n confessionele partij weinig bezwaren zou opwerpen, is die partij
desondanks als politiek tehuis onaanvaardbaar. Inzake de drie resterende partijen geldt het volgende:

Democraten '66 legt een overdreven nadruk op politiek-technische hervormingen en stelt amateuristisch
aandoende eisen 

De V.V.D. schiet duidelijk tekort in begrip voor de noodzaak van ingrijpende sociale en economische
hervormingen 

De P.v.d.A. vertoont tegenwoordig te veel anarchistische, anti-parlementaire en irreëel-pacifistische
strevingen

Democratisch Socialisten '70 acht in een sterk geschakeerde bevolking de bereidheid van een partij tot
samen werking met andere democratische partijen een levensnoodzaak voor de democratie en zij is daarom
lot samen werking met zulke andere partijen op basis van een concreet programma bereid. 

De toets van de samenwerking zal zijn, dat het programma - beoordeeld naar de beginselen van DS '70 -
stappen in de goede richting zet en nergens tot een tegengestelde ontwikkeling leidt, terwijl voldoende
waarborgen voor de verwezenlijking ervan dienen te bestaan.

Democratisch Socialisten '70 beseft,

- dat niet alle maatregelen, die zij op grond van haar beginselen zou willen zien getroffen, tegelijk kunnen
worden verwezenlijkt en
- dat op grond van de mogelijkheden telkens weer een keuze moet worden gedaan.


