Zeer geachte landgenoot,

in de grote confessionele partijen wordt reeds jarenlang gesproken over een mogelijke samenwerking.
Vooraanstaande figuren in de KVP, ARP en CHU hebben
echter duidelijklaten blijken dat z i j e r niet over denken samen te gaan.
Zij bewerenwel tot nader overleg bereid te zijn, doch doen

De CDU heeft naast haar uitgesproken beginsel:
het samengaan van alle Christenen.
zonder binding aan een bepaalde kerk
de volgende programma-punten:
v66r

gezond geld en TEGENgeldontwaarding en inflatie;

v66r

een gezonde economie, o. a. door beperking van
overheid staken en -uitgaven;

vóór

handhaving van een krachtig gezag;

v6ór

de monarchie;

vóór

vrije organisatie en TE GEN gedwongen deelname
aan PBO e. d. ;

v66r

particulier initiatief en aanvaardt slechts daar
overheidsbemoeienis waar dit initiatief te kort
schiet ;

v66r

een vrijer bouw- en huurbeleid, meer differentiatie in de woningbouw meer woningen voor alleenstaanden en bejaarden;

niets.

~

\

Een aantal Christenen van vele gezindten, dat vond dat de
tijd vanpraten voorbij is endat de tijd van handelen is aan-

v66r

een zelfstandiger gemeentepolitiek:

gebroken. meende daarom niet langer te mogen wachten,

v66r

meer sport- en recreatiemogelijkheden:

en heeft vanuit een gezamenlijke christelijke levensvisie

v66r

een zelfstandig ministerie voor de middenstand:

medio 1964 de CHRISTEN DEMOCRATEN UNIE (CDU) op-

v66r

de instelling vande mogelijkheid van referendum:

gericht, om vorm en inhoud te geven aan de samenwerking

vóór

een wettelijke regeling van een vrij en onafhankelijk t. v. - en radiobestel;

v66r

deskundige en technische hulp aan onderontwikkelde landen, doch uitsluitend wanneer zekerheid bestaat dat de geboden hulp nuttigwordt besteed;

v66r

subsidies aan instellingen en personen op cultureel gebied, maar TEGEN subsidies aan instellingen en personen die geen bestaansrecht hebben
of parasiteren op de gemeenschap.

en samenleving van morgen.

in de CDU staan geen dogmatisch denkende Christenen aan
het stuur, maar reëel denkende Nederlanders, die principiële voorstanders zijn van:

De CHRISTEN DEMOCRATEN UNIE is

EEN SAMENGAAN VAN ALLE CHRISTENEN.

tégen

Zij weten zich gesteund door vele jongeren in en buiten de

tégen

drie grote Christelijke partijen, die reeds lang enmet steeds
groter aandrang spreken over de eenheid onder de Christenen op politiek gebied.

tégen

de linkse politiek van de huidige Christelijke partijen,
de belemmerende bepalingen en vergunningenstelsel van het socialisme, tégen staatsplanning en
Massenstrijd,
samengaan van meer dan één betaalde overheidsfunctie.

