1. Wd

E E X ~ handhaving van het H e i i k ~ ~ r b a ~ ~ dstaalsrrebtel~jkr
l
basis
onder den Koning der Nederlanden ai staatsrechtelijke opbouw van
Yederlandscb Indië op iedrraRistis<,lh-democsatis~~e
grondslag.
2. Wij zbn Cegm de v0orgesti.ldr Gronidwetshe~Irnunp;.
a. omdat dcw onvermlJdelUk moet leiden tot lossrherrring van ~ n d i ë
uit, hei, st aatsrechteXi]Xr verband van het, Koninkrijk;
b. omdat, d m e e;rondwet,sherziening leidt tot, ren Unie van onnfhankelxike sorrverrlne staten op voXXrenrechteXijkr basis en rrn soort,
Bcnelixx -verhouding ;
c. ornda t. de Grondwe1,sherzlening ten docl heeft oni xnrt ern grwone
twee-derde meerderheid van st,emmen hei, Konlnlrr\jk in d~ ovw
gangstljd verder te ontbindrn
3. Wqjj eisen actieve bestrijdhg van h e t voor de GhrXstclijBc grund%l;egen
onzrr sanenkvlng vrrderäelijke Oommunisime, niet alken yln Nedrrland, maar i n ale eerste plaats in Indië, waar men bralg i s de\ lotalltair
geregeerde rrprrbliek van DjokJa mel, kmar z ~ e rsterk coxrimuxiisf,ischv
inslag In drn zadrl I e helpen.
n v a n alt. B%chgc.ringdtn ~
~
nbevrbdlng
~
b ain alle ~
manncn,
~
vrox~wen en klndrren uit de ronerntr;atYck;znnprn vun de Repoeblik
DdQkja, c'n onverwqglldc. v<.rlosa!ng van vr(>uwcnen meisjcs uit het amt
avvnd gtdwongen concubinaat.
!l. wu C i W n StDria!kh rWhdVa~X'd~gbt$<iI
VO<W a h h d h ' h t ' i\ll'dCThnd('rh
nw.,
me& door een zorgvuPdig voorbereide transmigratic*nraa r M
Prn
aan wclk land een aparte status moet worden tor@.erid W
Plen
$rac:lrt,ige bevordering van dc welvaart van d e volken der
drn.
In oost en west, en versi,erking van de onderlirrif,e cultmc

6

IlnUavnr spaaridlcrs, de grpensionneerdm en andere perwncw met een
vast nnktamen de dupe zullcn wnrdam doc~rsanessng van dr Staats
fÛraancaSn en beperking van de YrsuvYgeC -d;&orl,em damr d~ vdgt:nadr
maadregellen"
a. snel herstel van rust en orde in Indië, waardoor aanzienlijk kan
worden beminigd op milli alre uitgavrn en linaxicXi'Xc strrm aan

ende vtmnindering van d c R~jXrRadmirixstraf,ir. ,
8. W l eiser3 YrsevoraYrriPig van de soc-iaH<*wrkuanrt, rowrll hier als uover zee,
niet door verdr'ling van armoede, maai door opvorring van dr pro

drxctie van de ter verdeling bcschilrbsrr goederen, onder kamihaving
van een menswaardig bestaan van d e arbridcr. Dit willen wil bereiken
door I
a xmuwt~ecornomischr aamenwerkirr(: rnrt de R,ilksdelen in
wcst,;

-

b beperking van d r huidigr geleide xhaarste- rconomlr, mei, haar
hinderlbke staai,sbemoeicriie en administratieve rompslomp in in dustrie, landbouw, mxdd~inst,and6bcdrr;ven,handel enz.,
c grlerdrïUke, doch zo snel n1ogelrJk.r af~chafllngvan overdreven
staa tsordenin~smaat~ige~cn
met. behoud van de bescherming van
de economisch zwakkeren.
D. WiJ eisen sociale rechtvaardigheid voor alk klassen van onze
Christendom wortenende maatsrhapp$.
Wg eüsen het scheppen van redeïuke bestaansmogel@z
boeren, middenstsnders en kleine zelfstandigen.
Wd eisen rechtvaardige bebnmg van arbeiders dooi samen
apverl~gtwsse~nwerknemers en werkgevers, gebaseerd op
en Christelijke rechtvaardigheid. Wij zijn tegen klass
klassenhaat.
10. wid eisen naast inachtneming v
bovendien practkche en afd
sclhappellake moeil@kheden v
van Ned~dandseen Indische
van de Nederlandse en Ind
betrekkiirmgenn,

~

