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EUROPEES PROGRAMMA 2014-2019
PACIFISTISCH-SOCIALISTISCHE PARTIJ ’92

Onderzoek van Ipsos Public Affairs:
 35 % van de burgers vindt dat het de goede kant opgaat in de
Europese Unie
 81% denkt dat Europa veel invloed heeft op de Nederlandse
economie, maar slechts 41% denkt dat dit positief is
 65% denkt dat Europa veel invloed heeft op de Nederlandse
werkgelegenheid, maar slechts 39% denkt dat dit positief is
 75% denkt dat Europa veel invloed heeft op de begroting van
Nederland, maar slechts 35% denkt dat dit positief is
 43% vindt dat de Europese Unie een positief effect heeft.
Het moet anders. Het kan anders. De PSP’92 doet het anders!

Kiest u ook voor een eerlijke EU?
psp92.kiestvooreerlijk.eu
psp92nederland@gmail.com
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Voorwoord
De Pacifistisch-Socialistische Partij ’92 is nadat de PSP opging in Groen Links
opgericht om een pacifistisch en sociaal geluid levend te houden. Na een deelname
aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1994 heeft de PSP’92 nog enkele
keren deelgenomen aan gemeenteraadsverkiezingen. Ook in 2014 deed de PSP’92
samen met de Onafhankelijke Nijmeegse Partij mee aan de verkiezingen die het
meest dichtbij de burger staan. En nu ligt er een programma voor Europa. Het eerste
in de partijgeschiedenis van de PSP’92. Als bescheiden speler op het politieke
speelveld wil de PSP’92 met onze deelname laten zien dat er een progressief en
pacifistisch alternatief is. Met mij als kandidaat op de kieslijst ikkiesvooreerlijk.eu wil
de PSP’92 een statement maken en laten zien dat wij Europa ook belangrijk vinden.
Misschien is het Europees Parlement wel het belangrijkste parlement na het lokale.
Lousewies van der Laan (D66) stelde al in 1999 dat meer dan 70% van de
Nederlandse regelgeving uit Brussel komt. Dat is alleen maar meer en meer
geworden. Daarom wil de PSP’92 met onze deelname aan deze verkiezingen onze
ideeën graag uiteenzetten. Dat doen we met dit politiek programma. We hebben
hiervoor geput uit het rijke verleden van de PSP. De PSP heeft in het verleden nooit
zelfstandig deelgenomen aan de Europese verkiezingen, maar dat altijd met
federatieve groene lijsten gedaan. Ook wat dat betreft zetten wij als PSP’92 een
traditie voort.
Sent G. Wierda,
kandidaat-Europarlementariër

Hoe stem ik PSP’92 op 22 mei?
Onze kandidaat staat als kandidaat nummer 9 op de kieslijst van ikkiesvooreerlijk.eu
(lijst 17). Door een voorkeursstem uit te brengen op Sent G. Wierda stemt u op de
PSP’92 en daarmee voor dit programma.

Wie is Sent Wierda?
Sent G. Wierda is in 1983 geboren in het Friese Heerenveen. Een deel van zijn jeugd
bracht hij door op het Friese platteland. Daarna is hij naar Zwolle verhuist, waar hij
de middelbare school doorliep. Ook studeerde hij op de Deventer Saxion
Hogeschool. Vervolgens is Wierda naar Nijmegen verhuist om te studeren aan de
Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft
vakken in de exacte wetenschap gevolgd, maar ook heeft hij zijn voetstappen gezet
op de opleiding filosofie en wijsbegeerte. Wierda is een auto-didact. Zo werkt hij
graag zelfstandig aan diverse projecten. Naast de wetenschap is hij actief in het
Nijmeegse studentenleven geweest via de debatvereniging en diverse
sportverenigingen. Nu woont Wierda in Lent bij Nijmegen en is hij bezig met het
schrijven van gedichten en literatuur. Zijn gevarieerde activiteiten brachten hem bij
de politiek van Nijmegen. Eerst is Wierda actief geweest binnen de Onafhankelijke
Nijmeegse Partij en nu binnen de PSP’92 afdeling Nijmegen. De Europese waarden
die in de Keizerstad zo vanzelfsprekend zijn wil hij in Brussel graag blijven uitdragen.
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De visie van de PSP’92 op Europa
We schrijven 1945. Europa ligt na de zoveelste oorlog weer in puin. Velen willen naar
een samenleving zonder oorlog. Zo ontstond de Europese gedachte. Al snel werden
de EGKS en Euratom opgezet. De WEU volgde al snel, net als de NAVO. Al deze
samenwerking heeft ons veel gebracht. Zo is er sinds 1945 geen oorlog meer
geweest in Europa. En als het begint te rommelen op het Europese continent zijn we
er samen bij. Zo werd erger voorkomen in Joegoslavië en ook in de oostblok-landen
werd na de val van de Berlijnse muur snel vrede gesticht. De PSP’92 is daar
vanzelfsprekend blij om. We zijn om die reden voorstander van Europese
samenwerking. In die samenwerking moet wel verder worden gewerkt aan drie
thema’s die we hieronder als eerste zullen behandelen: vrede, sociaal en
democratie.

Vrede
Er is al veel bereikt op het gebied van ontwapening en anti-militarisering. Toch zijn
we er nog niet. Er zijn nog steeds vele mensen werkzaam in de defensie en de
wapenindustrie. Onze droom is een wereld zonder oorlog, en daarmee zonder
legers. Het omvormen en daarna afschaffen van de WEU en de NAVO is hier een
noodzaak in. We mogen dan wel een droom hebben van een wereld zonder oorlog en
defensie, maar we zijn ook realistisch. De PSP’92 wil daarom een langzame afbouw
van de militaire sector die in de pas kan lopen met eenzelfde afbouw in de andere
continenten. Binnen de Verenigde Naties moeten nadere afspraken over worden
gemaakt. De Europese Unie moet hier het voortouw in nemen.

Sociaal
De Europese Unie gaat slechts op hoofdlijnen over sociaal beleid. De lidstaten zijn
verantwoordelijk voor het sociale gehalte in hun gebieden. Toch ziet de PSP’92 een
rol voor de EU om een sociaal Europa te krijgen. De Europese Unie houdt via de
Europese Centrale Bank toezicht en controle op de Rijksbegroting. De PSP’92 wil
bepleiten dat de ECB het Nederlandse parlement niet te veel tot bezuinigingen
dwingt. Bezuinigingen zijn niet goed voor het bestrijden van de economische crisis,
want het consumentenvertrouwen wordt te vaak en te veel geschaad door de
rigoureuze bezuinigingsacties van Rutte, Asscher, Pechtold, Slob en Van der Staaij.

Democratie
Het democratisch gat van Europa moet worden gedicht. Zo moet het Europees
Parlement individuele leden van de Europese Commissie naar huis kunnen sturen.
Ook moet het Europees Parlement het recht van initiatief krijgen en het laatste woord
over wetsvoorstellen kunnen spreken. Het Parlement is de volksvertegenwoordiging
en moet de hoogste macht zijn binnen het Europese politieke bestel. Het stemgedrag
van ministers in de Raad van Ministers moet openbaar zijn, zodat de nationale
volksvertegenwoordigingen hun regeringsleden kunnen controleren. Europa moet
meer transparant worden.
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Monetaire Unie
In 1992 is de Ecu al ingevoerd. Vanaf dat moment werden onze nationale munten al
omgerekend in een Europese munt. In 1999 werd de Euro ingevoerd als munteenheid
en waren de muntkoersen verleden tijd. In 2002 kregen we de munt ook echt in
handen. Toen pas realiseerden velen zich wat er in de tien jaar voor 2002 zich had
afgespeeld in Frankfurt en Brussel. Ook het VVD-Kamerlid Wilders stemde gewoon
voor al deze ontwikkelingen. De PPR-, PSP-, RPF-, SGP- en SP-Kamerleden van die
tijd stemden wel tegen. Het GPV1 wilde toen al naar meerdere muntgroepen toe
werken, net als de ChristenUnie nu, omdat zij de problemen zoals deze zich nu
hebben gevormd voorzagen. Daarbij moeten we wel in ogenschouw nemen dat het
toen om een EEG van 12 landen ging en nu om een EU van 28 lidstaten!
We hebben nu dus een gezamenlijke munteenheid. Het terugdraaien van deze
besluiten lijkt ons nu niet verstandig. We moeten de besluiten wel beter gaan
handhaven. Landen als Italië, Griekenland, Spanje en Portugal hadden nooit mogen
toetreden tot de Europese Monetaire Unie. Zij moeten nu hard aan de slag om hun
nationale huishoudboekje echt op orde te krijgen. Vanuit de Europese
solidariteitsgedachte moet Nederland hen daarbij helpen, maar dit zal binnen
bepaalde grenzen moeten blijven. We willen niet dat de Nederlandse economie
schade ondervindt, want uiteindelijk komt de rekening bij de gewone Nederlander te
liggen die het zal voelen in zijn kontzak. In het uiterste geval zal een lidstaat die
blijvend wanprestaties levert dan ook uit de EMU gezet moeten worden. Onderzoek
door het Nederlandse parlement naar de gevolgen van dergelijke stappen, maar
naar de gevolgen van het herinvoeren van de gulden in Nederland is verstandig,
aangezien het goed is om op alles voorbereid te zijn. We steunen de motie-Van
Bommel ter zake2. Er zijn grenzen aan de Europese solidariteit – ook voor de PSP’92!
Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is een instrument waar Nederland geen
invloed meer op heeft, maar wel aan mee moet betalen. De PSP’92 vindt dat een rare
zaak. We willen best steun geven aan zwakke landen, maar daar wel zelf een besluit
over nemen.
De PSP’92 vindt dat de passage in het Verdrag van Lissabon dat het verplicht is voor
een nieuwe EU-lidstaat om op termijn de Euro als munteenheid in te voeren
geschrapt moet worden.

Economie
Op dit moment worden nationale begrotingen getoetst aan de eisen in het
Stabiliteits- en Groei Pact (SGP). Een van die eisen is de economische doelstelling
van <3% begrotingstekort. Europa (de Commissie en de Europese Raad van
Ministers) doet alsof dit een a-politieke keuze is. Het strikt handhaven van het SGP is
echter wel een keuze, een rechtse politieke keuze zelfs! Het kan ook anders.
Het Europees beleid moet niet alleen worden gestaafd aan de hand van economische
doelstellingen, maar ook aan doelstellingen op het gebied van sociaal-welzijn en
1

Zie: ‘Vrij koninkrijk in Europa’, GPV (1989), p. 19
Kamerstuk 33 877 nr. 5, ingediend tijdens het notaoverleg d.d. 31 maart 2014 door het
lid H. van Bommel (Socialistische Partij)
2
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duurzaamheid. De PSP’92 is van mening dat de economie niet zaligmakend is, maar
een wereld waar we prettig kunnen leven en zijn wel.
Nu de Europese Commissie, m.n. de Commissaris voor Begrotingszaken, zoveel
invloed uit kan oefenen op de nationale begrotingen is het wenselijk dat deze nietdemocratisch gekozen ambtsdrager in debat gaat met de nationale parlementen om
verantwoording af te leggen over zijn beleid. Deze tussenoplossing moet het
democratisch gat tijdelijk dichten, totdat onze voorstellen over bestuurlijke
vernieuwing zijn overgenomen.
De PSP’92 is tegen Europese belastingen geheven door de Europese Commissie. Het
is aan de lidstaten om belasting te heffen om de Europese Instellingen te bekostigen.
De 28 lidstaten zijn samen Europa.

Innovatie
De PSP’92 wil streven naar een selectieve innovatie en ontwikkeling. Bepaalde
handels- en kennistakken hoeven wat ons betreft niet verder uitgebreid te worden.
We denken dan bijvoorbeeld aan productie van nieuwe goederen. Waar we meer
aandacht voor willen is recycling en op een andere manier omgaan met onze basale
grondstoffen.

Energie
De PSP’92 wil werken aan ‘Green Energy’. Onze ambitie is om Europa
klimaatneutraal te maken in 2045. Dat betekent dat Europa zelf in haar eigen
energievraag kan voorzien. Wij willen dan ook fors inzetten op duurzame
energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Kernenergie en schaliegaswinning
wijzen we met klem af en willen we verbieden in Europa. Frankrijk moet gedwongen
worden hun kernenergieprogramma te stoppen. Door zelf in onze energievraag te
kunnen voorzien zijn we niet meer afhankelijk van dictatoriale staten als Rusland of
Saoedi-Arabië. Er moet een Europees Energieplan komen: “Energy from Europe”.

Duurzaamheid
Het Verdrag van Kyoto is simpelweg geflopt. De nieuwe IPCC-rapporten laten zien
dat we echt aan de slag moeten met het klimaat en met duurzaamheid. Ondanks dat
de grote machtsblokken als de VS, China en Rusland het laten afweten heeft de EU
een eigen verantwoordelijkheid. We moeten die dan ook dragen door als lidstaten
adequaat milieu- en klimaatbeleid te voeren.
De PSP’92 staat voor een politiek gericht op het behoud c.q. terugbrengen van de
leefbaarheid van Europa. Het stelselmatig plunderen van onze grondstoffen en de
natuur moet stoppen.
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Milieu
In navolging van het IPCC-advies moet de Europese Unie streven naar een
vermindering van broeikasgassen. Het IPCC heeft geadviseerd om tenminste 30%
minder uitstoot te realiseren in 2020.
De PSP’92 streeft ook naar meer schoner transport. Het goederentransport levert
milieudruk op. Door meer via trein en water te transporteren krijgen we een beter
milieu.
Er komt een eind aan exporteren van afval. Binnen de Unie moeten we zelf ons afval
verwerken. Zo wentelen we onze luxe-problemen niet af op de economisch zwakke
gebieden buiten Europa.

Natuur
Het Europees natuurnetwerk moet ten uitvoer worden gebracht, zodat de
biodiversiteit in Europa weer op een acceptabel niveau komt. De PSP’92 is wel
tegenstander van het onder water zetten van de Zeeuwse Hedwigepolder. Het verzet
van de Partij voor Zeeland hebben wij gehoord en nemen wij over.
Er dient een Europese Code voor Dierenwelzijnsbeleid te komen. Dieren moeten
worden beschermd tegen excessen.

Agrarisch beleid
De PSP’92 wil genetisch gemanipuleerde vrije zones. Gemeenten moeten gebieden
aanwijzen waar alleen puur natuurlijke gewassen en zaden mogen voorkomen.
Bedrijven als Mosanto3 moeten de weg om alle gewassen te manipuleren worden
afgesneden. Europa moet hier stimulerend in optreden, omdat anders onze
voedselvoorziening bedreigd wordt. Wij wensen een genetisch gemodificeerd-vrije
voedselstroom. Iedereen moet kunnen kiezen voor puur voedsel.
De PSP’92 is voor innovatie, maar niet op een manier dat het levende wezens raakt.
Daarom zijn wij tegen het klonen van dieren. Gekloond vlees moet zeer specifiek
geëtiketteerd en gelabeld worden voordat het in de handel komt.
De kleine tuinders en agrariërs moeten worden ondersteund. Vaak zijn zij zeer
bewust bezig met biologische teelt en letten zij echt met een groen hart op de aarde.
Zonder de aarde kunnen we niet leven. De PSP’92 kiest voor de wereld en niet voor
de economie.
Het behoud van het landschap is een onderwerp waar de land- en
tuinbouworganisaties zich ook mee bezig moet houden. Het een kan niet zonder het
ander.

3

‘Wereldwijd protest tegen Monsanto's gif, GGO en monopolie. Terecht!’, Manifest
(NCPN), juni 2013
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Visserij
Het visserijbeleid van de Europese Unie heeft haar vruchten afgeworpen. De PSP’92
is van mening dat het belangrijk is dat we goed op de visstand blijven letten.
De PSP’92 wil extra Europese zorg en aandacht voor de Waddenzee. Dit
grensoverschrijdende natuurgebied is belangrijk om te beschermen vanwege de
natuurwaarde en de visstand.

Voedselkwaliteit
Goed voedsel heeft zijn kostprijs. De PSP’92 wil iedereen keuzevrijheid geven over
het voedsel dat hij kan kopen. De agrosector moet meer betaald krijgen als er hogere
eisen aan voedsel worden gesteld. De marktwerking zal hier haar werk moeten doen.
Voor de PSP’92 is hier geen overheidsrol.
Fraude met voedsel moet zeer streng worden aangepakt. Als een lidstaat van de EU
hier faalt moet de EU hard optreden.

Vervoer
De PSP’92 wil elektrische auto’s stimuleren. Ook wil de PSP’92 grote steden beter
verbinden per spoor door een HSL-net dat 24 uur per dag frequent rijdt. Openbaar
vervoer en infrastructuur voor de auto moeten ook grensoverschrijdend zijn.
Grensoverschrijdend regionaal (bus- en trein-)vervoer is nog steeds geen gewoonte.
Ook is er vaak onhelderheid over de tariefstelling4.

Transport
Met de mainports Schiphol en de Rotterdamse havens is Nederland een grote
Europese speler op het gebied van transport. Nederland is de poort naar het
achterland van Europa. Het is daarom goed dat wij een open economie en een stelsel
van open grenzen hebben. “Nederland Distributieland” werkt beter door Europa.

Handel
De vrijheid om te handelen over de grenzen heen is een van de grote pluspunten van
de Europese Unie. De PSP’92 is blij met dit positieve effect. Dat ondernemers
gebruik maken van de mogelijkheden die de wetgeving biedt is logisch. Op dit
moment behoren de zogenaamde brievenbusfirma’s tot die mogelijkheden. Zolang
deze mogelijkheid is er wettelijk is heeft de PSP’92 geen bezwaar tegen het gebruik
van deze optie. Echter, wij zijn niet voor de mogelijkheid en zouden deze dus ook af
willen schaffen op Europees niveau. Belasting moet afgedragen worden in het land
waar een activiteit plaatsvindt. Dat is eerlijk en sociaal.
Handelsverdragen met andere landen worden alleen afgesloten als zij onze
rechtsregels en principes respecteren. De PSP’92 vindt privacy of mensenrechten
belangrijker dan handel.
4

Zie als voorbeeld de PS-vragen van W.J.M. Saes (Gelderland, stuknummer 2013-33).
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Een overeenkomst om meer vrije handel te hebben met Amerika zou gevolgen
kunnen hebben voor onze eigen kwaliteitseisen. De PSP’92 deelt wel de zorg van de
Partij van de Dieren, maar vindt een raadplegend referendum te ver gaan5.
De EU moet blijven controleren of op etiketten de juiste productinformatie staat
vermeld. De volksgezondheid is in het geding bij valse informatie op etiketten.
Europa moet geen regelgeving opleggen over eerste levensbehoeftes of
nutsvoorzieningen. Overigens zouden wij graag zien dat waterbedrijven,
elektriciteitsbedrijven
en
openbaar
vervoersmaatschappijen
weer
in
overheidshanden komen.

Internationaal beleid
De wereld is aan het veranderen. Voor dat het IJzeren Gordijn openging in 1989 was
er een overduidelijke oost/west-tegenstelling. Nu komen er nieuwe wereldmachten
bij. De opkomst van de bijvoorbeeld de BRIC-landen maakt dat Europa een
heroriëntatie op haar internationaal beleid zal moeten uitvoeren.
De positie van Israël verdient specifieke aandacht. In 1948 is in een bestaand land
een nieuwe staat gesticht. Met de kennis van nu had dit nooit zo mogen gebeuren. De
Joodse bevolking had echter weldegelijk rechten en de Europese Mogendheden
hadden morele plichten naar de Joodse bevolking. Nu moeten de beide naties samen
leven. De Europese Unie moet er voor zorgen dat in samenwerking met de Arabische
Liga een oplossing gevonden wordt.
De banden met Rusland en China moeten worden bekoeld als zij zich niet houden aan
de afspraken op het gebied van soevereiniteit en mensenrechten die zijn gemaakt in
het kader van de Raad van Europa. De VS en de EU moeten hier samen in op trekken
richting Rusland en China.

Ontwikkelingssamenwerking
De Millenniumdoelstellingen zijn voor de PSP’92 leidend en blijven dat ook na 2015.
Alle EU-lidstaten moeten hier onverkort aan mee blijven werken. Armoede en honger
moeten blijvend bestreden worden.

Vrede en veiligheid
Militair ingrijpen wordt door de PSP’92 niet wenselijk geacht. Soms is niets doen
echter erger dan iets doen. Ingrijpen op basis van een besluit van de VNVeiligheidsraad is dan ook in bijzondere gevallen toelaatbaar. Dit dient zo kort en zo
minimaal als mogelijk te worden uitgevoerd. Het 3D-principe (defence, diplomacy,
development) is hier van toepassing.
De PSP’92 is voor ontwapening. We willen beginnen met het ontmantelen van alle
kernwapens in de wereld. We vinden het onbegrijpelijk dat in het Brabantse Volkel
5

Kamerstuk 33 877 nr. 12, ingediend tijdens het notaoverleg d.d. 31 maart 2014 door
de leden E. Ouwehand en M. Thieme (Partij voor de Dieren)
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nog steeds nucleaire wapens liggen… zelfs 25 jaar na het vallen van het IJzeren
Gordijn!

Justitie
Nederland heeft een eigen drugsbeleid. Wij zijn voor het gedogen van drugs en
zouden dit het liefst legaliseren. De handel in harddrugs willen we verbieden. Door
softdrugs te legaliseren kunnen we de handel beter reguleren en dat is winst voor de
gezondheid. De PSP’92 wil op Europees niveau pleiten voor een soepeler
drugsbeleid.
De bankbiljetten van 500 euro moeten worden afgeschaft. Deze worden nu te vaak
voor criminele doeleinden gebruikt.
De Europese samenwerking zorgt er voor dat de lidstaten met elkaar kunnen
samenwerken om criminele organisaties en netwerken op te rollen. Alle lidstaten
moeten hier open en transparant aan mee willen werken. Wel is de rechtspraak iets
van het eigen land. Het enige waar andere lidstaten mogen ingrijpen is bij nietdemocratische rechtspraak of schending van mensenrechten.

Binnenlands bestuur
“Europa, best belangrijk”, dat is de titel van de publiekscampagne van de overheid
als het om de Europese bewustwording gaat. Europa is belangrijk, en daarom moet
er betere voorlichting komen over Europa. Er is al een flink budget voor voorlichting,
maar het leidt niet tot contact, ontmoeting en communicatie. Er wordt vooral veel
gezonden, maar de boodschap komt niet aan. Als een burger een brief stuurt naar
“Europa” krijgt hij geen antwoord of reactie. Er moet derhalve een actieve interactie
ontstaan tussen de Europese burger en het Europese bestuur.
De Raad van Ministers moet haar bevoegdheden overdragen aan de Europese
Commissie. De Europese Commissie legt voorstellen voor aan de Europese
volksvertegenwoordiging.
Het Europees Parlement moet een echt parlement worden. Dat is het nu niet.
Parlementariërs moeten eigen voorstellen en moties in kunnen dienen. Het Europees
Parlement is nu te vaak tandeloos. Zij beslissen nog niet eens over hun eigen
vergaderlokatie!
Al in het eerste Europese politiek programma van de PPR uit 1979 is de
democratische legitimatie een item. De PSP’92 is dan ook teleurgesteld dat het
Europese democratische gat nog steeds niet is gedicht. In het Verdrag van
Maastricht staat dat een van de doelstellingen van de Unie is om het bestuur zo dicht
mogelijk bij de burger te brengen. Deze doelstelling is niet bereikt in onze ogen.

Onderwijs
De PSP’92 wil dat studenten gestimuleerd worden om aan een buitenlandse
universiteit een periode te gaan studeren. We zien nu dat door de beknellende
onderwijswetgeving en bijbehorende financiering steeds minder studenten naar het

Europees programma PSP’92

11

buitenland gaan. Juist een periode in het buitenland zorgt voor meer academische
ontwikkeling en ontplooiing. We willen dus meer middelen voor Erasmus- en Da
Vinci-beurzen vrijmaken. Kennismigranten zijn tijdelijk welkom in ons land. De
PSP’92 wil echter geen braindrain veroorzaken in ontwikkelingslanden. Daarom is
een verblijf om te studeren altijd tijdelijk.
We willen dat het internet als bron van kennis voor iedereen overal in de Unie
gelijkwaardig beschikbaar is. Voor innovatie en ontplooiing is dat een basiseis.
Het onderwijs moet gericht zijn op de wereld. Wij zijn voor vredesonderwijs en voor
oriënterende vakken dat het zicht op de anderen vergroot.
Er zijn nog grote groepen analfabeten in Nederland én in Europa. We willen dat hier
scherp aandacht voor komt in alle lidstaten. Nederland en de noordelijke landen
moeten hun kennis delen met de zwakkere lidstaten.

Cultuur en media
Cultuur is geen Europese taak. Het behoud van cultuur-historisch erfgoed is dat
deels wel in onze ogen. Het Europese continent heeft een gezamenlijke historie waar
Europa medeverantwoordelijk voor is.
De PSP’92 is voorstander van meer nieuws en verslaggeving over de Europese
instellingen. Wij zouden naast het dagelijkse nieuws uit Den Haag ook een soort
“Brussel Vandaag” willen zien. Brussel moet gaan leven. Dat bereiken we alleen als
de televisiekijker ziet wat er in Brussel gebeurd en hier duiding over wordt gegeven.

Taal
Het Nederlands is een belangrijk onderdeel van onze identiteit en cultuur. Ondanks
dat we begrijpen dat in Europa het Engels, het Duits en het Frans grotere en
belangrijkere talen zijn willen we dat Nederlands een rol blijft spelen in Europa. Ook
is en blijft het Nederlands de voertaal in ons land. Iedereen moet Nederlands
beheersen. De overheid biedt daartoe cursussen aan.
Taal en kultuer drage tige by oan de identiteit en dêrmei oan it wolwêzen fan
minsken. De PSP’92 wol de Fryske identiteit fersterkje en stiet dêrom noed foar de
Fryske taal en kultuer. De PSP’92 makket him sterk foar in Europa dêr’t ek oare lytse
talen en kultueren respektearre, praktisearre en wurdearre wurde yn hiel Europa en
yn Nederlân fansels6.

Digitale agenda
De recente schandalen (PRISM en NSA) hebben weer heel helder naar voren
gebracht dat het nog niet goed gesteld is met onze privacy. De PSP’92 steunt de
voorstellen van de Piratenpartij waar het gaat om het beschermen van onze privacy.
6

De PSP’92 wil kleine talen beschermen in Europa. Onze tweede Rijkstaal – het Frysk –
verdient hierbij speciaal aandacht in het kader van het Handvest van Regionale en
Taalminderheden waar dit in is opgenomen. Ook de provinciale culturen moeten worden
beschermd. Dat geldt natuurlijk voor alle 12 provincies. Zie: ‘Fan mear nei better’, FNP (2010)
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Justitie moet wel de mogelijkheid krijgen om daar waar het om opsporing van
strafbare feiten gaat om gegevens in te zien. Dit kan echter pas na een gerechtelijke
beslissing. In Nederland hebben we hier adequate rechtsregels voor.
Het moet voor iedere burger mogelijk zijn om gefilterd internet te ontvangen. Het
moet een eigen keuze zijn om pornografische afbeeldingen te willen ontvangen. De
PSP’92 is van mening dat iedere volwassen burger zelf in staat is om te beslissen wat
hij/zij wil zien op internet. De overheid moet strafbare porno wel kunnen verwijderen
en het publiceren er van kunnen vervolgen.

Integratie en multicultureel beleid
Het fascisme en racisme steekt weer de kop op in Nederland en in Europa. De
PSP’92 vindt dat iedereen gelijkwaardig is en dat iedereen gelijke rechten heeft in
Europa. We nemen ferm afstand van de PVV van Wilders die met neo-fascisten als
het Front National en de FPÖ in een Eurofractie willen werken. Ook binnen de
Europese Volkspartij waar het CDA toe behoort zitten partijen die wij niet steunen
zoals Forza Italia van Berlusconi. Het is een goede zaak dat dit de volle aandacht
heeft in Europa. Europarlementariër Jean-Marie Le Pen had zijn passief stemrecht
ontnomen moeten worden na zijn veroordeling voor antisemitisme.

Vreemdelingenzaken en Immigratie
De grens van Nederland is niet langer de landsgrens zoals we die kennen sinds 1831.
Door het Verdrag van Schengen is de grens van Europa onze grens. De
grenscontrole en de gevolgen daarvan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
de 28 lidstaten.
De EU-lidstaten hebben het Vluchtelingenverdrag ondertekend en ingevoerd. De
PSP’92 wil dat humanitaire en politieke vluchtelingen worden opgevangen. In eerste
instantie en in de meeste gevallen zal dit van tijdelijke aard zijn, maar als de situatie
in het land van herkomst te lang duurt moet de keuze worden geboden om in de EU te
blijven en toe te werken naar het EU-staatsburgersschap. Het asielbeleid dient
humaan, rechtvaardig en eerlijk te zijn.
We willen verder van het “Fort Europa” af. De hekwerken zoals die vanaf het
gebergte in de Marokkaanse provincie Nador te zien zijn om er voor te zorgen dat
Afrikanen de grens naar het Spaanse Mellilia niet kunnen oversteken zijn een zeer
pijnlijk uitvloeisel van onze rigide immigratiewetgeving. In gammele bootjes steken
vluchtelingen de Middellandse Zee over. Velen sterven bij de tocht. Dit is Europa
onwaardig. De PSP’92 wil hier direct een einde aan maken.
Door het Verdrag van Dublin moeten asielaanvragers dit in het land doen waar zij
binnenkomen. Hierdoor is er een grote ongelijkheid in asielinstroom. Landen als
Spanje en Italië schieten met rubber kogels op mensen. Dit is inhumaan en moet dan
ook stoppen.7

7

College Judith Sargentini (GL), Honours programma Radboud Universiteit Nijmegen,
24 april 2014
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Al in 1989 werd door onze stroming gepleit voor het afschaffen van boetes voor
luchtvaartorganisaties voor het illegaal vervoer van vluchtelingen8. Het is niet de
taak van stewardessen om visums te controleren.
Ook wil de PSP’92 dat iedere EU-burger die in een EU-land werkt evenveel betaald
krijgt. Uitbuiting van Poolse, Bulgaarse en Hongaarse werkkrachten is in onze visie
een nieuwe versie van slavernij. Huisjesmelkers en koppelbazen moeten worden
aangepakt.
In Europees verband moeten we zoeken en werken aan een oplossing van het
statenloos zijn van mensen die in Europa verblijven. Iedereen verdient een thuis.

Mensenrechten
Europa is geen optelsom of handelszone, maar een waardenmaatschappij. De EUlanden delen waarden en normen. Deze komen tot uiting in het mensenrechtenbeleid
van de Unie.
De Europese Unie moet grond- en mensenrechten beschermen. Er is een uitgebreid
kader waar kandidaat-lidstaten aan moeten voldoen, maar er is geen kader om
lidstaten ook te dwingen zich aan dat niveau te houden. Dat is een hiaat in de
Europese regelgeving. Vrijheid van meningsuiting, een objectieve en pluriforme
media en een verbod op discriminatie op leeftijd, cultuur, geloof, ras, seksuele of
politieke voorkeur zijn de pijlers van een democratische rechtsstaat. Iedereen is
gelijkwaardig. Een diverse maatschappij is een waardevolle samenleving.
De PSP’92 wil in de aankomende periode extra focus leggen op het tegengaan van
mensenhandel. De mens mag nooit seksueel worden uitgebuit door gedwongen
prostitutie of door arbeid onder mensonterende omstandigheden. We willen hier een
focuspunt van maken.
De PSP’92 is principieel tegenstander van de doodstraf.

Werkgelegenheid
De oplossing van het armoedevraagstuk ligt voor een deel in het tekort aan
arbeidsplekken. Al in de jaren ’80 hadden CPN, EVP, PPR en PSP vernieuwende
concepten om arbeid eerlijker te verdelen9. De Europese Unie zou er goed aan doen
om deze concepten nader door te laten rekenen, zodat de lidstaten deze desgewenst
kunnen implementeren. Met name moet er studie worden gedaan om de
jeugdwerkloosheid te bestrijden. Jongeren die zonder baan beginnen komen vaak
niet meer uit die werkloosheid en zijn blijvend niet productief. Vrijwilligerswerk of
een maatschappelijke dienstplicht is hier wellicht een oplossing. Deze dienstplicht
zou ook in het buitenland uitgevoerd kunnen worden.
Om de rechten van arbeiders te waarborgen in Europa moeten er (federatieve
samenwerkingsverbanden van) vakbonden op Europees niveau komen.
8
9
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Zie: “De toekomst begint vandaag”, Regenboog (1989) p. 17
Zie: ‘Verzet en vernieuwing’, PPR (1986) pp. 12-14
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Financiën en begrotingen zijn belangrijk. Werk en sociaal beleid is net zo belangrijk.
De PSP’92 wil meer aandacht voor werk in Europa. Een land kan zijn boekhouding op
orde hebben, maar als er te veel werkloosheid is presteert het land in kwestie nog
niet voldoende. Er moet een harde norm komen net als de 3%-norm. Een land dat de
taak om werk te maken van werkloosheid zou zelfs uitstel moeten krijgen op de eis te
voldoen aan de 3%-begrotingsnorm10.
Jeugdwerkloosheid was ook al in 1979 een probleem. De PPR deed in haar Europese
programma11 vergaande voorstellen die wij ook nu zo onderschrijven. Het eerlijk
verdelen van het beschikbare werk door het doorvoeren van arbeidsduurverkorting,
het bevorderen van deeltijdbanen en het meer mogelijk maken om je te scholen of om
eerder te stoppen met werken zijn ideeën die ook nu interessant zijn. Er ontstaan
banen door op een duurzamere en arbeidsintensievere manier te werken.

Sociaal beleid, welzijn en zorg
Ons Europa is een sociaal Europa. De PSP’92 wil geen Amerikaans kapitalistisch
systeem. Wij willen een Europa waar de kloof tussen succes en falen te dichten is en
waar iedereen een sociale basis van bestaan binnen handbereik heeft. In ieder land
moet daarom het systeem van een minimumloon van kracht worden. Duitsland kent
dit systeem nog niet12. De PSP’92 is een warm voorstander van het basisinkomen 13.
Wij steunen daarom het burgerinitiatief van de Vereniging Basisinkomen en hun
Europese collega’s. De economische veiligheid wordt met het basisinkomen
gegarandeerd. Een Europees basisinkomen zorgt er voor dat mensen ruimte krijgen
om zichzelf zonder betaalde baan in te zetten voor mantelzorg, vrijwilligerswerk of
maatschappelijke initiatieven. Ook geeft een basisinkomen ruimte om jezelf te
ontplooien. Tenslotte biedt een basisinkomen ook het vangnet voor beginnende
ondernemers. Je weet gewoon zeker dat je een basaal inkomen krijgt, ook als het
even slecht gaat met je onderneming.

Emancipatie
Het invoeren van het basisinkomen voor iedereen persoonlijk en niet per
huishouden/gezin geeft dit concept ook een sterke emancipatoire werking. Immers,
iedere vrouw en man weet dat hij of zij een inkomen heeft wat gegarandeerd is.
De PSP’92 wil dat iedereen gelijkwaardig behandeld wordt. Zo vinden wij het nog
steeds raar dat vrouwen minder betaald krijgen en dat het werk van vrouwen nog
vaak als minderwaardig wordt beschouwd.

10

Kamerstuk 33 877 nr. 15, motie ingediend tijdens het notaoverleg d.d. 31 maart 2014
door het lid J.F. Klaver (GroenLinks)
11
Zie: ‘Europees programma’, PPR (1979)
12
Zie: ‘Ons Europa’, GroenLinks (2014) p. 10
13
Zie: ‘Basisinkomen: van veenbrand tot gidsland’, Bram van Ojik, PPR-Studiestichting
(1989), ‘Op heel de aarde: vrede door gerechtigheid’, EVP (1989) pp. 5-7 en ‘Verhef uw stem’,
De Groenen (2009) p. 9
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Vrouwen en mannen moeten ruimte krijgen voor het nemen van
zwangerschapsverlof. Dit is goed voor de veranderende relatie bij het krijgen van
een kindje. Zeker bij het eerste kind moet hier echt ruimte voor geboden worden.

Democratie en bestuurlijke vernieuwing
Op dit moment kan het Europees Parlement niet een of meer leden van de Europese
Commissie naar huis sturen. Dat is een groot gat in de Europese democratie. Het
parlement hoort de hoogste macht te zijn in de democratie.
De PSP’92 wil dat alle Europese wetgeving wordt behandeld en vastgesteld door het
Europees Parlement. Ook moeten Europarlementariërs het recht van initiatief
krijgen. Het Europees Parlement bepaalt zelf waar het vergadert. Ook stelt het
parlement zelf haar agenda vast.
De PSP’92 wil een twee-kamerstelsel bepleiten in Europa. We zouden graag het
Europees Parlement middels kandidatenlijsten van Europese partijen verkiezen.
Daarboven moet er een Eerste Kamer ontstaan met regionale vertegenwoordiging
die net als de Nederlandse Senaat de door het Parlement vastgestelde voorstellen
beoordeeld. De Europese Senaat heeft dezelfde rechten als de Nederlandse. Op
deze manier krijgt de regio meer grip op Europa en komt Europa dichterbij de
burger. Deze Senaat wordt tegelijk met verkiezingen voor het regionale niveau (bij
ons de provinciale verkiezingen) middels directe verkiezingen verkozen door de
burgers14.
De Europese Wet Openbaarheid van Bestuur (EuroWOB) moet voor alle Europese
instellingen gaan gelden. De Europese instellingen maken zelf actief hun
documenten openbaar.
Naast alle wensen telt de PSP’92 ook haar zegeningen. Zo is er een regeling die het
mogelijk maakt om een burgerinitiatief in te dienen en ook is er een Europese
Ombudsman. Belangrijke instrumenten om inspraak en democratische rechten te
beschermen als verworvenheden. Een principieel instrument mist nog en dat is het
referendum.

Regio en provincie
Het niveau van de regio is misschien nog wel belangrijker dan het niveau van de
lidstaten. In ons geval zijn de provincies 12 krachtige bestuursorganen die op
Europees niveau resultaten kunnen boeken voor de burgers. Regio’s kunnen ook de
sociaal-culturele verschillen, gevoelens en nuances goed vertegenwoordigen 15.
Daarom bepleitte wij hierboven al een twee-kamerstelsel waardoor de regio een
sterkere rol krijgt.
De Euregio’s zijn de Europese voorpost in de provincie. Zij adviseren over de
Europese Structuurfondsen als ESF, EFRO en Intereg. Zolang deze fondsen bestaan
moeten ook de Nederlandse gebieden daarvan profiteren. Wel moeten we ons
14
15

16

Zie: ‘Voor een Europa van de regio’s’, Partij voor het Noorden (2004)
Zie: ‘Europees programma’, PPR (1979)
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afvragen of hier geen ander beleid nodig is. De fondsen kunnen beter in de minder
ontwikkelde gebieden worden ingezet.
Het Comité van de Regio’s dient te blijven voortbestaan, maar kan worden
geïntegreerd in de door ons voorgestelde Europese Senaat.
De Nederlandse staatsinrichting blijft zoals deze nu is. De PSP’92 is voorstander van
de huidige provinciale indeling. De provincies kunnen samenwerking zoeken op het
niveau van de landsdelen waar zij dat nodig vinden. De plannen van minister Ronald
Plasterk om een superprovincie in te voeren wijzen wij af. Provincies als Fryslân en
Noord-Brabant hebben een eigen identiteit en die is waardevol16

Uitbreiding van de Unie
De PSP’92 stelt voorwaarden aan toetreding van staten. Zo moet een land in Europa
liggen. Ook kan een toetreding niet tot scheve verhoudingen leiden. Tenslotte moet
een land blijvend aan de Europese standaarden van mensenrechten en bescherming
van de universele grondrechten voldoen. Concreet betekent dit dat de Afrikaanse
Middellandse Zee-staten en Rusland niet kunnen toetreden.
In de afgelopen acht jaar is zeer weinig voortgang geboekt in de onderhandelingen
met Turkije over een EU-lidmaatschap. Turkije spant zich onvoldoende in om het
conflict met Cyprus op te lossen door het Ankaraprotocol te ratificeren. Turkije
respecteert burgerlijke vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van
godsdienst en de persvrijheid in eigen land niet, wat onder meer tot uiting kwam in
de blokkade van Twitter en YouTube. Er is daarnaast sprake van serieuze
tekortkomingen op het terrein van de rechtsstaat en de mensenrechten. Hierdoor is
de huidige situatie in Turkije niet in lijn met de vereiste Europese normen en
maatstaven. Daarom is de PSP’92 voorstander om steun te zoeken bij andere
lidstaten voor het stopzetten van de toetredingsonderhandelingen met Turkije en
voor het aanbieden van een geprivilegieerd partnerschap aan Turkije. We steunen
de motie-Omtzigt en de motie-Segers17 die recent ingediend zijn bij het notaoverleg
over de Staat van de Unie 201418.

Europa transparant
Er wordt vaak gezegd dat er te veel Europese regelgeving is. Brussel zou zich met te
veel dingen bezighouden die de lidstaten zelf kunnen regelen. De PSP’92 kent ook de
verhalen over de regelgeving over de kromming van de komkommer. Dat is ook
absurd. We vinden het dan ook een goede zaak dat het Nederlandse kabinet hier fel
op toeziet19.

16

Wij steunen de EFA-resolutie ‘Takomst fan Fryslân as bestjoerlike ienheid’ ingediend
door de FNP (12 april 2003).
17
Kamerstuk 33 877 nr. 12, motie ingediend tijdens het notaoverleg d.d. 31 maart 2014
door het lid G.J. Segers (ChristenUnie)
18
Kamerstuk 33 877 nr. 1, Kamerbrief ‘De Staat van de Unie 2014’, minister F.C.G.M.
Timmermans (PvdA) van Buitenlandse Zaken d.d. 19 februari 2014
19
Europese bluf van een Hollandse muis, Thijs Broer (Vrij Nederland, 15 april 2014)
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Contact met parlementariërs is altijd goed. Ook als bedrijven of organisaties contact
hebben met parlementariërs. Ieder contact is een lobbymoment. Er is daarom niets
mis met lobbywerk. Giften moeten natuurlijk wel openbaar worden gemaakt.

Europa en de gemeente
Uiteindelijk zijn het gemeenten die het dichtste bij de burger staan. Zij voeren veel
beleid dat vanuit Brussel via Den Haag bij de lokale overheid komt uit. In het rapportNapolitano dat in januari 2003 in het Parlement is gepresenteerd staat dat regionale
en lokale overheden meer mogelijkheden dienen te krijgen om een directe bijdrage
te leveren aan de Europese besluitvorming. Het subsidiariteitsbeginsel moet worden
uitgebreid naar de lagere overheden.20 De PSP’92 deelt deze opvatting, omdat we
vinden dat het bestuur zo dicht mogelijk bij de burger moet zijn21.

Een ander Europa!
De PSP’92 heeft in dit programma haar visie en concrete uitwerking van die visie
willen schetsen. Een visie waarvan wij hopen dat deze in Europa post zal vatten. Wij
zullen daar ons best voor doen. Vanuit een zetel in het Europees Parlement zal dat
het beste gaan. U kunt ons daar aan helpen door op 22 mei een voorkeursstem te
geven aan Sent Wierda. U kiest dan ook voor eerlijk, en daarnaast voor sociaal en
voor vrede!
Dat is ons andere Europa.

Kiest u ook voor een eerlijke EU?
ikkiesvooreerlijk.eu

20

Zie: ‘Voor een Europa van de regio’s’, Partij voor het Noorden (2007) pp. 9-10
In het Verdrag van Maastricht staat ‘het bestuur zo dichtbij als mogelijk bij de burger
brengen’ als een van de hoofddoelstellingen benoemd. Vgl. Martin Dessing, ‘De Euro-ramp
treft ons allemaal’ (2004)
21
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Dit programma is samengesteld door de ad-hoc commissie Europa. In deze commissie zaten
Ramon Barends, Johannes Kon en Sent G. Wierda (voorzitter). De commissie is ieder
erkentelijk die door ideeën, suggesties en teksten heeft bijgedragen aan dit programma. De
verantwoordelijkheid voor dit programma ligt bij het partijbestuur van de PSP’92.
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