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Beginselverklaring
Democraten maken hun keuze vanuit beginselen van
vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
Hierdoor gedreven werd in ’95 een nieuwe partij opgericht:

SoLiDe
Sociaal-Liberalen streven naar een evenwicht
tussen het vrij denken en handelen van elk individu
en de verantwoordelijkheid en de solidariteit
van dat individu t.o.v. zijn leefomgeving
en zijn medemens, ook de zwakkere.
De ideeën van vrijheid, gelijkwaardigheid
en solidariteit zijn op zich niet nieuw.
Heel wat medeburgers ondersteunen die idealen
en willen deze ook uitdragen.
SoLiDe is niet een partij met een huis-ideologie,
zoals het socialisme, liberalisme, confessionalisme of nationalisme.
SoLiDe is een partij met idealen,
met universele ideeën.
De partij wil een pluriforme samenleving
waarin ieder individu de ruimte krijgt
om op een eigen wij ze zijn leven zin te geven
met respect voor andere individuen en opvattingen.
SoLiDe biedt alternatief aan elk individu
dat deze grondbeginselen eerlijk en op recht wil ondersteunen.
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Een sociaal-liberaal alternatief...
Ondanks de niet-aflatende stroom van schandalen, lijkt het Belgische partijpolitieke landschap meer vastgeroest dan ooit.
De traditionele politici missen blijkbaar de moed om radicaal met het verleden te breken, aanmodderen in
de marge geeft hen blijkbaar een veiliger gevoel dan een resolute, radicale keuze voor iets nieuws.
Allerlei initiatieven van reeds partijpolitiek geëngageerden blijken niets anders te zijn dan puur opportunistisch geïnspireerde pogingen om de aandacht af te leiden van de werkelijke problemen.
Intussen dreigen extremisten de huidige ontevredenheid bij de bevolking naar zichzelf te kanaliseren.
Meer dan ooit lijkt de burger behoefte te hebben aan duidelijkheid en rechtlijnigheid in een steeds ingewikkelder wordende maatschappij.
De Belgische regeldrang heeft een nefast effect op alle mogelijke individuele of collectieve creativiteit.
Eigenlijk is het verwonderlijk dat jonge of iets minder jonge mensen nog zin hebben om een eigen zaak uit
de grond te stampen.
Ook de rechtszekerheid benadert stilaan een treurig nulpunt.
Vanuit democratisch, evenwichtig (sociaal-liberaal) oogpunt moet het mogelijk zijn de nodige middelen vrij
te maken voor het opvangen van “slachtoffers” van de structureel-economische overgang die wij nu doormaken.
Daarom is het nodig nu bepaalde verworvenheden in vraag te durven stellen om de harde kern van ons ”Europees model” te kunnen vrijwaren op lange termijn.
Een sociaal-liberaal alternatief wil het accent leggen op de stimulering van creativiteit en ondernemerschap,
zonder daarbij het sociaal aspect uit het oog te verliezen.
De toekomst is vooral aan kleine en middelgrote ondernemingen die zich soepel aanpassen aan internationale
evoluties en behoeften. Het zijn deze bedrijven zijn die de afgelopen jaren instonden – en nog instaan voor de bijkomende werkgelegenheid van.
Bijgevolg is het logisch dat ook de aard van de overheidsuitgaven wordt herzien. Dit betekent in concreto
een significante vermindering van de (meer en meer arbeidsvernietigende) sociale lasten, maar ook een
heroriëntering van de middelen naar onderzoek en ontwikkeling, een modern onderwijs waarbij jongeren van
kindsbeen af leren omgaan met de nieuwe communicatie- en informatietechnologiën, e.d...
Op kwalitatief niveau dient dringend werk gemaakt van een de-bureaucratisering van de administratie om te
komen tot dienstverlenende overheidsdiensten en af te stappen van de betuttelende inmenging en regulitis.
Ook een grondige poetsbeurt van onze wetgeving, zowel kwantitatief als kwalitatief is een sine qua non.
Een aantal maatschappelijke keuzes dringt zich op, een fundamenteel debat hiervoor wordt steeds weer
uitgesteld. Dit weegt duidelijk op het collectief vertrouwen en werkt meer en meer verlammend.
Er is behoefte aan een duidelijk nieuw maatschappelijk project, ook al weten we dat vernieuwing vaak
weerstand oproept. Als SoLiDe, nemen wij graag de handschoen op!
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Sociaal Beleid, een vangnet waar noodzakelijk
Sociaal beleid is geen luxe-product, maar moet beschouwd worden als een vangnet waar noodzakelijk. Bestrijding van armoede en sociale onrechtvaardigheid vereist inzet en een kwalitatieve aanpak, eerder dan
grote uitgaven.
Onze uitgangspunten zijn eenvoudig: of het een land goed gaat, wordt niet afgemeten aan degenen die gezond en welvarend zijn, maar aan het lot van zieken, gehandicapten, hoogbejaarden, uitgerangeerden. Het
leven moet, voor zover het materieel bepaald is, de moeite waard zijn voor iedereen. Daartoe moet het
wezen van de zorgenstaat in stand blijven. Dat wezen is: mensen helpen zichzelf te helpen en waar dat niet
mogelijk is blijvend bijspringen, sober maar voldoende
Ieder individu moet in de mogelijkheid zijn zich economisch, cultureel en sociaal te ontplooien. Het huidige
profitariaat moet verdwijnen ten voordele van de minder-begoeden.
Er moet gestreefd worden naar het behoud van de sociale bescherming, rekening houdend met de historische wortels van het sociaal zekerheidssysteem. Een “veramerikanisering” van dit systeem doet afbreuk aan
die filosofie.
Om het systeem veilig te stellen voor de toekomst dient het echter ontdaan te worden van de excessen die
er zich meester van hebben gemaakt. De sociale bescherming dient daarom terug prioritair veiliggesteld
voor de minderbedeelden.
Het systeem moet herzien worden in functie van de werkelijke noden én efficiëntie:
- een degressief stelsel in functie van inkomen en vermogenstoestand:
- afschaffing van betalingsmechanismen via politieke zuilorganisaties (vakbonden en ziekenfondsen) en
alle sociale uitkeringen onder één koepel op gemeentelijk vlak brengen.
Inzake de regelgeving pleiten wij voor gelijkheid van alle inwoners. Hiervoor zal in een federaal systeem het
kader bepaald worden. De gewesten kunnen beschikken over de hun toekomende bijdragen en zullen instaan
voor de volledige financiering.

Staatseconomie
Een exorbitant hoge staatsschuld is het gevolg van een kortzichtig management door de traditionele partijen en een verwerpelijke politisering van onze maatschappij.
Het staatsmanagement, inclusief het financiële beleid, dient eindelijk eens te gebeuren volgens de filosofie
van “de goede huisvader”.
De rol van de overheid dient fundamenteel herzien te worden, geminimaliseerd waar mogelijk, zonder dat
dit echter mag leiden tot de afbraak van de sociale onderbouw.
De taken van de openbare overheden dienen herzien en gerationaliseerd te worden in functie van efficiëntie
en moderne communicatiemogelijkheden.
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Veiligheid en justitie
Veiligheid en justitie omvatten vele facetten: preventiepolitiek, criminaliteitsbestrijding, vervolgingsbeleid,
sociale omkadering,... tot zelfs urbanisatiepolitiek.
Ieder van de besturen, belast met één van deze facetten, dient zijn verantwoordelijkheid maximaal te
benutten volgens een gelokaliseerd plan, opgesteld in samenspraak met alle betrokkene partijen.
Een grondige hervorming van het politioneel en justitieel apparaat dringt zich op. Ook hier dient rekening
gehouden met alle evoluties binnen de maatschappij (communicatiemiddelen, transportmogelijkheden, internationalisering). Kortom, er dient een structuur gecreëerd die ingegeven moet zijn door de begrippen efficiëntie, verantwoordelijkheid en rendement en die moet beschikken over de nodige financiële, logistieke en
juridische middelen om de gestelde verwachtingen te kunnen realiseren.
Concreet houdt dit in:
- Inzake justitie dienen we af te stappen van de fractioneren van beleid, middelen en manschappen ingevolge de arrondissementele structuur.
- De politiediensten dienen hervormd te worden tot één uniform geheel met een sterke lokale en zichtbare aanwezigheid;
- Tussen de politiediensten en de parketten dient een permanent en efficiënt overleg tot stand te komen
waarbij beide partijen op voet van gelijkheid rond de tafel zitten.
Politie en parketten moeten opereren op onafhankelijke basis onder een sterke democratische controle,
echter zonder dat dit mag leiden tot enige politisering van die diensten.
De parketten en de politiediensten dienen zich publiekelijk te verantwoorden voor hun beleid. Daarenboven
dienen de parketten zich te motiveren inzake het gebruik dat zij van de politiediensten maken, temeer daar
zij de organisatie en de financiële middelen ervan hypothekeren zonder er enige verantwoordelijkheid over
te hebben.
De politiële en justitiële diensten moeten daarenboven onmiddellijk een actieve politiek van bestrijding van
criminaliteit en illegaliteit voeren. Dit houdt ook in dat de uitvoerende macht consequent en snel de uitwijzingsmodaliteiten voor illegalen en criminele (zware criminelen en gewoontemisdadigers) niet-Belgen, van
welke origine ook, moet toepassen.

Economie en werkgelegenheid

De economie moet steunen op de vrije markt en het vrije initiatief.
De rol van de overheid moet zich beperken tot het bieden van een aangepast kader (de democratische
rechtsstaat met een balans tussen rechten en plichten) en tot stimulatie en coördinatie (verkeer- en communicatie-infrastructuur, onderzoek, scholing,...). Dit betekent o.m. veel minder subsidies, beperkt in de
tijd en aan duidelijke voorwaarden onderworpen. Deelname van de overheid in bedrijven moet voldoende
selectief gebeuren.
Een economisch relance-beleid met een nieuwe visie dringt zich op. De economie zal zich enkel herpakken
wanneer aan twee voorwaarden voldaan wordt.
- de economische parameters moeten aanzienlijk verbeteren (loonlasten, kost van bet kapitaal, overheidsbemoeienis, betere wetgeving en dienstverlening door de overheid... );
- het globaal beleid moet door zijn eenvoud, rechtvaardigheid, coherentie en doorzetting bij iedereen
vertrouwen wekken.
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Dit programma (en dan voornamelijk de vereenvoudiging en afslanking van de overheid, de beperking van de
sociale zekerheid tot het solidariteitsbeginsel, de beperking van uitgaven en de dynamisering van het
Openbaar Ambt) zal hiertoe veel bijdragen.
Tegelijk moeten ook specifieke relance-maatregelen genomen worden:
- selectieve verlaging van de loonlasten in de sterk exporterende sectoren;
- selectieve, sterke verhoging van publieke investering in telecommunicatie, onderzoek en ontwikkeling. ;
- stimuleren van vrijwillige maatregelen voor verkorting van de werktijd zonder verhoging van de loonlasten, noch van de druk op de sociale zekerheid;
- lagere loonlasten voor oudere werknemers (>55jaar) teneinde hen niet geforceerd snel uit te stoten en
de druk op bedrijven en pensioenfinanciering te verlagen.

Middenstand
SoLiDe bepleit de herwaardering van de middenstand als een van de steunpilaren van de economie.
Concreet pleiten wij voor
• het terugdringen van overdreven lasten en reglementering en formaliteiten;
• het volledig gelijkschakelen van de sociale voorzieningen, inzake kinderbijslag, ziekte, invaliditeit en
pensioenen;
• het drastisch verlagen van belastingen op arbeid en bedrijfswinsten;
• een flexibele manier van hulpverlening i.v.m. ondersteuning, adviezen, onderzoek van bedrijfseconomische aspecten

Democratische versterking
De wetgevende en uitvoerende macht moeten de democratische regels integraal respecteren. Het beleid
dient een “open huis” te zijn, doorzichtig, eenvoudig en goed begrijpbaar voor de “man in de straat”.
De betrokkenheid van de burger dient aangewakkerd te worden, het bewustzijn van de democratie moet
permanent aangescherpt worden, niet enkel in de verkiezingstijd. Elke politieke gezagsdrager moet burgerlijke en strafrechterlijke verantwoordelijkheid dragen.
De uitvoerende machten moeten volledige verantwoording afleggen aan de bevolking over hun beleid, alle
bestede middelen en hun dienstverlening aan het publiek.
Het versterken van de democratische controle-mechanismen door:
- een zinvol werkingsbudget én een vervolgrecht voor het Rekenhof;
- de uitbouw van één sterke dienst ter bestrijding van zware fraude;
- een eenvoudige wetgeving en boetes evenredig met de omvang van de fraude;
- het petitierecht van burgers: ze moeten schriftelijke vragen kunnen stellen aan alle politieke mandatarissen met plicht op tijdig antwoord voor de mandatarissen;
- het invoeren van bindende referenda volgens bepaalde strikte regels;
- fors verbeterde begrotings- en controletechnieken.
Verkiezingsprocedures moeten eerlijker en doorzichtiger worden. Alle politieke verkozenen verkrijgen hun
mandaat door de voorkeurstemmen van de kiezers; de positionering van de kandidaten kan niet afhankelijk
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worden gemaakt van de wil van een politieke partij. Het aantal behaalde stemmen is bepalend voor de zetelverdeling op evenredige basis. Een kiesdrempel is in deze uit den boze! De invoering van de kiesdrempel is in
strijd met de democratie en leidt tot particratie.
Bij verkiezingen moeten alle partijen een gelijkwaardige toegang tot de media krijgen.
Partijdotaties moeten gelijkwaardig toegekend worden per zetel en moeten openbaar bekend gemaakt worden; openbare partijboekhoudingen zijn hiervan een logisch gevolg.

Rechtszekerheid en doorzichtigheid

De rechtszekerheid is aan een dringende herwaardering toe. Modernisering en fundamentele depolitisering
van de rechtelijke macht en vereenvoudiging van de wetgeving zijn absoluut noodzakelijk.
Dit vereist een efficiënte organisatie en de daartoe noodzakelijke middelen. Onafhankelijke benoemingen
en een autonoom oppergerechtshof met grondwettelijke bevoegdheden.
De rechtzoekende moet binnen kortere termijnen zijn zaak afgehandeld zien.
Om het winstmotief in de criminaliteit te neutraliseren moet de hoogte van de boetes aangepast worden
aan de omvang van de door de misdaad bekomen winst.
De rechtszekerheid en de begeleiding van de slachtoffers mogen niet langer ondergeschikt zijn aan die van
de aangeklaagden. De toegang tot het pro-deo systeem dient verder gedemocratiseerd te worden, zowel
naar toegang als naar kwaliteit.
Rechtszekerheid moet bovendien tot uiting komen in het respect dat de overheid dient te betonen voor de
bevolking. Dit vertaalt zich zowel in degelijke en begrijpbare informatie als in het consequent toepassen van
de eigen administratieve regels en termijnen. De overheid zal gesanctioneerd worden indien zijzelf deze
niet respecteert (bv. bij de toekenning van vergunningen).

Milieu

SoLiDe pleit voor een optimaal evenwicht tussen economie en ecologie: econologie
Het milieubeleid moet de volgende generaties een leefbare wereld garanderen.
Alternatieve energiebronnen dienen gepromoot te worden: voortgezet wetenschappelijk onderzoek in dit
verband dient extra ondersteund te worden.
Dit vereist onder meer een strenger toegepaste wetgeving (de wet zelf is meestal reeds streng genoeg: de
toepassing ontbreekt soms) meer fiscale stimuli (de vervuiler betaalt), meer informatie, scholing. Een radicale bestrijding van verkrotting van binnensteden en van verspilling van energie.
De uitwerking van een coherent ecologisch beleid is een prioriteit.
Dit veronderstelt betere informatie en directe invloed van de bevolking, een minimale stabiliteit en samenhang van de betrokken wetgeving - conform Europese en internationale regels - en intensief gebruik van
fiscale prikkels. Meer concrete maatregelen hiertoe zijn:
- Invoeren van strafrechterlijke aansprakelijkheid voor bedrijfsleiders;
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fiscale heffingen op alle milieu vervuilende activiteiten én producten;
doorgedreven informatie naar personen en bedrijven toe;
intensieve controles en actieve vervolging;
fiscale en wettelijke stimulering van energie-besparingen en minder milieu belastende technieken voor
productie van energie;
doorgedreven tewerkstellingsprogramma’s in natuurbescherming, vorming, saneren van natuurgebieden...

Staatsstructuur

België moet een federale, democratische en efficiënte staatsstructuur krijgen. Die structuur moet voldoen
aan alle legitieme verwachtingen van de bevolking. Een unitaire staat voldoet hier niet aan, separatisme
evenmin.
Het juiste antwoord zoeken we bij: een doorgedreven en een functionele decentralisering, de afslanking van
de ‘regerende organen’ (aantal ministers, executieven, kabinetten), het opzetten van eerlijke nationale solidariteit, het invoeren van een correcte ‘federale loyauteit’ en de versterking van sommige nationale taken
(zie ook ‘Buitenlands Beleid’).

Depolitisering en dynamisering van de openbare diensten

De politisering van de openbare diensten (via benoemingen, bevorderingen, aankooppolitiek. ...) heeft zich
als een kankergezwel genesteld doorheen alle structuren. In niet weinig gevallen heeft dit geleid tot
incompetentie, politieke schatplichtigheid, carrièreplanning via partijbesturen, enz..., met in niet weinig
gevallen een manke dienstverlening en zelf de inrichting van nutteloze diensten.
Gevolg: niet onpartijdig overheidsorganen die zich, afhankelijk van de regerende coalitie, al dan niet gewillig
opstellen. De huidige situatie vereist een pak doorgedreven maatregelen, die tot doel moeten hebben die
politisering radicaal terug te dringen. SoLiDe is van oordeel dat de rol van de politicus zich dient te beperken tot het dynamiseren van de openbare dienst en er gebruik (geen misbruik) van te maken om de politieke
dossiers tot een goed einde te brengen. Zowel daarom, als in het belang van een efficiënte en rendabele
serviceverlening aan de bevolking, is een gereduceerd maar professioneel, goed uitgerust en goed betaald
ambtenarenkorps noodzakelijk. Geleid door managers - met een in tijd beperkt mandaat en met een instrumentarium aan maatregelen die de onafhankelijkheld dienen te waarborgen, is er geen enkele reden om aan
te nemen dat het openbaar bedrijf slechter zou presteren dan het privé-bedrijf.

Buitenlands beleid en Europa

In essentie dienen we te aanvaarden dat ons land in de globale internationale context te klein is om een
ware eigen buitenlandse politiek te voeren. Tot nu toe wordt de Buitenlandse Dienst door te veel politici
beschouwd als een speelding voor politieke benoemingen en het opmaken van fraaie politieke verslagen,
waar verder niets mee gebeurt.
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Het te eenzijdig politiek-gerichte Buitenlands Beleid moet ontdaan worden van de show-elementen. Concreet houdt dit in dat uitspraken inzake Buitenlands Beleid ook in realiteit hard moeten gemaakt worden.
Een labiele houding wordt vooral via de buitenlandse pers politiek afgestraft en creëert (ook ten aanzien
van onze economische situatie) een negatief beeld.
De gevolgen van de Belgische staatshervorming mogen niet, zoals nu het geval is, overkomen als een zwakte,
integendeel dient die politieke verscheidenheid naar het buitenland toe bepleit te worden als een sterkte.
In dat verband is het bijgevolg noodzakelijk te voorzien in een efficiënt opererende en toegankelijke Buitenlandse Dienst. Zijn taak is vooral de weg vrij te maken voor de ondernemingen en hen dezelfde kansen te
geven als de buitenlandse concurrenten. Met een exportpercentage van circa 75% dient ons land quasi
dezelfde managementspraktijken te gebruiken als een multinationale onderneming en moet export het
hoofddoel van de buitenlandse dienst zijn, met speciale aandacht voor de KMO’s.
In het bijzonder Vlaanderen dient, in het kader van de Benelux context, een nauwer samenwerkingsverband
met Nederland te creëren, inclusief in zake de havenpolitiek. Op die wijze kunnen zij samen, als kleine landen in de Europese Unie, een groter gewicht vormen in zowel het Europese Parlement als in de Regeringsraad.
Het belang van hechte relaties met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is evident. Daarenboven moet de economische relatie met Duitsland versterkt worden en moet er voortgebouwd worden op de as
Bonn-Parijs. In dat verband mogen we echter niet verglijden naar een de facto ‘Duitse deelrepubliek’ op
economisch vlak. De ‘Verenigde Staten van Europa’ moet een ruim verbond van staten worden met open
grenzen tussen de onderscheiden staten.
Dat Europa moet geleid worden via een echte, herkenbare en open parlementaire democratie met vergaande
bevoegdheden.

Defensie
SoLiDe is van oordeel dat de rol en de structuur van het defensie- apparaat dient herbekeken in het kader
van een Europese en VN-context (einde van de koude oorlog, toenemen van plaatselijke conflicten en het
internationaliseren van conflicten). In die zin dient de landelijke defensie teruggebracht te worden tot een
minimaal basis-takenpakket en moet defensie in hoge mate overgeheveld worden naar het Europese vlak
Als gevolg hiervan zal een flinke besparing op het betreffende nationale budget kunnen gerealiseerd worden, en daarenboven zal het Europese defensienet een optimalisering betekenen van effectieven, middelen
en professionaliteit.

Wetenschappelijk onderzoek
België, en Vlaanderen in het bijzonder, kan zich niet veroorloven verder achterop te blijven hinken in het
kader van het wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling. De huidige situatie brengt ons in dat verband
stilaan terug naar de spreekwoordelijke Middeleeuwen, zodat wij ons ook in zake de moderne (en toekomstige) wetenschappelijke toepassingen schatplichtig dreigen te maken aan buitenlandse ontwikkelingen. De
overheid heeft tot taak het raam te creëren en de financiële middelen ter beschikking te stellen om het
fundamenteel onderzoek (wetenschappelijke kennis), het toegepaste basis-onderzoek (technologische kennis) en het toegepast onderzoek (product- en proces-innovatie) substantieel te ondersteunen en systematisch door te voeren. In dat verband dringt een raamakkoord zich op tussen overheid, wetenschappelijke
wereld, bedrijfswereld en onderwijs. Het raamakkoord moet er borg voor staan dat het wetenschappelijk
onderzoek zich op ‘veilige’ en zekere wijze kan inlaten met lange termijn projecten, en niet onderhevig is
aan het gebrek aan continuïteit in het politieke beleid,
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Responsabilisering van organisaties

SoLiDe is van oordeel dat vakbonden, mutualiteiten en aanverwante organisaties rechtspersoonlijkheid moeten aannemen. Die rechtspersoonlijk mag echter niet tot gevolg hebben dat de doelstellingen van de organisaties erdoor belemmerd worden.

Ethische kwesties
Wij zijn van oordeel dat in zake ethische kwesties (abortus, euthanasie, ...) het de Staat niet toekomt de
burgers enige vrijheid te ontnemen. In deze materies dient vrijheid van gedachte hand in hand te gaan met
vrijheid van uitvoering. Zowel abortus als euthanasie moeten niet beschouwd worden als een misdrijf.
Dat neemt echter niet weg dat er regulerend dient opgetreden ten aanzien van modaliteiten, opgelegd na
breed overleg met de betrokken gespecialiseerde sectoren. Daarenboven is het de taak van de overheid om
een betere informatieverstrekking uit te bouwen voor de jeugd (voorbehoedmiddelen, drugs, ...) en dit
reeds vanaf prille leeftijd.

Onderwijs
Onderwijs is een kostbaar goed. In 2 generaties zit de gemiddelde Belg langer op school. Vroeger ging
tweederde van de bevolking na het lager onderwijs werken. Nu niet meer. Het aandeel van de onderwijsbegroting mag niet ingekrompen worden. Het leven wordt steeds ingewikkelder. Steeds meer en beter onderwijs is nodig om iedereen te integreren in overeenstemming met zijn talent en belangstelling.
Naast het voorbereiden van nieuwe generaties voor de arbeidsmarkt moet de school jonge mensen helpen
bij het ontdekken van eigen gaven, het leren maken van eigen verantwoorde keuzen en het respecteren van
de keuze bij de anderen, bij het vinden van een eigen plek in een leefomgeving die verandert en bij het
vormen van cultureel besef, sociaal verstand en zorg voor het milieu.
De school kan dat alles niet alleen. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de ouders en tal van sociale verbanden. Maar in een tijd van toenemende veelvormigheid en individualisering, komt er wel steeds meer op de
school af. Elk groot maatschappelijk probleem dringt de klas binnen en verandert daarbij in een onderwijsprobleem. Van het grootste belang is daarbij dat ook de kinderen die maatschappelijk op achterstand liggen, door de school alle kans krijgen hun weg in de wereld te vinden.
Daarom voor iedereen een eenvormig onderwijssysteem creëren waar de neutraliteit gehanteerd wordt en
waar waarde gehecht wordt aan de natuurwetten, moraal en normen en waarden in het leven.
Het godsdienstonderwijs kunnen de gelovige ouders voor hun kinderen en voor de jongeren kiezen. Godsdienstonderwijs kan buiten de school georganiseerd worden.
Concurrerende netten kunnen blijven bestaan en zorgen voor kwaliteitsverbetering. De uitbating en organisatie mag privé blijven maar de staat behoudt de supervisie en garandeert het recht van iedereen op onderwijs.
SoLiDe wenst de opheffing van de verzuiling van het onderwijs.
Door bundeling van krachten zal méér kwaliteit kunnen verwezenlijkt worden, onder meer via de opwaardering van de functie van het onderwijzend personeel.
SoLiDe wil alle onderwijsniveaus (tot en met universiteit) voor iedereen toegankelijk houden, Een verdere
democratisering van het onderwijs dus, waarbij eventueel kan overwogen worden om voor bepaalde materies
ook privé-scholen de nodige ruimte te geven.
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Ontwikkelingssamenwerking
Het verschil tussen succes en mislukking in menselijke ontwikkeling ligt in het al of niet bevorderen van de
overlevingskansen van het individu. Die zijn afhankelijk van het menselijk (arbeid die hij kan leveren, afhankelijk van scholingsgraad en gezondheid), fysisch (geld, goederen en vee) en sociaal (formele en informele
banden, vnl. familie) kapitaal dat een individu heeft. Met dit ‘kapitaal’ krijgt hij de mogelijkheid beslissingen
te nemen die overleven begunstigen. Wanneer men deze vormen van kapitaal kan stimuleren, door b.v. gratis
onderwijs en gezondheidszorg, vergroten de kansen van het individu om te overleven.
Met beperkte middelen, maar met de juiste aanwending ervan kan men op relatief korte termijn grote vooruitgang boeken. Hoop is er dus voldoende, de middelen zijn in het rijke Noorden te vinden, de internationale
norm van 0,7% van het BNP is niet te hoog gegrepen, want de Scandinavische landen en Nederland slagen
erin hem te overschrijden, terwijl België steeds meer snoeit (we zitten nu nog maar aan 0,31%).
0,7% lijkt niet meer dan rechtvaardig, want het Noorden heeft veel van zijn rijkdom te danken aan het
Zuiden (kolonisatie heeft een mooie cent opgebracht en de prijzen van producten uit het Zuiden zijn veelal
in het voordeel van het Noorden geweest). Er zijn in het verleden veel middelen verspild ten gevolge van
steun aan regimes of van verholen subsidie aan eigen bedrijven, maar daarom is ontwikkelingssamenwerking
niet zinloos.
Tegenover dit misbruik van ontwikkelingsgeld kan men immers succesverhalen plaatsen van b.v. Vredeseilanden, dat werkt vanuit de gedachte ‘Als je iemand een vis geeft, geef je hem eten voor één dag, als je hem
leert vissen, geef je hem eten voor de rest van zijn leven.’ en zo kleine gemeenschappen de kans geeft op
eigen benen te staan.
Met de juiste besteding van de middelen kan armoede grotendeels uit de wereld geholpen worden. Ontwikkelingshulp moet in de eerste plaats ontwikkeling bevorderen. Als daarbij bedrijven van hier contracten
kunnen binnenhalen, omdat daartoe het best geplaatst zijn, is dat meegenomen, maar het mag geen doel op
zich worden.
0,7% van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking, voor velen is het nog teveel, maar men zou het beter
bekijken als een investering, een investering die op relatief korte termijn de moeite zal lonen. Als ze op de
juiste manier gebeurt en dit in de investering van het menselijk kapitaal, zal de opbrengst de nagenoeg
volledige uitroeiing van de armoede op wereldschaal zijn.
Vele initiatieven, zoals Vredeseilanden, Plan International, Oxfam,..., hebben hun nut reeds bewezen. Het is
aan onze overheden om hun verworvenheden te bewaren en uit te breiden. Daarom wordt het hoog tijd dat
er gestreefd wordt de internationale (VN-) norm van 0,7% van het BNP te bereiken. Dit is zeker een haalbare kaart, zoals Nederland en de Scandinavische landen bewijzen, en bovendien een investering, waarvan
de opbrengst, het drastisch terugdringen van de armoede uit de wereld, de inspanning waard is.
.

Vreemdelingen- en asielbeleid

Vreemdelingen, niet genaturaliseerden, van welke nationaliteit ook, zijn gasten. Van hen mag verwacht worden dat ze zich als gast gedragen, m.a.w. dat zij zich evengoed houden aan de normen en de wetten van het
gastland.
Wat stemrecht betreft pleit SoLiDe voor het institutionaliseren van de dubbele nationaliteit, waardoor de
vreemdeling om stemrecht te krijgen minstens ook de Belgische nationaliteit dient te hebben
SoLiDe pleit voor een internationale aanpak inzake asielbeleid. Dit belet echter niet dat voor bepaalde
noodsituaties een onmiddellijke oplossing kan gezocht worden, zonder nochtans de grenzen onbeperkt open
te stellen.
De naturalisatieprocedure moet aan ernstige normen en criteria onderworpen worden

Drugs
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SoLiDe is voorstander van verregaande opvangprogramma’s voor drugverslaafden. Legalisering van softdrug is
slechts een oplossing indien dit op internationaal vlak plaats vindt. Alleen op die wijze kan deze problematiek uit
de illegaliteit gehaald worden en kan er bijgevolg een rem gezet worden op de exponentiële groei van dit probleem. Legalisering zal dan niet leiden tot drugtoerisme en een toename van de misdrijven die hiermee verband
houden.
Daarnaast is het enkel aangewezen om tot legalisering over te gaan, wanneer wetenschappelijk is komen vast te
staan welke juist de invloeden zijn van druggebruik (bv op het rijgedrag).
Er moet een actieve politiek gevoerd worden van voorlichting naar de jeugd toe om de toename van het druggebruik in te dijken. Eventueel dienen er maatregelen getroffen tot verplichte opneming gedurende een aantal
maanden in een ontwenningscentrum.

Besluit
Democraten maken hun keuze vanuit beginselen van vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
Sociaal-Liberalen streven naar een evenwicht tussen het vrij denken en handelen van elk individu en de
verantwoordelijkheid en de solidariteit van dat individu t.o.v. zijn leefomgeving en zijn medemens, ook de
zwakkere.
Gedreven door deze democratische sociaal-liberale gedachte hebben de stichters van de Sociaal-Liberale
Democraten in ‘95 een nieuwe partij opgericht: SoLiDe
De ideeën van vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn op zich niet nieuw. Heel wat medeburgers ondersteunen die idealen en willen deze ook uitdragen.
Solide is niet een partij met een huis-ideologie, zoals het socialisme, liberalisme, confessionalisme of nationalisme. Solide is een partij met idealen, met universele ideeën.
De partij wil een pluriforme samenleving waarin ieder individu de ruimte krijgt om op een eigen wijze zijn
leven zin te geven met respect voor andere individuen en opvattingen.
Solide wil een alternatief bieden aan elk individu dat deze drie grondbeginselen eerlijk en oprecht wil ondersteunen.
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