
Het rode boekje van de Partij van de Arbeid. 

 

De PvdA laat zich leiden door heldere en concrete beginselen. Deze zijn de basis voor ons denken en 

handelen. Zij vormen ook het toetsingskader voor de werkzaamheden van onze gekozen 

bestuurders. Elk nieuw verkiezingsprogram wordt naast de beginselen gelegd en getoetst op 

consistentie. Beginselen zijn niet onderhandelbaar. 

1. De PvdA is een beginselpartij. Aan ons kennen en oordelen ligt een aantal opvattingen 

ten grondslag die voortkomen uit de Verlichting. Dit is een denkrichting uit de 18e eeuw, 

waar met gebruik van de rede bijgeloof, misbruik van het recht in kerk en staat, en 

intolerantie werd bestreden.  De stroming staat aan de basis van de modernisering van 

de samenleving door: individualisering, emancipatie, feminisme, secularisering en 

globalisering. Het gelijkheidsbeginsel, de mensenrechten en burgerrechten vinden in 

deze tijd hun wortels. 

 

2. De PvdA omarmt het beginsel van het grootste geluk. Het algemeen belang wordt 

omschreven als het grootste geluk voor iedereen, waarbij verlangd wordt dat we 

evenveel om een ander geven als om onszelf. 

 

Geluk is meetbaar en vast te stellen. Gebleken is dat er 7 factoren zijn die ons geluk 

bepalen. In volgorde van belangrijkheid:  

a. Familiebetrekkingen 

b. Financiële situatie 

c. Werk 

d. Sociale omgeving 

e. Gezondheid 

Niet in volgorde van belangrijkheid: 

f. Levensfilosofie 

g. Persoonlijke vrijheid. 

 

3. Ons mensbeeld gaat uit van de gelijkheid van ieder mens. Iedereen is gelijk voor de wet. 

Daarnaast is ieder verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen en daden. 

 

4. De PvdA gaat uit van respect voor verschillen in denken en geloven. Het handelen dat 

voortvloeit  uit het denken en geloven zal begrensd dienen te zijn door de principes van 

democratische waarden. 

 

5. De PvdA staat voor een samenleving waarin op alle bestuurlijke niveaus een gekozen 

meerderheid uiteindelijk beslist, ook ten aanzien van conflicterende waarden. 

 

6. De PvdA baseert haar kennen, oordelen en handelen op het waarheids- en 

humaniteitgehalte van onze cultuur, het gaat om objectieve feitelijkheden en de 

grondregels van de menselijkheid. (Voorbeelden: Door de Verlichting hebben we geleerd 



dat homoseksualiteit geen ziekte is en de positie van vrouwen gelijk is aan die van de 

man, wat daarover in andere culturen ook wordt aangenomen). 

 

7.  De PvdA realiseert zich dat “de waarheid” en “de werkelijkheid”niet bestaan. Er moet 

altijd worden gekozen tussen alternatieven. Schaarste, uitwisselbaarheid van doelen, het 

verschil in belang dat wordt gehecht aan doelen maken, dat besluitvorming zonder 

macht en machtsvorming onmogelijk is. Aan deze omstandigheden ontleent de partij zijn 

bestaansrecht en zijn politiek handelen. 

 

8. De PvdA is altijd bereid om samen te werken met andere democratische partijen om 

besluitvorming mogelijk te maken. Maar over onze kernwaarden valt niet te 

onderhandelen: zoals de waarde van het grootste geluk, de waarden van de democratie, 

de vrijheid van godsdienst, de (internationale) solidariteit en de gelijkheid van mensen. 

 

9. De PvdA is een tehuis voor wetenschappers, denkers, middenstanders, 

uitkeringsgerechtigden, zelfstandigen, hoofd- en handarbeiders omdat denken, 

onderzoeken en filosoferen vooruitgang bevordert en de samenwerking met allen leidt 

tot een samenleving waarin solidariteit en medeverantwoordelijkheid tot recht komt en 

het grootste geluk voor de meeste mensen wordt gerealiseerd. 

 

10. De PvdA accepteert sociaaleconomische ongelijkheden, maar accepteert niet dat 

groepen in onze samenleving onder een door ons geformuleerd en vastgesteld sociaal 

minimum zakken en geen gelijke kansen  hebben zich te ontwikkelen en daardoor in feite 

geen deelnemer kunnen zijn aan die samenleving. 

 

11. De PvdA beoordeelt al haar keuzes in het licht van internationale solidariteit, in het besef 

dat een veilig land als het onze alles te maken heeft met een veilige wereld. 

 

12. De PvdA meent dat mensen een onderdeel zijn van het milieu. Door de relatieve 

schaarste aan ruimte en de noodzaak tot zorgvuldig beheren van het bestaande in onze 

samenleving, worden veranderingen in de huidige verhouding tussen mens en zijn natuur 

steeds zorgvuldig afgewogen. 

 

13. De PvdA accepteert het principe van de vrije markteconomie. Dat gebeurt niet uit 

principe maar omdat dit systeem in staat is welvaartvergroting te koppelen aan 

doelmatigheid. De nadelige gevolgen van het vrije-markt- principe van produceren dient 

te worden gesignaleerd, gekanaliseerd en gecompenseerd door overheidsingrijpen. 

 

14. De PvdA is een ledenpartij, die haar ideeën, opvattingen en plannen laat goedkeuren 

door de leden. Op basis van die uitgangspunten, stellingen en voorstellen zoekt de partij 

aansprekende voorlieden die haar boodschap verspreiden. En niet omgekeerd. 

 

15. De PvdA is een partij waarin gelegitimeerd leiderschap een belangrijke bron voor 

samenwerking is tussen leden (leider: partijvoorzitter), fracties 2e en 1e kamer, (leiders: 



fractie voorzitters) en in een kabinet bij deelname van de partij, (leider: de premier of 

vicepremier). Er is per definitie niet één partijleider. 

Tot slot. 

 Burgers zijn geïnteresseerd in de oplossing van vraagstukken waarmee ze worden geconfronteerd. 

Ze verwachten dat er richting wordt gegeven in onzekere tijden. Ze zijn niet geïnteresseerd in de 

processen van de democratie, het politieke spel, de machtspelletjes waar de politici zich vooral mee 

bezig lijken te houden. Zij verwachten heldere en eenduidige antwoorden op hun vragen. Wij dienen 

antwoorden te geven op basis van boven geschetste kernpunten. Wij kiezen richtingen op basis 

daarvan. Als die antwoorden de kiezer niet aanspreken, is dat aanleiding om nog eens goed na te 

denken, maar het betekent niet dat de PvdA de koers - die door de jaren heen is ontwikkeld -  zal 

wijzigen. De partij wil vanuit bovenstaand perspectief die betere samenleving realiseren. Het 

grootste geluk voor de mensen is het doel waar naar wij streven. Een zo groot mogelijke partij is het 

middel om dat doel te realiseren. 
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