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Vlaanderen bestaat. Het is 
geen blinde vlek meer op de 
kaart, maar een volwaardig 
deel van Europa. Een Europa 
in volle evolutie. Waar Oost 
en West ouderwetse begrip
pen geworden zijn. Waar de 
demokratie massaal wordt 
omarmd. Waar volkeren de 
muren hebben afgebroken. 
En waar nu alle ogen gericht 
zijn op de toekomst. Een 
toekomst die er in theorie 
weliswaar prima uitziet, maar 
waarbij we ons niettemin 
duizend vragen kunnen 
stellen. 
Dreigen we met z'n zes 
miljoen niet in de ver
drukking te raken ? Zullen 
we ons ekonomisch en kul-
tureel staande kunnen 
houden in dat grote Eyropese 
geheel ? En ... wat is het 
antwoord van de politiek op 

de vele grote en kleine proble
men die, als ze al niet bestaan, 
ongetwijfeld nog zullen 
komen ? 
De VU heeft haar antwoord 
alvast klaar. Een duidelijk 
antwoord. Want het is niet 
voldoende dat Vlaanderen 
bestaat, het zal er straks ook 
wel degelijk moeten staan. 
En daarvoor is een visie 
nodig. 
Een plan dat konkrete objek-
tieven vooropstelt en tegelijk 
voorziet in de middelen, de 
hefbomen om ze in de 
praktijk te brengen. 
De VU noemt dit plan het 
"Toekomstplan voor Vlaan
deren". 
De principeverklaring van 
een partij die het zelfstan
dige Vlaanderen mee hielp 
verwezenlijken, maar beseft 
dat alles nog moet beginnen... 



In ons hart zijn we allen 
Waarom er dan niet re 



^maal vrije demokraten 
rond voor uitkomen ? 

"Demokratie, demokraten, 
demokratisch" zijn begrip
pen die we geregeld in de 
mond nemen, vaak zonder 
erbij stil te staan. Omdat ze 
nu eenmaal diep in onze 
samenleving zijn inge
worteld. 
De vraag is alleen : die de
mokratie, die we met z'n allen 
als vanzelfsprekend be
schouwen, hoe gaan we daar 
in Vlaanderen nu konkreet 
mee om ? Zijn we wel zo vrij 
als we dat zouden willen ? 
Moeten we ons niet dringend 
gaan bezinnen over wat we 
nu eigenlijk bedoelen met 
demokratische rechten en 
plichten ? Beseffen we wel 
voldoende dat de bescher
ming en de invulling van de 
eigen identiteit wezenlijke 
kenmerken zijn van de demo
kratische maatschappij ? 

De VU heeft niet op die vragen 
gewacht om ze te beantwoor
den. Het begrip demokratie 
een nieuwe, tastbare inhoud 
geven, dat is de doelstelling 
van de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten. 
En hoè we dat willen doen, is 
de inhoud van het "Toekomst
plan". Een platform voor de 
opbouw van een nieuwe poli
tieke kuituur, gegrondvest op 
zes pijlers : federalisme, wel
vaart en welzijn, ver
draagzaamheid, onafhanke
lijkheid, vrede en een leefbare 
toekomst. 

Op de volgende pagina's ont
doen we deze begrippen van 
hun abstrakt jasje en zetten 
we ze om in konkrete ideeën 
en doelsteUingen. Willen de 
echte Vlaamse Vrije De
mokraten nu opstaan ? 



Vlaanderen hoort thuis 
Maar we willen wel' ( 



; in het Europese huis. 
1 onze eigen kamer! 

Straks wonen we met alle 
Europeanen onder één dak. 
Hoe moeten we dat zien ? 
Hoe kunnen we tegelijk onze 
eigenheid bewaren en toch 
voluit deelnemen aan het -
laten we hopen rijke - Eu
ropese familieleven ? Wat 
moeten we doen om onze 
eigen taal en kuituur te be
houden, te beschermen en 
binnen de internationale ge
meenschap te laten erken
nen en waarderen ? 
Het Toekomstplan stelt een 
oplossing voor die bewezen 
heeft dat ze wérkt en waarmee 
we als Vlamingen perfekt 
vertrouwd zijn : het federale 
samenlevingsmodel. En 
daarmee bedoelen we een 
federalisme, doorgevoerd tot 
in de gemeenten. Want zowel 
in eigen land als in Europa 

moeten we zélf kunnen doen 
wat we zélf willen doen en 
moeten we anderzijds met 
onze buren, andere regio's en 
volkeren, kunnen samen
werken om grootschalige 
problemen ook samen op te 
lossen. 
Alleen op die manier kunnen 
we onze ekonomische moge
lijkheden ten volle benutten. 
Alleen op die manier kunnen 
we de milieuproblemen gron
dig aanpakken. 
Alleen op die manier kunnen 
we ook snel en doeltreffend 
lokale en internationale kon-
flikten oplossen. 
Alleen op die manier ten slotte 
werken we naar een welva
rende, vredelievende we
reldgemeenschap toe, waar
in iedereen zijn eigen plaats, 
zijn eigen kamer heeft. 



Vlaanderen verkeert in 
Maar daarmee is het leed: 
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in goede gezondheid, 
d nog niet uit de wereld. 
'n Vlaanderen stelt het goed. 

Ons welvaartspeil ligt hoog. 
De meeste Vlamingen hoeven 
zich geen zorgen te maken 
over morgen. 
Die welvaart handhaven en 
eerlijk (ver)delen, moet het 
uitgangspunt zijn èn blijven 
van ons sociaal-ekonomisch 
denken. 
Een welvarend Vlaanderen 
is een Vlaanderen met een 
sterke, eksportgerichte eko-
nomie, geruggesteund door 
een degelijk onderwijs, een 
hoogwaardige technologie, 
een aangepaste infra-
struktuur. Waarbij we er ons 
alvast op moeten voorberei-

j den dat arbeid en sociale 
zekerheid in de éénentwin
tigste eeuw niet noodzake
lijk meer hetzelfde zullen be
tekenen als nu. 
Maar een welvarend Vlaan

deren is ook en vooral : een 
Vlaanderen met aandacht 
voor het welzijn. 
Ook de zwakkeren onder ons 
moeten de middelen krijgen 
om voluit van de vrijheid en 
de demokratie te kunnen 
genieten. En ook de burgers 
van de ontwikkelingslanden 
hebben recht op een mens
waardig bestaan. 
Het Toekomstplan pleit daar
om voor een beleid waarin 
sociale rechtvaardigheid, soH-
dariteit en sociale zekerheid 
voorop staan. Waarin jon
geren eerlijke kansen en loon 
naar werken krijgen. En 
waarin ontwikkelingshulp 
gelijk staat met meer weten
schappelijke uitwisseling, 
eerlijke handelsbetrekkingen, 
verantwoorde grondstoffen-
prijzen en een herschikking 
van de schulden. 



Verdraagzaamheid ir 
We zijn lang genoeg zelf b 



moet ons eigen zijn. 
het zwart schaap geweest. 

Het verleden heeft ons ge
leerd wat het betekent het 
slachtoffer te zijn van onver
draagzaamheid en ver
drukking. 
Die les moeten we blijven 
onthouden. 
Echte demokratie betekent 
gelijke rechten en een gelijke 
behandeling voor iedereen. 
Iedereen moet zich thuis èn 
goed voelen in Vlaanderen. 
Dat veronderstelt ook een 
nieuwe politieke kuituur. 
Waarin de partijkaart niet 
meer doorslaggevend is om 
een job te kunnen krijgen. 
Waarin niet meer in hokjes 
wordt gedacht. Waarin de 
macht van de grote politieke 
partijen, vakbonden en an
dere belangengroepen tot 
aanvaardbare verhoudingen 
is teruggebracht. 

Dat kan alleen als we anders
luidende opvattingen en 
meningen niet zien als een 
bedreiging, maar als een ver
rijking. Als we de politieke 
verzuiling doorbreken en een 
nieuwe weg openen naast die 
van de traditionele machts
blokken. 
De weg naar een echt plura
listische samenleving, een 
vrije,demokratische maat
schappij , waar best plaats kan 
zijn voor verschillende vak
bonden, verschillende onder
wij snetten en verschillende 
gezondheidszorgorganisaties, 
op voorwaarde dat ze in de 
beste verstandhouding met 
elkaar samenwerken, los van 
de politieke partijen. 
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Een demokratie is geen 
één besluit wordt genomer 
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:n demokratie zolang er 
len achter gesloten deuren 
"1 
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In het Toekomstplan voor 
Vlaanderen staat onafhanke
lijkheid bovenaan. 
Politieke keuzen moeten 
gemaakt worden op grond 
van feiten en de heldere 
beoordeling ervan. Niet 
onder druk van groepen of 
bewegingen die de politieke 
macht en de daaraan verbon
den middelen naar hun hand 
willen zetten. 

Het is de essentiële opdracht 
van de vrije demokratie om 
komaf te maken met de besluit-
vorming-achter-geslo ten-
deuren. 

We kunnen geen problemen 
oplossen, tenzij we er een 
klare kijk op hebben en een 
optimale inspraak krijgen op 
alle beleidsniveaus. Ook 
daarvoor is een nieuwe poli

tieke kui tuur nodig die 
konkrete waarborgen biedt 
voor open diskussies en een 
demokratische kontrole. 
Als Vlaams-Nationalisten en 
vrije demokraten vinden wij 
het onze plicht hierin het 
voortouw te nemen. 

Wij hoeven geen evenwichten 
te bewaren noch steun af te 
kopen. Wij zijn niet schat
plichtig aan bedrijven, zieken
fondsen of vakbonden. Wij 
kunnen ons integendeel een 
benijdenswaardige recht
lijnigheid veroorloven, die -
met de steun van iedereen die 
het vrije demokratische 
gedachtengoed genegen is -
moet uitmonden in een zui
vere, zuinige en doelmatige 
politiek. 



De oude vijanden zijn b( 
Ti] d dus voor een nie 



bondgenoten geworden 
lieuwe vredespolitiek. 

In de "oude" opvatting - en 
dan spreken we over nog 
maar een paar jaar terug -
stond vrede gelijk met een op 
volle toeren draaiende wa
penindustrie en hoge defen
sie-uitgaven. 
Vandaag de dag lijkt een 
duurzame vrede in Europa 
dichterbij dan ooit en wordt 
er openlijk over ontwape
ning gesproken. 
De muur tussen Oost en West 
is zo goed als gesloopt. Een 
volgende stap in het vredes
proces is het dichten van de 
kloof tussen Noord en Zuid. 
Vlaanderen is door z'n lig
ging en z'n verleden als het 
ware voorbestemd om in die 
nieuwe vredespolitiek een 
toonaangevende rol te spe
len. 
Het streven naar vrede is een 
Vlaamse traditie, die wortelt 

in een langdurige en pijnlijke 
oorlogservaring ... 
"Nooit meer oorlog" is een 
Vlaamse kreet ... 
De vredesbeweging vindt in 
Vlaanderen de meeste aan
hangers ... 
Logisch dus dat in het 
Toekomstplan de vrede cen
traal staat. 
Een brede kulturele uitwisse
ling en een hechte ekono-
mische samenwerking zijn er 
de onontbeerlijke bestand
delen van. De aanpassing van 
de wapenindustrie aan een 
vredesekonomie een voor de 
hand Hggende, maar al even 
noodzakelijke stap. En het 
federalisme ten slotte, hèt 
middel bij uitstek om een echt 
vredevolle samenwerking te 
verwezenlijken en te waar
borgen. 



Als we nog één boom oir 
moet daar een grond: 



)iTihakken in Vlaanderen 
dige reden voor zijn. 

Een Toekomstplan verdient 
alleen dan echt die naam als 
er ook een konkreet "milieu
beleidsplan" aan vastzit. 

Het milieu - vergeef ons de 
gemeenplaats, maar het is niet 
anders - is een zaak van 
levensbelang geworden. 

Goede wil, ludieke akties en 
technische oplossingen vol
staan niet om de verziekte 
leefomgeving weer gezond te 
maken. 
De burgers moeten het eisen, 
de bedrijven moeten het 
willen en de bewindslieden 
moeten er onmiddellijk werk 
van maken. 
Willen we de afbraak van het 
milieu ombuigen naar her
stel, dan moeten we onze 
aktiviteiten zo inrichten dat 

ze een minimale milieube
lasting opleveren. 

Het Toekomstplan stelt daar
toe een aantal konkrete ini
tiatieven voor, zoals : 
het aanpakken van de mi-
Heuverstoringen aan de bron, 
het opstellen van een doeltref-
fende wetgeving en de 
oprichting van speciale mi
lieurechtbanken. Maar ook : 
"milieu-investeringen" die 
naam waardig, een doorgedre
ven aanpak van de verkeers-
en vervoersproblemen, de 
overschakeling naar een mi
lieuvriendelijke energie en -
heel belangrijk - een 
agressieve politiek van 
natuurbehoud. 

Vrij ademen. Is er één funda
menteler demokratisch recht? 



Het Toekomstplan voor Vlaanderen 
de eigentijdse vertaling van het 

Vlaams-Nationaal gedachtengoed. 
Het Toekomstplan voor 
Vlaanderen is geen mirakel-
plan. Het is gewoon de ver
taling, in zes konkrete 
doelstellingen, van het demo-
kratisch, volksnationaal ge
dachtengoed waarop de VU 
haar bestaan en haar politiek 
heeft gegrondvest en dat we 
samenvattend het Vlaams-
Nationalisme noemen. 
Immers, het volk is niet iets 
waaraan de mens onderge
schikt is, maar de leefkring 
waarin ieder van ons zich vrij 
moet kunnen ontwikkelen. 
Het Vlaams-Nationalisme is 
dus veel meer dan een poli
tiek credo. Het is een 
maatschappij-opvatting. De 
inzet voor een open, ver
draagzame, vrije, demokra-
tische en sociaal-recht
vaardige Vlaamse samen

leving. De VU wil die samen
leving, met uw steun, ook 
echt verwezenlijken. 
Daartoe werd rond elk van 
de zes projekten een werk
groep opgericht om prak
tische voorstellen en oplos
singen uit te denken. 
Die opdracht werd toever
trouwd aan een aantal jonge 
deskundigen. Van hen wordt 
de nodige vindingrijkheid en 
kreativiteit verwacht om het 
Toekomstplan hard te maken 
in de nieuwe Vlaamse en 
Europese samenhang. 
Wilt u er meer over weten, 
neem dan gerust kontakt met 
hen op. 



Federalisme 
Annemie Van de Casteele 
licentiaat staats- en 
bestuurswetenschappen 
Langestraat 291, 
1790 Hekelgem 

Welvaart en v^elzijn 
Hans Bracquené 
juridisch adviseur 
Bondgenotenlaan 93/5, 
3000 Leuven 

Verdraagzaamheid 
Chris Vandenbroeke 
professor R.U. Gent 
Ruitersdreef 13, 
8790 Waregem 

Onafhankelij kheid 
Luk Van Biesen 
financieel adviseur 
Lijsterbessenbomenlaan 5, 
1950 Kraainem 

Vrede 
Patrik Vankrunkelsven 
huisarts 
Meerlaarstraat 62, 
2430 Vorst-Kempen 

Leefbare toekomst 
Frieda Brepoels 
architekt 
Kerkhoflaan 24, 
3740 Eigenbilzen 
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