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Visie, waarden en normen 
 
De Onafhankelijke Nijmeegse Partij en de Pacifistisch-Socialistische Partij ’92 hebben elk 
een eigen ontstaansgeschiedenis. De ONP en PSP’92 vinden elkaar echter in een 
gemeenschappelijke visie op de stad en de wereld. Uit deze visie vloeien waarden en 
normen en een taakopvatting van de overheid voort. In dit verkiezingsprogramma willen de 
beide partijen hier vanzelfsprekend aandacht aan geven. 
 
Visie 
De rechten van de mens moeten worden verdedigd en worden uitgebouwd. We doelen 
hierbij op burgerlijke en politieke rechten, alsmede de economische, sociale en culturele 
rechten. Belangrijke elementen hierin zijn het recht op vrede, het recht op ontwikkeling, het 
recht op een duurzaam leefmilieu, het recht op het cultureel erfgoed en het recht op een 
leefbare samenleving waarbinnen iedereen gelijkwaardig mee kan doen. 
 
Waarden en normen 
Omzien naar elkaar kan alleen in een samenleving waar sociale cohesie is. Sociale cohesie 
kan alleen ontstaan als mensen elkaar kennen en zich gekend voelen en ervaren. Burgers 
zijn geen nummer, maar een mens met gevoel en een wens om sociaal te kunnen zijn. 
Waarden en normen gedijen het best in een samenleving die tolerant naar elkaars opvatting 
is, maar waarin mensen onderling elkaar ook durven aanspreken op niet wenselijk of 
onprettig gedrag. Een samenleving waar een dialoog met elkaar en niet over elkaar de maat 
is zorgt er voor dat er een samenleving ontstaat waar meer soorten geloven (en 
ongelovigen) samen kunnen leven en naar elkaar kunnen en willen omzien. 
 
Sociale cohesie: omzien naar elkaar 
Een samenleving waar waarden en normen goed functioneren bereiken we alleen als we als 
samenleving en daarmee als politiek met drie onderstaande richtingwijzers rekening houden: 
 

� Voorkom massaliteit 

Als scholen leerfabrieken worden en leerlingen een nummer zijn is er geen sociale 
infrastructuur meer. Als de sociale infrastructuur ontbreekt, zal de leerling ontsporen. 
Immers, hij wordt niet meer aangesproken op zijn gedrag. Het is ook zo met de samenleving. 
Als niemand elkaar meer aanspreekt op zaken vervagen waarden en normen vanzelf. Al het 
gedrag wordt immers dan getolereerd en is tot norm verworden. 
 

� Voorkom kaderloosheid 

De wetgevende overheid geeft door wetten en voorschriften vele kaders mee. In een 
samenleving die als norm een soepele en tolerante omgang met kaders heeft worden ook 
belangrijke wetten met voeten getreden en gebeuren er dingen die we als samenleving niet 
willen. Geef mensen verantwoordelijkheid om op te treden en beslissingen te nemen. De 
overheid moet op juiste momenten loslaten en op de achtergrond over de echt belangrijke 
zaken verantwoording en rekenschap afleggen. 
 

� Voorzie in sociale cohesie 

Op het moment dat we als samenleving interesse hebben voor elkaar ontstaat vanzelf een 
leefbare samenleving. Als we willen omzien naar elkaar en naar onze omgeving kunnen we 
onze zo zorgvuldig opgebouwde waarden ten uitvoer brengen en komen de normen vanzelf 
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mede tot uitvoering. Daarbij is tolerantie voor andere waarden en normen, mits niet verboden 
door Grondwet of Wetboek van Strafrecht, elementair voor een pluriforme samenleving. 
 
Taak van de overheid 
De overheid heeft een dienstbare taak. Dat houdt in, dat zij beschermt, randvoorwaarden 
stelt en structuren stimuleert, waardoor mensen in vrijheid tot ontplooiing kunnen komen. De 
overheid dient altijd het zwakke, het kwetsbare, in bescherming te nemen. De overheid dient 
wel ruimte te scheppen voor eigen verantwoordelijkheid van burgers, maar deze ruimte 
wordt beperkt, zodra deze in strijd komt met de beschermende taak van de overheid. De 
ONP/PSP’92 is van mening, dat veranderingen inde samenleving tot stand moeten worden 
gebracht langs democratische weg. Zij kiest voor een parlementaire democratie, waarin 
politieke bestuurders de zorg dragen voor de uitvoering van hervormingen en democratisch 
gekozen volksvertegenwoordigers de uitvoering controleren. De ONP/PSP’92 hecht grote 
waarde aan het vertegenwoordigend karakter van de gemeenteraad. De ONP/PSP’92 beseft 
dat er veelal in de politiek geen absoluut juiste oplossing kan worden aangedragen. Zij ziet 
daarom een compromis ook niet als een noodzakelijk kwaad, maar beschouwt de bereidheid 
tot het sluiten van een compromis als een democratische deugd. Echter, compromis en wil 
van de meerderheid vinden altijd daar hun grens, waar een grondrecht lijkt te worden 
aangetast. Besluitvorming via meerderheid van stemmen is "slechts" een middel in de 
democratische besluitvorming. Een intolerante houding tegenover hen die een 
minderheidsstandpunt innemen vindt de ONP/PSP’92 dan ook altijd onjuist. Waar een 
politieke partij instemt met een democratische bestuursvorm verplicht zij zich tot respectvolle 
argumentatie en naleving van correct genomen besluiten. Voor een leefbare samenleving is 
het democratisch functioneren van het openbaar bestuur een basisvoorwaarde. 
 
Ten aanzien van gewetensbezwaren geldt het volgende: de mogelijkheid van een 
gewetensbezwaar tegen beslissingen kan en hoort reeds in de discussie voor de 
besluitvorming onderkend (te) worden. Dat houdt in, dat de meerderheid achter een besluit 
ook tot taak heeft, zich met de al dan niet erkenning van gewetensbezwaren bezig te 
houden.  
 
Ons ideaal 
De ONP/PSP’92 streeft naar een ideale stad in een ideale wereld, dus: 
� een Nijmegen waar de gelijkwaardigheid van mensen geldt, ongeacht sociale positie, 

sekse en seksuele geaardheid, afkomst of levensbeschouwing; 
� een Nijmegen waar men in de maatschappij uitgaat van de gedachte dat ieder naar 

vermogen in verantwoordelijkheid bijdraagt aan bestuur, sociaal en economisch leven; 
� een Nijmegen waar machtsstructuren, – militaire, economische, technologische of 

administratieve – die mensen in de knel (dreigen te) brengen, worden doorbroken. 
 
De ONP/PSP’92 wil: 

• Waarden en normen behouden door beleid te toetsen aan de richtingwijzers die 
het principe ‘omzien naar elkaar’ bewerkstelligen. 
1. Voorkom massaliteit. 
2. Voorkom kaderloosheid. 
3. Voorzie in sociale cohesie. 

• Een overheid die ruimte geeft aan politieke minderheden en respect heeft voor 
gewetensbezwaren.  


