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Op naar een beter 
Europa! 
Alweer Europa, zuchtte menige SP'er bij het horen 

van het nieuwe Spanning-thema. Jazeker. Wéér 

Europa. Omdat we het er na de referenda nu einde

lijk over kunnen hebben hoe het wél moet. 'Het 

Europa van de toekomst kan ons in veel mindere 

mate neoliberaal beleid opdrin

gen,' concludeert Harry van 

Bommel. Jonas Sjöstedt 

vraagt zich af hoe links 

profijt kan trekken uit de 

overwinningen in Frankrijk en Nederland, en noemt 

al een aantal aspecten van het nieuwe Europa. 

Groenlinks-senator leo Platvoet concludeert vervol

gens over de gevolgen van het NEE voor de Neder

landse politiek dat ze de mogelijkheden voor een 

gezamenlijk links alternatief dichterbij brengen. 

De situatie voor links bij enkele van onze buren 

wordt besproken door Tiny Kox. Hij schetst de 

problemen in Engeland en de uitstekende vooruit

zichten in Duitsland. 

Arjen Vliegenthart kijkt nog verder weg, en gaat in 

op de situatie in Oost-Europa, waar democratise

ring in de ogen van veel mensen nog steeds 

gekoppeld is aan de vrije markt. 

Het extra dikke zomernummer bevat verder de visie 

van Jan Marijnissen op de vraag waar terrorisme 

vandaan komt en hoe het bestreden moet worden. 

INHOUD 3 Over tien jaar bemoeit Europa zich veel minder 

met onze wetten en regels- een interview met 
Harry van Bommel Thema: 
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6 Voorstellen voor een nieuw Europees bestuur

een voorzet van Jonas Sjöstedt 

8 NEE biedt kansen voor een links alternatief
Groenlinkssenator leo Platvoet 

10 Steeds meer links met links in Europa
Tiny Kox over Labour en de linkse Partij 

14 Een lange route met veel dwaalwegen - Arjen 
Vliegenthart over de democratisering in Oost
Europa 

18 Terroristen aanpakken en de poel waarin 
ze zwemmen droogleggen! -de visie van 
Jan Marijnissen 

20 Politiek is geen rekenkunde- column 

21 Doorleesvoer-interessante sites 

22 Wethouderssocialisme- dee/7 van 
Het rijke rooie leven 

Een schat aan opinies van SP' ers is te vinden op www.sp.nlfopinies. 
Spanning brengt elke maand enkele daarvan extra onder de aandacht. 

Van liberalisering taxivervoer is niemand beter geworden 
De taxiritten zijn sinds de liberalisering van de taximarkt 14 procent 
duurder geworden, terwijl de dienstverlening met sprongen achter
uit is gegaan. Volgens Harry van Bommel in Het Parool is regulering 
door de overheid noodzakelijk om de taximarkt weer op orde te 
krijgen . Een essentiële stap daarbij is teruggaan naar capaciteits
beleid waarbij het aantal vergunningen is toegesneden op de vraag 
naar taxivervoer. 

Vrijhandel benadeelt vooral ontwikkelingslanden 
Het antwoord van Kartika Liotard en Remi Poppe op de PvdA
Kamerleden Diederik Samsom en Kris Douma die in De Volkskrant 
pleitten voor vrijhandel en het direct afschaffen van de EU-land
bouwsubsidies. De SP' ers leggen uit dat verdere liberalisering door 
het afschaffen van handelsbarrières en landbouwsubsidies 'de dood 
in de pot is van onze boeren en tevens van die in de derde wereld' . 

Houdbare solidariteit in de zorg, gezond voor ons allen! 
In een voordracht voor het Nederlands Gesprek Centrum levert 
Tineke Slagter vakkundig commentaar op het rapport 'Houdbare 
solidariteit in de Gezondheidszorg' van de Raad voor de Volks

gezondheid en Zorg. 
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Terug- en vooruitblikken met Harry van Bommel 

'Over tien jaar bemoeit Europa zich veel 
minder met onze wetten en regels' 

In de referendumcampagne groeide hij uit tot hét Europese 

gezicht van de SP en meteen na de NEE-overwinning zette hij 

de toon met een voorstel voor een brede maatschappelijke 

discussie over de toekomst van Europa. Harry van Bommel 

over Turkije, Europese solidariteit en de EU van de toekomst. 

Tekst: Peter Verschuren 

Dat NEE ging winnen op 1 juni hing al in de lucht. Maar 
de hoge opkomst en de omvang van de overwinning 
waren wel héél opmerkelijk. Hoe verklaar jij die zaken? 
'Mijn conclusie uit de uitslag op 1 juni is dat de Neder
landers door een aantal zaken massaal vervreemd zijn 
van de Europese Unie. Dat zijn ze omdat de uitbreiding 
te snel is gegaan, met tien nieuwe lidstaten in één keer; 
omdat Europa zich met te veel zaken bemoeit; omdat 
Europa te duur is : we betalen te veel en er zit nog oud 
zeer vanwege de euro; en omdat Europa te ver van 
Nederland af staat. Ze doen maar wat in Brussel, is een 
veelgehoorde mening. 
Die vier 'omdats' zijn allemaal aspecten van een Euro
pese superstaat, en daar hebben veel Nederlanders een 
unheimisch gevoel bij . Bij het referendum was het zo
iets van al die jaren is ons niets gevraagd. Nu hebben 
we eindelijk wél iets te vertellen , en dat zullen we doen 
ook.' 

Het referendum als uitlaatklep? 
'Ik zie dat niet als een uitlaatklep, want dat suggereert 
iets van frustratie . En dat was het niet. Het was het 
manifest worden van het ontbreken van draagvlak voor 
de ontwikkeling van de EU . . 
Nederland was één van defoundingfathers van de EU, 
we liggen midden in het EU-gebied en onze regeringen 
hebben altijd voorop gelopen als het om Europa ging. 
Maar blijkbaar zonder instemming van de bevolking. 
De veronderstelling dat de mensen het wel goed vin
den, is een misvatting gebleken. Balkenende noemde 
de uitslag van het referendum een koude douche, en 
daarin heeft ie' wel gelijk. Het is even schrikken, maar 
je bent wel meteen goed wakker.' 

Is dat inderdaad het effect? Is de regering echt wakker 
geworden uit haar Europese droom? 
'Staatsecretaris Nicolaï van Europese Zaken analyseer
de dat Europa voor de mensen blijkbaar te snel, te 
bemoeizuchtig, te duur en te ver is. Die visie delen wij. 
Europa moet bescheidener zijn in zijn ambities. Dat 
vinden wij en dat heeft Nicolaï ook erkend.' 

Wat betekent dat 'bescheidener zijn' concreet? 
'Dat betekent dat we het moeten gaan hebben over 

de vraag welke taken die Europa overgenomen heeft, 
weer gerenationaliseerd moeten worden, weer terug 
moeten naar nationaal niveau. Ik denk dan in de eer
ste plaats aan de landbouwsubsidies en de structuur
fondsen . De landbouwsubsidies maken nu veertig 
procent uit van de Europese begroting en ze zijn on
houdbaar als we de ontwikkelingslanden een eerlijke 
kans op ontwikkeling willen geven. De structuurfond
sen hevelen nu geld over van de rijke landen naar de 
zogenaamd arme regio's in andere rijke landen. Euro
pa betaalt nu voor de aanleg van fietspaden in Dren
the, voor een geveltuinwedstrijd in Amsterdam en 
voor het opknappen van de Vereeniging in Nijmegen
om een paar voorbeelden te noemen. Dat is onzinnig. 
Natuurlijk, lokale of provinciale bestuurders die een 
greep doen in de Europese pot, hebben groot gelijk. 
Maar dat dit kán, toont de waanzin van het stelsel. 
Dit soort zaken moeten landen, regio's en gemeenten 
gewoon zelf regelen. Daarvoor hebben we toch geen 
EU nodig?' 

Maar waar blijft dan de solidariteit? Voor Nederland 
kan het uit de landbouwsubsidies en de structuur 
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fondsgelden inruilen tegen de afdracht aan Brussel. 

Maar hoe zit dat in bijvoorbeeld Polen? Dat land heeft 
het structuurfondsgeld hard nodig voor zijn ontwikke

ling. En wat blijft er over van het platteland als de boe

ren weggesaneerd worden? 

'De reconstructie van het platteland is een enorme 
operatie. Maar wel één die het beste nationaal geregeld 
kan worden . En ik zeg niet dat we de structuurfondsen 
moeten afschaffen. We moeten ze verregaand beper
ken en ze omvormen , zodat het geld naar arme regio's 
in arme landen gaat. Want natuurlijk is het uit solidari
teit en voor de ontwikkeling van héél Europa belangrijk 
dat we in de arme landen een ontwikkeling op gang 
brengen om hun welvaart naar het Europees gemiddel
de te brengen . Ik ben niet van de stroming Balkenende 
die concludeert dat de mensen NEE gestemd hebben 
omdat Nederland te veel bijdraagt aan de EU en dat 
onze bijdrage dus koste wat kost omlaag moet. Mijn 
verhaal is: ga landelijk regelen wat landelijk veel beter 
geregeld kan worden , en kijk dan wat er dan nog nodig 
is om armere lidstaten vooruit te helpen.' 

'Europa financiert nu een geveltuinwedstrijd in 

Amsterdam. Dat is toch waanzinnig? Daarvoor 

hebben we toch geen EU voor nodig?' 
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In de Kamer is een motie van jou aangenomen om een 

brede maatschappelijke discussie te gaan voeren over 
de gewenste toekomst van de EU. Kan dat wat worden? 

Of gaat het net zo als met de brede maatschappelijke 

discussie over kernenergie, waarvan de regering de 

uitkomst in de prullenbak gooide? 

' Ik zou niet weten waarom het niet zou lukken . Vooraf

gaand aan de toetreding van Nederland tot de Europe
se Monetaire Unie is er bijvoorbeeld een groot en le
vendig debat geweest in de RAl in Amsterdam. Waar

om zou dat nu niet kunnen? En bovendien: we moeten 
wel. Het alternatief is dat de politiek wéér over Europa 

gaat besluiten over de hoofden van de mensen heen. 
En de Tweede Kamer zou wel gek zijn, als ze eerst zegt 
we gaan in debat en nemen dat serieus, en vervolgens 
zegt we doen er niets mee. Dat is voor mij een onvoor
stelbare gang van zaken, een politiek onbegaanbare 
weg.' 

Oké, de discussie komt er en de uitkomst is dat heel 

veel mensen zeggen 'het islamitische Turkije mag niet 

bij de EU'. Wat dan? 

'Het debat moet primair gaan over de EU zoals die is. 

We moeten het vooral hebben over taken en bemoeie
nis van Brussel: hoe ver moeten die gaan? En het debat 
moet minder gaan over de vraag wie moeten erbij . 
Al ligt daar natuurlijk wel een relatie tussen: elk land 
dat erbij komt, krijgt invloed . Verder moet je wel besef
fen dat als Turkije over vijftien of twintig, of misschien 
wel dertig jaar klaar is voor toetreding, dat er dan niet 
alleen een ander Turkije is, maar ook heel andere Euro
pese Unie is, met veel minder bevoegdheden dan nu . 
De vraag over toetreding van Turkije is daarom nu niet 
fair, niet reëel.' 

Dat kun jij vinden, maar wat als de mensen er in de 

brede maatschappelijke discussie daar anders over 

denken? 
'0, ik ga de discussie niet uit de weg. Ik zal uitleggen 
wat ik net verteld heb, en ik zal duidelijk maken dat ik 
vind dat we Turkije strikt de maat moeten nemen als 
het gaat om de vraag of ze aan de eisen voldoen die we 
stellen aan nieuwe EU-leden.' 

Er is al overleg geweest over de vorm van die brede 

maatschappelijke discussie. Hoe gaat het nu verder? 

'Er is inderdaad overleg geweest, en daaruit blijkt dat 
de regering en de Kamer niet op één lijn zitten . In de 
aangenomen motie Van Bommel, die overigens mede 
door Verhagen van het CDA is ondertekend, wordt 
gesproken van betrokkenheid van de regering én van 
de Kamer. De regering wil de discussie echter naar zich 
toetrekken, en stelt voor dat een curatorium, zeg maar 
een commissie, de leiding krijgt over de discussie. 
Daar voel ik niets voor, want dat betekent dat dat cura
torium ook verantwoordelijk wordt voor het formuleren 
van de uitkomsten van het debat. Het presidium van 



'De PvdA is met haar Europese koers 

opgeschoven in onze richting. Het referendum 

is geen belemmering, maar juist een stimulans 

voor linkse samenwerking.' 

de Kamer heeft andere voorstellen gepresenteerd, die 
wel recht doen aan de rol van de Kamer. Ik verwacht 
dat de knoop snel na het reces doorgehakt wordt, en 
dat de discussie in het najaar zal beginnen.' 

In campagne riep Wouter Bos ineens dat de EU-opstel
ling van de SP betekent dat nauwere samenwerking 
tussen PvdA en SP uitgesloten is. Hoe zit dat nu? 
'Bos was boos, vooral op de toon van de campagne. 
Wij hebben die toon niet aangepast, en vervolgens 
werd Bos door de uitkomst van het referendum gecon
fronteerd met een meerderheid in zijn eigen achterban 
die het SP-standpunt onderschrijft. Bos wás boos, en 
hij raakte in verwarring. In het debat over de uitslag 
van het referendum is hij vervolgens van toon veran
derd. De PvdA is met de eigen achterban in debat ge
gaan over Europa en de partij heeft haar koers veran
derd, is opgeschoven in onze richting Al met al zie ik 
het referendum niet als belemmering, maar juist als 
stimulans voor linkse samenwerking. ' 

Wat voor Europese Unie hebben we over pakweg 
tien jaar? 
'Over tien jaar is er een Europa dat zich minder ingrij
pend met allerlei wetten en regelingen bemoeit dan nu 
gebeurt.' 

Is dat ook een socialer Europa? 
' In ieder geval zal dat Europa van de toekomst ons in 
veel mindere mate neoliberaal beleid dwingend kunnen 
opleggen. De koers van de EU wordt nu sterk bepaald 
door de Lissabon-agenda, het streven om in 2010 de 
meest concurrerende economie van de wereld te heb
ben . Dat is illusiepolitiek en leidt tot asociaal wanbe
leid. Het Europa van de komende jaren ontkomt er niet 
aan die agenda los te laten. Maar laten we niet te veel 
naar Europa kijken: sociaal beleid wordt op nationaal 
niveau afgedwongen. We moeten het neoliberalisme in 
eigen huis aanvechten. Keihard de regering aanpakken. 
De meeste neoliberale veranderingen komen van de 
regering zelf en hebben niets met Europa te maken. 
Kijk naar de Zorgverzekeringswet, of de WAO-afbraak.' 

Wat wel van Europa komt, is het beschermen van de 

is maar zeer de vraag of die overeind blijven als buiten
landse verzekeraars ze aanvechten. Voor een sociaal 
Nederland zullen we een forse stap terug moeten met 
die concurrentiebepalingen. Maar is dat ook reëel? 
'Ik heb geen glazen bol. Ik weet wel dat die concurren
tiebepalingen enorme gevolgen hebben. Hun invloed 
grijpt als een infectieziekte om zich heen. Ze krijgt 
steeds meer greep op de publieke sector, waardoor de 
publieke organen hun taken niet langer naar behoren 
kunnen uitvoeren. Of we ze kunnen veranderen, zal 
afhangen van de druk van de bevolking in Nederland 
en in andere landen op de regering om in Brussel an
dere regels te eisen . De nationale politiek zal de ko
mende jaren van veel groter belang zijn. Dan zal blijken 
of Nederland aanvaardt dat onder Europese spelregels 
zorg, onderwijs en wonen tot marktwerking gedwon
gen worden en verziekt raken . 
De ontwikkeling van de EU werd wel gezien als fietsen : 
je moet doorrijden, anders val je om. Ik geloof daar 
niet in. Er is altijd een weg terug. Het vereist wel veel 
politieke moed om hem te bewandelen.' • 

onbeperkte concurrentie. Neem bijvoorbeeld de nieuwe --==----...; 
zorgverzekeringswet, waarin regels zijn opgenomen om .. 
de scherpe kantjes van de marktwerking afte halen. Het 
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Voorstellen voor een nieuw 
Europees bestuur 

'De nee-stemmen tegen de Europese grondwet van Frankrijk 

en Nederland zijn een historische overwinning voor de 

linkse beweging in Europa,' concludeert Europarlementslid 

Jonas Sjöstedt. Hij voegt er meteen de vraag aan toe 

'hoe moet het nu verder? Hoe kunnen we voordeel halen 

uit het initiatief dat de nee-stem ons gaf?' En hij komt met 

een antwoord. 

Tekst: jonas Sjöstedt 

In de eerste plaats moetenwe-totdat daar zekerheid 
overis-blijven aandringen op daadwerkelijke afwij· 
zing van de grondwet. EU-leiders spreken nog steeds 
over een bezinningsperiode, wat betekent dat ze later 
met hetzelfde voorstel terug kunnen komen. Dat zou 
geen recht doen aan de uitslag van de referenda en is 
niet acceptabel. Verder moeten we beseffen dat er 
binnen de progressieve krachten die zich tegen de 
grondwet verenigden soms diepe verschillen in visie 
bestaan over de vraag hóe we de EU willen veranderen. 
Daarom moet er een grensoverschrijdend, open links 
debat komen over de toekomst van de EU. We hebben 
behoefte aan hervormingsvoorstellen. 

In de discussie over de grondwet kregen we soms te 
horen: 'Veel van de zaken waar jullie tegen zijn, zoals 
de vrije markt en de noodzaak van deregulatie vormen 
al deel van de tegenwoordige EU en het huidige ver
drag, en hebben niets te maken met de grondwet.' 
Natuurlijk klopt het, dat veel slechte punten al geregeld 
zijn. Maar die punten werden ófbevestigd ófzelfs 
verslechterd in de grondwet. Daarom hebben we ze 
terecht als tegenargument gebruikt. Maar nu moet de 
conclusie zijn dat het huidige verdrag óók slecht is en 
veranderingen behoeft. Zonder aanpassing van het 
huidige verdrag kan er nauwelijks sprake zijn van fun
damentele veranderingen in het beleid en van ophef
fing van de democratische problemen van de EU . De 
linkse beweging zou daarom moeten aandringen op 
een herziening van het verdrag, maar met totaal andere 
doelen en oplossingen dan die in de grondwet werden 
voorgesteld. We moeten het beeld schilderen van een 
andere en betere Europese samenwerking. Democrati· 
scher, socialer en minder gericht op de vrije markt. 
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Hier volgen enkele voorstellen voor die noodzakelijke 
veranderingen. Natuurlijk zijn er veel aan toe te voegen 
- ik probeer slechts een aantal hoofdpunten te benoe
men. 

Meer democratie 
De macht van de EU moet duidelijke grenzen hebben. 
De voorgestelde grondwet faalde in zijn streven om de 
macht van de unie te verhelderen. Hij maakte het juist 
gemakkelijker om méér macht over te dragen . Een 
nieuw verdrag moet duidelijk maken waarover de unie 
mag beslissen en moet de nationale democratieën 
beschermen . De voorgestelde flexibiliteitclausule, die 
het gemakkelijker maakte macht over te dragen aan de 
EU, moet voor altijd worden geschrapt. De beslissin
gen van de unie moeten hun wortels hebben daar waar 
de democratie het sterkste is, en dat is op het nationale 
niveau en in de nationale parlementen. Daarnaast 
moet ook de macht van de bureaucraten in de EU ver
minderd worden. Het recht om nieuwe wetten op Euro
pees niveau voor te stellen moet worden overgedragen 
van de Europese Commissie naar de nationale parle
menten. Niet-gekozen lichamen zoals de Commissie 
zouden geen invloed mogen hebben op het wetgevend 
proces; die taak hoort te liggen bij personen die zijn 
gekozen dóór en verantwoording afleggen áán de 
inwoners van de EU. De toekomstige Commissie moet 
meer democratisch aansprakelijk zijn, de commissaris
sen moeten rechtstreeks door de nationale parlemen
ten gekozen worden en de parlementen moeten hun 
commissaris tot aftreden kunnen dwingen. Alle beslis
singen over nieuwe wetgeving moeten openbaar ge· 
maakt worden: geen voorbereidende wetgeving meer 
achter gesloten deuren. Door deze hervormingen zou 



de EU een nauwe samenwerking tussen de nationale 
democratieën zijn en zou het EU-beleid een integraal 
deel van het politieke debat in de lid staten zijn. 
Sommigen zien uitbreiding van de bevoegdheden van 
het Europese Parlement als oplossing voor de demo
cratische problemen van de EU . Daarmee ben ik het 
oneens. Het geven van macht aan het Europese Parle
ment is een belangrijke stap in de omvorming van de 

EU in een federale staat, en ondermijnt de nationale 
democratieën . Die ontwikkeling was ju ist een belangrij

ke reden voor mensen om tegen de grondwet te stem
men. Vergeleken met de nationale parlementen heeft 
het Europese Parlement een gebrek aan democratische 
legitimatie en aan werkelijk contact met de bevolking. 

Een verdrag zonder verplicht marktliberalisme 
Een verdrag dat internationale samenwerking regelt , 
zou geen gedragslijn of ideologie mogen opleggen aan 
de deelnemende landen. De gekozen vertegenwoordi
gers moeten kunnen beslissen over de inhoud van het 
beleid zonder beperkt te worden door doctrines. Een 

verdrag mag alleen de manier van besluitvorming en 
zeer algemene doelen van de samenwerking aandui 
den. Daarom moeten alle eisen voor een vrije markt en 
voor liberalisatie uit de tekst van het verdrag gehaald 
worden . Alle bepalingen over het milieu, bescherming 
van consumenten en sociale bijstand moeten minima
le bepalingen zijn . Dat betekent dat landen het recht 
hebben een ambitieuzere politiek na te streven, maar 
niet beneden de gebruikelijke EU normen mogen ko
men. De internationale markt mag niet langer een 
werktuig zijn voor het belemmeren van progressieve 

nationale wetgeving. 

Het verdrag zou nadrukkelijk moeten verklaren dat vrij 
verkeer van werknemers alleen plaats mag vinden als 
volledig de arbeidswetgeving en de CAO's van de ont
vangende landen wordt gerespecteerd . Werknemers uit 
andere EU-staten zouden nooit minder rechten mogen 
hebben dan binnenlandse werknemers. Als we de 
nationale wetten verdedigen , dan verdedigen we niet 
alleen de rechten van onze werkende klasse, maar 
vechten we ook tegen oneerlijke uitbuiting van werkne

mers uit andere landen. Tegelijkertijd beperken we dan 
de voedingsbodem voor racisme en rechts populisme 
met solidariteit en sociale rechten, in plaats van dat we 
de verplaatsing van werknemers gebruiken als instru
ment om onze arbeidsrechten te vernielen. 

Hervorming van de munteenheid 
Volledige werkgelegenheid en sociaal welzijn zouden 
doelen moeten worden van het economische beleid . 

Er moet democratische controle komen op de Europe
se Centrale Bank. Deze sleutelinstelling voor werkgele
genheid en sociale rechtvaardigheid mag hiervan niet 

worden uitgesloten. De euro en het idee van één enkele 
munteenheid voor landen met zeer verschillende eco
nomische omstandigheden belemmeren de economi
sche vooruitgang en het scheppen van banen. Daarom 
zouden de lidstaten een gereguleerde mogelijkheid 
moeten krijgen om de euro te verlaten en opnieuw een 
nationale munteenheid in te voeren. We moeten ons 
realiseren dat we te maken krijgen met een variatie aan 
problemen en dat we verschillende oplossingen nodig 
hebben om de werkloosheid te bestrijden . De hoofd
verantwoordelijkheid voor de aanpak van de werkloos
heid moet daarom binnen de lidstaten blijven. 

Ontwikkelen tot een verantwoordelijke wereldspeler 
De militarisering van de EU is een ernstige fout. De 
plannen voor een gemeenschappelijk leger, een militair 
bondgenootschap en verplichte toename van de bewa
pening moeten van tafel. In plaats daarvan moet het 
respect voor de VN en haar besluiten de hoeksteen 
worden voor de veiligheidssamenwerking tussen de 
staten in Europa. 

Een krachtigere democratische controle op de handels
politiek van de unie is noodzakelijk. De doelstellingen 
voor het handelsbeleid moeten opnieuw worden gede
finieerd , zodat rechtvaardigheid in de wereld en ontwik
keling van de armste landen voorop komen te staan . 
Exportsubsidies voor landbouwproducten moeten 
onmiddellijk worden beëindigd en invoertarieven voor 

ontwikkelingslanden verlaagd. Het EU-budget moet 
effectiever ingezet worden: nu wordt er veel geld ver
spild aan bureaucratie, gecentraliseerde landbouw en 
regionaal beleid . De financiering van die twee laatste 
zaken moet vooral een vraagstuk voor de lidstaten zijn, 

waardoor het rondpompen van geld kan stoppen en er 
alleen overdracht plaatsvindt naar de minst ontwikkel
de landen van de unie. Geld moet wel gestoken worden 
in onderzoek en milieu-investeringen die vooral gericht 
zijn op vermindering van de uitstoot van broeikasgas
sen . Per saldo zal het EU-budget in omvang afnemen, 
waardoor er meer geld over blijft voor de nationale 
niveaus waar ze harder nodig zijn . 

Natuurlijk ben ik me bewust van de enorme moeilijk
heden in het bereiken van de doelstellingen die hierbo
ven zijn beschreven. Maar de EU heeft dringend be
hoefte aan verandering en hervorming. Links nam het 
initiatief door een slechte grondwet af te wijzen . Nu is 
het tijd om het initiatief te nemen in de discussie over 
de toekomst van de Europese samenwerking. • 

Jonas Sjöstedt is lid van het Europees Parlement voor de 
Zweedse Vänsterpartij. Hij maakt deel uit van de fractie 
van Verenigd Links, waarbij ook de SP-Europarlementa
riërs zijn aangesloten. 
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'Nee' biedt kansen voor 
een links alternatief 

Het Nederlandse 'Nee' tegen de Europese Grondwet heeft zijn uitwerking 

niet gemist. Samen met het Franse 'Non' heeft het de Europese Unie op de 

rand van een crisis gebracht. Niet zozeer dat de EU op instorten staat, maar 

veel EU-believers zijn wel flink de weg kwijt. Dit biedt mogelijkheden voor 

een links alternatief, aldus Groenlinks-senator Leo Platvoet. 

Tekst: Leo Platvoet 

Velen willen er met de 'Nee'-buit van 1 juni vandoor 
gaan. Minister Zalm en premier Balkenende gooien 
het op het vele geld dat Nederland aan de EU kwijt is, 
en houden hun poot stijf bij de onderhandelingen over 
de EU-begroting. Blair maakt van iedere nederlaag een 
overwinning en kiest voor de vlucht naar voren: tégen 
de bureaucratie in Brussel- al decennialang een ge
liefd thema aan de overkant van het Kanaal- en vóór 

de markteconomie en een drastische herziening van 
de EU-financiën. Of je het ermee eens bent of niet, de 
discussie over de toekomst van de EU wordt zo wel 
helemaal open gegooid. En dat is winst. 
Hoewel ik het 'Nee' van Nederland betreur- de grond
wet was volgens mij een nuttig middel om te komen 
tot meer democratie, een beter milieu, een fatsoenlijke 
verzorgingsstaat en een humaan tegenwicht voor de 
VS- vind ik dat er niet te lang in wrok moet worden 
omgezien . Want het 'Nee' biedt ook kansen voor een 
linkse heroriëntatie op de EU . In een artikel dat ik sa

men met Diederik Samsom (PvdA) en Tiny Kox (SP) in 
de Volkskrant van 25 juni publiceerde, worden de con
touren daarvan geschetst. Allereerst constateerden wij 
dat er tussen PvdA, SP en Groenlinks niet zo veel 
verschil van mening is over de doelen van de Europese 
samenwerking. Alledrie willen we een socialer, groener 
en democratischer Europa, dat op wereldschaal een 
humaan alternatiefvormt voor het ongebreidelde 
machtsstreven van de VS. De meningen stonden te
genover elkaar bij de vraag of deze grondwet het voer
tuig was om zo'n sociaal Europa te realiseren. 
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Contouren van een links alternatief 
Dat de meningen van de drie linkse partijen minder 
scherp uiteen liggen dan op het eerste gezicht lijkt, 
blijkt ook uit het stemgedrag van de laatste twee jaar 
in de Tweede Kamer. Over Europa hebben de drie 
linkse fracties 56 moties ingediend waarvan er 35 
door alledrie gesteund werden. Over voorstellen die 
bijvoorbeeld het milieu, de sociale politiek of de 

versterking van de democratie betreffen, zijn we het 
eens. Waarover we verdeeld stemden, is bijvoorbeeld 
de zelfstandige positie van Nederland in de EU . Om 
een grotere besluitvaardigheid in EU-verband te 
bereiken, zijn de PvdA en Groenlinks bereid het 
unanimiteitsbeginsel op een aantal onderwerpen in 
te ruilen tegen een gekwalificeerde meerderheid. 

Voor een linkse heroriëntatie op de EU is het cruciaal 
om te discussiëren over een vorm van Europese 
samenwerking, die 
• leert van de fiasco's die het dogma van de vrije 

markt heeft opgeleverd, en die alle publieke voor

zieningen (openbaar vervoer, gezondheidszorg, 
onderwijs, nutsvoorzieningen) daarvan vrijwaart; 

• zich beperkt tot een aanpak van problemen die per 
definitie grensoverschrijdend zijn, zoals milieuver
ontreiniging en terrorismedreiging; 

• zijn verantwoordelijkheid neemt in de wereld met 
een handels- en landbouwpolitiek die de bestrij
ding van armoede en honger centraal stelt. 



De financiën van de EU vormen een permanente steen 
des aanstoots. Maar een debat over geld alleen, zon
der discussie over de koers van de EU, is vanuit links 
perspectief zinloos. Want als Balkenende en Zalm erin 
slagen de Nederlandse bijdrage omlaag te krijgen, 
zonder dat er verder iets aan het EU-beleid verandert, 

schieten we daar weinig mee op. 
In vervolg op het opinieartikel van Tiny Kox, Diederik 
Samsom en mijzeifis er in de Volkskrant doorgedis
cussieerd door Europarlementariërs Joost Lagendijk 
(Groenlinks) enErik Meijer (SP). Lagendijk kon niet 
nala.ten oude koeien uit de sloot te halen . Maar had 
een goed punt met zijn opmerking dat juist een links 
en groen Europa, dat zich onder andere kenmerkt door 
duurzame landbouw, een vitaal platteland, natuurbe
houd en het dichten van de welvaartskioef tussen oude 

en nieuwe lidstaten, niet op een koopje kan worden 
verwezenlijkt. Anders dan hij suggereert, bepleitte ook 
SP' er Harry van Bommel in het Tweede Kamerdebat 

van 21 juni dat de discussie niet primair over het geld 
moet gaan, 'maar over wat wij met Europa willen'. 
Ook voor de Nederlandse sociaal-democraten is de tijd 
gekomen om met andere ogen naar de EU te kijken. 
Op 24 juni bepleitte Wouter Bos in een toespraak voor 
de sociaal-democratische Europarlementariërs een 
nieuwe visie en nieuwe antwoorden. Bos vindt dat de 

'herschepping' van de EU niet overgelaten kan worden 
aan de vrije marktfanaten, de a-politieke bureaucraten 
of de xenofoben die het liefst een hek om ieder land 
willen plaatsen. Als het er om gaat wat er dan wél moet 
gebeuren, komt Bos echter niet veel verder dan een 
update van de oude PvdA-leus dat een sterke econo
mie samen moet gaan met een sociale politiek. Maar 
winst is dat hij de routineuze PvdA-opvatting loslaat, 

dat wat de EU doet, welgedaan is. 

Gedeelde zorgen over de Europese democratie 
Erik Meijer trok in zijn bijdrage in de Volkskrant van 

leer tegen Lagend ijk, dat deze bleef volharden in zijn 
mening dat een federale Europese staat de meeste 
problemen van onze samenleving beter kan oplossen 
dan Nederland zélf. 'Wij niet,' voegde Meijer daar 
veiligheidshalve aan toe. In werkelijkheid bepleitte 
Lagendijk geen federaal Europa- bovendien vond hij 
dat de EU selectiever moest worden. Maar het punt is 
dat ook de achtereenvolgende Nederlandse regeringen 
die problemen niet hebben kunnen oplossen! Het 

Europese, liberale project, waartegen de SP in de cam
pagne zo tekeer ging, is geen uitvinding van de EU, 
maar het resultaat van de politieke en economische 

krachtsverhoudingen die in de jaren tachtig met Rea
gan, Thatcher en Lubbers hun vaandeldragers had
den . Links was te zwak om dat te stoppen, en toen de 
sociaal-democraten in de jaren negentig wél aan het 
roer zaten (Ciinton, Blair, Kok) bleken ze bekeerde 
neo-liberalen te zijn! 

Er zit veel oud zeer tussen de drie linkse partijen . Dat 
moge duidelijk zijn. Tegelijkertijd lijken velen er van 
doordrongen te zijn dater-ook op Europees niveau 
-kansen liggen als de linkse partijen erin slagen te 
benoemen wat hen bindt. Een cruciaal element daar
van is de architectuur van een democratisch Europa. 
Overeenstemming is mogelijk wanneer we de gedeel
de zorg over de slecht functionerende Europese 
democratie als uitgangspunt nemen. 
Op dit moment is het begrijpelijk dat overdracht van 

bevoegdheden op weerstand stuit, maar ook de huidi
ge situatie met de vele vetorechten van lidstaten lost 
de problemen van Europa niet op. Links moet dus 
niet discussiëren over de vraag of een pas op de 
plaats of een sprong naar voren de oplossing is, maar 
scherper met liberalen en confessionelen het debat 
aangaan over de rol van het Europese Parlement in de 
besluitvorming van een beperkt aantal zaken die wél 
op EU-niveau geregeld moeten worden. Daarbij kun
nen referenda benut worden om de Europeanen bij 
belangrijke zaken te betrekken. Anderzijds moeten 
de nationale parlementen, het Nederlandse incluis, 
veel alerter overbodige Europese regelgeving blokke
ren en de regering op haar Brusselse bezigheden 
controleren. 

Tenslotte dit. Een andere conclusie die linkse partijen 
uit het 'Nee' kunnen trekken is dat een linkse her
oriëntatie op de EU onvermijdelijk moet leiden tot 
een politisering tussen links en rechts op Europees 
niveau. Als het de linkse partijen ten minste ernst is 
om Europa sociaal, groen en solidair te maken. De 
strijd tegen de verdergaande liberalisering zou wel 
eens de katalysator van die polarisatie kunnen zijn. 
De opkomst van de 'Linkse Partij' in Duitsland, het 
Franse 'Nee' en het alom gevoelde onbehagen in 
Nederland tegen het kille saneringsbeleid van het 
kabinet Balkenende zijn tekenen van die politisering. • 

Leo Platvoet was de eerste voorzitter van GroenLinks en 
zit sinds 1999 in de Eerste Kamer. Samen met parlemen
tariërs van PvdA, SP en GroenLinks is hij initiatiefnemer 
van 'Een Ander Nederland', dat een progressief alterna
tief bepleit bij de komende Kamerverkiezingen. 
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Steeds meer links met links in Europa Tekst TmyKox 

De SP werkt in Europa steeds meer samen 

met linkse pa~ijen en organisaties. In het 

Europees Parlement maken we deel uit van 

de confederale groep van Verenigd Links. Bij 

bijeenkomsten van het losse 'Nieuw Euro

pees Links Forum' zijn vaak SP-vertegen

woordigers present. Goede contacten wor

den onderhouden met de Scandinavische 

Groen-linkse alliantie, waarin partijen uit 

Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland en 

Denemarken samenwerken. Ook met het 

Moeilijke tijden voor 
links in Engeland 
Labour regeert in Engeland, maar de koers van minister

president Tony Blair is regelrecht neoliberaal te noemen. 

Hoe veranderen we dat, en maken we van Blairs New Labour 

weer 'Real Labour'? Daarover bogen zich half juli in Londen 

enkele honderden linkse Labourleden. 

Amper een week voordat Links Labour bij elkaar kwam, 
waren in Londen tientallen mensen omgekomen tij
dens de grootste terroristische aanslag die Engeland 
ooit getroffen heeft. Die gebeurtenis bepaalde de stem
ming in grote mate. Rechts schreeuwt om nog hardere 
maatregelen tegen 'de' terroristen en Labourleider Blair 

lijkt als zo vaak gevoelig voor die pressie. Onder zijn 
leiding is de Labourpartij de afgelopen jaren op alle 
terreinen ingrijpend hervormd, zijn veel kritische leden 
uit hun posities verwijderd en wordt met argusogen 
gekeken naar degenen die zich nog wél verzetten tegen 
de verregaande verrechtsing van de ooit zo trotse link

se arbeiderspartij. 
De critici van Blair kwamen bijeen onder de vleugels 
van het 'Labour Representation Committee', dat zich 
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zuiden zijn steeds meer contacten: rond 

het referendum over de Europese Grond

wet is bijvoorbeeld veel samengewerkt met 

linkse organisaties in Frankrijk. Ook met 

oost en west nemen de contacten toe. Tiny 

Kox, SP-senator en lid van de Raad van 

Europa, doet verslag van de ontwikkelingen 

in Engeland, waar linkse dissidenten in 

Labour het moeilijk hebben, en in Duits

land, waar een nieuwe Linkse Partij juist in 

de lift zit. 

gesteund weet door enkele tientallen dissidente La
bour-parlementariërs, een aanzienlijk aantal bestuur
ders van Britse vakbonden, en raadsleden en activisten 
uit het hele land. Wat hen bindt, is de afkeer van Blairs 
neoliberale politiek. Sommigen zeggen zelfs dat de 
Labourpremier een rechtsere koers vaart dan de Tories, 
de conservatieven in het Britse parlement, ooit hadden 
durven doen. 



Veellinkse partijen, en weinig eenheid 
Veel kiezers hebben de buik vol van Blair, maar toch is 
hij dit jaar met Labour als winnaar uit de parlements
verkiezingen gekomen. Dat heeft alles te maken met 
het Engelse kiesstelsel, dat degene met de meeste 
stemmen in een kiesdistrict in verregaande mate be

voordeelt boven de overige partijen . Daardoor heeft 
Labour met een minderheid van de uitgebrachte stem
men en vier miljoen stemmen minder dan bij de vorige 
verkiezingen toch een comfortabele meerderheid in het 
Britse Lagerhuis. De afnemende steun voor Blair is 
voor zijn critici wel een belangrijk argument om de 
bakens weer naar links te verzetten. 
Dat dit nodig is, daarvan is ook Tony Benn overtuigd . 
Benn is bijna tachtig jaar, maar nog steeds hét boeg
beeld van links in Labour. Hoewel hij in 2001 na tiental
len jaren dienst het Britse parlement verliet (in de jaren 
zestig en zeventig was hij zelfs lid van het Britse kabi
net), geldt hij nog steeds als één van de meest geliefde 
én omstreden politici van Engeland. Hij is voorzitter 
van de Stop the War-coalitie die zich verzet tegen Blairs 

oorlogspolitiek in I rak. Volgens Benn maakt het niet uit 
of linkse mensen zich binnen ófbuiten Labour organi
seren- áls ze maar iets doen en niet bij de pakken 
neerzitten. Linkse mensen moeten - aldus Benn
benadrukken dat in plaats van steeds verdergaande 
liberalisering juist meer democratisering van de sa
menleving nodig is. 
Deze opvatting wordt gedeeld door John McDonnell, 
voorzitter van het Labour Representation Committee. 
Omdat McDonnell populair is in zijn eigen kiesdistrict, 
is Blair er nog niet in geslaagd deze linkse plaaggeest 
kwijt te raken, die binnen en buiten het Lagerhuis de 
strijd aangaat met de regering die in naam van zijn 

eigen partij is. McDonnell geldt als één van de meest 
geharnaste tegenstanders van de antiterrorismewetge
ving van de regering Blair. Die maakt het mogelijk om 
steeds meer burgerrechten aan de kant te zetten en 
mensen zelfs voor onbepaalde tijd zonder proces op te 
sluiten . Volgens McDonnell worden burgers daar de 
dupe van, terwijl terroristen toch hun gang kunnen 
blijven gaan. 

McDonnell hoopt dat de komende tijd meer mensen in 
verzet komen tegen de politiek van Blair. Daarbij wil hij 
samenwerken met critici die zich buiten de Labour
partij aan het organiseren zijn . Engeland telt tal van 
kleine linkse partijen, die het mede door het districten
stelsel zonder landelijke volksvertegenwoordigers moe
ten stellen, maar vaak veel strijdlust weten te ontwikke
len bij buitenparlementaire activiteiten. Sommige van 
deze linkse groepen zijn ook aanwezig op de bijeen
komst van kritische Labourleden in Londen. 
Hoewel er goede contacten zijn, blijft verdeeldheid 
links in Engeland kenmerken. 'Het heeft geen zin te 

geloven dat je de Labourpartij van koers kunt verande
ren', zeggen vertegenwoordigers van de Verenigde 
Socialistische Partij, een nieuwe loot aan de toch al 

volle stam van Engels links. Zij hebben hun hoop ge
vestigd op samenwerking van onderop, onder andere 
gebaseerd op positieve ervaringen met recente acties 
van Britse havenwerkers, maar stellen electoraal nog 
niet veel voor. Ook zij onderkennen dat verdeeldheid 
domineert in plaats van eensgezindheid. Tijdens acties 
kan weliswaar vaak goed worden samengewerkt met 
linkse dissidenten in Labour, maar een aansprekend 

alternatiefvoor Blairs Labour is nog niet in zicht. 

En dus wordt er in Engeland op dit moment vooral veel 
gepraat over het formuleren van een alternatief voor 
het beleid van New Labour: terugdraaien van de uitver
koop van de publieke sector, harder aanpakken van de 
veelverdieners en bovenal terugtrekken van de Britse 
soldaten uit Irak. john McDonnell: 'Het is intellectuele 
onzin net te doen alsof de bomaanslagen die Engeland 
nu treffen niks te doen hebben met de Britse militaire 

aanwezigheid in Irak en onze opstelling in het Israë

lisch-Palestijnse conflict. Zo goed als de bomaanslagen 
in Engeland volstrekt verwerpelijk zijn, zo geldt dat ook 
voor ons optreden in Irak. Mr. Blair, haal onze troepen 

terug!' • 

Graag meer contact 
met de SP 
Linkse dissidenten binnen Labour willen graag meer 
contact met hun geestverwanten in de SP. De rol die 
de SP heeft gespeeld in het referendum over de Euro
pese Grondwet heeft in Engeland veel indruk gemaakt, 
lieten john McDonnell and Tony Benn weten aan SP

senator Tiny Kox, die op 16 juli als gastspreker optrad 
op de bijeenkomst van het Labour Representation 
Committee. De contacten met linkse politici in Enge
land zijn niet nieuw: in de anti-oorlogsdemonstraties 
tegen de Amerikaans-Britse inval in Irak stonden SP
Kamerleden Harry van Bommel en Krista van Velzen 

~chouder aan schouder met linkse Labourparlementa
riërs als jeremy Corbyn. En ook tijdens het Europees 
Sociaal Forum vorig jaar in Londen wisselden linkse 
politici uit Nederland en Engeland ervaringen uit. In 
Schotland kijkt de Schotse Socialistische Partij met 
belangstelling naar de groei van de SP. Doordat Schot
land wel een kiesstelsel van evenredige vertegenwoor
diging kent, zijn de socialisten er hier wél in geslaagd 
om naast Labour in het parlement te komen. 
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Steeds meer links met links in Europa Tekst T1nyKox 

Wordt de nieuwe Linkse 
Partij de derde partij van 
Duitsland? 

Als op 18 september onze oosterburen naar de stembus gaan, is 

er de kans dat de nieuwe 'Linkse Partij' als derde partij van Duits

land tevoorschijn komt. Het bijzondere bondgenootschap van 

linkse Duitsers uit het oosten én het westen van het land kan 

daarmee dé verrassing worden van 2005. Een ontwikkeling die 

twee jaar geleden nog ondenkbaar was. 

Zomer 2003- De Partij van het democratische socialis
me in Duitsland, kortweg POS, worstelt met een groot 
dilemma. Terwijl de partij in het oosten één van de 
grootste partijen is, lukt het niet om tevens enige aan
hang te krijgen in het westen van het land. Die tegen
stelling heeft er in 2002 toe geleid dat de POS niet de 
kiesdrempel van vijf procent voor de Bondsdag heeft 
gehaald. Daardoor resteren nu nog slechts twee leden 
in het Duitse parlement, die rechtstreeks gekozen zijn 
in de hoofdstad Berlijn. Bij gemeenteraadsverkiezingen 
zijn wel her en der zetels behaald, maar de kans op een 
algemene doorbraak lijkt halverwege 2003 vooralsnog 
minimaal. Duitsers in het westen vertrouwen de op 
Oost-Duitse stemmen gebaseerde partij gewoon niet. 
Om landelijk invloed te krijgen zal de POS hoe dan ook 
moeten groeien in het westen van Duitsland. Maar als 
de POS zich volledig op het westen van het land richt, 
kan dat wel eens ten koste gaan van haar grote aan
hang in het oosten, voor wie de POS de enige belan
genbehartiger is. Op eigen kracht het westen veroveren 
lijkt ondoenlijk. Eigenlijk zou er een nieuwe partij in het 
westen moeten komen, die daar haar eigen wortels 
ontwikkelt. Maar je kunt toch geen 'tegenpartij' in het 
westen oprichten? POS-voorzitter Lothar Bisky heeft in 
de zomer van 2003 heel wat te puzzelen . Hij belooft 
zijn partij er alles aan te zullen doen het dilemma op te 
lossen en de terugkeer van de POS als echte fractie in 

de Bondsdag mogelijk te maken, zo vertelt hij aan een 
SP-delegatie die hem die zomer in Berlijn bezoekt. 
Ondertussen daalt de steun voor de regeringscoalitie 
van de sociaal-democratische SPD en de Groenen. De 
aantrekkingskracht van SPD-bondskanselier Gerhard 
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Schröder en zijn groene vice-kanselier Joschka Fischer 
vervliegt. Deelstaatverkiezingen gaan verloren en de 
coalitie verliest daarmee gaandeweg ook haar meerder
heid in de Duitse Landsdag, een soort Eerste Kamer. 
De coalitie dreigt verlamd te raken: linkse kiezers zijn 
boos op Schröders 'Agenda 2010', een politiek pro
gramma dat hard ingrijpt in de sociale voorzieningen. 

Schröder forceert vervroegde verkiezingen 
Mei 2005. Als in de grootste Duitse deelstaat Nord
rhein-Westfalen de stemmen zijn geteld, blijkt het ver
val van de regering eens te meer. De meerderheid van 
de linkse kiezers is zijn vertrouwen kwijt in de politiek 
van Schröder. Een groot deel van hen blijft thuis, waar 
rechts van profiteert. Minder dan één procent is de 
schamele oogst voor de POS. Twee keer zoveel stem
men haalt het westerse 'kiezersalternatief voor sociale 
gerechtigheid' (WASG), van vooral vakbandsmensen 
die hun vertrouwen in Schröder hebben verloren. Zelfs 
bij elkaar geteld halen de twee linkse alternatieven veel 
te weinig stemmen om bij landelijke verkiezingen de 
Bondsdag te kunnen halen. Het is duidelijk: apart boe
zemen ze de kiezers geen vertrouwen in. 
Die constatering wordt acuut als Schröder besluit de 
vlucht vooruit te kiezen . In plaats van af te wachten 
hoe zijn aanhang nóg verder afkalft en hoe christen
democraten en liberalen hem in de Landsdag nóg ver
der de duimschroeven aandraaien, organiseert hij de 
val van zijn eigen regering en daarmee van vervroegde 
verkiezingen voor de Bondsdag in september. De sluwe 
vos Schröder gokt dat de angst bij de kiezers voor een 
nóg rechtsere coalitie van christen-democraten en 



liberalen groter is dan de afkeer van zijn eigen regering. 
Hij is wel vaker uit een schijnbaar hopeloze positie als 
winnaar tevoorschijn gekomen. 

De POS opent, verbreedt en verandert zich 
Zomer 2005. Voor de twee alternatieven aan Schröders 
linkerkant is het zaak om snel tot besluiten te komen. 
Apart deelnemen aan de verkiezingen lijkt weinig per
spectiefvoL Een lijstverbinding tussen beide partijen 
staat de Duitse kieswet niet toe. Tijd om een compleet 
nieuwe fusiepartij op te richten is er niet. Als enige 
mogelijkheid resteert het plaatsen van WASG-kandida
ten op de lijst van de PDS. Maar als blijkt dat de aan
hang van de WASG daar weinig voor voelt, moet een 
volgende stap worden gezet. 
Na de nodige aandrang van de leiding blijkt de POS
aanhang bereid om 'zich te openen , te verbreden en 
te veranderen '. En om de partij om te vormen tot een 
Duitslandbrede 'Linkse Partij'. Zo verwoordt Gregor 
Gysi, de beoogde lijsttrekker van de Linkse Partij, het 
op een extra partijdag waar de naam van de PDS met 
steun van 8o procent van de afgevaardigden wordt 
gewijzigd in Linkse Partij. Die bereidheid wordt mede 
aangemoedigd door goede opiniepeilingen, die aange
ven dat veel kiezers in Duitsland inderdaad behoefte 
hebben aan een echte linkse oppositiepartij in de 
Bondsdag. Veel Duitsers denken momenteel dat het 
weinig uitmaakt of de komende regering geleid wordt 
door de sociaal-democraat Gerhard Schröder, of zijn 
christen-democratische opponent Angela Merkel. Ze 
lijken vooral behoefte te hebben aan gedegen oppositie 
in de nieuwe Bondsdag. 
Het toetreden van oud-SPD-voorzitter Oskar Lafontai
ne tot de nieuwe Linkse Partij en de overstap van pro-

minente vakhondsmensen van de SPD naar de nieuwe 
partij, zijn voor veel kiezers signalen dat linkse samen
werking dit keer wél kan gaan slagen. Begin augustus 
voorspellen peilingen dat de nieuwe Linkse Partij op 18 
september wel eens de derde partij van het land kan 
worden, vóór de groenen en de liberalen . Het wordt 
weer spannend in de Duitse politiek! • 

Gefeliciteerd met 
een moedige stap 

In de zomer van 2003 spraken Jan Marijnissen en Tiny 
Kox in Berlijn met de top van de PDS over de problemen 
om in het westen van Duitsland kiezers te mobiliseren, 
zonder de grote aanhang in het oosten van het land het 
gevoel te geven aan dat mensen daar aan hun lot worden 
overgelaten. Succes in het westen van Duitsland vereiste 
volgens de SP' ers ook een groep met wortels in het wes
ten en juist die ontbreken bij de PDS. Door het ontstaan 
van het 'kiezersalternatief voor sociale gerechtigheid' 
(WASG) en de recente bundeling van krachten in de nieu
we Linkse Partij lijkt links in Duitsland in een stroomver
snelling te komen. jan Marijnissen heeft inmiddels de 
PDS, de WASGen de nieuwe Linkse Partij gefeliciteerd 
met de durf om deze stap te zetten. 'Of alles loopt zoals 
het nu lijkt te gaan, weet niemand. Maar wie geen stap
pen zet, komt nooit dichter bij zijn doel,' aldus de SP
voorzitter in een brief aan Lothar Bisky, de voorzitter van 
de Linkse Partij. 
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Democratisering in Oost-Europa: 

Een lange route met veel dwaalwegen 
Op het eerste gezicht is het een successtory zonder weerga: het democratise

ringsproces in het voormalig Oostblok dat bezegeld werd met de recente toe

treding van acht voormalig communistische landen tot de EU. Op basis van 

een nadere beschouwing geeft Arjen Vliegenthart echter een genuanceerder 

beeld. Niet overal is de democratisering geslaagd- en wel overal is de kloof 

tussen rijk en arm gegroeid. 

Tekst: Arjen Vliegenthart 

Waar het van boven opgelegde democratische bestel 
in I rak en Afghanistan nauwelijks voet aan de grond 
krijgt, is Oost-Europa voor velen het schoolvoorbeeld 
van hoe het wel moet. Democratie van onderop door
dat mensen zelf in actie komen tegen de zittende re
geerders, vrije verkiezingen waarin meerdere partijen 
strijden om de politieke macht, en vrijheid van me
ningsuiting. 
Het democratiseringsproces in Oost-Europa is in veel 
opzichten inderdaad een opmerkelijk succes. Toch zijn 
er wel degelijk kritische kanttekeningen te plaatsen bij 
te veel 'hosanna'. Lang niet overal is het democratise
ringsproces geslaagd en in alle landen in het voormalig 
Oostblok is de kloof tussen rijk en arm toegenomen. In 
dit artikel zal het democratiseringproces in Oost-Euro

pa nader onder de loep genomen worden, waarbij we 
ons ook de vraag stellen hoe er vanuit Nederland en 
West-Europa bijgedragen kan worden aan een duurza
me democratisering in dit deel van de wereld. 

Glasnost, het begin van het democratiseringsproces 
Voor velen begint het succesverhaal van Oost-Europa 
met de val van de Berlijnse muur in 1989. Na weken
lange protesten van Oost-Duitsers was het communis
tische regime niet langer in staat weerstand te bieden 
aan de eisen van de demonstranten: de muur viel en 
de weg naar hereniging van Duitsland werd definitief 
geopend . In tal van andere landen putten mensen 
moed uit deze gebeurtenissen en gingen ze ook de 
straat op. Het resultaat was indrukwekkend. In een 
paar maanden viel het ene na het andere communisti-
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sche regime en greep de democratische oppositie de 
macht. Kwamen deze vreedzame revoluties nu zomaar 
uit de lucht vallen of was er iets anders aan de hand? 
Voor antwoord op deze vraag moeten we een paar jaar 
teruggaan, naar maart 1985 op precies te zijn. 
Toen namelijk luidde de toenmalige leider van de Sov
jet-Unie, Michael Gorbatsjov, een periode van glasnost 
in. Gorbatsjov had gemerkt dat het communisme on
der toenemende economische en politieke druk kwam 
te staan en wilde het Sovjetsysteem in stand houden 
en hervormen met meer politieke vrijheid en economi
sche hervormingen. Glasnost, wat openheid of trans
parantie betekent, was de eerste stap in dit hervor
mingsproces. In 1987 werd de democratische glasnost 
gecompleteerd met economische hervormingen, de 
zogenaamde perestrojka. 
Lange tijd was het praktisch onmogelijk geweest om in 
het Oostblok kritiek te uiten op de regerende commu
nistische partijen. De nieuwe openheid leidde ertoe dat 
mensen die commentaar leverden op het beleid van de 
Russische communistische partij, niet meteen in de 
gevangenis belandden. Van deze nieuwe vrijheden 
werd al snel heftig gebruik gemaakt. In veel van de 
landen in het voormalige Oostblok gingen de mensen 
de straat op om te demonstreren voor meer politieke 
vrijheden. In tegenstelling tot eerdere protesten greep 
het leger dit keer niet in en was Gorbatsjov niet bereid 
de communistische regimes in Centraal- en Oost
Europa te steunen. Daarmee was dan ook snel het hek 
van de dam. In het ene na het andere land bezweek het 
zittende regime. 



Democratie is in de ogen van velen onlosmakelijk 
gekoppeld aan vrije-markteconomie 
Wat opvalt aan het proces van democratische hervor

mingen, is dat het bijna altijd gepaard ging met de 
invoering van economische hervormingen. In de jaren 
na de Tweede Wereldoorlog was het economische en 
het politieke beleid zozeer met elkaar verweven ge
raakt, dat voor veel burgers in Oost-Europa verande
ring van het één niet zonder aanpak van het andere lijkt 
te kunnen gaan. Het Westen met zijn combinatie van 
democratie en vrije markt geldt hierbij als het grote 
voorbeeld . Ook vandaag de dag viert het vertrouwen in 
de vrije markt nog hoogtij, wat verbazend mag klinken 
gezien de economische problemen die sommige lan
den hebben meegemaakt. De hoop op westerse wel
vaart is voor velen nog steeds onlosmakelijk verbonden 
aan het idee van de vrije markt. 
Dit wil niet zeggen dat iedereen zonder meer tevreden 
is met de huidige situatie. De transitie in Oost-Europa 
kent zowel winnaars als verliezers . Met name in de 
voormalige Sovjet-Unie zijn veel mensen vandaag de 
dag economisch slechter af dan tijdens het communis
tische bewind. Daar zijn dan ook grote groepen die 
terug verlangen naar de oude tijd. Niet zozeer omdat 
ze tegen democratie zijn, maar omdat de veranderin
gen niet tot een verbetering hebben geleid in hun situa
tie. Corruptie tiert weelderig en in sommige landen, 
zoals Wit-Rusland, hebben de democratische proces
sen allang plaatsgemaakt voor een nieuwe dictatuur. 

Centraal-Europa: democratische structuren, maar ook 
toegenomen ongelijkheid 
Er zijn grote verschillen aan te wijzen tussen de landen 
in Oost-Europa. Sommige zijn er vijftien jaar na de val 
van de muur stukken beter aan toe dan anderen. Kop
lopers op dit gebied zijn zonder twijfel de landen in 
Centraal-Europa die sinds 1 mei 2004 lid zijn van de 

Europese Unie (EU). Deze landen hebben een, naar 
westerse maatstaven, geslaagd proces van democrati
sche en economische hervormingen achter de rug. 
Toch is dit proces nog steeds niet helemaal afgesloten. 

Landen zoals Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, 
Estland , Letland en Litouwen mogen vandaag de dag 

gerust democratisch genoemd worden , maar econo
misch gezien ligt hun niveau nog stukken lager dan in 
West-Europa. 
De transitie is dus een proces van de lange adem en 
kent zowel positieve als negatieve componenten. Aan 
de ene kant is er stevig geïnvesteerd in democratische 
structuren, zoals vrije verkiezingen en burgerrechten . 
Dit is zonder meer winst. De protesten tegen de com

munistische regimes waren voornamelijk gericht tegen 
de politieke onderdrukking. Voor burgers die decennia 
lang onder een dictatoriaal regime hebben geleefd, 
voelt democratie aan als een verademing. De Europese 
Unie heeft op dit gebied veel bijgedragen. Om lid te 
mogen worden van de EU, moesten de landen aan 
strenge eisen voldoen als het gaat om de rechten van 
minderheden en politieke vrijheden . 
Aan de andere kant heeft het door het Westen geëiste 
economische hervormingsbeleid geleid tot toegeno
men ongelijkheid en meer armoede. Privatiseringspro
gramma's hebben geleid tot duidelijke winnaars en net 
zo duidelijke verliezers. De werkeloosheid in Centraai

Eurqpa ligt met bijna vijftien procent duidelijk hoger 
dan in West-Europa, terwijl de sociale voorzieningen er 

Ondanks de grote economische problemen 

verbinden velen hun hoop op westerse welvaart 

nog steeds aan het idee van de vrije markt 
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nog lang niet het hetzelfde peil hebben als in het 
Westen. 
Met de opening van de het ijzeren gordijn kwamen er 
ook veel westerse ondernemingen naar Centraal-Euro

pa . Om toe te mogen treden tot de EU, moesten de 
regeringen hun economie openstellen voor deze onder
nemingen. Wie ooit is wezen winkelen in Boedapest, 
Praag of Warschau kan zich zonder probleem in Am
sterdam wanen: overal dezelfde westerse winkels en 
bijna dezelfde prijzen. Zijn de Centraal-Europese stads
centra voor ons nog steeds redelijk goedkoop, voor een 
gewone Hongaar is een biertje in een van de luxe res
taurants aan de Donau bijna onbetaalbaar geworden . 

Voorbeeld voor het Westen? 
In Centraal-Europa werd de EU lange tijd gezien werd 
als het beloofde land. Als de toetreding eenmaal een 
feit was, zouden de meeste problemen zoals armoede 
en werkeloosheid vanzelf verdwijnen. Althans, zo 
preekten veel Centraal-Europese politici . Tegelijkertijd 
werden impopulaire maatregelen door dezelfde politici 
verkocht onder de noemer dat het moest van 'Europa'. 
Toch bleef de EU lange tijd ongehoord populair. Ik kan 
me nog goed herinneren dat ik een paar jaar geleden 
door studenten uit Centraal Europa voor gek werd 
verklaard vanwege mijn opmerking dat de EU ondemo
cratisch was en dat het economisch beleid dat onder 
de Lissabon agenda bedreven werd, niet het mijne was. 
Ze vonden het gezwets dat alleen rijke burgers zich 
konden veroorloven: Europa betekent toch welvaart en 
democratie?! 
Ondertussen zijn de hoge verwachtingen wel wat naar 
beneden bijgesteld en hebben ze plaatsgemaakt voor 
een realistischer voorstelling van wat lidmaatschap van 
de EU betekent. Toch hebben veel politici hun geloof in 

meer marktwerking nog lang niet verloren. Door mid
del van lagere belastingen proberen zij zo veel mogelijk 
buitenlands kapitaal aan te trekken . Ze hopen op deze 
manier de economie van hun land verder te kunnen 
ontwikkelen . Wat er echter gevreesd moet worden , is 
dat andere (West)-Europese landen zullen volgen waar

door het effect teniet wordt gedaan. De Europese Cen
trale Bank heeft al laten weten dat West-Europa een 
voorbeeld kan nemen aan haar oostel ijke buren waar 
het gaat om de lage belastingdruk en de geringe pro
gressiviteit in het belastingsstelsel. Dat dit ten koste 
gaat van de verzorgingsstaat wordt niet vermeld, even
min wordt erop gewezen dan andere belastingen dan 
omhoog moeten gaan . 

16 Spanning augustus 2005 

Volgens de Europese Centrale Bank kan 

West-Europa een voorbeeld nemen aan de 

lage en weinig progressieve belastingdruk 

in het Oosten 

Deze ontwikkeling roept een prangende vraag op: hoe 
kunnen wij vanuit Nederland en de rest van Europa 
ertoe bijdragen dat de landen in Centraal-Europa zich 
tot volwaardige economieën kunnen ontwikkelingen 
zonder dat wij allemaal in een 'race to the bottom' 
gedwongen worden? Belangrijk is daarbij om allereerst 
vast te stellen dat democratisering en neoliberale her

vormingen niet noodzakelijkerwijs bij elkaar horen. Uit 
opinieonderzoek blijkt juist dat de eerste demonstra
ties in bijvoorbeeld Polen juist ingegeven waren door 
het feit dat mensen wilden dat het communistische 
leiders hun beloften van een eerlijke en rechtvaardige 
verdeling van goederen en kansen daadwerkelijk zou
den nakomen. Van privatisering was toen nog geen 
sprake. Politieke vrijheid schrijft niet automatisch een 

bepaald economisch systeem voor. Er zijn wel degelijk 
alternatieven mogelijk die meer sociale rechtvaardig
heid met zich meebrengen dan het huidige beleid. 
Zo is belastingcompetitie bij uitstek een terrein waar 
Europese afspraken wel degelijk nuttig zouden zijn. Tot 
nu toe lijken de verschillende lidstaten niet erg happig 
op zulke afspraken . Liever proberen zij internationale 
ondernemingen van elkaar af te vangen met zo laag 
mogelijke belastingtarieven. Ook Nederland doet hier 
vrolijk aan mee. Tegelijkertijd lijkt de Europese Com
missie, zie de Bolkensteinrichtlijn, er eerder op uit de 
laagste sociale voorzieningen tot norm te maken dan 

de nieuwe lidstaten naar het gemiddelde Europese 
niveau toe te trekken. Het is echter wel degelijk moge
lijk om door middel van Europese afspraken (gedeelte
lijk) een einde te maken aan de belastingcompetitie. 
Dit zou een belangrijke stap kunnen zijn op weg naar 
een socialer Europa, zowel voor Oost als voor West. 

Voormalige Sovjet-Unie: nieuwe regenten lijken ver
dacht veel op de oude 
Heel anders dan in nieuwe EU-lidstaten is op dit mo
ment de situatie in de voormalige Sovjet-Unie. Toen de 
Sovjet-Unie in 1991 uit elkaar viel, werden veel van de 
voormalige Sovjetrepublieken zelfstandige staten . Met 
uitzondering van de Baltische landen (Estland, Letland 



en Litouwen) kreeg het democratiseringsproces hier 
echter nauwelijks voet aan de grond . De meeste landen 
zakten al tamelijk snel terug in een autoritaire of semi
autoritaire staatsvorm. We kunnen hierbij denken aan 
het bewind in Wit-Rusland, maar ook aan Poetin die in 
toenemende mate de Russische pers onder controle 
probeert te krijgen . De grote vraag is natuurlijk waarom 
het democratiseringsproces in deze landen tot nu toe 
zo weinig succes heeft gehad. Vaak wordt dan gewezen 
op een het gebrek aan een democratische traditie. Daar 
waar de landen in Centraal-Europa voor de Tweede 
Wereldoorlog gedeeltelijk al geëxperimenteerd hadden 
met de democratische staatsvorm, was dit in de voor
malige Sovjet-Unie niet het geval. Daarom kon er ook 
niet terug gegrepen worden op oude sociale structuren 
die de overgang naar een democratie zouden verge

makkelijken . 

Afgelopen najaar leek echter het democratiseringspro
ces opnieuw op gang te komen in de voormalige Sov
jet-Unie. De vreedzame revoluties in Georgië en de 
Oekraïne gaven velen hernieuwde hoop op daadwerke
lijke democratisering. Tot nu toe echter zijn de ervarin
gen op zijn zachtst gezegd gemengd. Onlangs kopte 
de Duitse krant Die Tagesspiegel dat in de Oekraïne een 

jaar na de Oranjerevolutie veel weer bij het oude is. In 
velerlei opzicht lijken de nieuwe regenten verdacht veel 
op de oude. Dat is spijtig, omdat een gedeelte van de 
sociale bewegingen in deze landen wel degelijk een 
interessante politieke agenda heeft. Die sociale bewe
gingen zijn een echt product van het globaliseringspro
ces. Ze hebben vertakkingen in diverse landen en hou
den elkaar via e-mail en internet op de hoogte van hun 
activiteiten. Het is een bonte verzameling van mensen
rechtsactivisten, neoliberalen, meer traditionele so

ciaal-democraten en socialisten, die gemeenschappe
lijk strijden voor een democratische toekomst. 

Contacten met westerse andersglobalisten ontbreken 
helaas 
Positief aan de recente ontwikkelingen is dat democra
tisering opnieuw op de politieke agenda staat. Tegelij
kertijd hebben de nieuwe sociale bewegingen ook de 
aandacht getrokken van Amerikaanse en andere wes
terse politieke en economische organisaties. Het is 
spijtig dat de Nederlandse en Europese andersglobali
seringsbeweging tot nu toe nog nauwelijks contacten 
heeft kunnen aanknopen. Hierdoor leunen deze nieu
we bewegingen op mensen en organisaties die wel is-

waar vóór democratisering zijn, maar die neoliberale 
hervormingen net zo belangrijk vinden. Voor de SP zou 
een uitdaging kunnen zijn om samen met de Neder
landse andersglobalisten geestverwanten te ondersteu
nen zodat zij minder afhankelijk worden van organisa
ties die hen weliswaar steunen, maar tegelijkertijd ook 
hun eigen economische en ideologische belangen 
hebben. Deze strategie is waarschijnlijk succesvoller 
dan het helpen van politieke partijen in de regio. De 
meeste bestaande politieke partijen in de voormalige 
Sovjet-Unie zijn niet bepaald een schoolvoorbeeld van 
democratie, en waarschijnlijk is het democratiserings
proces meer gebaat bij het opbouwen van een sociaal 
netwerk dan het winnen van de eerstvolgende verkie
zingen door een linkse partij . 

Democratische transitie is een proces van de lange 
adem 
Als één ding duidelijk geworden is uit de ontwikkelin
gen in Oost-Europa, dan is het dat democratisering 

niet van vandaag op morgen gerealiseerd kan worden. 
Er gaan jaren overheen voordat we echt kunnen spre
ken van een volwaardige democratie. Sociale bewegin
gen die met hun voeten in de samenleving staan en 
actief bijdragen aan het totstandkomen en onderhou
den van democratische processen, zijn daarvoor on
misbaar. Deze organisaties verdienen daarom in de 
eerste plaats onze aandacht en steun. Samenwerking 
met bestaande politieke partijen is alleen dan echt 
zinvol als die duidelijk hun wortels in de samenleving 
hebben. 

Daarnaast is het belangrijk om vast te houden dat 
democratisering en neo-liberalisme niet onlosmakelijk 
bij elkaar horen. Democratie betekent niet automatisch 
privatisering en liberalisering. De westerse invloed in 
Oost-Europa laat wat dat betreft van gemengde gevoe
lens achter. De EU heeft het democratiseringsproces 
gesteund, maar tegelijkertijd sociale ongelijkheid ge
promoot onder de noemer van 'economische ontwik
keling' . Het is zaak deze twee dingen scherp uit elkaar 
te houden. Het eerste verdient onze steun, over het 
laatste kunnen we niet kritisch genoeg zijn. • 

Arjan Vliegenthart is als politicoloog verbonden aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam en het Wetenschappelijk 
Bureau van de SP. Hij doet onder andere onderzoek naar 
de economische en politieke transitie in Oost-Europa. 
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Terroristen aanpakken en de poel 
waarin ze zwemmen droogleggen! 

De door de rechtbank aan Mohammed B. 

opgelegde levenslange gevangenisstrafwas 

de enig juiste straf. De uitspraak vond 

plaats tegen de achtergrond van een toene

mend aantal terroristische aanslagen: na 

New Vork, Madrid, Bali, lstanbul, twee keer 

een serie in Londen en één in een Egyptisch 

badplaats aan de Rode Zee. Waar komen de 

haat en agressie vandaan en wat moet ons 

antwoord erop zijn? 

Tekst: Jan Marijnissen 

De groepjes die wereldwijd verantwoordelijk zijn voor 
het toenemend aantal terreuraanslagen hebben veel 
overeenkomst met terroristische organisaties als des
tijds de Rote Armee Fraktion en de Rode Brigade. Zij 
bestaan uit sektariërs die ervan uitgaan dat het 'hoge

re' doel de middelen heiligt en die daarmee hun ge
welddadig en antidemocratisch optreden rechtvaardi

gen . De leden hebben doorgaans een verwrongen 
mens- en maatschappijbeeld en sluiten zich af voor 
andersdenkenden . Ideologie en godsdienst worden 

aangeroepen als rechtvaardiging voor hun misdaden . 
In het geval van het moslimextremisme is er ook spra
ke van een culturele component: theocratie versus 

democratie en rurale versus op de stad georiënteerde 
Westerse waarden . 

'De achtergronden van het terrorisme willen 

begrijpen, is wat anders dan er begrip voor 

opbrengen' 
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De Vietnamezen, die jarenlang te maken hadden met 
Amerikaanse terreur in de vorm van bommen, napalm 
en Agent Orange hebben er nooit voor gekozen om 
onder het motto 'oog om oog, tand om tand' onschul
dige Amerikaanse burgers op te blazen en zo de oorlog 

naar de VS te verplaatsen . Moslimterroristen blijken 
daar wel voor te kiezen . Daarbij gaat het om groeperin
gen die in hun denken en doen in veel gevallen geïso

leerd staan binnen de gemeenschap waar zij uit voort
komen . Dat neemt niet weg dat ze over een netwerk 

beschikken dat hen steunt. Het zijn vissen die voldoen
de water hebben om te kunnen zwemmen, zij het in 
een kleine poel. Wij, die terrorisme onacceptabel vin

den, staan voor de vraag hoe die poel droog te leggen . 
Om over voldoende 'water' te beschikken moeten ter
roristen al dan niet terechte frustraties kunnen exploi
teren . Haat gedijt in een omgeving waarin het bestaan 
gekenmerkt wordt door onrechtvaardigheid , ongelijk
heid, onderdrukking, armoede en bovenal uitzichtloos
heid. In combinatie met het uitgangspunt dat 'het doel 
alle middelen heiligt' ontstaat dynamiet. 



Westerse Midden-Oostenpolitiek versterkt voedings
bodem terrorisme 
Nemen we het Midden-Oosten. De Arabische wereld 

staat al lange tijd in economisch opzicht op een straat
lengte achterstand ten opzichte van het Westen en 
steeds meer ook ten opzichte van de snel opkomende 

landen in Zuidoost Azië. Geen schim is er nog over van 
de culturele superioriteit zoals die nog steeds zichtbaar 
is in het zuiden van Spanje. Bitter weinig actuele zaken 
maken dat wij ons schatplichtigheid voelen ten opzich
te van de uitvinders van het schrift, de algebra en de 
astronomie. Dat komt deels door de erfenis van het 
kolonialisme en de nog steeds ongezonde eenzijdige 
belangstelling van het Westen voor deze regio (olie!), 
deels door het dictatoriale karakter van de meeste 
regimes. Regimes overigens, die voor zover zij niet 

door het Westen in het zadel zijn geholpen, altijd wel
willend tegemoet zijn getreden . Het is dan ook geen 
wonder dat het Westen beticht wordt van samenspan
ning met de onderdrukker. Ook is het niet vreemd dat 
men de westerse dubbelhartigheid van spreken over 
democratische mensenrechten in combinatie met 
actieve steun aan de onderdrukker, als hypocriet ty
peert. De harde en vaak gewelddadige onderdrukking 
van de politieke oppositie heeft in tal van Arabische 
landen tot radicalisering geleid binnen de relatief veili
ge muren van de moskee en het islamitische geloof. 
Voedingsbodem voor het terrorisme zijn de onderdruk
king van de Palestijnen die nu al vijftig jaar voortduurt 
en de invallen in en bezetting van Afghanistan en Irak. 
Ook het beledigingen van de islam, waaraan veel men
sen zich vastklampen waar het gaat om hun identiteit 
en de zin van het leven, verrijkt 'de bodem' waar het 
kwaad op gedijt. 
De achtergronden van het terrorisme willen begrijpen, 
is iets heel anders dan daar begrip voor opbrengen. 
Tony Blair en veel andere westerse leiders sluiten hun 

ogen voor de context waarbinnen het extremisme tot 
wasdom komt en bagatelliseren de relatie tussen het 
terrorisme en de politieke opstelling van het Westen 
ten aanzien van het Midden-Oosten. Dat is een stand
punt dat niet alleen vanuit het oogpunt van moraliteit 
én realiteit niet deugt, maar ook politiek totaal onver
antwoordelijk is. Het voedt de haat van miljoenen men
sen en versterkt de onveiligheid in de wereld . 

'We moeten de vissen van het water scheiden' 
Binnen Nederland versterken de gebrekkige integratie 
en discriminatie van mensen 'van buiten' de voedings

bodem voor terrorisme. Wie maatschappelijk niet vol-

waardig functioneert, wordt sneller gediscrimineerd . 
Onbekend, onbemind, gewantrouwd, gediscrimineerd. 
In feite hebben we het over twee kanten van dezelfde 

medaille die uiteindelijk alleen maar verliezers oplevert. 
Dat is ook precies de reden waarom de SP zich al vanaf 
het begin van de jaren tachtig inspant om het samen 

naar school en het gemengd wonen te stimuleren. 
Politici die beweren dat 'de tijd' het probleem van de 
segregatie uiteindelijk vanzelf oplost, hebben veel ver
prutst. Natuurlijk kan de tijd veel doen, maar we had
den 'de tijd ' kunnen helpen door verstandig beleid te 
voeren. Door zwarte en witte scholen en wijken te laten 
ontstaan, zijn er in ons land letterlijk etnische en maat
schappelijke tegenstellingen ontstaan. ledereen die 
ooit de moeite heeft genomen met de meest direct 
betrokkenen -autochtoon en allochtoon- hierover te 

spreken weet dat een overgrote meerderheid die segre

gatie ongewenst vindt. Waar studeerkamergeleerden en 
betweterige politici niet aan wilden, is voor de betrok
kenen al decennialang een waarheid als een koe: sa
menleven doe je niet alleen . 

De vis en het water moeten van elkaar worden geschei
den . Door de vissen te vangen, te berechten en hard 

doch rechtvaardig te straffen. Het proces tegen Mo
hammed B. vormt in dat opzicht een goed begin . Elke 
vorm van tolerantie ten opzichte van diegenen die zich 

gewelddadig intolerant betonen jegens een samenle
ving die tracht democratie en vrijheid te concretiseren 
is misplaatst. Zij die de oorlog hebben verklaard aan 
onze waarden, verworvenheden en beschaving, moeten 
er rekening mee houden dat de door hen zelf geheven 
ijzeren vuist uiteindelijk hen zelf zal treffen. Daarvoor 
is de inzet en waakzaamheid nodig van iedereen. Een 
democratie kan niet overleven zonder actief burger
schap en civil courage. Een bijzondere verantwoordelijk
heid ligt er bij hen die het dichtst staan bij diegenen die 

dreigen in de ban te raken van het fata morgana van de 
zogenaamde martelaarsdood. 

Tegelijkertijd ontkomen we er niet aan om ook over 
'het y.'ater', de omgeving, te spreken . Nationaal en 
internationaal moeten we proberen de voedingsbodem 
voor blinde haat en geweld weg te nemen. Dat kan 
alleen door alle mensen- hier en daar- te laten zien 
dat de intenties en het beleid van onze politieke leiders 
deugen. Dat begint met het voeren van een andere 
politiek. We zullen de harten van de verdrukten pas 
kunnen winnen voor een toekomst gebaseerd op vrij
heid, democratie en solidariteit wanneer we aan die 
drie elementen ook daadwerkelijk inhoud geven . Dat 
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'We kunnen de harten van de verdrukten pas 

winnen als we daadwerkelijk inhoud geven 

aan vrijheid, democratie en solidariteit' 

kan door zo snel mogelijk de bezetting van Irak en 
Afghanistan op te heffen, Guantànamo Bay te ont
mantelen, het Palestijns-lsraelische vraagstuk op te 
lossen door middel van een twee-staten-oplossing, en 
alle dictatoriale regimes in het Midden-Oosten aan te 
pakken. 

'Pas op voor mensen met simpele oplossingen voor 
dit ingewikkelde probleem' 
De rampspoed die het terrorisme aanricht, laat zien 
hoe kwetsbaar we zijn . Maar, al zijn we dan met zes 
miljard mensen en kent de aarde een gigantisch op
pervlak, door de voortschrijdende technologie die een 
snelle en goede nieuwsvoorziening mogelijk maakt, 
ontstaat er bij terroristische aanslagen zoals onlangs 
in Londen een bijzonder gevoel van lotsverbonden

heid . Wij zijn elkaars buren geworden en wat er in 
Londen gebeurt, raakt alle mensen. 

De vraag is of er een moment zal komen waarop wij 

ons in gelijke mate het lot van alle slachtoffers van 
terreur, onderdrukking en uitbuiting aantrekken, onge

acht nationaliteit, ras of religie? Hoe negatief de aanlei 
ding voor deze overpeinzing ook mag zijn, zij lijkt mij 
daarom niet minder waardevol. Bedreigingen en kan
sen liggen dicht bij elkaar in een wereld die scheuren 
vertoont maar ook volop in ontwikkeling is. 

Laten we ondertussen op onze hoede zijn voor diege
nen die met simpele antwoorden komen voor dit inge
wikkelde probleem. Zij spinnen garen bij de heersende 
angst, stigmatiseren hele bevolkingsgroepen, en kun
nen op termijn erger worden dan de kwaal. Ook het 
ontmantelen van de rechtstaat, waaraan generaties 
lang is gebouwd, is geen antwoord op het terrorisme. 
Het verbieden aan iets te denken of iets te vinden , het 
inperken van rechten van verdachten en gestraften en 
het inperken van de vrijheid van meninguiting zal ons 
niet echt helpen in deze. Zelfs ten tijde van de Molukse 
treinkapingen en gijzelingen in de jaren zeventig wer
den deze opties niet eens genoemd, niet door links en 
niet door rechts . Slechts een politiek die de terroristen 

aanpakt en gericht is op het droogleggen van de poel 
waarin terroristen zwemmen, kan succesvol zijn . • 



I) DOORLEESVOER 
Over de toekomst van Europa ná het 'nee' van Nederland en Frankrijk 
zijn nog geen boeken verschenen, maar het debat wordt wel al 
gevoerd op diverse interessante Engelstalige websites. 

On line 
www.poptel.org.ukjscgn 
The Socialist Campaign Group is een initiatiefvan 
parlementariërs uit de linkervleugel van de Britse 
Labourpartij . Bekende leden zijn Diane Abbott, Tony 
Bennen jeremy Corbyn . Zeker over internationale 
kwesties en verhoudingen zijn hier vaak geluiden te 
horen die zo uit de monden van SP-vertegenwoordi 
gers zouden kunnen komen. Via de site kunnen geïnte

resseerden lid worden van de nieuwsbrief waarin regel 
matig over Europa wordt gepubliceerd. Op de site zelf 
wordt een selectie van de artikelen gepubliceerd. 

www.policy-network.net 
Policy Netwerk is een denktank die in 2000 is opge
richt door voorstanders van 'de derde weg' met steun 
van politici als Bill Clinton, Tony Blair, Giuliano Amato, 
Gerhard Schröder, Göran Persson en Wim Kok. Het 
doel is om het debat te stimuleren en politici en den
kers van 'centrum-links' met elkaar in contact te bren
gen. Deze denktank, in Nederland gelieerd aan de 
Wiarda Beekmanstichting van de PvdA, heeft onder 
meer het boek 'Economie Reform in Europe- Priorities 
for the next five years' uitgegeven. Hierin wordt de 
sociale agenda voor Europa bepleit zoals centrum-links 
die voor ogen heeft. 

www.social-europe.org.uk 
Ook het Britse Centre fora Social Europe is centrum
links, maar neigt toch meer naar de SP-visie dan naar 

die van de sociaal-democraten. De organisatie is opge
richt in 2004 om de progressieve zaak in Europa te 
bepleiten. Er zijn geen officiële banden met politieke 

partijen, er wordt vooral samenwerking gezocht met 
vakbonden. Progressieve politiek in Europa komt niet 
dichterbij door een steeds verdergaande politieke inte
gratie van de EU, is één van de uitgangspunten. Demo
cratie is volgens het Centrum gebaat bij het principe 
dat beslissingen het best op een zo laag (lokaal) moge
lijk niveau worden genomen. Men wil het debat over de 
toekomst van Europa faciliteren voor iedereen die 

hieraan vanuit links perspectiefwil bijdragen . 

www.spectrezine.org 
Op de Engelstalige website van het radicale online 
tijdschrift Spectre publiceert oprichter Steve McGiffen 
regelmatig interessante artikelen over het Europa van 
nu en van de toekomst. Zo schreef de voormalig mede
werker van de Europese SP-fractie in Brussel onlangs 
een uitgebreide bijdrage over de dictatuur van de ban
kiers in Europa. 

www.theepc.be 
The European Policy Centreis een denktank/lobbyclub 
van klassieke Eurofielen die zich inzetten voor verdere 
Europese politieke integratie. Ook hier uiteraard ruimte 
voor de discussie over de toekomst van Europa, maar 
dan vanuit het perspectiefvan de 'verliezers' van de 
grondwetreferenda. De centrale vraag is hier dus: hoe 
reanimeren wij ons Europese project. Onder de leden 
en sponsors bevinden zich ondermeer Microsoft, 
Boeing, Nike, GlaxoSmithKiine, ExxonMobil, Coca
Cola, Lockheed Martin en Pfilzer. Allemaal ter meerde
re eer en glorie van de democratie ... Een aanrader on
der het motto 'know thy enemy' . 
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Hetrïke . 
roo1eleven 
In een serie artikelen schetst 
Ronald van Raak de geschiedenis 
van het socialisme in Nederland 

Deel7: 

Wethouderssocialisme 
Wouter Bos regeert liever met het CDA of de WD, dan 
met de SP. De PvdA-leider vraagt zich af of de SP be
stuursverantwoordelijkheid kan dragen. Dit verwijt 
werd de sociaal-democraten voor de Tweede Wereld
oorlog ook zélf gemaakt. Christelijke en liberale par

tijen weigerden destijds te regeren met de SDAP. 
Lokaal werden wél colleges gevormd en lieten SOAP
wethouders zien dat socialisten bij uitstek goede be
stuurders kunnen zijn. De latere minister-president 
Willem Drees was tussen 1919 en 1933 wethouder in 
Den Haag. Hij was een pleitbezorger van het 'wethou
derssocialisme': het 'opbouwende werk in de gemeen
tebesturen' dat volgens Drees een betere propaganda 
voor het socialisme was dan 'de hardnekkige, maar 
vergeefse oppositie' in de Tweede Kamer. 
Vooral Amsterdam heeft voor de Tweede Wereldoorlog 
beroemde SOAP-wethouders voortgebracht, zoals 
Floor (Fiorentinus) Wibaut, die met enkele korte onder
brekingen wethouder was van 1914 tot 1931 . Jets min
der bekend is Monne (Salomon Rodrigues) de Miran
da, die tussen 1919 en 1939 vier keer wethouder was. In 
weerwil van de bezuinigingspolitiek van regeringen van 
christelijke en liberale kleur slaagde hij er lokaal in om 
sociale woonwijken te bouwen, in de stijl van de Am
sterdamse School. 

Sociale woningbouw 
Monne de Miranda (1875-1942) was een schoolvoor
beeld van het emancipatiestreven dat de SDAP voor
stond. Hij werd geboren in de Nieuwe Kerkstraat, in 
het hart van de Amsterdamse jodenbuurt. De familie 
De Miranda stamde af van Spaans-Portugese joden die 
in de Gouden Eeuw naar Amsterdam waren gekomen. 
Op 11 -jarige leeftijd werd Monne leerling in een dia
mantslijperij . Later werd hij actief in de Algemeene 
Nederlandsche Diamantbewerkersbond en in de SDAP. 
In 1911 kwam hij in de Amsterdamse gemeenteraad. 
De Miranda was geen revolut ionaire, maar een parle
mentaire socialist. Als afdelingsvoorzitter vocht hij een 
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ideologische strijd met revolutionairen als David Wijn
koop, die de partij zou verlaten en later als communis
tisch raadslid felle oppositie zou voeren tegen De Mi
randa. 
Mede door de ontwikkeling van de haven was Amster
dam in de laatste decennia van de negentiende eeuw 
snel gegroeid. Steeds meer arbeiders waren naar Am
sterdam getrokken, waar veel grote gezinnen opeenge
pakt zaten in kleine krotwoningen . De woningwet van 
1901 had gemeenten middelen in handen gegeven om 
sociale huisvesting mogelijk te maken, door grond te 
onteigenen en subsidies te geven voor de bouw van 
woningen . Vakbonden, kerken en gemeenten richtten 
woningbouwverenigingen op, met mooie namen als 
De Dageraad en Eigen Haard. De regering gaf in de 
jaren twintig voorrang aan de particuliere bouw door 
ondernemers en beleggers. Evenals nu werden veel 
slechte woningen opgeruimd, en kwamen daar vooral 
duurdere woningen voor in de plaats, die voor armere 
gezinnen onbetaalbaar waren. 

In Amsterdam was de SDAP na de invoering van het 
algemeen kiesrecht in 1918 sterk gegroeid . Vanaf1919 
maakten de sociaal-democraten colleges met christelij
ke en liberale partijen, maar hadden rode wethouders 
belangrijke portefeuilles in handen als Financiën en 
Volkshuisvesting. Zij probeerden de woningbouw te 
stimuleren, bijvoorbeeld met gemeentegaranties voor 
de leningen die woning
bouwverenigingen moes
ten afsluiten om goedkope 
huurwoningen te kunnen 
bouwen. De Miranda stel
de in 1922 'dat de toestan
den op woninggebied in 
Amsterdam niet donker 
genoeg afgeschilderd 
kunnen worden.' Samen 
met de linkse architect 

* 



Monne de Miranda (1875-1942) 

Hendrik Petrus Berlage nam hij het initiatief tot de 
bouw van nieuwe arbeiderswijken, in de stijl van de 
Amsterdamse School (zie afbeelding'~ ) . 

Nog steeds vallen in 'het Zuid van Berlage' of de 
Spaarndammerbuurt de zorg op waarmee deze huizen 
destijds zijn gebouwd. Ze zijn goedkoop, maar toch 
veel mooier dan de latere bouw. Én duurzaam: ze staan 
er nog steeds goed bij! Ook is de pedagogische bezie
ling van de bouwers te zien, die met deze arbeidershui
zen een burgerlijke levensstijl voor de arbeiders moge
lijk wilden maken. 'Achter de imposante bakstenen 
gevelwand, alsof het een burcht betrof, vond het gezin 
een nieuw thuis,' meent cultuurhistoricus Boudewijn 
Bakker in Ach Lieve Tijd, over de Amsterdammers en 
hun huizen (1990): 'Niet meer de straat en de kroeg, 
waar de slecht behuisde arbeider zijn plezier zocht, 
maar de huiskamer moest centraal staan. Vandaar dat 
de ramen opzettelijk klein waren gehouden.' In veel 
van deze wijken stelde de gemeente woningopzichter
essen aan, die niet alleen moesten toezien op de beta
ling van de huur, maar ook op de verzorging van de 
kinderen, en die bemiddelden bij burenruzies. 

In de jaren twintig werd onder De Miranda ook een 
begin gemaakt met de bouw van de zogenaamde 'tuin
dorpen' in Watergraafsmeer ('Betondorp'), Nieuwen
dam en Buiksloterham. Hier probeerden bouwers in 
ruim opgezette woonwijken met laagbouw en veel 
groen de nieuwe arbeidsmigranten een meer 'dorps' 
alternatief te bieden . 
Behalve met woningbouw hield De Miranda zich ook 
bezig met de bouw van gemeentelijke was- en badhui
zen, als bijdrage aan de hygiëne. En met de bouw van 
zwembaden, zoals in 1932 het Amstelparkbad, nu het 
De Mirandabad genoemd (aan de De Mirandalaan). 
'Wil je baaje, wil je sjwemme, dan moet je De Miranda 
sjtemme! ', luidde in 1931 een verkiezingsleus van de 

SDAP. Veel aandacht besteedde De Miranda bovendien 
aan de levensmiddelenvoorziening, om de armen te 
kunnen voorzien van bijvoorbeeld melk en vis. 

Werkloosheid en jodenhaat 
In de jaren dertig werd het gebrek aan woningen over
schaduwd door het gebrek aan werk. In 1929 was we
reldwijd een economische crisis uitgebroken, die dui
zenden arbeiders werkloos had gemaakt. Amsterdam
sche Werkloczen Strijd Comités werden opgericht, 
waarin communisten een grote rol speelden . Zij orga
niseerden protestbijeenkomsten. De strijd tegen de 
werkloosheid was in juli 1934 ook een aanleiding voor 
de jordaanoproer, toen het leger met pantserwagens 
de volkswijk binnentrok om de protesten neer te slaan. 
Mede in reactie op de onlusten kwam De Miranda met 
een lokaal werkgelegenheidsplan, door de uitvoering 
van grote openbare werken, die aan duizenden werklo
zen werk moesten verschaffen. Door dit plan werden 
rioleringen aangelegd, bruggen en wegen gebouwd en 
huizen opgeknapt. Het meest bekende onderdeel is de 
aanleg van het Amsterdamse Bos. 
In deze tijd van crisis groeide de oppositie tegen de 
sociaal democraten snel. Van communisten als Wijn
koop, maar steeds meer ook van de Nationaal-Socialis
tische Beweging. Vanuit rechts-radicale kringen kwam 
kritiek op bestuurders met een joodse achtergrond. 
Gilles Borrie meent in de wat taaie biografie Monne de 
Miranda (1993) dat deze het slachtoffer is geworden 
van een hetze door De Telegraaf. Dit dagblad beschul
digde de wethouder in 1939 van fraude bij de uitgifte 
van bouwgrond . Een commissie van de gemeenteraad 
deed onderzoek naar de beschuldigingen, die De Mi
randa zeer aangrepen en de depressies versterkten 
waar hij vaker aan leed. Zo erg zelfs, dat hij werd opge
nomen in een verpleeginrichting. De Miranda was dan 
ook niet aanwezig bij de discussie in de gemeenteraad 
over de beschuldigingen. De commissie had hem vrij· 
gepleit van corruptie, maar toch kreeg hij onvoldoende 
steun van zijn eigen partij en moest hij aftreden . In juli 
1942 werd De Miranda door de Duitse bezetters opge
pakt. Kort daarop overleed hij in kamp Amersfoort. 

De ~iranda was één van de sociaal-democratische 
bestuurders in het interbellum die onder rechtse rege
ringen probeerden om lokaallinkse politiek te bedrij
ven . De rode wethouders in het interbellum laten zien 
hoe in tijden van bezuinigingen met veel creativiteit 
toch sociaal beleid mogelijk is. Hun wethouderssocia
lisme heeft bovendien de weg vrijgemaakt voor de 
naoorlogse kabinetten van Drees. Maar voordat Drees 
aan bod komt, bekijken we volgende maand eerst hoe 
het de communisten na de oorlog is vergaan. • 
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De nieuwe 

cursuskalender 
Voor antwoorden op vragen als: is uit! 
• hoe richt je een afdeling op? 

• waar moet je op letten in contacten met de media? 

• welke bagage heb je nodig als nieuw bestuurslid? 

• wat maakt jou tot een goed debater? 

En nog heel veel meer organiseert het SP-Studiecentrum onmisbare cursussen. Je vindt ze allemaal 
op www.spnet.nl. Ga snel kijken, en maak je keuze uit het verrassend veelzijdige aanbod voor het 
seizoen 2005 - 2006. 
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