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1.1. Aan het begin van een nieuwe eeuw moet de sociaal-democratie haar houding bepalen tegenover 

ingrijpende maatschappelijke veranderingen. Waar staat de Partij van de Arbeid als het gaat om de 

Europese integratie, om de mondialisering van de economie, om de nieuwe kloof tussen arm en rijk in 

de wereld, om de fragiele internationale orde, om de kansen en risico's van nieuwe technologieën, om 

de aantasting van het leefmilieu, om nieuwe vormen van emancipatie en om migratie en culturele ver-

schillen? Al deze kwesties vragen om politieke antwoorden. 

1.2. Soms is het alsof de ontwikkelingen in de wereld ons overkomen; alsof de nieuwe samenleving een-

voudigweg ontstaat, ongeacht de bemoeienissen van politiek actieve burgers, ongeacht de inzet van 

politieke partijen, en in weerwil van het beleid van overheden. Is er nog wel plaats voor progressieve 

politiek? En is het met 'de verplaatsing van de politiek' - die neerkomt op een verlies aan sturingsver-

mogen voor de overheid - nog wel mogelijk onze idealen langs politieke weg te verwezenlijken? 

1.3. Er is alle reden om opnieuw te kijken naar de beginselen die de sociaal-democratische beweging al 

meer dan honderd jaar schragen. Zijn ze robuust en scherp genoeg om ook in de komende tijd een 

eigen inhoud te geven aan het streven naar sociale rechtvaardigheid? Of zijn onze politieke idealen niet 

meer in staat om richting te geven aan een politiek van maatschappijverbetering die mensen inspireert 

en beweegt? 

1.4. Dit Beginselprogramma is een poging de beginselen van de sociaal-democratie in het licht van nieuwe 

uitdagingen opnieuw te verwoorden. Want de sociaal-democratie is een beweging met een historische 

missie: zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid, voor vrede en veiligheid, voor duurzaamheid, voor 

internationale solidariteit. Doel is en blijft 'een samenleving op de grondslag van geestelijke en staat-

kundige vrijheid' (Beginselprogramma 1947). 

2.1. De Partij van de Arbeid maakt deel uit van een internationale, wereldomspannende sociaal-democra-

tische beweging. Deze beweging ontleent haar bestaansrecht aan de permanente strijd voor menselij-

ke waardigheid, sociale rechtvaardigheid, daadwerkelijke vrede en democratische verhoudingen. 

Sociaal-democraten zetten zich overal ter wereld in voor de emancipatie van verdrukte klassen, groe-

pen en individuen. In het emancipatiestreven komen verschillende uitgangspunten samen: het erken-

nen van gelijkwaardigheid en het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen; het besef van onder-

linge afhankelijkheid en verbondenheid, tot uitdrukking komend in solidariteit en in het streven naar 

duurzame economische en ecologische ontwikkeling; respect voor keuzevrijheid en individuele ont-

plooiing en hiermee samenhangend een visie op een democratische cultuur. 

1. Gelijkwaardigheid, vn/held en solidariteit 

2.2. Aan het handelen van de Partij van de Arbeid ligt het geloof in de gelijkwaardigheid van mensen ten 

grondslag. De Partij van de Arbeid streeft dan ook naar een zo eerlijk mogelijke verdeling van levens- 
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kansen. Verder keert ze zich tegen elke vorm van discriminatie. En ze heeft een samenleving voor ogen 

waarin de menselijke waardigheid in aanzien staat. Tot die menselijke waardigheid behoort ook een 

respectvolle omgang met de natuur en het menselijk lichaam. 

2.3. Op basis van het beginsel van gelijkwaardigheid zet de Partij van de Arbeid zich in voor de uitbreiding 

en ontwikkeling van ieders individuele vrijheden en van de capaciteiten van alle burgers om het leven 

te leiden dat zij met reden waardevol vinden. Vrije mensen hebben daarbij echter altijd met elkaar reke-

ning te houden. De sociaal-democratie bevordert daarom het evenwicht tussen rechten, verantwoor-

delijkheden en plichten. 

2.4. Solidariteit inspireert sociaal-democraten op te komen voor de zwakkeren en verdrukten. Solidariteit is 

belangrijk in alle spanningsvolle verhoudingen tussen mensen: bij de verdeling van levenskansen, bij 

sociale rechtvaardigheid tussen de generaties, bij de combinatie van arbeid en zorg, bij de omgang met 

oude en nieuwe risico's, bij de inrichting van het onderwijs en bij de vormgeving van de openbare ruim-

te. Solidariteit is het grondmotief van de verzorgingsstaat (inkomensvoorzieningen, gelijke toegang tot 

onderwijs en gezondheidszorg). Maar solidariteit is niet identiek met de vormen die de verzorgingsstaat 

heeft aangenomen; solidariteit moet altijd opnieuw georganiseerd worden. Voor een overtuigende ver-

zorgingsstaat moeten velen bijdragen aan én profiteren van sociale en collectieve voorzieningen. 

Sociaal-democraten zetten zich actief in voor de organisatie van solidariteit tussen rijk en arm, tussen 

groepen en tussen generaties, hier en in de rest van de wereld. 

2.5. De sociaal-democratie streeft een samenleving na waarin samenwerking en solidariteitsbesef gedijen, 

terwijl vrijheidsdrang volop de ruimte krijgt. Dat is nooit zonder problemen omdat er tussen samen-

werking en solidariteitsbesef enerzijds en vrijheidsdrang anderzijds een spanning bestaat die vele vor-

men aan kan nemen. Het is daarom van belang gelijkwaardigheid, solidariteit en vrijheid in relatie tot 

elkaar te zien, want alleen dan is er uitzicht op sociale rechtvaardigheid. Solidariteit is nodig voor een 

klimaat waarin mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Maar vrijheid die de gelijkwaardigheid van 

anderen niet serieus neemt, is onvolledig. 

2.6. De Partij van de Arbeid gaat bij dit alles uit van de mens als actief bewerkstelliger van verandering, 

zowel individueel als collectief. De politiek, opgevat als gezamenlijke vormgeving van de maatschap-

pelijke ontwikkeling, ontleent daaraan haar betekenis. 

2. Gelijke kansen en de lof van het verschil 

2.7. Mensen zijn gelijkwaardig, gelijk voor de wet, maar verre van identiek. Wanneer ze hun talenten en 

capaciteiten vrijelijk kunnen ontplooien, ontstaat een gedifferentieerde, veelvormige samenleving. 

2.8. De Partij van de Arbeid waardeert deze verschillen - zo men wil ongelijkheden - positief. Essentieel acht 

ze het onderscheid tussen enerzijds 'scheppende' culturele ongelijkheid en anderzijds 'remmende' 

maatschappelijke ongelijkheid in de vorm van ongelijke levenskansen en sterke sociaal-economische 

verschillen. Deze maatschappelijke ongelijkheid overwoekert en vertekent de 'natuurlijke' verschillen 
8 tussen mensen en belemmert daarmee ook de persoonlijke en maatschappelijke creativiteit. Een wer- 

kelijke gelijkheid van kansen opent de weg naar een samenleving die veelvormiger en veelkleuriger is 

dan de huidige. 

2.9. Verschil en variëteit (sociaal-economisch, ecologisch, cultureel) zijn belangrijke criteria om de maat-

schappelijke ontwikkeling mee te beoordelen. De Partij van de Arbeid keert zich tegen eenvormigheid 

en gelijkschakeling als die het gevolg zijn van overmatige overheidsbemoeienis, maar ook als die het 

gevolg zijn van een aan zichzelf overgelaten marktmechanisme en van roofbouw op de natuur. Ze 

bindt de strijd aan met intellectueel conformisme van elke soort. Ze kritiseert de huidige zogenaamde 

'individualistische' samenleving; niet omdat ze te individualistisch is, maar omdat de waarde en poten-

tie van ieder individu juist onvoldoende tot hun recht kunnen komen. 

2.10. Keuzevrijheid is geen gegeven, maar moet steeds weer door mensen zelf uitgebreid en vormgegeven 

worden, tegen de verdrukking in; verdrukking door commercialisering, gevestigde instituties en struc-

turen en - niet in de laatste plaats - de macht van de gewoonte. 
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3. Een besef van onderlinge afhankelijkheid en verbondenheid 

2.11. Gelijke kansen, de ontwikkeling van ieders capaciteiten, individuele rechten in balans met plichten en 

verantwoordelijkheden - dat zijn drie essentiële onderdelen van het sociaal-democratisch programma. 

De kern is mensen te helpen om zichzelf te helpen  ('empowerment').  Sociaal-democraten verwachten 

veel van onderwijs en vorming: ontwikkeling van ieders talenten en capaciteiten, inburgering in de 

samenleving, leren omgaan met veranderingen, en het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn 

om in een kenniseconomie een zinvol bestaan op te kunnen bouwen. 

2.12.  'Empowerment'  omvat meer dan hulp bij ontplooiing. Het gaat om een besef van eigen kracht in ver-

bondenheid met anderen. Als pogingen om mensen te helpen vastlopen in goedbedoeld paternalisme 

en vernederende bureaucratie, is dat niet alleen strijdig met onze idealen van gelijkwaardigheid, vrij-

heid en solidariteit, maar wordt ook het doel van  'empowerment'  niet bereikt. Ieder mens heeft in het 

leven ondersteuning nodig om zich te ontwikkelen. De soort ondersteuning kan per persoon sterk ver-

schillen. Wie tijdelijk of blijvend op de hulp en bescherming van anderen aangewezen is, dient daarop 

te kunnen rekenen en met waardigheid behandeld te worden. 

2.13. Solidariteit hangt voor de Partij van de Arbeid met een dergelijk besef van onderlinge afhankelijkheid 

en verbondenheid samen (het wederkerigheidsbeginsel). Wat mensen overkomt, is maar voor een deel 

hun eigen keuze en verantwoordelijkheid en berust voor de rest op toeval en  (on-)geluk - bijvoorbeeld 

de plaats in de wereld waar men geboren wordt. Elke samenleving is bovendien een sociaal-economi-

sche en ecologische risicogemeenschap, met alle wederzijdse (in toenemende mate: internationale) 

afhankelijkheden van dien. Duurzame ontwikkeling is het leidmotief voor zo'n ecologische risicoge-

meenschap. 

2.14. Het besef dat wat iedereen toebedeeld krijgt niet in alle opzichten 'verdiend' is, is wezenlijk voor een 

beschaafde samenleving en ook voor het maatschappelijk draagvlak van een op het principe van de 

sterkste schouders, de zwaarste lasten' gebaseerd belastingstelsel. De Partij van de Arbeid keert zich 

met kracht tegen elke tweedeling van de samenleving. Mensen die door het lot, hun afkomst, de markt 

of de macht gunstig bedeeld zijn, mogen geen beslissende voorsprong hebben op mensen die minder 

levenskansen en respect krijgen toebedeeld. De sociaal-democratie staat voor een rechtvaardige ver-

deling van zowel  'goods'  als  bads'.  De kennismaatschappij moet dienstbaar zijn aan de ontplooiing van 

al haar burgers en moet iedereen stimuleren tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid; ze mag 

mensen niet uitsluiten. 

4. Ontplooiing in een democratische cultuur 

2.15. Gelijkwaardigheid, vrijheid en solidariteit komen tot hun recht in een democratische cultuur, waarin 

burgers elkaar als gelijken tegemoeifreden. Dat betekent dat machtsuitoefening steeds aan het afleg-

gen van verantwoording gebonden dient te zijn en dat de materiële welvaartsverschillen tussen bur- 

gers beperkt blijven. 9 

2.16. Zo'n egalitaire cultuur is ook de beste context voor een vrije wisselwerking tussen levensstijlen en voor 

het democratisch debat over politieke, culturele en artistieke opvattingen en voorkeuren (over smaak 

valt wel degelijk te twisten). De Partij van de Arbeid wenst bij te dragen aan culturele vernieuwing. Dat 

vereist ook uitwisseling tussen culturen; een uitwisseling die - op basis van wederzijds respect - best 

confronterend mag zijn. 

2.17. Uitsluiting, discriminatie en maatschappelijke tweedeling hebben, in dit licht bezien, niet alleen een 

sociaal-economische maar ook een culturele dimensie. Ze verdienen een overtuigende bestrijding. Dat 

vraagt om hoogwaardig onderwijs voor iedereen en een ruimhartige en effectieve sociale politiek. Maar 

het stelt ook eisen aan stedenbouw en ruimtelijke ordening, aan de infrastructuur en aan de inrichting 

van de openbare ruimte (de straten, de pleinen, de parken). De Partij van de Arbeid zet zich in voor 

een toegankelijk en levendig publiek domein: plaatsen van uitwisseling tussen uiteenlopende bevol-

kingsgroepen (zoals de stad, de media, de kunst). In complexe samenlevingen zijn uitwisseling, weder-

zijds leren en erkenning over en weer voorwaarden voor vertrouwen en stabiliteit. 

Voorstellen voor partijvernieuwing en een nieuw beginselprogramma 



5. Idealen als oproep 

2.18. De idealen van de sociaal-democratie, die in deze vier punten kort beschreven zijn, worden niet zo-

maar realiteit. Ze zijn een oproep aan iedereen die zich burger vindt van een vrije, gelijke en sociale 

politieke gemeenschap. Ze houden een opdracht in aan die burgers die publieke taken en Verant-

woordelijkheden op zich nemen - als kiezers, als volksvertegenwoordigers, als ambtenaren en als 

bestuurders, maar ook als deelnemers aan het publieke debat en in elke andere rol of functie die zo'n 

publieke gerichtheid kent. De sociaal-democratie is een van de erfgenamen van de idealen van de 

Franse Revolutie, van het tijdperk van de Vooruitgang. Ze kenmerkt zich door zowel een kritische als 

een constructieve houding. Onderscheidend zijn daarbij onze internationale gezindheid, onze steun 

aan emancipatie en ons besef van solidariteit en duurzaamheid. 

2.19. Aan het begin van de 21ste eeuw staat de sociaal-democratie voor de opgave drie verschillende aspira-

ties met elkaar te verenigen: (1) het streven naar een actieve productie en herverdeling van welvaart, (2) 

de verantwoordelijke omgang met de (ecologische en technologische) risico's die hierbij worden aange-

gaan en (3) het in dit kader ontwikkelen van een moreel hoogstaande samenleving. In feite heeft de 

Engelse cultuur-socialist Richard Tawney deze opgave in het midden van de vorige eeuw al treffend ver-

woord:  'What  matters to a society is  less what it owns than what it  is and  how it uses its possessions. It  

is  civilized  in  so far  as  its conduct  is  guided by  a  just appreciation  of spiritual  ends,  in  so far  as  it uses its 

material  resources to  promote the dignity  and  refinement  of  the individual human beings who compo-

se it.'  (Wat een samenleving tot samenleving maakt, is minder wat men heeft dan wat men is en hoe 

men zijn bezittingen gebruikt. Een samenleving is beschaafd naarmate men zijn handelen laat leiden 

door een juist begrip van geestelijke waarden, en naarmate men zijn materiële hulpbronnen inzet om de 

waardigheid en de ontplooiing te bevorderen van de mensen die er als individuen deel van uitmaken.) 

3.1. De beginselen van de Partij van de Arbeid zijn geen universele waarheden waar elke sociaal-democraat 

in alle omstandigheden blind op kan varen. Er is altijd een vertaalslag nodig om datgene waar we voor 

staan om te zetten in datgene wat we willen bereiken. De idealen, doelstellingen en beginselen van de 

Partij van de Arbeid moeten zich telkens in praktisch politiek handelen bewijzen. Daarbij neemt de soci-

aal-democratie een kritischconstructieve houding aan tegenover maatschappelijke en politieke vraag-

stukken. 

3.2. De grootste problemen waarvoor een politiek antwoord moet worden gevonden, zijn problemen op 

wereldschaal: oorlog, misdaad, armoede, scheefgroei, milieubederf en technologische risico's. Voor de 

Partij van de Arbeid staan internationale solidariteit, duurzaamheid, en vrede en veiligheid daarbij voor-

op. In het licht van de harde realiteit zijn dit vaak niet meer dan mooie woorden. Om daar iets van waar 

10 te maken zijn effectieve en democratische instituties nodig. Dat vergt de hervorming van bestaande en 

de oprichting van nieuwe organisaties en verbanden. 

3.3. De sociaal-democratische voorkeur voor een sterk, sociaal en democratisch Europa betekent dat we tel-

kens de kracht zoeken van Europese instellingen om mede van daaruit invloed uit te oefenen op 

wereldschaal. Europa is voor de sociaal-democratie de beslissende, zij het niet de enige machtsarena. 

Inzet van het Europese project moet zijn effectief inhoud te geven aan de vérstrekkende doelstellingen 

van internationale solidariteit. Dat kan bijvoorbeeld door sociale en ecologische eisen aan producenten 

te stellen en door bij de uitbreiding van de Europese Unie niet alleen te denken aan nationale belan-

gen maar ook aan de ontwikkelingskansen van de landen die zich bij de Europese Unie aansluiten en 

van de landen die in haar invloedssfeer liggen. 

1. De mondialisering van de economie versus de ongelijke verdeling van levenskansen 

3.4. In de kenniseconomie die zich dankzij technologische ontwikkelingen in snel tempo manifesteert, val-

len fysieke grenzen weg. Markten worden wereldwijd met elkaar verbonden, voor economische acti- 
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viteiten ligt de wereld open. De samenleving internationaliseert: landen en volkeren hebben in toene-

mende mate te maken met andere landen en volkeren. Isolationisme is nergens nog een levensvatba-

re optie. De vervlechtingen zijn niet alleen economisch en technologisch van aard, maar ook ecologisch, 

cultureel en politiek. 

3.5. De mondialisering van de economie biedt aan de ene kant een hoopvol perspectief op aanhoudende 

economische groei. Het is belangrijk mensen in alle delen van de wereld meer mogelijkheden te bie-

den om zelf economisch actief te zijn en in de welvaart te delen. Aan de andere kant biedt de integra-

tie van veel ontwikkelingslanden in de wereldmarkt een deel van de bevolking al wél meer welvaart en 

ook meer vrijheid en veiligheid. Maar er is nog lang geen sprake van een menswaardig bestaan voor 

iedereen. Een belangrijk deel van de wereldbevolking leeft op of onder het bestaansminimum en heeft 

niet of nauwelijks toegang tot essentiële voorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting. 

Vaak is de bevolking ook verstoken van democratische rechten. De agenda die uit dit alles voortvloeit, 

is duidelijk. Er moet gewerkt worden aan een eerlijke verdeling van levenskansen, binnen en tussen de 

rijke en arme delen van de wereld. Vrije markten vereisen effectieve overheden die de markten regu-

leren en de bevolking sociale bescherming bieden. Hoewel er vele mogelijkheden zijn om een politie-

ke gemeenschap te vormen die deze doelen nastreeft, zullen de waarden van de democratie en de 

rechtsstaat daarin hoe dan ook op de een of andere manier gestalte moeten krijgen. 

3.6. De wereldomvattende economie brengt naast een ongekende welvaartsstijging ook nadelen met zich 

mee: aantasting van het leefmilieu; nieuwe, technologisch bepaalde risico's voor gezondheid en veilig-

heid; een doorslaand consumentisme; en een economisering van het wereldbeeld waardoor het geld 

de maat der dingen is. 

3.7. Bij deze problemen op wereldschaal is de macht van nationale overheden beperkt. De Europese Unie 

moet daarom haar economische en politieke macht vaker en effectiever inzetten om de uitwassen van 

de mondiale economie te corrigeren. Een sterk, sociaal en democratisch Europa kan ook zijn gewicht in 

de strijd werpen om te komen tot een eerlijker verdeling van levenskansen over de hele wereld. Sociaal-

democraten zullen zich intensief bezighouden met het debat over de nieuwe Europese instituties die 

- nodig zijn om van Europa niet alleen een democratische en doeltreffende politieke eenheid te maken 

maar ook een instrument om wereldwijd rechtvaardige verhoudingen tot stand te brengen. 

2. Het verlangen naar een effectieve internationale rechtsorde 

3.8. In de internationale verhoudingen is de verdeling in machtsblokken van oost en west ten einde. Maar 

de noodzaak voor de sociaal-democratie te streven naar 'sociale gerechtigheid, bestaanszekerheid en 

volkswelvaart, geestelijke vrijheid en wereldvrede' (Beginselprogramma 1947) is onverminderd actueel. 

De Partij van de Arbeid streeft een internationale rechtsorde na gericht op bevordering van de vrede, 

op eerbiediging van de mensenrechten en op beperking van de bewapening. 

3.9. Voor successen op dit terrein is niet alleen idealisme vereist, maar ook erkenning van de grote proble- 

men die aan de opbouw van een effectieve internationale rechtsorde verbonden zijn. Veel vormen van 11 

conflict en geweld in de wereld (etnisch, religieus, geopolitiek) hangen samen met onderontwikkeling 

en een overmatige (bevolkings-)druk op grond en grondstoffen. Zonder een internationaal beleid dat 

deze sociaal-economische en ecologische problemen consequent bestrijdt, blijft een internationale 

rechtsorde een abstractie. 

3.10. Een internationale rechtsorde kent zijn eigen, interne dilemma's. De ene doelstelling (handhaven van 

de vrede) kan op gespannen voet staan met de andere doelstelling (bescherming van de mensenrech-

ten). Om de mensenrechten te beschermen kan het nodig zijn tot militaire interventie over te gaan. 

Hierbij zijn pijnlijke afwegingen nodig ten aanzien van de risico's en de kansen op succes. Deze dienen 

in alle nuchterheid te worden gemaakt, waarbij het humanitaire belang en niet geopolitiek voorop dient 

te staan. In het besef dat het gebruik van geweld ten behoeve van de vrede ook altijd een nederlaag 

betekent voor betere, vreedzamere vormen van conflictbeslechting, moet militaire interventie een laat-

ste middel zijn en onder gezag staan van de Verenigde Naties. 

3.11. Het verlangen naar een effectieve internationale rechtsorde berust op solidariteit over grenzen heen. 

Het voorbeeld van de humanitaire militaire interventie maakt dat ook duidelijk. Solidariteit geldt ook 
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de slachtoffers van genocide, vervolging en verkrachting. Zij blijven welkom in Europa als vluchteling 

en migrant. Solidariteit die voortkomt uit respect voor de diversiteit van mensen vereist wederkerigheid 

en gelijkwaardigheid. Solidariteit met en emancipatie van de armen en rechtelozen betekent het op 

basis van gelijkwaardigheid wegwerken van de armoede in de wereld, met als gevolg dat mensen onaf-

hankelijk en zelfredzaam worden en bestaanszekerheid en welvaart verwerven. 

3. Het probleem van de migratie 

3.12. De toenemende migratiestromen in de wereld worden gevoed door het verlangen van mensen naar 

een betere toekomst, voor zichzelf en hun kinderen. In de meeste gevallen is migratie echter niet een 

vrije keuze, maar het gevolg van oorlog en onderdrukking. Als veel mensen uit een gebied wegtrek-

ken, betekent dit dat de kansen op welvaartsgroei en politieke zelfbestemming daar worden vermin-

derd of opgegeven. Daarom moet migratie op grote schaal worden voorkomen. Mensen dient een per-

spectief te worden geboden op een zinvolle toekomst in hun eigen leefomgeving en cultuur. Prioriteit 

heeft het scheppen van levenskansen in de eigen leefomgeving. Daarop moet de inzet vanuit de rijke 

delen van de wereld dan ook gericht zijn. Intussen is grootschalige migratie echter wel een feit. Het 

recht op internationale mobiliteit kan niet onbeperkt worden uitgeoefend. Beperkingen aan de toegang 

vinden hun grondslag in capaciteitsoverwegingen (als toestroom van mensen de verworvenheden en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de eigen gemeenschap in gevaar brengt) en in het gelijkheidsbegin-

sel (dat rechtvaardigheid vereist tussen verschillende groepen immigranten en al gevestigde leden van 

de gemeenschap). 

3.13. De lidstaten van de Europese Unie dienen zich, om principiële en praktische redenen, als immigratie-

landen op te stellen. Dat vraagt om een actief inburgeringbeleid dat gericht is op  'empowerment'.  Van 

nieuwkomers mag eerbiediging van het recht en participatie in de samenleving worden verwacht. 

Omgekeerd mogen zij rekenen op gelijke rechten, op evenredige vertegenwoordiging in de samenle-

ving en op respect en belangstelling voor hun eigen cultuur en overtuiging. 

3.14. Mensenhandel dient bestreden te worden en illegaal verblijf moet worden tegengegaan, zonder daar-

bij het lot van de betrokken migranten uit het oog te verliezen. Een beschaafde samenleving herkent 

men aan de wijze waarop ze met illegale ingezetenen omgaat. 

4. Het weerbarstige Europa 

3.15. Sociaal-democraten zien Nederland als deel van Europa en Europa als verbonden met Nederland. 

Europees beleid is geen buitenlands beleid, Europa is deel van de politieke binnenkamer'. Achter de 

economische ontwikkeling, de motor van de Europese eenwording, schuilt het Europese cultuurgoed: 

denkbeelden, kunstuitingen en expressievormen die zich in de loop van de geschiedenis niet veel heb-

ben aangetrokken van grenzen en zo bijdroegen aan een Europese identiteit; het gedachtegoed van de 
12 democratische rechtsstaat is daarvan een voorbeeld. 

3.16. De Partij van de Arbeid streeft naar een sterk, sociaal en democratisch Europa. Een sterk Europa is een 

Europa dat de politieke, economische en culturele identiteit van de verschillende samenstellende delen 

bijeenbrengt. Sociaal-democraten zoeken over de grenzen heen bondgenoten om dit proces te ver-

snellen. 

3.17. De Europese Unie moet haar economische en politieke macht vaker en effectiever aanwenden om 

tegenwicht te bieden aan ongebreideld kapitalisme. Het uitgangspunt daarbij moeten de verworven-

heden zijn van de overlegeconomie. In die overlegeconomie werken werkgevers, werknemers en de 

overheid met elkaar samen, waar nodig uitgebreid met maatschappelijke organisaties en belangen-

groepen ('een samenleving van betrokkenen'). Europa moet een actieve sociale rechtsstaat zijn, waar-

in onder de gemengde economische orde een fundament van solidariteit ligt. In Europa is publieke 

armoede naast private rijkdom nog steeds een realiteit. Een sociaal en sterk Europa vergt een voortdu-

rende solidariteit tussen de lidstaten om deze ongelijkheid aan te pakken. 

3.18. De uitbreiding van Europa met een aantal nieuwe lidstaten is om veel redenen wenselijk. Het is bij-

voorbeeld alleen al uit een oogpunt van sociale rechtvaardigheid arbitrair vast te houden aan de histo- 
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risch bepaalde grenzen. De verscheidenheid van culturen, economische arrangementen en sociale tra-

dities zal toenemen - dat is ook wenselijk - maar dat mag niet ten koste gaan van de solidariteit. 

3.19. In Europa moet een levend democratisch politiek systeem nog grotendeels gestalte krijgen. De 

Europese Unie moet een platform voor democratische politiek worden. Voor de Europese democratie 

in wording zijn openbaarheid, controleerbaarheid en transparantie kernwaarden. Er moet een Europees 

publiek domein ontstaan met grensoverschrijdende organisaties, media, forums en democratische poli-

tieke processen; een Europa vóór burgers maar ook van burgers. Sociaal-democraten verwelkomen 

nieuwe initiatieven van burgers en hun organisaties. De Europese samenwerking kan niet een proces 

blijven dat door de markt wordt gedicteerd en van bovenaf wordt opgelegd. Alleen intensieve samen-

werking vanuit de  'civil  society' kan Europa effectiever en democratischer maken. 

3.20. In de overgangsfase die de Europese Unie in de komende decennia doormaakt moet de ontwikkeling 

van de Europese instellingen gestalte krijgen zonder een duidelijk einddoel (zoals een federatie). Het 

ligt daarom voor de hand om op dit moment de toekomst van de Europese democratie te zoeken in 

verdere democratisering: van de instellingen die de burgers vertegenwoordigen, van de arena's waar-

in het publieke debat over Europa gevoerd wordt, van de beleidsontwikkeling en de controle op de 

Europese instellingen. Instellingen en procedures moeten transparant en controleerbaar zijn bij alle aan-

gelegenheden die de belangen van de burgers van Europa raken. In een Europese grondwet moet wor-

den vastgelegd hoe de Europese instellingen als democratische en rechtsstatelijke instellingen dienen te 

functioneren. Het sociaal-democratische gedachtegoed van solidariteit, democratisering en daadwer-

kelijke vrede moet zijn weerslag vinden in de opbouw en vorm van de Europese instituties. 

5. Een agenda voor democratische vernieuwing 

3.21. In het licht van de vele uitdagingen die aan doelgericht politiek handelen worden gesteld, is het geen 

wonder dat ook de vraag opkomt of de huidige democratische procedures en instellingen wel bij de 

tijd zijn. Is de democratie zelf deel van de oplossing of van het probleem? Voor sociaal-democraten 

staat vast dat de representatieve democratie een grote historische verworvenheid is, maar geen defini-

tief stadium. Democratie betekent bestuur over burgers door burgers. Democratie kan en moet ver-

schillende vormen aannemen: representatie, deliberatie en controle. De democratische instellingen 

worden door hun vertrouwde aanwezigheid echter vereenzelvigd met de achterliggende idealen, zodat 

het risico van een voortijdige verstening reëel is. Volgens sociaal-democraten is de democratie altijd 

onvoltooid. Democratie veronderstelt het streven naar meer democratie. Sociaal-democratische politiek 

gaat niet zozeer om democratie als wel om democratisering. 

3.22. De keuze voor representatieve democratie betekent dat groot gewicht wordt toegekend aan de vrije 

verkiezing van volksvertegenwoordigers en dat deze volksvertegenwoordigers uit naam van en voor de 

burgers bindende beslissingen nemen. Zonder representatie kunnen we ons in complexe samenlevin-

gen geen democratie voorstellen. Maar met representatie is pas de eerste vorm genoemd. Want demo- 

cratie betekent, letterlijk, ook deelname van het volk aan de regering. Naast representatie is er delibe- 13 

ratie nodig, openheid van het politieke besluitvormingsproces voor de mening van burgers. En dan is 

er nog de derde vorm van democratie, waarin niet de zeggenschap over maar de controle op macht 

centraal staat. Democratie vereist het tegengaan van machtsconcentratie, uit gerechtvaardigde vrees 

voor arrogant bestuur, voor willekeur en voor het verdwijnen van vrijheid, solidariteit en gelijkheid. Het 

gaat om macht en tegenmacht, om  'checks  and  balances'.  In een democratie moet iedereen die macht 

heeft of over bevoegdheden beschikt verantwoording afleggen. 

3.23. De democratie moet tegelijkertijd een rechtsstaat zijn, waarin niet alleen de burgers maar ook de over-

heid gebonden is aan maat en regel. De Partij van de Arbeid legt de nadruk op openbaarheid en trans-

parantie, op verantwoordelijkheid en op een procedureel zorgvuldig optreden van een overheid die de 

rechten van de burgers respecteert en beschermt. Dat heeft ook de nodige consequenties voor burgers 

in hun rol van volksvertegenwoordigers en bestuurders: uit hun politieke handelen moet blijken dat de 

democratie ook echt een rechtsstaat is. 

3.24. De sociaal-democratie vat democratie op als een beginsel. Ze wenst oude en nieuwe politieke en maat-

schappelijke instituties steeds te toetsen op hun democratisch gehalte. De constitutionele monarchie 
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vormt daarop geen uitzondering. Erfopvolging is vanzelfsprekend geen democratisch beginsel. De soci-

aal-democratie is om principiële redenen voorstander van een gekozen staatshoofd. Zolang de consti-

tutionele monarchie in de praktijk echter bevredigend functioneert onder de ministeriele verantwoor-

delijkheid, is er geen aanleiding tot verandering. De Partij van de Arbeid geeft andere democratische 

hervormingen een hogere prioriteit, zoals het referendum en een aanzienlijke vergroting van de kie-

zersinvloed op het bestuur van de Europese Unie. 

6. Interculturaliteit als uitdaging en als ideaal 

3.25. Open grenzen en wereldwijde migratie vormen een grote uitdaging voor de politieke gemeenschap-

pen in Europa. Mensen met verschillende etnische, raciale en culturele achtergronden moeten vreed-

zaam samenleven en een gezamenlijke cultuur (een 'beschaving') vormen. Intussen maakt de voort-

gaande individualisering mensen individueel verantwoordelijk voor de vormgeving van hun eigen 

leven. Het gezag van de groep of van de traditie komt daardoor juist onder druk te staan: het is niet 

vanzelfsprekend dat de nieuwe generatie precies zo zal willen leven als haar voorouders. In ieders per-

soonlijke ontwikkeling speelt zich een strijd af tussen modellen van aanpassing, van uitsluiting, van 

gedogen, van tolerantie, van respect, van waardering. 

3.26. Voor de Partij van de Arbeid is een samenleving die gebaseerd is op een pluralisme van waarden en op 

een meervoud van culturen een nastrevenswaardig doel. Wezenlijk is het ideaal van interculturaliteit. 

Niet gedwongen assimilatie of gefixeerde culturele identiteit ('integratie met behoud van identiteit') 

staan voorop maar een mozalek van mogelijkheden. Ieder individu bepaalt tot op zekere hoogte zelf 

hoe en hoe vergaand hij of zij wil assimileren; de overheid respecteert ieders keuze. Mensen worden 

gelijk behandeld, hoe 'anders' ze ook zijn. Een interculturele samenleving berust echter niet alleen op 

tolerantie en op wederzijds respect, ook op actieve interesse in de cultuur van de ander. Een samenle-

ving waarin culturele verschillen vreedzaam naast elkaar bestaan, biedt rijkere keuzemogelijkheden, 

drukt de gelijkwaardigheid van mensen uit en berust op een samenstel van vormen van solidariteit. In 

de interculturele samenleving wordt actief gezocht naar nieuwe cultuurvormen die tegelijk ook een zin-

volle voortzetting zijn van de deelnemende culturele tradities. Maar er wordt ook gezocht naar 

gemeenschappelijke normen en waarden. Maatschappelijke participatie is daarvoor een voorwaarde. 

3.27. Een gewenste ontwikkeling naar interculturaliteit kan alleen op gang komen als alle betrokkenen afzien 

van een fundamentalistisch verlangen de eigen (geloofs-)overtuiging over andere (geloofs-)overtui-

gingen te doen zegevieren. Tolerantie is gebaseerd op het pijnlijke besef dat vreedzaam samenleven 

ruimte vergt voor overtuigingen en leefstijlen die men wellicht principieel afwijst. Om het ideaal van 

interculturele ontwikkeling te realiseren is essentieel dat iedere burger de mensenrechten aanvaardt en 

instemt met de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat. De wet geldt voor iedereen. 

3.28. De confrontatie van culturen in een open samenleving die interculturaliteit nastreeft, biedt nog een ver-

der perspectief. Uiteindelijk zijn niet alleen de binnen een politieke gemeenschap aanwezige culturen 
14 en individuen gelijkgerechtigd. Die rechtsgelijkheid geldt voor alle culturen en voor alle mensen op de 

wereld. Interculturaliteit is een oefening in wereldburgerschap. 

7. Emancipatie in verband met arbeid, zorg en inkomen 

3.29. Zoals de open samenleving nooit voltooid is, zo zijn ook de mensen die in een open samenleving leven 

niet in een vaste identiteit of maatschappelijke positie gefixeerd maar permanent in ontwikkeling. 

I dealiter spreken we dan over ontplooiing, zelfrealisatie (het zichzelf waarmaken tegenover zichzelf en 

anderen). Voor individuele ontplooiing zijn maatschappelijke erkenning en persoonlijke verantwoorde-

lijkheid de voorwaarden. De Partij van de Arbeid zet zich in voor alle mensen en groepen voor wie de 

emancipatie nog moet beginnen of voor wie de emancipatie verre van voltooid is. (Dit laatste geldt bij-

voorbeeld voor de emancipatie van vrouwen én mannen.) 

3.30. De sociaal-democratie rekent het tot haar taak emancipatie tot de arbeid te bevechten, in de zin van 

toegang tot de arbeid en toerusting voor de arbeid voor steeds nieuwe groepen. Sociaal-democraten 

willen een internationale, sociale rechtsorde van de arbeid waarin het recht op (inkomen uit) volwaar- 
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dige arbeid voor iedereen vooropstaat. Deelname aan betaalde arbeid schept nog altijd de beste kan-

sen voor economische zelfstandigheid. Maar daarmee is arbeid geen doel op zich. Arbeid dient ook te 

worden gerelativeerd. Een te ver doorgevoerd arbeidsethos leidt tot een dwang tot werken, tot een 

arbeidsverslaving die als een ziektebeeld kan worden beschouwd en tot onderwaardering van onbe-

taalde arbeid. Het leven bestaat uit meer dan arbeid alleen. Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bij-

drage aan maatschappelijke integratie en de kwaliteit van het leven in de gemeenschap. Arbeid dient 

ook gerelativeerd te worden in het licht van zorgtaken. Een rechtsorde van de arbeid is onvolledig zon-

der een complementaire, publieke waardering en zonder respect voor vrijwilligerswerk en zorgtaken. 

Deze relativeringen van de arbeid betekenen een emancipatie uit de arbeid. Ook de emancipatie van 

de arbeid is niet voltooid. De sociaal-democratie streeft naar verbetering van de kwaliteit van arbeid en 

arbeidsomstandigheden, naar democratisering van arbeidsverhoudingen en naar een verantwoordelij-

ke wijze van ondernemen. 

3.31. In de activerende sociale rechtsstaat die de sociaal-democratie voorstaat, vindt het recht op arbeid zijn 

complement in maatschappelijke verantwoordelijkheid en plichtsbesef. Het gaat om een activerende 

sociale rechtsstaat die persoonlijk initiatief stimuleert, gelijke kansen biedt op ontplooiing (onder meer 

door toegankelijk, hoogwaardig en betaalbaar onderwijs) en streeft naar  'empowerment'.  Het blijft 

echter ook een sociale activerende rechtsstaat die bijstand en steun verleent aan degenen die niet in 

staat blijken te zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 

3.32. Bij een dynamische economie horen inkomensverschillen, maar voor de sociaal-democratie moet de 

inkomensongelijkheid niet te groot worden. Extreme verschillen tussen top- en minimuminkomens 

doen afbreuk aan het ideaal van gelijkwaardigheid en staan op gespannen voet met het uitgangspunt 

van beloning naar prestatie. Rechtvaardige inkomensverhoudingen zijn gebaseerd op het uitgangspunt 

dat iedereen kan delen in de welvaart. Van wie veel verdient, mag ook een grotere bijdrage verwacht 

worden aan de (financiering van) de publieke zaak. 

8. De vormgeving van de verantwoordelijke economie 

3.33. De grote kracht van de vrijemarkteconomie schuilt in haar flexibiliteit. Op zoek naar rendement en 

onder druk van concurrentie scheppen bedrijven welvaart en dragen ze bij aan economische en tech-

nologische vernieuwing. Een markteconomie bleek de afgelopen decennia zeer wel verenigbaar met 

een hoog niveau van sociale bescherming, een uitgebreid stelsel van collectieve voorzieningen en 

beperkte inkomensverschillen. 

3.34. De Partij van de Arbeid streeft een verantwoordelijke economie na, die de vrijheid van ondernemen 

bindt aan maatschappelijke doelstellingen, waaronder het recht op arbeid, spreiding van welvaart en 

een zorgvuldige omgang met de natuur. Zo'n economie vindt haar institutionele vertaling in een 

'gemengde' economische orde, waarin de overheid de markt reguleert, waarin bedrijven zich publie-

kelijk verantwoorden en door zelfregulering maatschappelijke verantwoordelijkheden op zich nemen 

en waarin maatschappelijke organisaties bij het sociaal-economisch beleid worden betrokken. De insti- 15 

tutionele vormgeving van deze 'gemengde economie' (het zogenoemde poldermodel) is niet heilig. 

Gewijzigde omstandigheden moeten tot aanpassingen leiden. Daarbij staat voorop dat het niet alleen 

de overheid is die de arrangementen bepaalt waarin de verantwoordelijke economie gestalte krijgt. Het 

gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van velen. Idealiter komen alle belangen die in het 

geding zijn in een geïnstitutionaliseerd overleg aan bod; ook sociale, culturele en ecologische belangen. 

3.35. Een maatschappelijk georienteerde markteconomie laat de lange termijn prevaleren, offert samenwer-

king en vertrouwen niet blindelings op aan het concurrentiebeginsel en beschouwt ondernemen als een 

maatschappelijke activiteit - niet als een middel tot zelfverrijking. In de verantwoordelijke economie 

hebben alle betrokkenen méér op het oog dan het directe economische belang. Zij erkennen grenzen 

aan de economische manier van denken en leven. De sociaal-democratie verdedigt de autonomie van 

maatschappelijke sferen die elk hun eigen criteria voor een eerlijke verdeling hebben. (Zodat het geld 

het niet voor het zeggen heeft in de sport, de politiek of de gezondheidszorg.) 

3.36. In een economie waarin de productie en verwerking van kennis een centrale plaats zijn gaan innemen, 

neemt de betekenis van het onderwijs voor de toedeling van levenskansen toe. Dat vraagt om een 
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krachtig achterstandsbeleid in het onderwijs en om voorzieningen voor her- en bijscholing van  alien  

(levenslang leren'), ongeacht opleiding of positie in het arbeidsproces. Onderwijs heeft primair bete-

kenis voor de ontplooiing van het individu en voor de overdracht van de cultuur. Uiteraard is het daar-

naast van groot belang voor de economie. Goed onderwijs maakt maatschappelijke participatie en 

zelfstandig burgerschap mogelijk. Waar het om gaat is mensen te helpen om de capaciteiten te ont-

wikkelen die hen in staat stellen het leven te leiden 'dat zij met reden waardevol achten' (Amartya 

Sen). Een verantwoordelijke economie is wat dat betreft een economie die zich bewust is van haar 

eigen grenzen. 

9. De ecologische opgave 

3.37. Alle politieke systemen staan voor de blijvende opgave economie en ecologie met elkaar te verzoenen. 

Sociaal-democraten stuiten hier, overigens niet als enigen, op het dilemma dat economische vooruit-

gang niet gelijkstaat aan ecologische vooruitgang. Als we erin slagen van de economie een 'rijk van de 

vrijheid' te maken door sterke economische groei gekoppeld aan spreiding van de welvaart, betekent 

dit milieuverontreiniging, een hoog energieverbruik, druk op schaarse grondstoffen, aantasting van de 

natuur. Zolang internationale solidariteit nog zo weinig realiteit is geworden, leidt de spanning tussen 

economie en ecologie ook tot een onrechtvaardige verdeling van levenskansen en mogelijk tot geweld-

dadige conflicten over schaarse grondstoffen zoals water. Aan het begin van de 21ste eeuw moet 

geconstateerd worden dat er, ondanks de brede erkenning van de ecologische opgave, nog te weinig 

voortgang geboekt is naar een ecologisch verantwoorde economie. De sociaal-democratie erkent 

bovendien dat in het licht van de mondiale rechtvaardigheid een extra inspanning van de westerse lan-

den vereist is. Een vermindering van de milieudruk is nauwelijks voorstelbaar bij voortzetting van de 

materiële groei. 

3.38. Sociaal-democraten onderschrijven het ideaalbeeld van duurzame ontwikkeling. Een duurzame ont-

wikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee de mogelijkheden in 

gevaar te brengen voor toekomstige generaties. Daarom is het belangrijk dat bij de ontwikkeling van 

nieuwe technologieën zowel op economische als op ecologische modernisering wordt ingezet. 

Economische beslissingen van producenten en consumenten moeten de ecologische realiteit reflecte-

ren ('de vervuiler betaalt'). Als een afstemming van economische en ecologische doelstellingen niet 

mogelijk blijkt te zijn, stellen sociaal-democraten bij de afweging van belangen die dan noodzakelijk is, 

het langetermijnperspectief van duurzame ontwikkeling voorop. Zoveel mogelijk wordt gehandeld in 

overeenstemming met het voorzorgbeginsel. Diversiteit in de natuur is van onschatbare betekenis. 

Waardering voor lokale autonomie en kleinschaligheid gaat samen met een mondiaal perspectief. 

3.39. Respect voor de natuur is in een sociaal-democratische optiek niet hetzelfde als een strikte conserve-

ring van de natuur. De veranderlijkheid van de natuur zelf en de maakbaarheid van de natuur voor 

menselijke doeleinden zijn daarvoor te belangrijk, onder meer vanwege de wereldvoedselvoorziening. 
16 Welke veranderingen aanvaardbaar zijn, zal veelal door middel van democratische menings- en besluit- 

vorming moeten worden vastgesteld. De grens van een dergelijke procedurele benadering wordt ech-

ter overschreden met zware, onomkeerbare ingrepen in de natuur (klimaat, biodiversiteit); en ook met 

een behandeling van dieren die hun natuurlijke levenswijze (zoals het voedsel dat ze gebruiken en de 

bewegingsruimte die ze nodig hebben) volledig negeert. 

3.40. Economische vooruitgang staat in het teken van de drie dragende beginselen: vrijheid, gelijkheid en 

solidariteit. Die beginselen hebben ook betekenis voor ecologische vooruitgang. Vrijheid voor het indi-

vidu of de groep is zinvoller als ze de toekomstige vrijheid niet ondergraaft (duurzame ontwikkeling). 

Het gelijkheidsbeginsel spoort aan tot een eerlijke verdeling van lusten en lasten in de omgang met het 

leefmilieu. Werkelijke solidariteit en duurzaamheid strekken zich niet alleen uit tot alle mensen die nu 

leven maar ook tot de volgende generaties. idealiter moet het zo zijn dat iedere generatie de aarde 

economisch en ecologisch beter achterlaat dan zij haar heeft aangetroffen. 
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4.1. De sociaal-democratie verkondigt geen eeuwige waarheden maar berust wel op vaste overtuigingen. 

Kort samengevat gaat het de Partij van de Arbeid om menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid, 

daadwerkelijke vrede en democratische verhoudingen. Kenmerkend is een emancipatiestreven dat tot 

uitdrukking komt in gelijke kansen op een zinvol leven in vrijheid voor iedereen. In de verlichte idealen 

van gelijkheid, vrijheid en (internationale) solidariteit kan elke sociaal-democraat zich vinden. Ook in 

andere sleutelwoorden komt de sociaal-democratische identiteit duidelijk naar voren: verantwoorde-

lijkheid, internationalisme, duurzaamheid. 

4.2. De idealen en beginselen van de sociaal-democratie verschaffen echter geen comfortabel ideologisch 

houvast. En ook is er geen blauwdruk voor de rechtvaardige samenleving uit af te leiden. Zo zit de 

wereld nu eenmaal niet in elkaar; er is geen helder traject van droom naar daad. De Partij van de Arbeid 

staat als politieke beweging met beide benen op de grond en streeft ernaar progressie te maken, dat 

wil zeggen: stap voor stap onrechtvaardigheden uit de weg te ruimen. Sociaal-democraten volgen de 

weg van de evolutie, maar op lange termijn bekeken levert dat soms revolutionaire veranderingen op. 

De sociale wetgeving is bijvoorbeeld heel geleidelijk tot stand gekomen, in een verre van volmaakte 

vorm, maar ze betekent toch een ingrijpende lotsverbetering voor mensen die buiten hun schuld niet 

in hun bestaan kunnen voorzien. 

4.3. Om vooruitgang te boeken moeten sociaal-democraten zich zowel kritisch als constructief opstellen. 

Kritisch omdat het door de snelle veranderingen in de maatschappij nodig is voortdurend te analyse-

ren wat de noden van het moment zijn, in welke context deze noden het best begrepen kunnen wor-

den en hoe daarop het best kan worden ingespeeld. Constructief omdat sociaal-democraten bij voor-

keur niet aan de zijlijn staan, maar verantwoordelijkheid durven dragen voor politieke keuzes en actief 

meedoen aan de maatschappelijke discussie. De Partij van de Arbeid bevordert een houding van actief 

en verantwoordelijk burgerschap: het vermogen om ook lastige, complexe, bedreigende problemen 

zowel idealistisch als realistisch te benaderen en zich telkens af te vragen wat de gedragslijn is die de 

samenleving kwalitatief beter maakt. 

1. Beginselvastheid, geen beginselblindheid 

4.4. Wie alle beginselen en uitgangspunten van de sociaal-democratie serieus neemt, stuit op spanningen 

en tegenstellingen tussen die uitgangspunten en beginselen. De gezichtspunten van vrijheid, gelijkheid, 

en solidariteit wijzen bijvoorbeeld niet altijd in dezelfde richting. In het belang van de gelijkheid moe-

ten bepaalde vrijheden soms worden ingeperkt, maar zonder mensen vrij te maken heeft gelijkheid 

voor hen weinig betekenis. Die spanningen kunnen niet bij voorbaat worden opgelost in een ideolo-

gie. In een vrije democratische samenleving is het onmogelijk een vaste rangorde tussen waarden of 

beginselen tot stand te brengen. Bij dit pluralisme van waarden staan de vaste overtuigingen van de 

sociaal-democratie altijd open voor kritiek. Het voeren van een open discussie is belangrijker dan ide- 17 

ologisch gelijk. Beginselvastheid is iets anders dan beginselblindheid (het onvermogen de schaduwzij-

den van de beginselen te zien of de prijs die ervoor betaald moet worden). 

4.5. De feitelijk bestaande situatie van waardenpluralisme, het ontbreken van een algemeen aanvaarde 

overkoepelende leer waarin alles vanzelf op zijn plaats valt, dwingt tot moeilijke keuzen. Sociaal-demo-

cratische beginselen leveren geen vanzelfsprekende uitkomsten op. Maar ze helpen wel om die keuzen 

eerlijk en verantwoord te maken. De opstelling van de Partij van de Arbeid is daarom zowel beginsel-

vast als open, vanuit de bereidheid de wezenlijke uitgangspunten in nieuwe omstandigheden ter dis-

cussie te stellen en anders te interpreteren. Daarvoor is een democratische houding nodig die geen 

behoefte heeft aan een politieke ideologie in de beperkende betekenis van het woord. 

4.6. Een dergelijke houding sluit goed aan bij belangrijke veranderingen in de maatschappij. De verhoudin-

gen tussen mensen worden minder dwingend en hiërarchisch, waardoor meer vanzelfsprekendheden 

ter discussie staan. Het opengaan van nationale grenzen gaat gepaard met een verbreding van de hori-

zon, waarin problemen eerst gedefinieerd moeten worden voor ze kunnen worden aangepakt. De 

technologische ontwikkeling brengt nieuwe risico's met zich mee die een reflectieve instelling vereisen: 
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de bereidheid zowel op de lange termijn te denken als achterom te zien en van gemaakte fouten te 

leren. Interculturaliteit is een weerbarstig ideaal, dat echte tolerantie vereist maar ook duidelijke afspra-

ken behoeft. De opkomst van nieuwe communicatiemedia maakt het openbaar bestuur opener en 

interactiever. Als kennis voorop staat in economie en cultuur, kunnen politiek en openbaar bestuur niet 

gedomineerd worden door gesloten ideologieën. 

2. Maakbaarheid van binnenuit 

4.7. De hiervoor genoemde ontwikkelingen in de maatschappij hebben iets gemeen: een vergaande relati-

vering van de macht van de democratische staat en van het vermogen om door middel van over-

heidsoptreden de maatschappij te veranderen. Het parlement, als forum voor het algemeen belang, is 

niet meer het centrum van de macht. Veel nieuwe uitdagingen onttrekken zich aan het machtsbereik 

van nationale staten, terwijl effectieve internationale machtscentra ontbreken of gebrekkig functione-

ren. Het gezag van de overheid wordt minder aanvaard dan vroeger, terwijl mondige burgers juist een 

communicatief en responsief optredende overheid wensen (maar in plaats hiervan worden geconfron-

teerd met een overmaat aan regels en overbodige bureaucratie). Bovendien heeft het overheidsbeleid 

vaak andere, soms tegengestelde effecten dan beoogd. De samenleving blijkt slechts in beperkte mate 

'maakbaar' te zijn. En toch verwacht men in een snel veranderende en complexe samenleving juist veel 

meer van het openbaar bestuur. Bij elk probleem wijst men naar de overheid voor de oplossing. De ver-

antwoordelijkheid wordt eenzijdig op de overheid afgeschoven. Bestuurlijk falen voedt vervolgens de 

scepsis over wat democratische politiek vermag. 

4.8. Voor sociaal-democraten vraagt deze analyse om een wisseling van perspectief: waar het om gaat is 

niet de maakbaarheid van de samenleving op gezag van de politiek, maar een maakbaarheid van bin-

nenuit, als gevolg van een verantwoordelijkheid die mensen samen op zich nemen. Dan wordt niet 

alles over de band van de overheid gespeeld maar is juist een breed spectrum nodig van instituties en 

arrangementen. Het is een oud socialistisch droombeeld dat de overheid zich ook wel eens overbodig 

kan maken omdat mensen erin slagen op eigen kracht vrij, gelijk en solidair te zijn. Maar het is even-

eens een sociaal-democratisch uitgangspunt dat gemengde sociale en economische arrangementen 

nodig zijn om de vele belangen te waarborgen die in het spel zijn. Markt en overheid kunnen elkaar 

zinvol aanvullen. Maakbaarheid van binnenuit gaat uit van de kracht van mensen die door vrij te wor-

den ook hun verantwoordelijkheid voor elkaar ontdekken. 

4.9. Voor de sociaal-democratie is de overheid een instrument ten dienste van de burgers, die in de demo-

cratie idealiter de dienst uitmaken. Sociaal-democraten zien de staat als waarborg voor het algemeen 

belang. De principiële keuze voor de parlementaire democratie leidt tot een gerichtheid op volksverte-

genwoordigingen, besturende colleges en uitvoerende diensten bij het verwezenlijken van de taken 

waarvoor de overheid gesteld is. De staat is ook een onmisbaar instrument om te komen tot 'spreiding 

van kennis, macht en inkomen' (Den Uyl). Men kan niet alles aan de markt overlaten. Als de conse- 

18 quentie van staatsonthouding, van een terugtredende overheid, is dat er private rijkdom ontstaat bij 

publieke armoede is dat onaanvaardbaar. 

4.10. Sociaal-democraten hebben in het verleden, geleid door deze uitgangspunten, soms te hoge verwach-

tingen gehad van de maakbaarheid van de samenleving en te weinig oog gehad voor de nadelen van 

de bureaucratische vertaling van de publieke zaak in dwingende, soms willekeurige regels. Het is realis-

tisch geen irreële verwachtingen te hebben over wat de overheid vermag. Dat betekent niet het einde 

van het streven om door politiek handelen de samenleving vorm te geven. De overheid is niet meer, 

maar ook niet minder, dan een instrument ten dienste van de burgers. Sociaal-democraten proberen 

een houding van democratisch burgerschap te bevorderen en burgers zelf zeggenschap te geven bij de 

vormgeving en uitvoering van publieke taken. Zij staan positief tegenover zelfregulering binnen rechts-

statelijke randvoorwaarden. De maatschappelijke organisaties die de verbindingsschakels vormen tus-

sen burgers en overheden  ('civil  society') hebben een belangrijke rol in het openbaar bestuur. De nei-

ging tot breed overleg met belangengroepen ('het georganiseerd overleg') zit de sociaal-democratie 

trouwens in het bloed. Wat dat betreft was het geloof in maakbaarheid ook vaak niet meer dan een 

zondagsgeloof, dat getemperd werd door pragmatische overwegingen. De sociaal-democratie maakt 
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zich sterk voor een verdere verbreding en democratisering van dit type overleg tot een overleg van alle 

betrokken belangen, met minder dominantie voor de gevestigde sociaal-economische belangen en met 

meer ruimte voor onder andere de ecologische belangen. Dit alles maakt politiek en bestuurlijk leider-

schap niet overbodig, maar dwingt tot een meer communicatieve en responsieve opstelling ('de luiste-

rende en lerende overheid'). 

5.1. De Partij van de Arbeid verwoordt aan het begin van een nieuwe eeuw de beginselen van de sociaal-

democratische beweging. Dat is nodig om in een veranderende wereld opnieuw een houding te bepa-

len 'tussen droom en daad'. Elke sociaal-democraat koestert de droom van een samenleving waarin 

werkelijk rechtvaardige verhoudingen heersen tussen mensen, de droom van een rijk van de vrijheid 

waarin altijd gewerkt wordt aan de kwaliteit van het bestaan. Het is de droom van het goede leven. 

5.2. Alle sociaal-democraten, of ze nu politiek actief zijn of niet, concentreren zich tegelijkertijd op de prak-

tische politiek, waarin niet de woorden maar de daden tellen. De politieke praktijk is zo bezien vooral 

de kunst van het compromissen sluiten, meerderheden zoeken, bruggen bouwen tussen minderheden. 

Elke dag brengt nieuwe problemen en kleine aanpassingen. Politiek wordt beleid. De afstand tussen 

droom en daad, tussen politiek idealisme en politieke praktijk, is soms groot. We stuiten op wetten die 

'in de weg staan' en op praktische bezwaren' (Elsschot). Maar in de ruimte tussen idealen en prakti-

sche oplossingen voor problemen bevinden zich ook de beginselen van de Partij van de Arbeid als poli-

tieke beweging. Door de praktijk te zien in het licht van beginselen kunnen we meer greep krijgen op 

de praktijk. Door de werkelijk bestaande problemen te analyseren, zullen we begrijpen wat we met 

beginselen kunnen doen en wat niet. 

5.3. Dit beginselprogramma bouwt in veel opzichten voort op eerdere beginselprogramma's van de Partij 

van de Arbeid. Het probeert, op een anderemanier en in andere bewoordingen, de verbinding te leg-

gen tussen de eigen samenleving - als een open, vrije en democratische cultuur waarin gelijkwaardig-

heid, vrijheid en solidariteit gestalte krijgen - en een werkelijk internationale gemeenschap waarin men-

sen in vrede samenleven en zich kunnen ontplooien. De keuze voor een sterk, sociaal en democratisch 

Europa staat in het teken van die verbinding. 

5.4. De sociaal-democratie heeft een historische missie: zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid, voor 

vrede en veiligheid, voor duurzaamheid, voor internationale solidariteit, voor geestelijke en staatkun-

dige vrijheid. De fundamentele uitdagingen aan sociaal-democratische politiek leggen een zware druk 

op onze schouders. Belangrijk is hoe sociaal-democraten daarmee omgaan. Een kritisch-constructieve 

houding van de sociaal-democraten is even belangrijk voor het uiteindelijke succes als de beginselen 

die richting geven aan het werk. Zo worden de contouren zichtbaar van een nieuwe politieke opstel-

ling: responsief, lerend, verantwoordelijk, open. 
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