
een nieuwe impuls geven. Ik pleit daarom voor een
ledenreferendum over de vraag: ‘moet de PvdA de
nieuwe Europese grondwet steunen?’

arjen berkvens
Directeur Alfred Mozer Stichting, de Oost-Europa
stichting van de PvdA

Participatie
Participatie! Als ik de kranten mag geloven moet
dat volgens Wouter Bos het nieuwe toverwoord
voor de Partij van de Arbeid worden. Weg met ge-
lijkheid, gelijkwaardigheid; verouderde begrippen
uit een voorbije tijd. Over wat die participatie dan
moet voorstellen, hoor ik niks. 

Want participatie waarin? Participatie in een
samenleving waar geen plaats is voor dingen die
geen onmiddellijk nut hebben, waar vrijheid en be-
zinning zelfs in de instituties die daarvoor bedoeld
zijn nauwelijks meer bestaan (of zwaar bevochten
moeten worden, waar elk stukje natuur vogelvrij is
geworden voor meer asfalt, meer verkeer, meer wo-
ningbouw, waar ‘de markt’ ongestoord het kwets-
bare en weerloze kan vernietigen, waar alles een
prijs heeft en geen waarde? Participatie met de al-
lesoverheersende jacht op meer geld, meer spul-
len, meer idiotie, omdat dat in onze maatschappij
die hoge status oplevert waar zonder het leven
geen waarde schijnt te hebben?

Participatie? waar haalt Bos het vandaan? Het
antwoord is waarschijnlijk heel simpel: uit allerlei
beleidsnota’s: van jeugdbeleid tot ouderenbeleid,
van minderhedenbeleid tot cultuur- en zorgbeleid,
van sociale vernieuwing tot het grote-steden-be-
leid. De term participatie is sinds het derde kabinet
Lubbers in dat soort nota’s voortdurend dé doel-
stelling van het beleid. Een mooie, technocratisch,
tamelijk nietszeggende en daardoor ongevaarlijke
doelstelling, zoals de ambtelijke top dat graag ziet
in officiële beleidsnota’s.

Wat is er van onze eens zo trotse sociaal-demo-
cratie en van de analyses waarop ze haar politieke
doelstellingen baseerde geworden? Nemen we nu
kreten over uit het ambtenarencircuit en hangen

Europese Conventie, Frans Timmermans. Om deel
te nemen aan de discussie in bijvoorbeeld de Ad-
vies Commissie Europese Politiek (ACEP) is een
universitaire opleiding nog een minimale voor-
waarde. Als de burger het niet snapte, dan ‘moes-
ten we het gewoon nog beter uitleggen…’ was de
heersende opinie. De omslag kwam echter snel na-
derbij. De invloed van Frits Bolkestein en de For-
tuyn revolutie misten hun effect op het Neder-
landse beleid aangaande Europa niet. Plotseling
sloeg één van de zes oprichters van de EU aan het
puberen. Het tweede Paarse kabinet (PvdA, VVD en
D66) trok succesvol ten strijde om meer geld uit Eu-
ropa (terug) te halen en bijna blokkeerde Balke-
nende 1 de uitbreiding van de EU. Een meerderheid
in het parlement lijkt nu voor een referendum over
de Europese grondwet te zijn en de nettobetalers
positie van Nederland wordt wederom sterk bekriti-
seerd. Onze EU-partners kijken verwonderd toe.
Wat doet de PvdA?

Onlangs deed Wouter Bos in een interview met
Vrij Nederland de volgende uitspraak: ‘De Partij die
de volgende verkiezingen gaat winnen, is de Partij
die het beste begrijpt waar Pim Fortuyn uit is voort-
gekomen. En die dat nu niet weer laat liggen.’ Als
we deze uitspraak toepassen op het Europese be-
leid zou ik vrij naar Van Traa de volgende stelling
willen poneren: ‘Gesteld voor de keuze: eerst meer
democratie of eerst meer beleid in Europa, kiezen
wij voor het eerste. Dat is een principiële keuze.’
Laten we de uitkomst van de Europese Conventie
vanuit deze stelling bespreken. Laten we de ko-
mende maanden daarom pleiten voor een grotere
directe invloed van de burger in Europa. Waarom
mogen burgers de Nederlandse Europees Commis-
saris niet zelf kiezen en waarom zijn wij voorstander
van het kwijtraken van een commissaris met stem-
recht? Waarom kan het Europees parlement nog
steeds geen individuele commissarissen wegstem-
men? Waarom krijgen burgers geen directe invloed
op de keuze voor de voorzitter van de Europese
Commissie en de Europese raad?

Dat discussieproces moet beginnen in onze ei-
gen partij. Daarbij hoort mijns inziens ook dat onze
eigen leden meer invloed krijgen op het partij-
standpunt in deze. Dat zal de discussie over Europa
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tone jeugd vooral het gezeur over integratie zat.
‘Jullie willen het meest tolerante land ter wereld
zijn… Eenmaal in Nederland sterven deze groepen
(de immigranten, tw) een sociale dood. Jullie
Nederlanders kijken niet meer naar ze om’. Een an-
der zegt, dat hij nooit gaat stemmen ‘want het land
is toch van jullie’. Nederland heeft een schijntole-
rantie. Een Marokkaanse jongen geeft te kennen
nooit in Nederland te zullen gaan stemmen. Neder-
land is naar zijn oordeel een politiestaat, een
schijndemocratie waar de kleine man niets heeft te
vertellen. Democratie is voor hem een middel om
het volk rustig te houden: een kattenbrokje.‘Een
kat geef je een brokje als ze begint te miauwen. Het
is een zoethoudertje waar het volk vier jaar van kan
genieten en na die vier jaar krijgt het weer een kat-
tenbrokje’. (SCP-rapport, Niet-stemmen, p. 106-107)

Ondanks de invoering van het kiesrecht voor
buitenlanders bij lokale verkiezingen sedert 1985
moet worden vastgesteld dat de politieke emanci-
patie van allochtonen geen enorme sprong voor-
waarts heeft gemaakt. Etnische minderheden zijn
in de gemeenteraden verhoudingsgewijs sterk
ondervertegenwoordigd, ook in de verstedelijkte
gebieden. Allochtone jongeren lijken zich in ster-
kere mate afzijdig te houden van de politiek. Het
kiesstelsel geeft gelegenheid op gemeentelijk ni-
veau te wedijveren met de gevestigde politieke par-
tijen. Toch gebeurt dit nauwelijks! ( Zie: J. Tillie e.a.,
De etnische stem. Opkomst en stemgedrag van migranten
tijdens gemeenteraadsverkiezingen, 1986-1998, Forum,
Utrecht, 2000, p. 83-92). 

Voor allochtonen geldt sowieso dat zij hun poli-
tieke rechten, waaronder het kiesrecht, niet heb-
ben opgeëist. In de discussies in de jaren ’70 over
de toekenning van deze rechten speelden zij zelf
bijna geen rol. Het waren voornamelijk de progres-
sieve politieke partijen die zich hier hard voor
maakten. Het verzoek kwam dus niet vanuit de
doelgroep zelf, maar werd min of meer van bovenaf
geregisseerd. De behoefte van de allochtonen om
zich te organiseren in zelfstandige politieke par-
tijen was daarom niet groot. Dit was natuurlijk ook
niet de bedoeling van de gevestigde politieke orde.
Een beperkt aantal allochtonen kon desgewenst
een plekje krijgen binnen de door autochtonen ge-

we daaraan onze politieke overtuigingen op? Of is
het maar een beetje uitproberen en wordt over een
tijdje met veel bombarie door ‘de partijleider’ een
nieuwe kreet gelanceerd? Het hanteren van het be-
grip participatie door Bos laat in ieder geval zijn
huidige (beperkte) referentiekader zien. .

greetje tromp
Sociologe, verbonden aan de faculteit der rechts-
geleerdheid in Groningen

Verbrokkeld samen-
leven? 
De afgelopen decennia heeft de bevolkingssamen-
stelling in de grootstedelijke gebieden een drasti-
sche wijziging ondergaan. Circa 45 procent van de
inwoners van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en
Utrecht is van allochtone afkomst. De omvang van
deze groep stijgt gestaag. Het aandeel allochtone
jongeren neemt toe, in Rotterdam zelfs sterker dan
in de drie andere genoemde steden. Het electoraat
in de grote steden zal binnen afzienbare tijd in
meerderheid bestaan uit (jeugdige) allochtonen.
We weten bitter weinig welke consequenties deze
ontwikkelingen zullen hebben op de toekomst van
politieke partijen, politieke participatie en onze po-
litieke democratie.  

Indien de opkomst bij de gemeenteraadsverkie-
zingen als graadmeter voor de mate van politieke
belangstelling van etnische groepen in Nederland
geldt dan is er sprake van een fors probleem. Tij-
dens de lokale verkiezingen van 1994 en 1998 werd
geconstateerd dat de opkomst in de vijf grootste
steden, met name in Amsterdam en Rotterdam,
was gedaald. Het Rotterdamse Centrum voor
Onderzoek en Statistiek stelde na de gemeente-
raads-verkiezingen van maart 2002 vast dat het
aandeel jonge allochtone kiezers (18-21-jarigen)
achterbleef bij die van de autochtone groep. 

In interviews met jonge allochtone niet-stem-
mers komen hun frustraties naar voren. Behalve de
geijkte klachten die ook Nederlandse jongeren
over politiek en democratie hebben, is de alloch-
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