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samen de maatschappij moet inrichten, over ge-
rechtigheid, gelijkheid en vrijheid.
Dat gezicht moeten we als sociaal-democraten
weer laten zien!

erik jurgens
Lid Eerste Kamerfractie van de PvdA 

De sociaal-democratie
floreert!
Het gaat goed met de sociaal-democratie — al-
thans in oostelijk Europa. Vliegt in West-Europa de
ene na de andere sociaal-democratische partij uit
de regering, verder oostwaarts op ons continent is
dat anders. In Polen, in Tsjechië en in Hongarije
hebben sociaal-democratische partijen de laatste
parlementsverkiezingen gewonnen en zijn ze thans
de belangrijkste regeringspartij. 

Aan dit opmerkelijke succes ligt geen eendui-
dige verklaring ten grondslag. In Polen slagen de
conservatieve partijen er steeds weer in zich zo on-
voordelig mogelijk aan de kiezers te presenteren.
Na het kortstondige succes van de aws, de gele-
genheidscoalitie van rechtse partijen die de verkie-
zingen van september 1997 won, is de Democrati-
sche Linkse Alliantie terug aan de macht. Partijge-
noot Aleksandr Kwasniewski is eveneens herkozen
voor een tweede termijn als president. De sociaal-
democratie is tot nu toe de dominante politieke
kracht geweest in postcommunistisch Polen. In
Hongarije ligt het iets anders, maar ook daar is de
Socialistische Partij een continue factor. Weliswaar
won ze de laatste verkiezingen met een miniem ver-
schil van de Alliantie van Jonge Democraten (de
fidesz), maar de nederlaag die ze vier jaar geleden
boekte was evenzeer marginaal. De prestatie van de
Tsjechische sociaal-democraten spreekt misschien
nog wel het meeste tot de verbeelding. Hoewel hun
politieke leiders niet altijd een overtuigende indruk
maken, is de terugkeer naar de macht door een par-
tij die vijf decennia achtereen in ballingschap heeft
gevegeteerd een prestatie van formaat.

Heeft het succes van de sociaal-democraten iets
met de sociaal-democratie van doen? Hebben de
kiezers vóór de sociaal-democratische partijen of
vooral tegen hun conservatieve concurrenten ge-
stemd. Beide, vermoed ik. Om uiteenlopende rede-
nen was een belangrijk deel van het electoraat in
Polen, Tsjechië en Hongarije uitgekeken op de con-
servatieve partijen, hun onderlinge gekissebis, hun
schreeuwerigheid en intolerantie en hun machte-
loosheid. In geen van de drie landen kwam de
sociaal-democratie met onweerstaanbare, sterk tot
de verbeelding sprekende leiders op de proppen.
Er moet dus wel zoiets zijn geweest als een aantrek-
kelijke boodschap, en die zou je kunnen omschrij-
ven als: open en pro-Europees, modern en sociaal. 

Elders in de postcommunistische wereld ziet het
plaatje er somberder uit. Het is het bekende, histo-
rische beeld: hoe verder oost- en zuidoostwaarts
men gaat in Europa, hoe minder prominent de so-
ciaal-democratie aanwezig is. Sociaal-democrati-
sche partijen functioneren nu eenmaal vooral in
een democratische omgeving, met een min of meer
werkzame markteconomie en een civil society van
enige betekenis. Sociaal-democratische herverde-
lingspolitiek, of wat daar thans nog voor doorgaat,
heeft het beste gewerkt in relatief hoogontwik-
kelde, goedgeorganiseerde samenlevingen. Daar
is doorgaans geen sprake van in Oost-Europa. 
In de Russische Federatie, waar de kansen voor de
sociaal-democratie bij wijze van spreken voor het
oprapen liggen, heeft zich nooit een sociaal-demo-
cratische partij van enig gewicht gemanifesteerd.
De politiek orde en cultuur zijn sowieso maar matig
democratisch. De ams heeft lange tijd geaarzeld
om actief te worden in Rusland. Haalt het über-
haupt iets uit in dat land? Uiteindelijk hebben we
besloten toch politieke trainingen in de Russische
Federatie te geven. Het is soms verfrissend om te
zien hoe jonge politici in Rusland zich in lang niet
alle opzichten conformeren aan het soms deprime-
rende voorbeeld van hun ouders. 
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(bijdrage uit de ams-nieuwsbrief )
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