
Onze partij heeft de laatste jaren te zeer een prag-
matisch en te weinig een op waarden georiënteerd
beleid gevoerd. Het gevaar daarvan is dat mensen
niet meer weten wat ze aan de PvdA hebben, waar
we voor staan. De discussie over waarden in de po-
litiek lieten we bovendien veel te veel over aan het
cda. ‘Ethische’ discussies zouden niet bij de PvdA
horen. Willem Banning, bij onze oprichting in 1946
onze programmatische ideoloog, zou zich bij het
aanhoren van zoveel oppervlakkigheid in zijn graf
omdraaien. De oorlogsjaren hadden toen laten zien
hoe belangrijk het is om je te kunnen vasthouden
aan de zedelijke (moreel-ethische) beginselen die
ten grondslag liggen aan je kijk op de samenleving
en aan je politieke programma.

Vooral na 11.9.02 heeft ons deze aanpak opge-
broken. Als je wordt aangevallen (zoals in 1940-
1945) is het juist van belang te benadrukken welke
waarden je wilt verdedigen. Bovendien is de bevol-
king, vanwege de individualisering van de mensen
en de globalisering van de politieke vraagstukken,
niet meer gewend om te denken in deze catego-
rieën. De ‘opstand’ van de lpf-stemmers is een op-
stand van degenen die in hun eigen dagelijkse le-
ven enerzijds opbotsen tegen een overheid die voor
gemeenschapsbelangen staat, en anderzijds juist
eisen stellen aan de voorzieningen die de gemeen-
schap beschikbaar stelt. Zo’n instelling past niet in
onze traditionele links-rechts categorieën.

Vandaar dat het van belang is om de discussie
over maatschappelijke waarden opnieuw op te pak-
ken. Niet in de zin van het opstellen van een Begin-
selprogram (ook daartoe bleek de partij helaas niet
in staat), maar omgekeerd: vanuit het beleid waar-
voor we staan naar de daarachter liggende waarden
die wij wezenlijk achten.

Als we onze feitelijke politieke positiebepalin-

gen nu eens analyseerden aan de hand van de
vraag: Waarom zijn wij daar eigenlijk voor? Welke
waarde steekt daar blijkbaar achter? Hoe kunnen
we die waarde formuleren en verder uitdragen?,
dan dwingen we onszelf tot helderheid, en komen
we naar buiten ook sterker, helderder en principië-
ler over. Als voorbeeld kan de volgende lijst dienen.

Waarom zijn wij voor of tegen: 
> humanitaire interventies
> het referendum
> de wao
> een Europees arrestatiebevel
> een ecotaks
> een Internationaal Strafhof
> de Europese landbouwpolitiek
> uitbreiding van de eu
> beperking van de aftrek van de hypotheekrente
en ga zo maar door, in alle sectoren van de politiek.

Is dat telkens een ad hoc-beslissing, is het arbitrair,
of zitten er opvattingen achter over de mens en zijn
bestemming, over de maatschappij en haar over-
heid?

Het is een ernstige en pijnlijke misvatting onder
veel sociaal-democraten te denken dat discussies
over de moraal ons niet raken, dat dit een afwijking
is die hoort bij de kwezels die aan religie doen. Het
is waar dat confessionele politici lange tijd een
soort alleenrecht op dit gebied hebben opgeëist
(denk aan het ‘ethisch reveil’ van Van Agt). Het ging
dan vaak over de micro-ethiek, over ons eigen ge-
drag als burgers bij abortus, euthanasie, draag-
moederschap enz.. De PvdA heeft dan moeite te er-
kennen dat het inderdaad gaat om belangrijke mo-
rele waarden (in dit geval recht op leven), en om uit
te leggen dat achter het PvdA-standpunt evenzeer
ethische uitgangspunten staan (bijvoorbeeld barm-
hartigheid en zelfbeschikking). Maar ook achter de
grote politieke beslissingen schuilen morele opvat-
tingen, opvattingen over de publieke moraal (de
macro-ethiek): over hoe je als beschaafde mensen
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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. 

andré gerrits
Historicus aan de Universiteit van Amsterdam en
voorzitter van de Alfred Mozer Stichting
(bijdrage uit de ams-nieuwsbrief )
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