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'Richting de verkiezingen 
moeten we streven naar een 
akkoord op hoofdlijnen met 

de PvdA en Groenlinks. Zodat 
we tegen de mensen kunnen 
zeggen kies maar welke van 
de drie je beste vindt, maar 
als we samen een meerder

heid vormen gaan we in ieder 
geval deze 25 punten 
uitvoeren,' aldus Jan 

Marijnissen in de Tribune van 
september. Op de partijraad 

van 11 september werd druk 
gediscussieerd over een 

stelling die dezelfde bood
schap bevatte. Spanning 

levert ook een bijdrage aan de 
discussie: met een analyse van 

Europarlementariër Erik 

Erik Meijer 

Meijer. 

In heel Euro
pa is links 
verdeeld in 
drie grote 
stromingen . 
Die becon
curreren en 
bekritiseren 

elkaar scherp, maar vaak zijn 
ze ook elkaars bondgenoten. 
Overal wordt gepraat over sa
menwerking als middel om een 
neoliberale, militaristische en 
milieuverwoestende regerings
politiek te doorbreken. Toch 
gaan de meeste discussies over 
linkse samenwerking nog 
steeds vooral over hoe slecht de 

Buitenparlementaire samenwerking: samen naar het Europees Sociaal Forum in Parijs 

anderen zijn . De hele linkerzij
de zou moeten zijn zoals wij
zelf, denken in Nederland zo
wel SP' ers als GroenLinksers 
en PvdA'ers. Verschillen bin- · 
nen links worden nog steeds 
gezien als een bedreiging, niet 
als een kans om mensen met 
uiteenlopende ideeën en belan
gen te interesseren, te i nspire
ren en te mobiliseren voor een 
minder slechte samenleving. 
Het wordt tijd om dat te veran
deren. Als SP bereiken we onze 
doelen niet als we ons laten on
dersneeuwen door slap-links, 
maar ook niet als we ons op
sluiten in ons eigen gelijk. Om 
vooruit te komen moeten we 
weten waarom die verschillen 
bestaan, waarom we die ook in 
de toekomst zullen blijven 
tegenkomen en hoe we er op 
een goede manier mee kunnen 
omgaan. 

Sociaal-democraten zijn 
oneindig flexibel 

De PvdA en de sociaal-demo
craten in andere landen kunnen 
zich als bestuurderspartij zon
der buitenparlementaire actie 
geen langdurig verblijf in de 
oppositie veroorloven. Rege
ren is voor hen een doel-op
zich geworden. Om dat te be-

reiken, volgen ze datgene wat 
opiniepeilingen opgeven als 
mening van de kiezers, sluiten 
ze compromissen met rechtse 
partijen en proberen ze in een 
goed blaadje te staan bij onder
nemers. Ze gaan mee met alle 
trends, zoals steeds opnieuw 
belastingverlaging en einde
loze voorrang voor meer werk
gelegenheid en economische 
groei. Als ze geld tekort komen 
of sterk onder druk staan van 
rechts, zijn ze zelfs bereid om 
steeds opnieuw stukjes van de 
door henzelf mee opgebouwde 
verzorgingsstaat te slopen. Ze 
hebben geen vaste lijn maar 
zijn altijd op zoek naar de kie
zersgunst. Toch kunnen ze niet 
eindeloos naar rechts blijven 
opschuiven. Als partijen aan 
hun linkerkant strijdbaar zijn 
en aanhang winnen, willen de 
sociaal-democraten graag in 
dat succes delen. Na een grote 
interne crisis, na een verkie
zingsnederlaag en in de oppo
sitie koersen ze een tijdlang 
naar links . Het liefst willen ze 
de linksere concurrentie inlij
ven of wegdrukken, maar waar 
dat lukt, buigen ze vervolgens 
gemakkelijk terug naar rechts 
om opnieuw klaar te staan voor 
pretentieloos medebeheer van 
het kapitalisme. Die oneindige 
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de motor zijn' 
flexibiliteit van de sociaal
democratie heeft in de loop der 
tijd al heel vaak linkse socialis
ten in verwarring gebracht, 
waardoor ze zich door die grote 
verkiezingsclub lieten binnen
lokken. Maar op andere mo
menten verkettert de sociaal
democratie haar linkervleugel 
en worden linkse activisten uit
gestoten. Die kunnen dan al
leen overleven door (weer) 
voor zichzelf te beginnen. 

Vaak bijval van buiten 
de eigen achterban voor 

socialisten 

De SP en linkse socialisten in 
andere landen vinden hun be
staansgrond in verontwaardi
ging over de aanpassing van 
de sociaal-democratie. In som
mige landen zijn zij gewoon 
de voortzetting van de oor
spronkelijke socialistische be
weging uit de 19de eeuw, die 
na interne partijconflicten haar 
regeergeile rechtervleugel heeft 
verloren. In andere landen, zo
als Nederland, moest socialis
tisch links zich een of meer 
keren helemaal opnieuw orga
niseren als kleinere concur
rent. Het zijn partijen die 
dwars tegen de trend van voor
rang voor de markt, ontzag 

voor grote ondernemingen, 
belastingverlaging, verwaar
lozing van de publieke dienst
verlening en een terugtrekken
de overheid durven in te gaan. 
Solidariteit en milieubehoud 
gaan voor hen boven financiën 
en economie. Ze komen con
sequent op voor de mensen die 
niet de economische macht 
hebben en door anderen in de 
steek worden gelaten. De radi
cale delen van vakbeweging, 
milieubeweging en internatio
nale solidariteitsbeweging zijn 
hun vaste bondgenoten. Met 
hun keuze tegen NAVO en 
monarchie en vóór een hoger 
belastingniveau vertegenwoor
digen ze een strijdbare en radi
cale minderheid binnen de lin
kerzijde. Maar tegelijk zijn ze 
de motor voor links als geheel 
en voeren ze acties die vaak 
bijval krijgen van mensen die 
zelf gewoonlijk stemmen op 
slap links of zelfs de christen
democratie. De enige regering 
waaraan ze willen meedoen is 
een linkse regering die mee
helpt de maatschappij te ver
beteren en de belangen van de 
zwaksten te beschermen. Zo
lang dat nog niet lukt, voeren 
we onvermoeibaar oppositie, 
in het besef dat een beter soort 
wereld mogelijk is en het de 

moeite waard is om daar per
manent voor te blijven knok
ken. 

Eeuwig zoekende Groe
nen 

GroenLinks en de Europese 
groenen vormen in veel opzich
ten een tussengroep. Ze willen 
wel meeliften met de macht 
van de sociaal-democraten 
maar delen ook veel kritiek van 
linkse socialisten. Zij vinden 
het belangrijk om zich te profi
leren op andere punten dan hun 
buren, vooral als ze op die pun
ten het etiket 'nieuw' kunnen 
plakken. Zij zijn meer een in
tellectuele discussieclub en een 
denktank van milieudeskundi
gen, trekken ook individualis
ten aan die zich links-liberaal 
voelen en maken soms verras
sende wendingen in hun stand
punt door om daarmee snel 
nieuw opkomende trends te 
kunnen volgen en een nieuw 
kiezerspubliek aan te trekken. 
In hun voortdurende zoektocht 
blijken ze zelfs bereid om 
coalities te sluiten met rechts, 
zoals we onder andere zien bij 
GroenLinks dat de provincie 
Noord-Holland en een aantal 
gemeenten bestuurt samen met 
CDA en VVD tegenover een 
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oppositie van PvdA en SP. Veel 
van de sociale strijd vinden ze 
te 'materialistisch' . De vrije 
markt en de Europese Unie be
schouwen ze als de onvermij
delijke uitkomst van de ge
schiedenis, waartegen je niet 
ten strijde moet willen trekken. 

Niet vies zijn van rege
ringssamenwerking 

Die driedeling van links voor
ziet in een behoefte. Elk van de 
stromingen heeft een aanhang 
die van het eigen gelijk over
tuigd is. PvdA en GroenLinks 
hebben elk wel een minderheid 
die roder en groener is dan de 
partijlijn en daarom in de toe
komst de SP nog verder kan ver
sterken, maar ook daarmee wor
den wij niet de allesoverheer
sende eenheidspartij van links. 
Belangrijker is dat wij de motor 
zijn en blijven binnen een toe
komstige linkse meerderheid. 
Daarom moet we niet vies zijn 
van lijstverbindingen of rege
ringssamenwerking PvdA-SP
GroenLinks. PvdA-voorstellen 
voor kiesstelselgeknoei en sa
mensmelten moeten we echter 
scherp afwijzen omdat die 
alleen maar gericht zijn op het 
uitschakelen van de motor van 
links . • 
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