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Ruime aandacht in de vorige Spanning voor de 
Europese grondwet. Op het ontwerp daarvan
dat inmiddels overigens naar de achtergrond is 
geschoven - kwam onder andere de kritiek dat hij 
het neoliberalisme wil verankeren. Hieronder een 
reactie van Agnes Lewe die de betreffende passa
ges in een ander licht zet. 

Economie-paragraaf 
Europese grondwet 
verdient genuanceerdere 
benadering 
be uitlating van Brik Meijer 
over de economische paragraaf 
van de Europese grondwet vind 
ik erg kort door de bocht. Hij 
schrijft in Spanning ll/2003: 
'Deze grondwet wordt ( ... ) net 
zoiets als die van Cuba of de 
vroegere Sovjet Unie, die even
eens de vorm van hun economie 
duurzaam wilden vastleggen en 
beschermen tegen democra
tische besluiten over veran
dering.' Er is helemaal niets 
ondemocratisch aan het vastleg
gen van het een en ander in een 
(grond)wet. Socialistische sta
ten deden dat en ik hoop dat wij 
dat ook zullen doen als wij de 
nodige stemmen daarvoor kun
nen behalen. Daar moet de 
grondwet voor worden veran
derd, ja, maar dat is nou juist 
democratisch. 

Wat mogelijk in dit debat een 
rol speelt maar weinig onder
kend wordt, zijn de culturele 
verschillen tussen de Europea-

nen, ook wat betreft hun opvat
tingen over zoiets als een 
grondwet. Nederlanders gru
wen waarschijnlijk per definitie 
van economische grondwetten. 
(Haal de koopmansgeest er 
maar bij als verklaring.) Ik heb 
zo'n vermoeden dat Fransen en 
Duitsers er heel anders tegen
aan kijken. 
Ik vind bovendien in de ont
werp-grondwet formuleringen 
terug die van huis uit een 
bepaalde lading hebben die in 
Nederland niet bekend is. De 
formulering 'sociale markteco
nomie' (art. 3 lid 3) lijkt erg op 
de Duitse 'soziale Marktwirt
schaft'. Met dit begrip is een 
hele politieke ideologie verbon
den. Het is een vorm van markt
economie die haar wortels ech
ter niet alleen in het liberalisme 
heeft, maar ook elementen bevat 
uit de christelijke sociale ethiek 
en de sociaal-democratie. Die 
elementen zijn: een sociaal 
zekerheidsstelsel, verregaande 

medezeggenschap in bedrijven, 
tariefautonomie en toezicht op 
vrije mededinging (verbod op 
kartels). De 'soziale Marktwirt
schaft' en de Duitse grond
wet zijn zowel door rechts· als 
door links geïnterpreteerd en. 
geclaimd. W. Abendroth, een 
linkse theoreticus, kwam nog in 
1977 met de stelling dat de Duit
se grondwet een socialistische 
economie voorschreef! Net als 
nu in Europa beweerden ook de 
conservatieven in Duitsland dat 
de grondwet hun ideeën over het 
economisch stelsel had vast
gelegd. Het hoogste Duitse 
gerecht oordeelde overigens al 
in 1954 dat dat niet het geval is. 
Wáár is dat in Duitsland in de 
loop der tijd en onder een en 
dezelfde grondwet de ideeën 
over sociale markteconomie en 
de invulling ervan veranderd 
zijn. De sociale aspecten zijn 
duidelijk afgezwakt als gevolg 
van veranderde politieke ver
houdingen . 
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Een andere interpretatie van 
'sociale markteconomie' is het 
Franse 'economie sociale'. Een 
moeilijk te vertalen begrip, 
maar door Fransen beschouwd 
als een verworvenheid. Zoals 
Nederlanders de overlegeco
nomie als een nationaal goed 
beschouwen. Met 'economie so
ciale' wordt bedoeld dat 
bepaalde sectoren buiten de 
'vrije' markt worden gehouden -
om sociale redenen. Gesub
sidieerde arbeid, onderlinge 
verzekeringen, coöperaties, het 
spectrum van de 'economie 
sociale' is heel groot. 

Ik wil het volgende zeggen: we 
moeten niet zo bevreesd zijn 
voor een formulering. We moe
ten een politieke strijd voeren 
voor de invulling van het kader. 
Waarom pakken we de hand
schoen niet op en zeggen we dat 
'een interne markt waar de 
mededinging vrij en onvervalst 
is' (art. 3 lid 2) moet worden 
gecorrigeerd door elementen uit 
een 'sociale markteconomie' 
(lid 3). Bijvoorbeeld: grote mul
tinationals, monopolisten heette 
dat vroeger, belemmeren of ver
valsen de mededinging per defi
nitie; ongelijke startposities van 
werknemers vervalsen hun 
mogelijkheid voor marktdeel
name; ontbrekende infrastruc
tuur vervalst de toetreding tot de 
markt etc. etc. Het is aan de 
Europese overheid om vanuit 
sociaal oogpunt hier in te grij
pen. Wat hiervoor wel moet ge
beuren is het loslaten van het 
nationale denken, in ieder geval 
voor een deel. De inrichting van 
Europa- of wij dat nou leuk vin
den of niet - is een klassenstrijd 
en geen Europees kampioen

schap. • 

Agnes Lewe, Nijmegen 
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