
Zomerscholen 
geanimeerd de diepte in 
rond globalisering 

'Inzicht is nodig 
om uitzicht te krijgen 
en te houden' 

R 
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ROOD formuleerde bet onder
werp van haar Zomerschool 
als volgt: wat is globalisering 
eigenlijk? Waardoor wordt het 
veroorzaakt? Wat voor negatie
ve gevolgen heeft het hier en 
elders? Hoe kunnen we deze 
negatieve gevolgen bestrijden? 
Welke methoden gebruikt de 
anti-global i seringsbewegi ng 
voor welke doeleinden? De al
gemene Zomerschool had als 
motto Nederland is geen eiland, 
en behandelde ook de globalise
ring, gekoppeld aan de politieke 
en econorillsche structuren in de 
wereld en aan internationale so
lidariteit. Gewaardeerde inlei
dingen werden gehouden door 
de Eerste-Kamerleden Ronald 
van Raak (bij de algemene Zo
merschool) en Tiny Kox (bij 
ROOD). Voor Spanning geven 
ze een kernachtige samenvat
ting van hun bijdrage. 

'De een zijn brood, 
de ander zijn dood' 

Van Raak stelt dat de vraag Wat 
is globalisering? moeil ijk te be
antwoorden is. 'Het antwoord 
dat je hierop geeft, is juist on
derdeel van het politieke debat. 
Wat globalisering is, hangt sa
men met de politieke opvattin-

Twee zomerscholen zijn achter de rug op het 
moment waarop dit verhaal wordt geschreven: 
de ROOD-Zomerschool en de eerste van drie 
uitvoeringen van de 'algemene' editie. Thema 
van beide werkvakanties (en ook van de twee 
die nog volgen) was de wereld. Waarom ging 
het daarover? En hoe werden de cursisten 
gestimuleerd door te dringen tot de kern van de 
globalisering zoals die momenteel gaande is? 
Een korte cursus voor de thuisblijvers. 

gen die mensen hebben. Voor li- volgens Marx tot tweedeling, 
heralen bijvoorbeeld is het een met rijdom van enkelen en ar-
proces waarbij economische, 
culturele en politieke barrières 
voor vrijbandel worden openge
broken. Vrije uitwisseling van 
goederen en diensten leidt in 
de opvatting van liberalen tot 
toenadering tussen mensen uit 
verschi llende culturen, vergroot 
de economische voorspoed en 
maakt vrede tussen volkeren 
mogelijk. Voor socialisten ech
ter gelden nu meer dan ooit de 
woorden die Kar! Marx in 1848 
schreef in het Communistisch 
Manifest, over wat hij noemde 
de kosmopolitische wereldeco
nomie: de lage prijzen zijn de 
zware artillerie waarmee zij alle 
landen dwingt de kapitalisti sche 
economie over te nemen. De 
globale wereldeconomie leidt 
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moede voor velen, tot een mo
nocultuur, die wei nig ruimte 
laat voor andersdenkenden, en 
politieke centralisatie, waarin 
geen plaats is voor sociale alter
natieven.' 
Kox had voor de ROOD-cursis
ten de volgende werkdefinitie 
van globalisering: globalisering 
is de versnelde wereldwijde in
tegratie sinds het begin van de 
tachtiger jaren van de vorige 
eeuw van kapitaal, productie en 
markten, aangedreven door het 
winststreven van particuliere 
ondernemingen. Hij vult aan dat 
dit proces ' ideologisch gefun 
deerd is op het neoliberalisme, 
dat in essentie een pleidooi is 
voor het zoveel mogelijk weg
halen van belemmeringen (door 



liberalisering, deregulering en 
privati sering) om de werking 
van de markten te optimali seren 
voor particuliere ondernemin-
en. Dusdoende - stellen de neo

li beralen - zal het resultaat uit
' indelijk voor iedereen positief 
worden.' 
Kox zelf ziet dat laatste heel an
ders. Volgens hem is de neolibe
rale globalisering vooral in het 
voordeel van de economisch 
sterke ondernemingen en landen. 
'De vrijheid die gezocht en gebo
den wordt op de markten wereld
wijd biedt op de korte termijn 
an de sterkste ondernemingen 

(bijvoorbeeld de Portune 500) 
grote kansen tot winstmax.imali
satie, maar is tegelijkertijd funest 
voor minder sterke ondernemin
gen. De een zijn. dood is de ander 
zijn brood geldt heel nadrukke
lijk in de zich globaliserende 
wereldeconomie. Die waarheid 
geldt ook als het om mensen 
gaat: omdat de sterkste onderne
mingen gevestigd zijn in het rijk
ste deel van de wereld, versterkt 
de globali sering op korte termijn 
de positie van die landen ten kos
te van de minder sterke landen. 
Dat heeft directe gevolgen voor 
de inwoners van de minder ster
ke landen, wier regeringen, ge
dwongen of vrijwillig, meegaan 
in het globali seringsproces. Op 
lange termijn leidt de zogenaam
de vrijheid op de markten naar 
onvrijheid van landen en mensen 
en de dominanti e van enkele lan
den en ondernemingen. Die in
stabiliteit zal uiteindelijk slecht 
voor iedereen uitpakken. Beter is 
écht vrije handel, gebaseerd op 
eerlijke regels die ook nageleefd 
worden, met eerlijke kansen voor 
alle landen en alle burgers om 
hun inspanningen beloond te 
zien.' 
Van Raak vergelijkt de neo-libe
rale globalisering met een dokter 
die slechts één recept kent. 'Of je 
nu hoofdpijn hebt, hartklachten 
of een gebroken hart, telkens 
krijg je dezelfde aspirine. Het 
wondermiddel van de neolibera-

len is de vrije markt. Ontwik
kelingshulp is het openbreken 
van markten, ook al gaat dit ten 
koste van de lokale economie. 
Om de arbeidsmarkt flexibeler 
te maken moeten sociale voor
zieningen worden afgebroken, 
ook al gaat dit ten koste van de 
gezondheid. Openbaar vervoer 
moet winstgevend worden, ook 
al gaat dit ten koste van veilig
heid en bereikbaarheid. Enzo
voorts. De globalisering zoals 
die nu plaatsvindt, is erg een
zijdig. De economie wordt 
weliswaar steeds mondialer, 
maar zonder culturele en poli
ti eke eenheid. Een duidelijk 
voorbeeld daarvan is Europa: 
nu krijgen mensen een com
merciële cultuur opgedrongen 
en zijn supranationale organen 
als de Europese Unie ondemo
crati sch. Eigenlijk zou het an
dersom moeten: er komt een 
Europese democratie, die het 
uitgangspunt is voor een Euro
pese cultuur, waarin mensen 
ook economisch nauw samen
werken.' 

'Globalisering moet so
cialistisch aangedreven 

worden' 

Volgens Kox zou de globalise
ring niet gebaseerd moeten zijn 
op maximale vrijheid voor 
particuliere ondernemers maar 
op optimale vrijheid voor de 
mensen om hun eigen leven in 
welvaart en welzijn te leiden. 
'Globalisering dient niet 
marktfundamentali sti sch maar 
veeleer sociaal , nog beter: 
socialistisch, aangedreven te 
worden, op basis van de ge
dachte dat we allemaal samen 
op deze planeet met elkaar 
moeten leven en samenleven. 
Om die richting op te kunnen 
gaan, is het belangrijk dat we
reldwijd sociale, democrati 
sche en vooral socialistische 
bewegingen de strijd voor dat 
alternatief aandurven en aan
gaan.' 

Neoliberale globalisering roept wereldwijd steeds meer 
protesten op. De SP laat zich geregeld zien bij de demonstraties 
van andersglobalisten, hier in Praag in september 2000 
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rond globalisering 

Zowel ROOD als het SP
Studiecentrum kozen voor glo
balisering als centraal thema. 
Waarom is het belangrijk dat 
actieve SP' ers inzicht krijgen in 
het globaliseringsproces? 
Van Raak: 'Socialisten kunnen 
niet meer volstaan om met 
Marx te zeggen: het is de 
schuld van het kapitaal. Wat is 
het adres van het wereldkapita
lisme? Wie moeten we bellen? 
Wie is de baas? De nationale 
parlementen, het Europese par
lement, de Verenigde Staten, 
het Internationaal Monetair 
Fonds, de Wereldbank, multi
nationals, niet-gouvernemente
le organisaties? Waar moeten 
socialisten aankloppen om de 
wereld te veranderen? In mijn 
verhaal stelde ik dat je de glo
bale economie misschien het 
beste kunt vergelijken met een 
computernetwerk; een groot 
aantal verbindingen zonder 
centraal punt. Dat betekent dat 
er niet één vijand is waar je je 
op kunt richten- en dat is mis
schien wat lastig -, maar je 
kunt er als actievoerders ook 
gebruik van maken. Een actie 
tegen de clusterbommen van 

ABN AMRO bijvoorbeeld kan 
gehouden worden bij elk filiaal 
van deze bank. Op deze wijze 
kun je op lokaal niveau strijden 
tegen een probleem van inter
nationale handel en internatio
nale veiligheid .' 

Kox: 'Inzicht is nodig om uit
zicht te krijgen en te houden. 
Aan al te simpele verklaringen 
en oplossingen voor alle on
recht op de wereld heeft nie
mand behoefte. Om mensen te 
overtuigen moeten we ze op 
basis van feiten en daarop ge
baseerde redeneringen aan 
onze kant zien te krijgen. Dat 
was ook de kern van mijn inlei
ding: geloof niet in simpele 
waarheden. Twijfel is het begin 
van echte kennis. Doorgron
ding van het globaliseringspro
ces is nod ig om verklaringen te 
kunnen geven voor allerlei gro
te maatschappelijke problemen 
zoals oorlog, terrorisme, dicta
turen, productiestromen, armoe 
enzovoorts. Die zaken hangen 
allemaal met elkaar samen- en 
het zien en nader verkennen 
van die samenhang is voor so
cialisten nodig om met kans op 

Volgend jaar méér zomerscholen 
De t huisblijvers hebben ongelijk. Dat is de breed 

gedeelde mening van de deelnemers aan zowel 

de ROOD-Zomerschool ats de algemene Zomer

school. Het waren drukke, maar vooral erg gezel

lige en leerzame dagen. Conclusie: vorm en opzet 

van de Zomerscholen deugen. Voor grote veran

deringen in de aanloop naar de uitvoeringen van 

volgend jaar is geen reden. En voor de t huisblij

vers van nu is er één troost: in 2004 wordt het 

aantal Zomerschoolweekenden uitgebreid. 

succes hun strijd te voeren voor 
meer menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidari
teit.' 

Opdracht: ontwikkel voor· 
stellen 

voor de komende wereld· 
handelsconferentie in 

Mexico 

Voor de cursisten was het niet 
alleen opnemen van infor
matie: ze werden er ook na
drukkelijk tot aangezet zelf te 
analyseren en over oplossingen 
te discussiëren. Kox: 'Ik ga al
tijd graag uit van de kennis van 
de cursisten en het daarop base
ren van nadere conclusies. Als 
mensen een uitgebreid verhaal 
van mij willen horen, kan ik ze 
dat ook mailen. Ik hoor liever 
hun verhaal, hun gezámenlijke 
verhaal, dat ze, als ze hard wer
ken, goed denken en vooral 
goed naar elkaar luisteren, best 
snel kunnen maken. Dat ver
groot ook hun besef datje meer 
weet dan je aanvankelijk denkt. 
Ik vind het plezierig om dan 
vervolgens mee te helpen om 
de zo opgestelde verhalen kri
tisch te bekijken. Dan ontstaat 
gezamenlijke kennis die vol
gens mij kan beklijven, ook als 
de cursus voorbij is. Mijn cur
sisten heb ik verdeeld in vijf 
groepen met de opdracht om, 
op basis van hun gezamenlijke 
kennis, binnen anderhalf uur 
een quick scan te maken van de 
situatie op vijf continenten 
(Antarctica hebben we maar 
even laten liggen): hoeveel 
mensen wonen er in welke 
landen onder welke omstandig
heden en met welke grote 
problemen en wat hebben die 
problemen te maken met de 
zich globaliserende wereld
economie? Naast de quick scan 
vroeg ik ook aan elke groep om 
met vijf concrete voorstellen te 
komen die men ten behoeve 
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van de mensen in het in beeld 
gebrachte continent zou willen 
inbrengen bij de wereldhan
delsconferentie in Cancun, 
Mexico, in september 2003. De 
continentale rapporten en de 
verbeteringsadviezen van de 
vijf werkgroepen (die in een 
razend tempo moesten werken 
en dat zonder mankeren ook 
deden) hebben we daarna ple
nair besproken, om uiteindelijk 
samen te constateren dat inder
daad alles met alles samen
hangt in onze zich globalise
rende wereld, dat we nog lang 
niet alles begrijpen van dat pro
ces maar dat het geen onmoge
lijke zaak is meer te begrijpen 
en daardoor ook meer te kun
nen veranderen. Blijft over de 
vraag hoe ik de uitgebrachte 
vijf maal vijf verbeterings
adviezen van onze ROOD-cur
sisten daadwerkelijk op tafel 
kan leggen bij de wereldhan
delsconferentie in Cancun .. . 

Van Raak: 'Socialisten gebrui
ken graag woorden als neolibe
ralisme, kapitalisme en globali
sering. Nu wi lde ik van de aan
wezige SP' ers weten wat zij met 
deze woorden bedoelen. Ant
woorden op deze vragen kwa
men niet gemakkelijk en waren 
in ieder geval heel verschillend. 
Wat wel duidelijk werd is dat 
socialisten op een gemeen
schappelijke manier tegen de 
globalisering aankijken: voor 
ons komen niet verkoopbaar
heid, individuele vrijheid en 
winststreven op de eerste plaats, 
maar waardigheid, gelijkwaar
digheid en solidariteit. Achter 
de manier waarop SP' ers naar 
de wereld kijken blijkt wel de
gelijk een gezamenlijke ideolo
gie te zitten, of een visie op hoe 
de wereld eruit zou moeten zien. 
Dat problemen internationale 
oorzaken hebben is voor ons 
geen belemmering om er lokaal 
mee aan de slag te gaan.' • 




