
p naar Nederlandse 
obin Towns 

In Tilburg heeft de SP-fractie het initiatief genomen 
om van de stad een Tobin Town te maken. Wat dat 
moet voorstellen? Daarover zijn de geleerden het 
nog niet helemaal eens, maar in ieder geval wordt 
er nu in de gemeente gesproken over globalisering 
en mondiale tweedeling. Want Tobin heeft alles te 
maken met globalisering: de Tobin Tax is een belas
ting op internationale speculatieve valutahandel. 
Dus typisch een onderwerp voor de gemeente
politiek ... , legt Johan van den Hout uit, buitenland
medewerker van de Kamerfractie en voorzitter van 
de Tilburgse SP-raadsfractie. 

flè verwarring in de raadsverga-
ering was groot. Terecht, want 

:wat heeft Tilburg met speculatie 
t Thailand te maken en wat 
is in hemelsnaam een Tobin 
Thwn? Toch gaat de discussie 
woralsnog de goede kant op. 
De Tobin Tax is een belasting 
W'Jll ongeveer een tiende procent 

elke internationale valuta
lmnsactie. Als je voor honderd 
galden aan Thaise Bath koopt, 
iretaal je daarover dus een dub
beltje belasting. Voor toeristen 
ttn exporteurs geen enkel pro-

èem, maar voor speculanten 
wl. En dat is precies de bedoe-
1\lng. Speculanten gokken met 
7&>' n 1500 miljard dollar per dag 
«!) op minimale koerswisselin
gen en kleine renteverschillen. 
De massaliteit en snelheid van 
dat flitskapitaal kunnen grote 
schommelingen veroorzaken in 
de economieën van met name 
alerde wereldlanden. De Azië
anisis van enkele jaren geleden 
üs daar een desastreus voorbeeld 

van, waaronder nog altijd mil
joenen werklozen lijden. Een 
Tobin Tax beperkt het flitskapi
taal in hoeveelheid en snelheid. 
Een tiende procent lijkt niet 
veel, maar omdat speculanten 
vaak gokken op minimale win
sten van minder dan een pro
cent, is het voor hen wel dege
lijk een obstakel. Progressieve 
organisaties en politieke par
tijen over de hele wereld ijveren 
daarom al jaren voor een derge
lijke maatregel. De Tobin Taxis 
een paradepaardje van de anti
globaliseringsbeweging en zelfs 
de PvdA heeft hem opgenomen 
in haar (concept) verkiezings
programma, al moet Wim Kok 
er helemaal niets van weten. In 
september antwoordde hij in 
een debat met Marijllissen niet 
eens te piekeren over een onder
zoek naar de mogelijkheden van 
zo'n tax. Nederland loopt in de 
discussie over de Tobin Tax mij
lenver achter bij de meeste an
dere Europese landen. Diverse 

regeringen hebben onderzoeken 
gedaan naar de mitsen en maren 
van het idee en vrijwel alle 
parlementen op het continent 
debatteren erover. 

Dat is allemaal heel Jeuk, maar 
wat heeft dat nou met gemeen
telijke politiek te maken? Wel, 
ons voorstel behelsde niet het 
invoeren van een belasting op 
de aanschaf van buitenlands 
geld, maar was gericht op 
het mondiale bewustwordings
beleid. 
Het college ging akkoord met 
het voorstel om in gesprek te 
gaan met ontwikkelingssamen
werking-organisaties en vervol
gens een nota te presenteren 
over de mogelijkheden van Til

burg Tobin Town. Zo'n stad 
moet een aantal zaken regelen 
om dat predikaat te verdienen. 
Bijvoorbeeld het opnemen van 
een paragraaf in de lokale 
beleggingsverordening dat ge
meentelijke geld niet in dubieu-
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ze fondsen mag worden gesto
ken. Of het publiceren over 
flitskapitaal en Tobin Tax in 
gemeentelijke materiaal over 
mondiale bewustwording. Het 
college kan er bij collega's voor 
pleiten meer Tobin Towns in 
Nederland op te richten om ge
zamenlijk te praten over Tobin 
Tax en hiervoor een lobby naar 
het Rijk te voeren. In die zin is 
het vergelijkbaar met de 'kern
wapenvrije gemeentes' die in de 
jaren tachtig over in het land 
ontstonden, zonder ze iets in de 
nucleaire melk te brokkelen 
hadden. Men kan ook de tiental
len Franse steden uitnodigen die 
zich inmiddels Tobin Town 
noemen, en de coalitie een inter
nationaal tintje geven. Een 
concreet voorstel is het afromen 
van de winst uit gemeentelijke 
beleggingen (zeg één procent), 
en dat te storten in een fonds . 
Dat zou vervolgens gebruikt 
kunnen worden ter compensatie 
van de meerkosten van eerlijke 
producten, zoals Max Havelaar 
koffie en textiel. In Tilburg plei
ten we ervoor dat de gemeente 
zich opwerpt als pleitbezorger 
van de Tobin Tax op hetjaarlijk
se Festival Mundial, het groot
ste Derde-Wereldfestival van 
heel Europa. En zo heeft elke 
gemeente wel zijn eigen moge
lijkheden om - zij het op zeer 
bescheiden schaal - bij te dra
gen aan een eerlijker wereld, en 
vooral haar burgers middels het 
'adopteren' van de Tobin Tax te 
betrekken bij de discussie over 
mondiale tweedeling en armoe
de. Oftewel: 'think global, act 
local '. • 
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