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Een nieuw maatschappijmodel 

Een van de lichtste politieke documenten van de 

laatste jaren is we! het Manifest van het zogenaamde 

'Progressieve Netwerk' van de centrum-linkse rege

ringen. Vier Europese regeringsleiders tekenen 

ervoor: Blair, Kok, Persson en Schroder. Gelukkig is 

zelfs in een Nederlands persklimaat, waarbij aileen 

nog maar hoeden van paarse parlementariers bij 

Prinsjesdag de moeite van het fotograferen waard 

leken (NRC), de oppervlakkigheid en misleiding in 

dit document niet onvermeld gebleven. En terecht. 

Het manifest moest het in j uni in Berlij n in aanwe

zigheid van president Clinton ten doop gehouden 

Netwerk bij zijn tweede treffen in september en 

marge van de Milleniumtop momentum en inhoucl 

geven. En eigenlijk het startsein vormen voor een 

nieuwe globale politieke beweging. Het woord socia

lisme wordt niet meer gebruikt, sociaal-democratie 

a! evenmin, dat is kennelijk een 'achterhaalde gees

tesgesteldheid, waarvan de vooruitstrevende krach

ten zich tien jaar later (na 1989) bevrijcl hebben'. Het 

woord 'Derde weg' komen we ook nergens meer 

tegen. Zelden is in de geschiedenis van de politieke 

doctrines het !even van een met zovecl tam tam 

gelanceerd begrip zo kort geweest. Terecht heeft dat 

begrip het einde van de vorige eeuw niet gehaald en 

kon het bijgezet worden bij a! die andere 'derde 
wegen': het ncutralisn1e tussen stalinisn1c en vrij-
1lcid, dt> in n"lin <)f' n"leet·dvl-(' LJ<->ci'->t(Hdv <'<lncvpt._.n 

neergelegc\c afwijzing van de vrije markt met gelijk-
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Geen woord over het nieuwe beclreigend democra

tisch deficit van de groeiende politieke abstinentie. 

De afwezigheid van een echt toekomstdebat moet 

kennelijk gecompenseerd worden door dubieuze 

brallerigheid over wat bereikt is in dit netwerk van 

centrum-linkse regeringen. 'Opleicling en bijscholing 

( ... ) genieten in a! onze Ianden de hoogste prioriteit 

bij de investeringen'. Hoezo rampzalige tekorten bij 

het onderwijs in onze grate steden? 'De resultaten 

spreken voor zich ( .... ) verbeteringen in het gezoncl

heidswezen [en opnieuw] in het opleidingssyteem'. 

Hoezo tangere wachtlijsten? En een heelmooie is 

ook: 'In onze vier Ianden waren het centrum-linkse 
partijen. die de staatsfinancien gesanecrd hebben, 
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wegen : net n:eutra!Isme tussen sta!Jmsme en vnJ

heid. de in min of meerclere fascistoicle concepten 

necrgc lcgdc a fvvij zing van clc vrij e n1arkt I11L't gc lij k

tijclige atWijzing van staatssocialisme, en voor de 
christen-democratic gold bet begrip, toen bet erom 

ging de absoluutheid van de tegcnstelling kapitaal

arbeid af te wijzen. 

Het document presenteert zich als een nieuw sociaal 

model. En wat is dat dan: meer mensen moetcn van 

de nell' ccunomy gaan profiteren; vervolgens moet de 

civil society versterkt worden '<\Is tegenwicht tegen 

zowel overmatige staatsinmenging als tegenover de 

onbeperkte macht van de markten', en ten derde is 

een nieuw sociaal akkoord nodig, mt internationaal. 

Wie de stoute gedachte mocht hebben, dat dit gelui

den zijn, die ook in de kolommen van dit blad nogal 

eens te horen zijn, en clan ook nog leest, dat het gaat 

om "vastliggende waarden", en "nieuwe benaderin

gen", die moet dan maar eens bij de penningmeester 

van het CDA gaan informeren, waarom een paar van 

onze documenten in de laatste jaren niet in Engels, 

Duits en Zweecls zijn vertaald. Dan hadden ze daar 

in New York tenminste ook nog wat vlees op het bot 

gehad. 

Want- en clat is eigenlijk het ongelooflijke- in dit 

toekomstdocument ontbreekt een hele dimensie die 

we! eens bepalend zou kunnen worden voor het poli

tieke debat van de toekomst. Geen woord, als het 

gaat over Europa in de komende decennia, over de 

demografische ontwikkelingen, de positie van het 

gezin en de wijze waarop werk en zorg gecombi

neerd moeten gaan worden; geen woord over de rela

tie tussen ethiek en technologie, laat staan over de 

vragen van genetica; geen woord over de verhouding 

tussen Europese identiteit en multiculturaliteit. 

partiJen, d1e de stclatstJiiancieJi gesaneerd hebben, 

de sociale uitsluiting bestreden en hervorming en 

invcstcringcn in de opcnbarc dienstvcrlcning 

gepousseerd hebben'. Kijk. over Ruding en Lubbers 
zullen we het hier ma;n· niet hebben, en over Carl 

13iidt, die een f~1illiet Zweden moest redden, ook 

maar niet - die horen allemaal bij ons - maar zou

den ze het over Zalm hebben uit de periode, dat hij 

.... nog PvdA'cr was? 

Maar ja. progressieven van alle Ianden, pas we! op: 

'Wij zijn besloten alle ons ter beschikking staande 

instrumenten ter bestrijding van de misdaad en hun 

oorzaken te gebruiken, van actieve politie-inzet op 

lokaal niveau tot de nieuwste DNA-technologic.' 

Hoezo nog gedogen, geen legitimatieplicht, priori

teit voor privacy? 
Er zit nog een ander aspPct aan deze annexatiedrift, 

van toekomst, verlec\en en heel de wereld. Het is 

ongehoord, dat een Amerikaanse aclministratie 

wordt ingelijfd (en zich laat inlijven) bij een bepaal

de politieke stroming in Europa. De Atlantische rela

ties moeten het hebben van de combinatie van 

afstancl en vertrouwen. Morgen is er misschien een 

andere kleur aan het bewind in de Verenigde Staten, 

of overmorgen in Europa. Dat zal zeker overigens 

gebeuren als 'het Netwerk' niet meer dan zo'n holle 

trompetstoot afweet te steken. Maar dat moet geen 

verstoringen van die relaties en die veiligheid 1net 

zich brengen. 

Wat is de ultieme les? Het is hoog tijd, dat de chris

ten-democratische krachten in Europa h u n toe

komstproject formuleren en daartoe h u n denk

kracht bij elkaar brengen! 
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