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Aile Europese Ianden, aangesloten bij de Europese Unie worstelen 

met dezelfde problematiek: De hardnekkige massawerkloosheid en de 

daarmee samenhangende crisis van de verzorgingsstaat. De discussie, 

die daarover plaatsvindt heeft uiteraard nationale aspecten, maar be

langrijke elementen komen overal terug. Ook in Frankrijk, zelfs nog 

meer uitgesproken dan hier, geldt dat massawerkloosheid de verzor

gingsstaat in gevaar brengt. Maar voor herstel van de werkgelegen

heid is meer nodig dan een stroomlijning van die verzorgingsstaat. In 

dit artikel worden enkele elementen uit de Franse discussie belicht. 

N 
ct als bij ons hct gcval i'>, 

komt de Frame verzor

van de sociale zekcrhcicl. De verzekc-

ring-,c.;taat i~ de <;taat van de gcorgani

gings~taat 

naar vorcn 

aan het einde van de vori

gc en het begin van deze 

ccuw, allerccrst als een 

systeem van verzekering. 

In zijn indrukwckkende 

studie 'L'Etat flrovidence' van 

19H6 1 gaat Ewald, die ja

renlang mcdewerker was 

van Michel Foucault aan 

het College de Fnmce, uit van 

de 'filosofie van het risico' Prof dr. W Albeda 

<,eerde solidaritcit Ewald 

rclativecrt hct hcgrip 'de 

cri"is van de vcrzorging~

staat' In de vcrzorgings

staat zeit is de crisis ingc

houwd. Dit volgt uit de 

noodzaak dat, wannccr 

men de soliclaritcit ccn

maal accepteert, zc ook 

gckwantiticeei·d moct wor

den. Wclk inkomen krijgt 

de uitkcring':-.gercchtigdc~ 

Wat is een aanvaardhaar 

Toen men ccnmaal oog hac\ voor de re

gelmaat in het risico, dat individuen !o

pen in een indu<,triele samcnlcving, wist 

men ook, dat daar de oplossing lag 

voor de 'sociale kwestic' De samenlc

ving zou z'n harmonie hervindcn door 

zichzelf tc zicn als 'univcrsclc aS'>uran

tie', met als programma hct verzekeren 

minimum' Omcbt clit slechts door on

derhandelcndc maatschappclijkc orga

nisatie'> is vast tc stcllen, is hct ook 

nooit onomqrcdcn. Voortdurcncl gaan 

cr stemmen op die zeggen, clat hct be

tcr kan maar evcnzccr gaan er altijcl 

stcmmen op, die zcggen dat de sociale 

lasten niet te dragcn zijn. Zodocndc i" 
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er in de verzorging<,staat zelf een inge

houwde maahchappelijke discussic. De 

crisis, stelt Ewald, l10ort bij de verzor

gingsstaat Zij hewijst, dat de verzor

gingsstaat er is en dat ze gezond is. 

Nieuw sociaal model 
introduceren 
Alain Touraine, cigenzinnig -.;ocioloog, 

die sinds het begin van de Jaren zeslig, 

aanvankelijk vooral a!, onderzoeker 

maar later meer a is sociaal hlosoof wer

kend stelt (in een interview met 'Le 
1\ londe' van 12 decem her 1995 ): Frank

rijk heeft na de Tweede Wereldoorlog 

een uniek stelsel van sociale zekerheid 

ontwikkeld. Dat <;tclsel hedt goed 

gewerkt, maar met de economische om

slag van de Jaren zevcnttg en de interna

tionalisering is het model in toenemen

de mate uitgeput geraakt We hehhen 

hehocfte aan een nieuw model, om de 
ontwikkeling naar een 'wild liheralismc' 

te vcrmijden. Dominique Strall',s-Kahn 

is her daar (parlementslid voor de socia

li'>tische partij, voormalig adjunct-com

missaris van het Plan, het cconomisch 

Plan, te vcrgelijken met het Nedcr

land<>e Centraal Lconomisch Plan, red ) 

mee een<,: '·Hct liherabme i'> een fa,e 

Vtln regrcssie, ccn dcsorgani~tJtie tu-;sen 

twee pcrioden van organisatie" 

Touraine is pes'>imisti'>ch over een oplus

-.;ing. lrnnltT.;.; om ecn nieu\v sociaal mo

del tc construercn heh je 'acteurs' nodig, 

werkgcvers, vakverenigingen, intellectu

elcn, mensen die vcrnicuwen. In de afgc

lopen 15 jaren zijn de wcrkgevcrs 'verd

wenen', hip1a niemand staat mccr aan de 

kant van de vakverenigingen. Er is niet<; 

tu'>SCil het Matignon (het C:atshuis in 

Frankrijk) en de '>traat. 

Van schadeloosstelling naar 
inschakeling 
Dat klinkt heel wat somberder, maar 
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december 1995 was dan ook de maand 

met de wijd uitgebreidc socialc onrust. 

naar aanleiding van de ingrepen van de 

regering in de socialc zekcrheid. Pierre 

Rosanvallon (sociaal-democraat), direc

leur van de Ecole des Hatlles Etudes en 

Sciences Sociales, schrcef a! in 19H 1 over 

de crisi'> in de verzorgingsstaat-' In dat 

boek stclt hij vast, dater in ieder geval 

een financicle crisis i'> De sociale lasten 

maakten in 1959 9,7'!'il uit van hct Bruto 

Nationaal Product. In 1973 13,4% en 

18,1 ')(, in 1980. Cegeven het fcit, dat 

inmiddels ook de <,taatsuitgaven gcste

gen waren (.06,6% van Bruto Nationaal 

Product in 1973 en44,4% in 1980) was 

hct onmogelijk om de sociale lasten 

'mechanisch' door te Iaten groeic11. Hij 

probeert inzicht te krijgen in het wezen 

van de Etat-PrOPidwce en stelt: 

I. De moderne '>taat kan niet andcrs gc

zien worden dan als heschermencle 

staat; 

2. De vcrzorgingsstaat is een verhrc

ding en voortzctting van de bescher

mende '>taat; 

3. De ovcrgang van de heschermendc 

staat naar de verzorgingsstaat ver

taalt op staatsnivcau de verandcring, 

waarin de samenlcving zich niet 

meer denkt a!, 1/JI 'corfJs' (een lichaamJ 

maar zich ziet a!, een markt; 

4. De verzorgingsstaat drukt het idee 

uit van de suhstitutie van de religieu

ze onzckcrheid, naar de zekerheid 

van de statclijke voorzorg. De vcr

zorging<,<,taat vormt het laatste 

woord van de geseculariseerde 'Etat~ 

L1ique'7 

5. Door de gcbruiktc techniek van de 

verzorgingsstaat, wordt de staat de 

grate verzckeraar. 

Het nicuwe in de huidige situatie is. 

zegt Rosanvallon, clat terwijl de verzor

gingsstaat altijd bloot staat aan aanval-
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len vanuit hcpaalde belangen, deze 

aanvallen thans weerklank ondervinden 

in kringen, die daarvoor altijd ongcvoe

lig waren. Daarmcc wordt ge"illustrccrd, 

dat we ons in een 'post-sociaal-demo

cratisch' tijdperk bcvindcn, dat gekcn

merkt wordt door de wenselijkhcid van 

nicuwc compromissen over de verzor

ging<,<,taat. 

De grote opgave, stclt hij in 1985 vast 1 

i'> hoc we van een socic'tc d'i11dcm11isatio11 

(van schadeloos<;telling) komen in een 

societe d' i11scrtio11 (van imchakcling) We 

moctcn zeker nict vallen voor de verlci

ding van de 'salaricring van de uitslui

ting', in de vorn1 van ccn algcn1ccn ha

'>isinkomen. 

Het Rijnlandse model 
In 1 ')') 1 sclued l\1ichcl Albert (die zich 

tijdcn<, de introductic van de Ncdcr

lamhe vcrtaling van zijn hock uitdruk

kelitk al'> christclijk gc"impirccrd uitte) 

zijn 'Ct~fliirdisiiiC co11lrr ( tl/lilrdislllr' Hij is 

oud-algemeen secrctari'> van het !'ian. 

en p!Tsident van de A'>Surantiemaat

schappiJ ACF 

,\loest de ineenstorting van het SovJct

stel,el lciden tot een nicuw hberali'>me, 

wa<, er ecn complete overwinning van 

individualistisch kapitalismcJ Zcker 

niet, was zijn <,telling. Vee leer is er een 

nieuw dchat, dat tu<,<,en hct Europees 

Rijnland-, model van ecn communautair 

kapitali,mc en het Angel,aksischc mo

del van individualistisch kapitalismc 

loopt. Op dit punt is Albert zecr uitgc

sprokcn Hct Rijnlandse model i'> niet 

-,lcchh sociaalmccr aanvaardhaar, maar 

ook culnomi-,ch dhcicntcr 1\laar, op 

hetzelldc moment, dat de n11ndcrc elli

ucncy van hct Amcrikaanse modelnaar 

vo1Tn komt. li1kt het R11nlandse model 

terug tc tiTckn. 

Hoc komt dat~ 

I 11icr en daar were! ec11 tc groot be-

rocp gedaan op de solidariteit. Bij

voorbeeld Zweden; 

2. Vcrzwakking van de vakverenigin-

gen; 

3. De concurrcntie tussen de verzor

gingsstatcn in de Europesc Llnic. Zo

lang cr geen sociaalluropa i'>, zal het 

land met de laagste sociale lasten (en 

de minst omvangrijke staat) concur

rentievoordclcn hebben. Er vindt ccn 

"concurrerende afbraak der verzor

gingsstatcn plaats" 

In de ogen van Alain Cotta 1 (hooglc

raar Economic aan de univcrsitcit van 

Paris-Dauphi11c en cen zeer vruchthaar, 

en intelligent publicist) is het 'Rijn

landsc' karakter van Duitsland maar 

schijn. Het gaat vcclccr om een land 

met ecn gecentralisccrde financiclc 

macht, die in kite protectionisch 

wcrkt. Het Europa van 'Maastricht' 

bc'l"c<,tigt de Duitsc hegemonic. Hij 

vrccst voor een luropc<,e tcderatic, die 

geen echt luropcc<, beleid mogclitk zal 

makcn en slecht<. de Duitse financiclc 

autoriteiten vooral de macht in handen 

<,peclt llij Cotta speelt duidclijk nog 

anti-Duit<, sentiment. 

Dictatuur van de financien 
De invloed van Europa speelt ook een 

zecr bclangrijke rol in fitou'>Si\ '/)(hal 

i111ndit', hct vcrboden debat 5 (Fitou'>Si i'> 

onder mccr hooglcraar aan hct ln'>tituut 

d'Etudcs Jlourlnqucs in l'arijs en ontwikkclt 

zich -,nel tot ecn in heel Europa gczicn 

-,chrijvcrl Frankriik hcdt. na Spanje, de 

hoog<,te wcrkloo-,heid in Europa. Ver

gclijkt men de huidigc wcrklooshcid 

met die van de jaren dertig, dan is wel

i<,waJI" de pthitlc dcr werklozen than<, 

hetcr, door de bctere voorzicnlllgen, 

maJI" de duur van de recessic i-, wei 

Ianger llovendicn kwam toen de 

Kcync-,ioan~c oplo~~ing naar vorcn, tcr-
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wiJI men nu went aan de gedachte dat 

er niets aan te doen is. 

Het zit hern niet in de technologie, de 

werklomheid steeg bij een geringere 

productiviteitsstijging Het zit hem ook 

niet in de concurrentie der arme Ianden 

en niet in een relatieve overbevolking. 

Het zit hern, stelt l'itoussi, vooral in de 

dictatuur van de financicn, nu de 

Keynesiaanse methodiek niet blijkt te 

werken, en du., de keuze tussen werk

loosheid en inflatie niet meer bestaat, 

omdat we wcrkloosheid en inflatie bad

den, stagflatie in de jaren zcventig. Zou 

rnen die keuze nog wei hebben, dan 

zou bet niet lukken orn de weg naar de 

inllatie te bewandelen, gegeven de 

'voogdij' van de linanciele mark ten over 

de staten. Elke 'onvoorzichtige' staat 

ziet onmiddellijk valutaspeculaties re

gen z'n munteenheid. De liberale op

lo'>'ing kan er slechts in gelegen zijn, 

de arheid overeenkomstig z'n rnarginalc 

productiviteit te belonen, waardoor 

rnarktruiming optrcedt. Minirnumloon 

en werkloosheidsuitkeringcn verhinde

ren dit. I )a a rom zouden Iibera len werk

loosheidsuitkeringen en rninirnurnlonen 

moeten alwiJzcn. Maar als 

gen? Niemand. Daar ligt het verboden 

de bat. 

Maar andcrzijds, stelt Fitoussi, als bijna 

aile Ianden in de wercld klagen over 

een zwakke concurrentiepositie, nie

mand verbetering bereikt, moet rnen el

ders zoeken naar de werkelijke oorzaak 

van de problernen. In wezen kornt het 

er op neer, dat men de verkeerde priori

teiten stelt. In het begin van de jaren 

tachtig waren overal de overheidstekor

ten en dus de staatsschuld uit de hand 

gelopen. Maar nu hecft rnen deze ont

wikkeling weer redelijk in de hand. 

l:llijft daarrnee de prioriteit dezelfdc7 Is 

het risico van inflatie nog onbepcrkt 

aanwezig en vraagt het blijvende grote 

voorzichtighcid, of wordt het tijd orn 

te denkcn aan de gevolgen van de 'con

currerende desinflatic' voor de werkge

legenheidJ 

Een 'malaise francais' 
Op 25 augustu'> 1995 treedt Alain 

Madelin, minister van Financien in her 

kabinet-)uppt' af. In zijn 'Owmd les au

truches rclcvcront Ia tEte' (als de struisvogels 

hun kop weer opstekcn) zet hij uiteen, 

dat men niet bereid was 
nu het loon al bencden het 

'-;OCiaJc flllllllllllfll Jigt~ 

Frankrijk koos voor 'con

currcrende desinflatie' om 

door concurrentic op de 

wncldmarkt z'n werkgclc

gcnheid tc hcr·stellcn. 

Hclaas doen vee! Ianden 

cbt. Het resultaat rs cen 

overal overhecrsend res

trictiel linanciccl-eunw

rnisch heleid en klimaat -

In de Franse zijn visie te accepteren, 

dat wij (Fransen) een 

zwaardere staat hebhen, discussie over de 

verzorgingsstaat 

wijst men vaker op 

de Europese kant 

dan in de discussie 

in ons land. 

rneer gecentraliseerd dan 

andercn. J\;laar ondertus

sen zijn we met die ande

ren wei in concurrentie 

Hii ziet die concurrcntre 

niet skchts in de over

heidstinancicn. de hoogtc 

van de interest, maar ook 

en dus massawerklooshcid. Wie zou het 
in de kmten van het stel

sel van socialc zekerheid. )uppc wil 
altematicf van cen zwakke franc, ecn 

verhrek111g van de hans-Duitse samen

wcrking en hct tcrugdrZ!aicn van de 

constructie van l'umpa willen verdedi-

(J)V I 'J7 

hem nict de ruimte geven voor de vol

gens hern noodzakclijke sanc1·ing. 

Eerder had de C:ornmissie-l\1inc'' zich 

gehogen over de tekorten in de sociale 
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zekerheid. Alain Mine is ccn van de 

meest vruchtbare en creatieve publicis

ten over politiek-economische vragen 

van de laatste jaren De diagnose is hel

der, stelt de Commissie, "het voortbe

staan van het stelsel is in gevaar, als 

geen enkele structuurhervorming plaats

vindt". In de Commissie waren er twee 

stromingen. De eerste vindt het nood

zakelijk, dat de uitgaven voor de socia

le zekerheid niet meer stijgen, dan de 

gemiddelde groei van het Bruto Natio

naal Product. De tweede wil, dat die 

groei lager is dan die van het Bruto 

Nationaal Product. Niemand in de 

Commissie wilde de sociale zekerheid 

verminderen of bevriezen. In de woor

den van de Commissie: rationalisercn, 

niet rantsoeneren van de sociale zeker

heid. 

Eind 1995 is er dan de grote onrust 

over de sanering, die _luppe (ondanks 

het aftreden van Madelin) toch door

zet. Rosanvallon en Fitoussi reageren 

op deze explosie met een hoek: le 11011-

ucl aqe des mcgc~litcs 7 Fr is nu echt een 

'"''liaise Jr!/11\clis' stellen zij va'>t. Deze 

malaise is gehonden aan de massawerk

lomheid maar tegelijkertijd is cr mecr 

aan de hand. Zowel de socialc organi

satie als de collectieve vertegenwoordi

gingen worden tersluiks (scuiCtcmcnt) af

gebroken. De Fransen weten niet meer 

bij welke groepering ze horen, en wat 

de een aan de ander bindt, nu de oude 

klas<,enverdeling niet meer allesbeheer

send is. Mensen kijken 6f vanuit een 

houding van resignatie, of vanuit blind 

verzet tegen de ontwikkeling aan. "We 

Ieven aan het einde van een model, en 

aan het einde van een oud raamwerk 

om de wercld te begrijpen" 

Hoewel de ongelijkheden (vooral door 

de werkloosheid) toenemen (of mi'>

schien omdat ze toencmen), blijft het 

land als geheel zich verrijken. Het 

nieuwe individualisme hccft nict aileen 

positicve kanten I wees autonoom. wees 

verantwoordelijk) maar ook negatieve 

(geniet, en denk aileen aan jezelf). 

Tegenover 'individualismc-emancipa

tie' staat 'individualisme-kwetsbaarheid' 

(jr,u;illsatlo/1). 

Door de achteruitgang van de interme

diairc structuren ontlecnt men z'n iden

titeit niet meer aan de groep waartoe 

men hehoort maar aan zijn persoonlijk 

lot. De politieke partijen verliczen hun 

geloofwaardigheid, omdat ze geen kam 

zien de massawerklomheid - en daar

mee de nieuwe ongeliJkhcid ( tweever

dieners tegenovcr CCn \age uitkcring, 

armoede tegenover aandelenbezit)- cl

fccticf te bestrijden. 

Het falen van Europa 
Overeenkomstig htoussi\ cerdere ge

schriften wordt ook nu het falen van 

Europa onderlijnd: 

de onmogelijkheid om echte eco!lO

mische politick te voeren in de lid

staten,-

de onmogclijkhcid om het han<,c 

model te bchouden en te herijkcn,

het eindc van de nationale soeve

reiniteit. dus de macht van het volk 

over zichzclf, van de mechanismen 

van de democratische vertegenwoor

diging. 

Keynes wist de antwoorden te vinden 

op de vragen van zijn ti)d Waar blijven 

onze antwoordenc Men kan loch niet 

goedpraten, dat ons type samcnleving 

zich slechts kan verrijken, doordat de 

meest kwetsbarc groep verarmtc In we

zen komt het er thans op neer, dar het 

bcstaan van de verzorging<,<;taat voor

komt, dat massawcrklomheid lcidt tot 

'Keynesiaansc onderconsumptie' Zo 

kan de huidige ontwikkeling doorgaan 

zonder tot een majeure crisis door on

dcrconsumptie te worden becindigd. 
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Kwartaire sector ontwikkelen 
Heeft men werkelijk alles geprobcerd 

om de werkloosheid te elimineren, 

vraagt Philippe Seguin" zich af In 

Frankrijk bedragen de kosten van de 

werkloosheid nu zo'n 4 % van het 

Bruto Nationaal Product. Tcgelijkertijd 

lijkt het onmogelijk om de overheidste

korten de baas te worden. De verlei

ding van het Amerikaanse model wordt 

steed, sterker. Hexibiliteit wordt het 

magische woord. Maar komen we er 

zoJ Is er niet een ontwikkeling, die men 

kan kwalificeren als 'de economie tegen 

de samenleving'? In zijn ogen moeten 

we koersen in een andere richting. Het 

geld, dat nu gebruikt wordt voor werk

loosheidsuitkeringen, moet gebruikt 

worden om de (wat wij noemen) kwar

taire sector te ontwikkelen, waar werk 

in voldoende mate voorhanden is. Het 

gaat dan om sectoren, die niet in con

currentie staan met het buitenland, 

maar die zich door de hoge arbeidskos

ten niet ontwikkelen. Welnu, gebruik 

dan de (werkloo'>heids) uitkeringen om 

de burger ertoc over te halen deze 

diensten te gebruiken 

De 'uitsluiting' 
Kort geleden verscheen een omvangrij

ke hundel, onder de redactie van Serge 

l'augam (socioloog aan het CNRS, het 

bekende centrum voor socioiogie) over 

de stand van zaken met betrekking tot 

de wetenschappeiijke kcnnis over het 

fenomeen van 'uitsluiting' ('Exclusion 

l'Etat des SdiJoirs', editiom Ia decouverte, l'arijs 

1996). Hoewel het begrip 'uitsluiting' 

niet gemakkelijk tc definiercn is komt 

het steeds duidelijkcr naar voren. 

Claude Dubar ziet uitsluiting als een 

wegvallen van 'iociale verbonden, wat 

het gevolg is van cen dubhe I proces; de 

schaarste aan banen en het zwakker 

worden van de sociale verbonden. 

C:DV Ji<J; 

Iedereen, die niet de 'nieuwe logica van 

de bekwaamhcid' binnenkomt, zoals 

die bepaald wordt door autonomic, ini

tiatief en verantwoordelijkheid wordt 

sociaal gediskwalificeerd. 

Jacques Donzelot zet in dezelfde bun

del uitecn, dat zich vanaf het einde van 

de negentiende eeuw tot de jaren zestig 

een 'Etat de progres' ontwikkelde. Dezc 

staat nam op zich de opgave om de 

economische ontwikkeling te leiden, 

om de ruimte te hebbcn voor sociale 

politiek. Dezc staat is sinds de zestiger 

jaren nog slechts een schaduw van 

zichzelf. Men ziet geen kans meer om 

die rol te spelen. Daarmee neemt ook 

de ruimte voor sociale politiek af Hij 

ziet de ontwikkeling van een nieuw ty

pe staat, l'etat aninwteur, die inziet dat 

men de ontwikkeiing niet kan Ieiden. 

Zij beperkt zich ertoe te trachten de 

sociale samenhang van de natie te 

handhaven in een voortdurend veran

derende samenlcving In plaats van de 

staat die de economic van het land diri

geert, en zodoende zich ruimte schept 

voor sociale politiek, komt er de staat 

die weet dat de nationale economic 

slechts een onderdeel vormt van bo

vennationale ontwikkelingen. De 'ftat 

anima/cur' tracht de sociale adhesie on

clanks de internationale stormwind, die 

daaraan voortdurend afbreuk doet, te 

handhaven. Dat lijkt een bescheidcn 

opgave. In feite is het veel moeilijker 

zoals men overal in de werkclijke we

reid ervaart. 

Verzet tegen transnationale 
invloed 
Ook in de bundel van Cuy Roustang en 

anderen ('Vcrs HI! no1weau contract social', 

Desclee de Brouwer, 1996) komt het 

verzet naar voren tegen de transnatio

nale invloed op de Franse nationale ar

rangementen. Het is legitiem om te 
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weigeren, dat internationale handelsre

laties de nationale onafhankclijkheid 

hedreigen of die van ccn grocp natics 

waarmee men zich verbondcn heeft, de 

Europese Unie bijvoorbeeld. lnteres

sant is het pleidooi voor het veranderen 

van het nationale consumptiepatroon 

op zo'n manier, dat mensen cen grater 

dee! van hun inkomen bestedcn aan ar

bcidsintensieve producten (met name 

diensten). Ook in dczc bundel maakt 

men zich zorgen over de 'overheersing 

van de economic' door het hnanciele 

aspect waardoor wat wezenlijk belang

rijk is ondergesneeuwd raakt en waar

door met name de vcrzorgingsstaat in 

de verdrukking komt. 

In wezen is de Franse discussie (waar

van ik uiteraard maar een zeer globaal 

beeld kan geven) niet zo verschillend 

van de onzc. Wei valt op, dat men va

ker wijst op de Europese kant van de 

problematiek. In een enkel gcval (Alain 

Cotta) is er zelfs een anti-Duits ondcr

toontje Hij laat een kaart zicn, door de 

Nazi's tijdens de oorlog gemaakt van 

het Europa van 1964, en vraagt zich at 

of Duitsland dit niet nu, langs ccn an

dere weg realiseerde. Ook Fitoussi wijst 

op de rol van de Bundesbank, die uit

eindelijk vcrantwoordelijk is voor het 

restrictieve economisch-financiele kli

maat in het Europa. 

Ook voor Frankrijk geldt dat de hoge 

werkloosheid de verzorgingsstaat on

dermijnt. De reactie op dczc ontwikke

ling is ook daar een stroomlijning van 

de verzorgingsstaat. Maar wordt daar

mee het problecm wcrkelijk opgelost? 

De onopgclostc problemen blijven: de 

uitsluiting van zo velen, ongcschool

den, immigrantcn uit de arbeidsmarkt, 

de tekortschietende groci en vooral de 

vraag hoe een activcrcnd stclsel van so

cialc zckcrhcid eruit moet zien. Deze 

onzekerhedcn zijn verantwoordelijk 

voor een klimaat waarin cconomischc 

sanering meer verzet dan bcgrip ondcr

vindt. Ook in Frankrijk, - zelfs nog 

meer uitgcsprokcn dan hier- geldt dat 

massawcrklooshcid de verzorgingsstaat 

in gevaar brengt Maar voor herstel van 

de werkgelegenhcid is mccr nodig dan 

ccn stroomlijning van de verzorgings

staat. 
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