
De globalisering heeft grate gevolgen voor ons sociaal-economisch 

beleid. De duurzaamheid van de welvaartsstaat is in het geding. 

Met name in sociaal-economisch opzicht is Europa voor Nederland 

een realiteit, een alternatief is er niet. Bij de start van de Economi

sche en Monetaire Unie client Nederland dan ook een plaats te 

hebben in de Europese kopgroep. 

H 
eel lang werd Amcrika als 

de nieuwe wcrcld be

<,chouwd. Dit in tegemtcl

ling tot de oude wercld 

die gcacht werd Europa tc zijn Dat 

beeld is radicaal veranderd. De nieuwe 

wereld is de globe en glo

balisering i'> het woord 

waarn1ee we graag CCn van 

de mee<,t fundamcntelc ka

rakteristieken van onze fa

se van de geschiedenis 

aanduiden. Met dat woord 

wordt de <,teed., vcrdcr

gaande verwevenheid van 

economie, politick, cul

tuur, solidariteit en milieu 

op wereldnivcau aange-

dat we morgen kunncn vergeten. We 

kunnen er niet aan ontkomen, we bc

horen tot de wereld en zijn van het 

voortbestaan daarvan afhankelijk. 

Dcze mondiale verwcvcnhcid confron

teert ons met de beperkt

hcden van onze eigen 

nationale zelts regionale 

structuur. Essenticlc cle

mcnten van ons bcstaan 

worden van buitenaf be

paald. Wereldomvattcnde 

anonicme krachten op de 

financiclc markten hebben 

mccr invloed op hct ver

lcggen en bevorderen van 

handelsstromen dan deaf-

duid. Hct is nog niet zo Prof. mr. FH.J.A-1. braak van tarievcn of an-

lang geleden dat men van Andriessen derc handelsbarrieres en 

het kleine, hct vcrtrouwde naar hct on- hebben een dirccte invloed op de con-

bckende, het rnondiale toeging Thans currentieverhoudingen binnen de 

komt het rnondiale op ems af, we zijn Europese Ccmeenschap. Deze lciden 

ermcc vcrtrouwd en weten dat weer af

hankelijk van zijn. Het internationalc is 

voor ons alorntegenwoordig geworden. 

Het is gccn toevoegsel, gecn additief 

rnisschien zelfs tot nieuwc impulsen 

voor de Econornische en Monetaire 

Unie (EMU), hocwcl ze eveneens hct 

tegendcel kunnen bewcrkstelligen 
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De liberalisering van de wereldhandel 

heeft een diepgaande invloed op de 

structuur en de wijze van functioncren 

van de economic in de participerende 

Ianden. Economischc modellcn zoals 

het Europese of hct Japanse zijn nict 

mcer cen kwestie van pure vrije keuze. 

De Verenigde Staten nemen meer en 

meer een interventionistische houding 

aan ten opzichte van de kapitalistische 

markteconomie en rich ten zich meer en 

meer tot 'mm1dqcd trade'. Japan ziet op 

het hoogste ambtelijk en politick ni

veau de noodzaak tot deregulering en is 

gedwongcn verkorting van de werktijd 

in zijn model op te nemen. Europa, en 

Nederland niet minder, is toe aan herij

king van de overontwikkeldc welvaarts

staat die wordt geconfronteerd met de 

grenzen van duurzaamheid. 

Dit betekent voor Europa dat het be

grip solidariteit nu ook de dynamische 

component van de houdbaarheid in de 

toekomst moet gaan bevatten. Het 

lapanse model, een door de overhcid 

gecocirdineerde maar marktgeorienteer

de en beschermde economic dat in tal 

van Ianden in Azic navolging heeft ge

vonden, blijkt minder en minder toe

pasbaar als Ianden ecn bepaalde 

economische ontwikkeling hehben be

reikt en mede daarom willcn deelne

mcn in mondiale clubs zoals de World 

Organization iWTOJ 

Kansen en risico's hand in hand 
Deze glohalisering betekent ecn enor

me kans, maar i'> tegelijkertijd ook cen 

cnorme uitdaging De wercld wordt de 

markt voor de afzet van goederen en 

diensten. De mogeli1kbeid van mon

diale milieupolitiek is meer dan ooit 

voorhanden. al was bet maar omdat de 

regels van internationale concurrcntie 

daartoe zullcn dwingen. Een rechtvaar

dige toedeling van de wercldhulpbron-

nen is mecr dan ooit mogelijk door de 

internationalc arbeidwerdeling. Soli

dariteit in de ontwikkelingssamenwer

king kan een geheel eigen dimensie 

krijgen, die veel meer is gebaseerd op 

de eigen verantwoordelijkheid van de 

Ianden en de mcmen in die Ianden 

waarop de solidariteit zich richt. lv1aar 

tegelijkertijd ncmen de concurrentie, 

de mogelijke bedreiging van het milieu 

en de kans op uitbuiting of uitsluiting 

toe. 

Kanscn en risico's gaan hand in hand. 

De markt is de plaats waar beide elkaar 

ontmoeten. Voor een economic die 

zich richt naar deze markt hebben wiJ 

met overtuiging gekozen. Maar wij 

doen dat niet blind. Wij zien dat de 

markt aileen gcen garantie hiedt voor 

optimali'>ering van zin, nut en partici

patie. Markt is geen doel maar middel 

om optimalc economiscbc creativiteit 

en dynamiek tot qand te brengen maar 

kan tegelijkertijd lciden tot uitbuiting. 

uitsluiting en onhcrstelbare schade aan 

het milieu. Ordening is nodig en moet 

van de overheid worden gccist. 

Met name internationaal wordt het he

reiken van een aanvaardbare marktwer

king hedreigd door het nntbreken van 

instrumenten tot ordening. lnternatio

naal is er eerder tc weinig dan te veel 

overheid. Het gebrek aan <,ucces van 

grotc internationalc pogingcn 0111 tot 

ordeningsinstrumenten op essenticlc 

onderdelen van het milieu te komen 

zoal<; enkcle jaren geleden in Rio en 

onlangs in BerliJn beve'>ligt dcze con

<,tatcring. De chri<,ten-dcmocratie moet 

zich dan ook mondiaal krachtig opma

ken om een mecr hevredigend intcrna

tionaal ordeningsinstrumentarium tot 

stand te brengen, dat wil zeggen voor 

de erkenning van de noodzaak van 

mccr overheid 



Gevaar maatschappelijke 
tweedelingen 
Voor Europa hedt cleze ontwikkeling 

cliep insnijclencle gevolgen De cluur

zaamheicl van de welvaartsstaat is in hct 

gecling Deze clreiging komt van bin

nenuit, omclat de economic de last nict 

Ianger clragen kan. De clreiging komt 

van huiten, omdat onze internationale 

(_Oncurrentiepositie in gevaar komt. 

Wellicht i-, de duurzaamheicl nog vee! 

ernstiger van hinncnuit hedreigd door

dat '>teed-, mecr mensen 

zich tegen verancleringen. En men gaat 

er voor de straat op, zoals onlangs in 

hankrijk. De swjmurs, want swjneurs 

komt van '>enior en '>eniorcn, gaan de 

'>traat op en prote<,teren tegen de nega

tieve maatschappelijke heelclvorming in 

tern1cn van vergrijzing, pensiocnpro

hlemen etcetera. Herstructurerings

helcicl in onclernemingen bcroofde 

talloze jongere oucleren van werk en 

clroeg claarcloor cveneens aan cen twee

cleling bij Een cling is zeker. 

Voor de christen demo-

worden uitgesloten van 

participatie aan de samen

leving De mogelijkheicl 

om verantwoordelijkhcid 

tc dragen voor zichzelf en 

voor anderen worclt daar

door aan '>teeds grotere 

groepen men-,en ontno

men. D1t is onaanvaardhaar 

Voor christen-
cratie zijn deze maat

schappelijke tweedelingen 

onaanvaardbaar. Ze clie

nen te worden bestreclcn 

voorzover aanwezig en te 

worden vermeclen voorzo

ver ze clrcigen Zonclcr 

vernieuwencl denken zal 

democraten zijn 

maatschappelijke 

tweedelingen 

onaanvaardbaac 

voor de memen zclf en een ernstige 

aderlating voor de samenleving. 

Het gevaar van een onder- en hcJVcn

laag, een maatschappelijke tweedeling 

is recel aanwezig De s(_heidsliJn tekent 

zich af lang'> de onder-,te segmenten 

van de arheiclsmarkt maar evcnzeer in 

vcrgeliJkharc grocpen op andere ni

vcau'> door grotcr ongclijkheid in inko

mcns. De welvaartsstaat die ontwikkeld 

werd om de klassenmaatschappij uit te 

hannen. loopt het gcvaar een nicuwe 

onde1·k!a'>Se te 1ntroducercn. Kcert de 

aldus uitgewerktc solidariteit zich tegen 

zichzelt, en zo ja hoe moet claaraan dan 

opn1euw inhoud worden gegeveno 

lr dreigen ook andere tweeclelingen 

zoals d1e tusscn jongcren en ouderen. 

De pensioenen, mee.,tal verkecrcl geh

nancierd, <,taan permanent onder druk. 

Radicalc vcramkringen zijn nodig, vin

den degenc die moeten betalen; dege

nen die van dikwijls karigc voor

ZJeningcn afhankelijk zijn verzettcn 

dat niet lukken. t\1isschien 

zelfs niet zoncler een grote mate van 

maatschappelijke consensus. Het ligt 

zeker nict aileen op de weg van de 

overheicl om hier hanclelend op te tre

clcn, maar de overheid zal wei de ka

ders mocten aanreiken waarbinnen 

pogingen met succes kunnen worden 

ondernomcn. Dat zal zonder enige 

twijfcl moeten lciclen tot verclergaande 

systeemaanpassingen in heloning, be

lasting, en sociale zckerheicl. De sociale 

zekcrheid moet blijven dienen als een 

schild voor de zwakken, maar zal tege

lijkertijd moeten stimuleren tot het ne

men van eigen verantwoordelijkheicl. 

Zorg voor ouderen en arbeid.,onge

schikten dient hand in hand te gaan 

met activering van talent en eigen vcr

antwoordeliJkhcicl. Flexibiliteit in belo

ning en regelgeving i-, nooclzakelijk De 

vraag is wei hoever men hierbiJ kan 

gaan zoncler aan het minimum aan bc

staanwoorwaarden te raken. Aantasting 

daarvan zou weer lciden tot uitsluiting. 
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De moeilijkheid daarbij is dat ook dit 

minimum op zichzelt weer mede i'> be

paald door de welvaartsstaat. 

Voor de ouderen is een radicaal andere 

aanpak nodig. De senioren moeten 

meer de sw;ncurs van onze samenleving 

worden. Hiervoor is het volgende in ie

der geval nodig Nieuwe kansen bieden 

op participatie en stimuleren om ervan 

gebruik te maken, tlcxibiliscring van de 

pensioengerechtigde leeftijd, senioren 

moeten volop meedocn in de politiek, 

een volkspartij zonder oudcren i<, geen 

volkspartij en de christen-democratic 

moet niet om haar oudcren heen willcn. 

Hct zou dat ovcrigens ook niet kunnen. 

Dubbele handicap Europa 
Europa kampt met cen dubhclc handi

cap. De onaanvaardhaar hogc werk

loosheid lcgt een vrijwel niet te torsen 

last op de economic. De noodzakelijkc 

groei om deze werkloosheid te vermin

deren wordt niet gehaald Hoge groei

cijfers voor Europa worden heden

tendage door vrijwel niemand waar

schiJnlijk geacht Toch staat niet va<,t 

dat deze hoge werkloosheid permanent 

zal zijn De tijden van krapte op de ar

beidsmarkt liggcn nog nict zo ver ach

ter ons. Hct vreemdelingcnprohlccm 

waarmee vrijwel aile Ianden in Europa 

kampcn is van die krapte ee11 gevolg. In 

Amerika loopt de wcrkloosheid terug 

en in het recente verleden hehben zich 

ook in Europa op dit punt pos1ticve 

ontwikkelingen voorgedaan. We hoe

ven dus nict te wanhopen, als we bereid 

zijn cen krachtig heleid te vocren. Wei 

moet ik erop wijzen dat ook met be

trekking tot de arbeidsmarkt de inter

nationalisering zip1 rol <,peelt en zal 

hlijven spelen We zullcn aileen een et

lecticf belcid van bcperkte toelating 

kunnen volhouden indien wiJ er krach

tig toe bijdragen dat hestaansvoorwaar-

den in de Ianden waar de immigranten 

vandaan komen lundamcntcel vcd1C

terd worden. Solidariteit met menscn in 

derde Ianden, in dit geval met name 111 

Centraal- en Oo<,t-luropa en het ,".1id

delland,e Zeebekkcn i' een noodzake

li;ke aanvulling op de solidaritcit 

binnen de Europese Unie. Voor chri<,

ten-democraten is dat een directe uit

drukking van gcrechtigheid en solidari

teit. 

Positiebepaling Nederland 
Europa staat voor een gigantische Ultda

ging Jui>;t deze dagen heeh de Euro

pese C:ommi<,<,ie een nota gepublicecrd 

waarin de ~trategic naar hct grotc 

Europa inclusief Ccntraal- en Oost

Furopa is aangegeven. Voor Nederland 

loopt de weg naar hct internationalc in 

toenemende mate via Europa. Chri'.ten

dcmocraten hebhen dit altijd gczicn en 

behoren daardoor tot de grondlcgger<, 

van de Europese eenheid. Met name in 

<,ociaal-economi'>ch opzicht is Europa 

voor Nederland een realitcit. Een alter

naticf be<,taat niet. De turhulentic-; op 

de linancicle markten in de atgelopcn 

periode hehben duidelijk gemaakt dat 

ecn Europa met ccn monetair belcid en 

cen munt Intern en extern aanzicn]ijk 

weerhaardcr zou zi;n dan ecn Europa 

met cen aantal onderscheiden monetai

re snelhedcn. Doelstclling van bet 

Nederland, sociaal-economisch hcleid 

client dan ook te bli)ven om bij de start 

van de EMU tot de kopgroep te beho

ren. Zeker zolang de Nederlandse munt 

tot de sterke Europese munten behoort 

is hct exporthelang van ccn Europe'>e 

munt voor Nederland van grote heteke

nis. 

Met een eigcn verantwoordeliJkhcid in 

deze luropese setting willcn lunctione

ren, betekent derhalvc gecngageerd 

streven naar het slagen van de geza-



menlijkhcid Via die gczamenlijkheid 

zal vcrvolgcn<, de individuelc burger 

haar c1gcn vcrantwoordelijkhcid opti· 

maal kunncn waarmaken. Ook in Euro

pa gcldt dat op ondcrdelen ccn tekort 

aan ovnhcid bcstaat. Op sociaal-cco

nomi'>ch gebicd i'> dat tekort aanwiJ'>

baar op monctair, hct infra<,tructureel 

en <,oms het <,ociale terrein. 

Op andere terreincn is er ecn tcvcel aan 

ovcrlwid, ook Furopcc'>. Tachtig pro

cent van de sociaal-economische wet

gcving bchocft. ja zclh, behoort llJar 

chri'>tCil-democratisch inzicht nict uit 

Bru">el tc komen zoal'> wei is bewccrd. 

Het bcginsel van '>ubsidiariteit gcldt 

voor on<, bovennationaal evenzccr als 

nationaal. 1\ 1aar uok de toepas-,ing van 

dat heginsel is nict statl'>ch. Wat nu be

ter nationaal kan. moet morgen hovcn

nationaal c\1 regionaal En omgckccrd 

Voor ons zou men dit hegimcl niet in 

hct Verdrag hcbbcn hoevcn op te ne

mcn. Hct is hij uitstck het -,ubsidiari

teit">heginscl waann de waarde van de 

c1gcn verantwoordcliJkhcid zichtbaar 

wordt. 

Economie en milieu niet 
scheiden 
Fconomic en milieu zijn te lang van el

kaar ge<,c]widcn Fconomic behoort 

geen op zichzelf staande 

mic en ecologic te ontwikkclen in func

tie van wclvaart en welzijn Daarhij is 

het bchocden van het milieu als voor

waarde voor het bestaan en hct zorg

vuldig omgaan met natuurlijke hulp

bronnen bij uitstek een internationaal 

vraagstuk Hier loopt in tal van opzich

ten de wcg wederom via Europa. Chris

ten-democraten zullen zich in Europa 

krachtig moetcn inzcttcn om vanuit de 

'>ynthcse tu<,sen groei en milieu een dy

namisch milieubclcid te voeren, ook 

daar waar achtcrstand in de cconomi

sche ontwikkeling in Europa dit he

mocilijkt Solidariteit krijgt hier een 

[uropese dimcnsie. Dit is ccn uitdaging 

tot goed rentmcesterschap. 

Een conclusie lijkt aan het einde van de 

twintig'>tc eeuw onontkoombaar De 

zcllgenoegzaamheid van de natiunalc 

staat, zelfs de heel grotc heeft afge

daan. Natuurlijk blijlt de nationalc staat 

een bclangrijk refercntickader, een ijk

punt voor idcntiteit en verbondenheid. 

l\1aar het bcrcik van de hcslissings

macht is drastisch afgcnomcn en zal 

vcrder afncmcn. Voor een klein land als 

Nederland geldt dit a lortiori. Cedecl

telijke maar met bckwaamheid uitgcoe

fende invloed in een groter gehccl dat 

wei be-,]i.,singsmacht hcctt, wordt dan 

voor Nederland vee] belangrijkcr dan 

ontoereikendc autonomc 

categonc tc zijn, cvcnn1in 

als hct milieu. 1\lilieu en 

groei hchueven niet tcgen

over elkaar te <,taan, ziJ 

kunncn elkaar aanvullcn 

en vcrsterkcn. Hct primaat 

van de economic heett af

gcdatln. f)aar tcgcnover 

moct niet ccn primaat van 

Vanuit Nederland 
bes]i.,.,ingsmacht Voor de 

sociaal-economischc sec

tor in de ruime zin van hct 

woord is deze conclusie 

onontkoomhaar. Voor an

dere terrcinen geldt dit 

minder Vanuit Nederland 

gczien zou Europa uitgc-

gezien zou Europa 

uitgevonden moeten 

worden indien het 

niet reeds bestond. 

de ecologic worden gcstcld Fvenmin 

kan de ecologic als een snort correctic 

op economic worden heschouwd. 

Technologic kan ons hclpen om econo-

vondcn moetcn worden 

indicn het niet reeds bestond. Vanuit 

christen-democratisch standpunt even

zccr. De kernwaarden van de christen

democratic dicncn in een intcrnationale 
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context vormgegevcn te worden. 

Daarorn rnoeten christen-dernocraten 

over de grenzen hecnkijken en niet te

rugvallen op een cnghartige nationale 

stcllingnarne. Dat gevaar is niet dcnk

beeldig, ook niet in Nederland. De 

alorntegenwoordigheid van hct interna

tionale kan haast niet anders dan een 

nationalc reactie oproepen. In elk geval 

client voorkorncn te worden dat dezc 

nationale reactie een nationalistische 

reactie wordt. Nationalisrne is een per

manente bedrciging voor de vredc. 

Sociaal-econornische integratie in 

Europa is de weg die 1\lonnct gcwezen 

heeft om de vredesbedreiging delinitid 

at te wenden. Ook vanuit dit pcrspectid 

is de sociaal-econornische dimensic van 

grote betekenis. Ook daarom dienen 

christen-dernocraten de intcrnat1onalc 

uitdaging aan te gaan Op sociaal-eco

nomisch terrein mag Nederland best tot 

de kopgroep bchoren. Als meerdere 

snelheden hier onvermijdelijk ziJn en 

dat lijkt miJ het geval dan graag in de 

voorhoede. In de voorhocdc worden 

nieu\vc wcgen gevondcn, 111cuvvc n1id

delen bedacht om in ecn uitdijendc we

reid nieuwe inhoud te geven aan 

verantwoordeliJkheid vnor zichzell, de 

andcr dichtbij en veraf. in hct gerccht

vaardigd bewerkcn van de schepping 

die ons voor onszclf en voor komende 

geslachten is toevertrouwd. 

Prof 111r F I U.i\ l. Andrimm is h1jzondcr 

hooqlcrllllr Eurof,csc intcgmlic aan de Rljhuni

ucrsilcil Utrecht c11 uooi·zJtlrr lhlll hct Strlllc

!jisch Hemad 

Het democratisch avontuur 
- politieke en economische betrekkingen met het 

nieuwe Zuid Afrika -
Rllf>/JOrt Pllll de !Pakgroer 1\ lcnscnrcchtcn Ptlll /Jet ( DA 

Voortzctting van de Ncderlandse bc

trokkenhcid met de ontwikkelingen 

in Zuid Afrika is van eminent belang, 

juist nu Zuid Afrika ecn dcmocratisch 

avontuur is aangcgaan. 

Het rapport beplcit de samenwerking 

tussen bcide Ianden tc Iaten verlopen 

volgens de dricslag: 

I I) verstcrking van democratic en 

rechtsstaat; 

12) bevordering van econornische 

ontwikkeling; 

I 3) vcrsterking van de positie van 

maatschappelijke organisaties. 

Het budget van f .30 miiJoen. dat het 

kabinet uittrekt voor ontwikkelingssa

rncnwerking met Zuid Atrika is vee! 

tc bag, zo luidt ccn van de conclusies 

van het rapport. Bovcndien rnoet 

Nederland zich voor ecn periode van 

5 jaar rich ten op een geconcentreerde 

inzet op een in overleg met Zuid 

Alrika uit te kiezen sector. Tenslottc 

sprcekt het rapport zich uit over sa

rnenwcrking tusscn het CDA en poli

tieke partijcn in Zuid Atrika. 

Hct rapport is te bestellcn biJ l\1ariska 

Jansen, telefoon 070-34241B I 


