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Nieuwe taken voor het 
liberalisme 
RALF DAHRENDORF* 

In september 1988 vond het jaarli jkse congres van 
de Liberale Internationale plaats in Pisa. Onderwerp 
was 'Nieuwe taken voor het liberalisme', waarvoor 
een pré-advies was gevraagd aan de voormalige 
EG-commissaris en hoogleraar aan de London 
School of Economics Ralf Dahrendorf, thans Deken 
van het St. Anthony's college, O xford . Een resolutie 
op basis van zijn stuk werd met algemene stemmen 
aanvaard. Bi jgaand een vertaling van het grootste 
deel van Dahrendorfs pré-advies. 

De jaren '80 kenmerken zich door hun 
dogmatisme en onnadenkendheid. Er zijn mensen 
die overal een antwoord op denken te hebben en 
vele anderen vinden het moeilijk om het heden te 
begrijpen en nog moeilijker om in de toekomst te 
kijken. Liberalen verafschuwen dogmatisme en 
zoeken bedachtzaam een weg naar de toekomst. 
Ze zien tevens in dat de politiek aan bepaalde 
marges gebonden is die niet door eenzijdige 
stappen te veranderen zijn. Liberalen moeten 
daarom beginnen met het onderkennen van deze 
marges en van daaruit prioriteiten voor actie 
bepalen. 

Liberalen onderkennen de marges van de realiteit 

Een gering aantal grote landen ('supermachten') be
paalt nag altijd de grote lijnen van beleid en beperkt de 
bewegingsruimte van andere landen. Samenwerking 
tussen de kleinere landen wint aan betekenis waar er 
tekenen zi jn dat de supermachten zich meer op hun 
eigen prob lemen richten. De militaire tegenstelling 
tussen het Warschau-pact en de NAVO duurt voort, 
ondanks tekenen van wapenbeheersing en een nieuwe 
détente. Misschien ontstaan regionale conflicten juist 
door de patstelling tussen de supermachten en duren zij 
daarom ook zo lang. Economisch gezien is de wereld
wijde onderlinge afhankelijkheid nooit zo duidelijk 
geweest als nu. Welvaart is overal afhankelijk van de 
handhaving van vrije handel en stabiele wisselkoers
verhoudingen. Het concurrentievermogen van de na
tionale economieën vereist vaak pijnlijke aanpassin
gen aan de internationale marktverhoudingen. Nieuw
komers hebben het moeilijker dan ooit om zich een 

* De auteur is Deken van St. Anthony's college in 
Oxford. 

p laatsje onder de zon te verwerven. Vooral derde
wereldlanden hebben het moeili jk door het nieuwe 
economische klimaat in de wereld. De kosten van 
eerder gemaakte fouten ('schuldencrisis') spelen hier
bij een rol en verder de verslechterende binnen landse 
voorwaarden voor ontwikkeling. Het li jkt erop dat in de 
jaren '80 pragmatisme overa l de p laats heeft 
ingenomen van idealisme. Dit pragmatisme laat een 
geestelijke leegte achter. Dit wordt door mensen overal 
ter wereld zo beleefd en het maakt velen ontvankelijk 
voor religieus fanatisme. 

Marges geven de limieten aan van wat gedaan kan 
worden, maar zij geven niet aan wat gedaan moet 
worden . Zij kunnen echter wel veranderen en in 
sommige gevallen moeten zi j dat ook. Liberale politiek, 
wat in essentie het verbeteren van de leefsituatie van de 
mensen overal ter wereld is, onderkent de marges van 
de internationale politiek en economie en neemt deze 
als uitgangspunt. Deze volgende uitgangspunten delen 
wij met anderen die ze ook onderkennen: 
- Om vrede te handhaven is het een vereiste dat de 
supermachten en hun bondgenoten streven naar 
ontwapening via de onderhandelingstafel. Verder 
moeten zij een geloofwaardige strategie hebben om 
gewapende conflicten te vermijden en hun onderlinge 
relaties uit te breiden. 
- Een ontwikkelingsstrategievereist een gezamenli jke 
inspanning tussen landen die proberen hun politieke, 
economische en sociale situatie te verbeteren en lan
den die in staat zijn hen hierbij te helpen. 
- Om het menselijk overleven vei lig te stellen moeten 
er gecoördineerde initiatieven worden genomen. De 
basis van het leven op aarde mogen wij niet aantasten. 
Dit betekent datwij het mil ieu moeten beschermen en in 
sommige gevallen zelfs weer moeten opbouwen. Ver
der is het nodig onze exploitatie van de natuurl ijke 
grondstoffen te controleren; er dient een evenwicht te 
bestaan tussen bevolkingsgroei en de economische. 
mogeli jkheden. 
- Welvaart vereist dat wij onze economieën aanpas
sen aan de wereldmarkt om zodoende concurerend te 
zijn, alsmede stabie le verhoudingen, met name op het 
monetaire vlak. 
- Fundamentalisme staat vooruitgang in de weg en 
moet daarom worden bestreden. We moeten een uni
versele menselijke cultuur scheppen gebaseerd op de 
redelijkheid. 
Al deze zaken zijn niet specifiek l iberaal, maar 
liberalen maken deel uit van een politieke cultuur die 
deze punten als voorwaarden voor verdere actie 
beschouwt. 
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Elementaire mensenrechten als voorwaarde voor 
vrijheid 

In oorsprong was het liberalisme de politieke filosofie 
van de rechtsstaat en de rechten van de mens. De 
maatschappij mag de integriteit van het individu niet 
aantasten en moet dit in de wet vastleggen . Individuen 
hebben recht op bescherming tegen alle vormen van 
geweld. Zij mogen niet willekeurig worden 
gearresteerd of gemarteld en hebben recht op een 
grote mate van privacy. Naast deze passieve rechten 
zijn er ook actieve rechten, zoals de vrijheid van 
meningsuiting en het recht om deel te nemen aan de 
politieke besluitvorming . Bovendien heeft de mens deze 
rechten ongeacht geslacht, afkomst of levensovertuiging 

Wij hoeven deze punten alleen maar op te noemen 
om ons ervan bewust te worden hoeveel er nog moet 
worden gedaan, om deze liberale leerstellingen te 
verwezenlijken. Enkeleschendingenvan deze mensen
rechten verdienen extra de aandacht: 
- In een groot aantal landen, in de communistische 
wereld, Afrika, Azië en Latijns-Amerika worden men
sen gearresteerd zonder proces, vastgehouden zonder 
reden, gemarteld en mishandeld. Mensenrechten
groeperingen zijn in deze landen, net als in het westen, 
uit de grond gesprongen . Ze hebben een ontzaglijke 
taak voor zich : het is een liberale taak. 
- In een klein aantal landen, met name in Zuid-Afrika, 
worden grondwettelijke drempels opgeworpen die de 
meerderheid van de bevolking ervan afhoudt haar 
burgerlijke rechten uit te oefenen . Waar discriminatie 
in de wet wordt vastgelegd wordt de essentie van de 
vrijheid aangetast. Het is moeilijk een dergelijk sys
teem van buitenaf te veranderen, maar we kunnen het 
proberen. Apartheid is niet te tolereren, de rechten van 
de onderdrukten moeten worden gewaarborgd. 
- De facto, hoewel niet altijd de jure, wordt de partici
patie van grote groepen in de samenleving sterk be
moeilijkt, zelfs in de meest vergevorderde rechtsstaten . 
Vrouwen, etnische en religieuze minderheden vinden 
nog steeds grote obstakels op hun weg naar volledige 
burgerrechten. Sociale bewegingen zijn uit de grond 
gesprongen om hen hierbij te helpen. Ook dat is een 
liberale strijd . 
- Wetenschap en technologie openen voor de mens 
grote mogelijkheden en perspectieven, maar 
tegelijkertijd vormen ze een grote bedreiging. Deze 
bedreiging ligt enerzijds op het gebied van de 
lichamelijke integriteit en anderzijds op dat van de 
menselijke zelfbeschikking . Speciale aandacht van de 
liberalen verdient de problematiek van de genetische 
manipulatie . Manipulatiemogelijkheden zijn sinds de 
opkomst van het totalitarisme schrikbarend gestegen en 

zij openen beangstigende vooruitzichten . 
Dit is helaas niet alles. Censuur, de macht van de 

politie, onrechtmatig handelen van bestuur, informa
tievrijheid en vele andere thema's zijn hier niet eens 
genoemd. De 'Rechten van de Mens en Burger' zijn 
nooit helemaal (blijvend) bereikt. 

Vaak worden klassieke en sociale mensenrechten 
met elkaar in verband gebracht door bijvoorbeeld te 
zeggen dat men in de communistische wereld geen 
stemrecht heeft en in het westen geen werk. Liberalen 
moeten uitkijken voor een dergelijke spraakverwar
ring. Mensenrechten zijn mensenrechten en sociaal
economische posities zijn sociaal-economische posi
ties. Het is misleidend om deze twee onderwerpen 
tegen elkaar weg te strepen. Er is geen enkel excuus 
voor het schenden van de mensenrechten, noch voor de 
zogenaamde volledige werkgelegenheid in de com
munistische landen ofde enorme armoede in de derde
wereldlanden. De liberale eis van de handhaving van 
de elementaire mensenrechten is onvoorwaardelijk en 
on-onderhandel baar! ! 

Ook zijn mensenrechten geen westelijk vooroordeel. 
De waardigheid van de mens kent geen grenzen . 
Culturele verscheidenheid betreft vele facetten van het 
leven, ze zijn het waard, verdedigd te worden . De 
nadruk op de mensenrechten is echter universeel, het is 
daarom een gemeenschappelijke zaak voor alle 
liberalen. 

Complexiteit en internationalisme 

De marges van onze tijd dwingen ons te accepteren dat 
wij in een interdependente wereld leven en dat er als 
gevolg hiervan internationale verantwoordelijkheden 
bestaan. Wij moeten leren leven met deze complexe 
wereld. Velen echter proberen hieraan te ontsnappen . 
Unilaterisme en fundamentalisme zijn populaire poli
tieke filosofieën geworden van nationalistisch 'rechts' 
tot 'groen' links. De wereld is altijd al een complex 
geheel geweest, maar hoe groter de mogelijkheden 
van de beschaving zijn, des te noodzakelijker is het 
deze complexiteit te erkennen. Dit betekent niet dat we 
een complexe wereld met een even ingewikkeld poli
tiek-bureaucratisch systeem proberen te besturen. 
Complexiteit betekent dat kijken en luisteren net zo 
belangrijk zijn als organiseren en interveniëren. Vaak 
vindt de 'markt' van de maatschappij betere oplossin 
gen dan welke bureaucratische planner ook. Wat we 
nodig hebben is de oude liberale houding. Er zijn niet 
alleen geen makkelijke antwoorden, ze zijn zelfs niet 
gewenst. Li bera len moeten n iet door hetfeit dat ze geen 
kant en klare oplossingen aandragen in verlegenheid 
worden gebracht. Het accepteren van de complexiteit 
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is de basis van het liberale denken . In deze zin blijft het 
liberalisme een uitgesproken moderne ideologie. 

Het tweede belangrijke uitgangspunt is het interna
tionalisme. Economisch nationalisme is een ziekte die 
moetworden bestreden. Deteloorgang van de interna
tionale organen sinds het midden van de zeventiger 
jaren heeft de mogelijkheden om wetten te maken die 
iedereen ten goede komen beperkt. De neiging tot 
'alleingang' van sommige machtige landen is ge
doemd te mislukken . Bovendien is het schadelijk voor 
de ontwikkeling van andere landen. Liberalen zijn 
echte internationalisten . Ten eerste betekent dit een 
geesteshouding die politieke besluiten stimuleert. Ver
der betekent het dat we ernaar moeten streven, de 
eerste stappen die gezet zijn in de richting van een 
systeem van internationaal recht te versterken. Sommi
ge organen die na WO 2 zijn opgericht zijn aan 
hervorming toe. Uittreden, om maar te zwijgen van 
afschaffing, is echter niet gewenst. Een wereldorde die 
door alle landen wordt gerespecteerd blijft een be
langrijk doel. Hoewel liberaal internationalisme in 
wezen universeel is, zijn regionale organisaties zoals 
de Europese Gemeenschap,- (of de ASEAN-Ianden en 
het recente Middenamerikaanse vredesinitiatief) een 
stap in de goede richting . Ze verdienen alle steun, 
zeker als zij zich openstellen voor verdere 
internationale samenwerking . De creatie van de 
Europese binnenmarkt in 1993 en de relaties van de 
EG met de EFTAlanden zullen belangrijke testcases 
zijn . 

Economische groei en politieke verscheidenheid 

Het belangrijkste thema van de liberalen aan het eind 
van het tweede millennium is meteen ook de link met 
onze ideologische voorouders uit de tijd van de grote 
revoluties van het eind van de achttiende eeuw. De 
vraag was en is nog steeds: Hoe kunnen we economi
sche groei èn burgerrechten voor iedereen hebben? 
Anders gezegd hoe kunnen wij tegelijkerti ja gevarieer
de keuzemogelijkheden hebben èn voor iedereen de 
kans, hiervan daadwerkelijk gebruik te maken? 

Deze economische, maar ook politieke en culturele 
keuzemogelijkheden zal ik voortaan voorzieningen 
noemen. De mate waarin men hier gebruik van kan 
maken zal ik aanspraakmogelijkheden noemen. Het 
één hoeft niet ten koste van de ander te gaan. Het is 
goed mogelijk zowel een goed gedekte tafel te hebben 
als een plaatsje voor iedereen om aan te schuiven. 
Achttiende-eeuwse liberalen vochten dan ook voor 
beide zaken. Ze creëerden een groeiende industriële 
economie en meer partij-systemen. Belangr ijke schrij
vers ontwikkelden deze thema's, van Adam Smith via 

Wilhelm von Humboldt naar John Stuart Mill. Vanafde 
negentiende eeuw tot in de huidige tijd toe vielen deze 
oorspronkelijke doeleinden van het liberalisme 
uitelkaar. Liberalen bleven vasthouden aan economi
sche groei maar sloten de deur voor diegenen die zich 
aan de gedekte tafel wilden voegen. Ook de strijd om 
het algemeen kiesrecht en sociale voorzieningen werd 
niet in eerste instantie door de liberalen gevoerd. Men 
zou kunnen stellen dat het socialisme nooit zou zijn 
opgekomen als de liberalen een partij voor de aan 
spraakmogelijkheden zouden zijn gebleven. Alleen de 
Amerikaanse liberalen hebben deze prestatie geleverd . 
De anderen vochten voor het behoud van de door hen 
verworven pr ivileges en bekommerden z ich niet om 
anderen . 

Deze zwakheid was eerder op belangen dan op een 
politieke theorie gebaseerd . De meeste liberale 
denkers waren het dan ook niet met deze politiek eens. 
Was John Maynard Keynes tenslotte geen liberaal? 
Zijn idee van de effectieve vraag combineert de creatie 
van nieuwe aanspraakmogelijkheden met een sterke 
prikkel vooreconomische groei . Hoewel zijn theorie nu 
niet meer opgaat toont deze wel aan dat het niet nodig 
is te kiezen tussen voorzieningen en aanspraakmoge
lijkheden . William Bever idge was ook een liberaal. Hij 
legdede grondslag voor een vrije samenleving die elke 
burger een minimum inkomen garandeert. Weer was 
het idee erachter dat door iedereen toegang te ver
schaffen, de keuzemogelijkheden en voorzieningen 
vergroot in plaats van verkleind zouden worden. Hoe
wel de problemen in de jaren '80 weer anders zijn 
moeten wij de lessen van Beveridge en Keynes niet 
vergeten en het fundamentele idee erachter als lei
draad voor beleid nemen . Dit is één van de belangrijk
ste taken van het liberalisme. 

Als we het liberalisme als een p ragmatische aanpak 
bezien, is de innovatie-traditie van de jaren '80 zeker 
wenselijk. Het was meer dan nodig de stagnerende 
invloeden van corporatisme, bureaucratie en lage 
groei aan te pakken. Nadat men zich lange tijd op de 
aanspraakmogelijkheden had geconcentreerd was 
het hoog tijd zich weer op de voorzien ingen te richten . 
Liberalisme is in de eerste plaats een theorie van 
innovatie en verandering . Het vereist een constante 
verkenning van nieuwe mogelijkheden . Individuele 
ontplooiingskansen worden niet gediend door stagna
tie . Negentiende-eeuwse liberalen verraadden door 
hun conservatisme het aanspraak-element van het 
liberalisme. Meer recentelijk waren er mensen d ie 
dachten dat consensus tussen alle relevante groepen in 
de samenleving in een corporatistisch kader een 
liberaal principe was . Zij verraadden het 
voorzieningenelement van het liberalisme. 
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Corporatisme versterkt de bureaucratie en verzwakt 
daarmee de vrijheid . Hoe dan ook, het niet open staan 
voor nieuwe wensen of ideeën kan nooit een liberaal 
principe zijn . 

De consequenties die uit deze analyse voor de taken 
van het liberalisme volgen zijn talrijk. Hoewel econo
mische groei geen doel op zich is en niet altijd accepta
bel, bevorderen innovatie en groei de ontplooiings
kansen van het individu. In die zin zijn de economische 
maatregelen die in veel landen ditdecennium genomen 
zijn liberaal. Keuzemogelijkheden zijn bovendien niet 
beperkt tot de economie. In vele landen worden be
langrijke debatten gevoerd over variëteit en diversiteit 
in het onderwijs en in de media. Hoewel deze thema's 
zeer complex zijn moeten de liberalen toch pleitbe
zorgers zijn van variëteit en diversiteit en niet van 
inperking. 

Wij moeten echter constateren dat sommigen in de 
marge van het bestaan of nog verder terecht zijn 
gekomen . Nieuwe drempels zijn opgeworpen die het 
grote groepen onmogelijk maken van de nieuwe 
voorzieningen te profiteren . Als de liberalen deze 
drempels niet met dezelfde flair bestrijden als de 
stagflatie zullen zij hun missie nooit volbrengen . 

foto : Anton Corbijn 

Volledige werkgelegenheid in een hervormde 
verzorgingsstaat 

Theoretici van het nieuwe ondernemerschap van de 
jaren '80 geloven dat door economische groei binnen 
afzienbare tijd werkloosheid en armoede verminderd 
en zelfs uitgebannen kunnen worden . Ze passen als het 
ware een ' trickle-down theorie' toe op de OESO lan
den. De tekenen wijzen erop dat ze geen gelijk zullen 
krijgen . Netals in de ontwikkelingslanden is de rijkdom 
niet 'neergedruppeld' van de rijken naar de armen. Het 
is een privilege, dat voor de happy few blijft en 
anderen geheel en al uitsluit. Werkloosheid wordt 
langdurige werkloosheid en armoede wordt structure
le armoede. Het verschil is dat in de ontwikkelingslan
den een minderheid geprivilegieerd is en de meerder
heid buitengesloten. In de OESO landen is dit net 
andersom. Degenen die buitengesloten zijn vormen al 
naar gelang het land waar ze wonen, 10 à 15 % van de 
bevolking. Toch is dit een zeer ernstig probleem. Een 
samenleving die toestaat dat er een blijvende onder
klasse van systematisch benadeelde mensen is, ver
raadt niet alleen het principe van burgerschap, maar 
creëert ook een groep die geen deel heeft aan de 
normen en waarden van de samenleving. De hieruit 
voortkomende aantasting van de instituties wordt ver
ergerd doorde groei van een zogenaamde grijze zone 
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tussen degene die 'in' zijn en zij die 'uit' zijn. Speciale 
problemen ontstaan voor jongeren die in een dergelij
ke wereld geen toekomstperspectief hebben en hun 
heil in drugs, criminaliteit of totale passiviteit zoeken. 

In beleidstermen betekent dit dat er grote problemen 
zijn aan de zijde van de aanspraakmogelijkheden, die 
ook als zodanig opgelost dienen te worden . Ze 
vereisen een speciale aanpak omdat economische 
groei niet voldoende is . Sociale en politieke 
maatregelen zijn nodig die pijnlijk kunnen zijn voor de 
meerderheid, daar zij een herverdeling van de 
pr(vileges betekenen. Het doel is dat iedereen recht op 
burgerschap in al haar facetten heeft. Verschillen , 
inclusief ongelijkheden van sociale en economische 
positie zijn acceptabel - ze zijn zelfs wenselijk omdat 
ze vaak de bron van innovatie en vooruitgang zijn -
zolang iedereen kan participeren . 
Met andere woorden, verschillen zijn niet erg zolang 
we maar een gemeenschappelijke vloer hebben om op 
te staan, waar niemand doorheen zakt. Deze vloer 
moeten wij liberalen weer zien neerte leggen. 

Twee beleidsterrei nen staan i n de sch ij nwerpers. Eén 
ervan is de problematiek van de werkgelegenheid en 
werkloosheid en het ander het thema van de verzor
gingsstaat. De twee zijn gekoppeld en het is goed 
mogelijk dat ze uiteindelijk een gecoördineerd beleid 
vergen. In theorie kan het Europese werkloosheidspro
bleem worden opgelost door de reële lonen te verla
gen, dat wil zeggen de loonkosten inclusief het netto
loon. Dit zou echter leiden tot Amerikaanse toestan
den: dalende werkloosheid, maar een stijging van de 
harde armoede. Ditgezegd hebbende zal ik de proble
men van sociaal beleid en werkgelegenheid apart 
behandelen. Werk en werkloosheid laten tegenwoor
dig een paradox zien . Een eeuw lang, zo niet langer, 
heeft men geprobeerd de werk lastte verm inderen . Niet 
te hoeven werken was een ideaal van vele generaties 
die de privileges van de 'vrijgestelden' ben i jdden . 
Plotseling echter blijken aspiraties van mensen 
tegenovergesteld geworden te zi j n. 'Werkverslaafden' 
bevolken de top van de sociale hiërarchieën, terwijl de 
minder gelukkigen niet of nauwelijks werk hebben . 
Deze paradox mogen we niet vergeten, noch het feit 
dat werk geen doel op zich is . Toch blijven 
levensonderhoud, zelfrespect en levensindeling in grote 
mate afhangen van ons werk, direct of indirect. Alleen 
al hierom is werkloosheid niet te accepteren . De 
volgende maatregelen zijn nodig om werklozen aan 
werk te helpen: 
- We moeten meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt 
scheppen. Nieuwe contractvormen kunnen zowel 
werknemers als werkgevers beter uitkomen . 
Arbeipsflexibiliteit in bedrijven kan het overbodig 

worden van mensen tegengaan . Verder kan een minder 
starre interpretatie van arbeidstijd (door deze op 
maand- of jaarbasis te berekenen) wat verlichting 
brengen . 
- Er is een herverdel ing van het werk nodig . Het zou 
verkeerd zijn te stellen dat er een bepaalde 
hoeveelheid werk is die men op verschillende manieren 
kan opdelen . Toch bestaat het gevaar dat mensen die 
werk hebben, nieuwe geschapen werk ten koste van 
werklozen zullen monopoliseren . Een manier om dit 
tegen te gaan is in de toekomst produktiviteitsstijging 
om te zetten in (vrije) tijd in plaats van in geld . Korter 
werken schept alleen nieuwe banen als de financiële 
middelen daarvoor aanwezig zijn . Dit kan tegen het 
belang van werkgevers en vakbonden ingaan op de 
korte termijn . We moeten echter proberen het te 
bewerksteil igen . 
- De ergste en meest belangrijke vorm van werkloos
heid is jeugdwerkloosheid . De ervaring leert dat een 
combinatie van beroepsopleidingen en werkstages de 
enige algemene manier is om dit op te lossen. Hoewel 
het een duur systeem is, is het geld goed besteed . 
Langdurigewerkloosheid vereisteen specialeaanpak. 
We moeten ervoor zorgen dat mensen weer het gevoel 
kri jgen erbij te horen zodat ze een stuk extra motivatie 
krijgen. Dit kan het best gebeuren met een voor elk 
individu QP maat gesneden scholing en vorming . 
- Een van de eigenaardigheden van de landen met een 
hoge werkloosheid is dat terwijl 10 à 15 % van de 
bevolking geen baan heeft er een ontzettende hoop 
werk blijft liggen. Daarom kan ook gedacht worden 
aan sociale dienstverlening. Dit hoeft niet, en kan 
misschien beter ook niet, verplicht gesteld te worden. 
Men kan hierbij denken aan verzorgingswerk of mi
lieu- en derde-wereldwerk. 

Zelfs in een wereld van volledige werkgelegenheid 
zullen mensen in de toekomst veel vrije tijd hebben. 
Men begint op latere leeftijd met werken en houdt 
misschien vroeger op. Verder zal men niet de hele dag 
hoeven te werken en ook niet alle dagen van de week. 
Tenslotte zal men ook nog meer vakanties hebben . Een 
van de belangrijkste taken van beleid is dat het de 
mensen op deze toekomst voorbereidt. Hier is een 
grote taak voor het onderwijs weggelegd . Naast de 
taak van het voorbereiden van mensen op hun beroep 
moet het onderwijs een zekere basiskennis verstrekken 
en ook een permanente motivatie voor het leren 
aankweken die noodzakelijk is om in een snel 
veranderende wereld mee te komen . Tenslotte heeft het 
onderwijs een functie van overdracht van gemeen
schappelijke waarden. Zowel de aard van het 
onderwijs als de onderwijsinstellingen moeten tegen het 
licht van de maatschappelijke vernieuwingen 
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heroverwogen en misschien gereorganiseerd worden . 
Het is hoog tijd dat we het doel en de gevolgen van 

onze sociale politiek opnieuw formuleren . Het doel 
blijft optimale burgerparticipatie in desamenieving, dit 
is een universeel geldend principe. Alle vormen om de 
sociale politiek te reduceren tot een nieuwe vorm van 
armenhulp aan gestigmatiseerde groepen zijn onac
ceptabel. Dit betekent echter niet dat de bestaande 
voorzien ingen allemaal onveranderd kunnen blijven. 
De hervormingen moeten zo worden aangepakt dat 
mensen meer bewegingsvrijheid krijgen binnen het 
kader van de verzorgingsstaat. 

Vanaf een zeker punt maakt het tegelijkertijd ver
hogen van de primaire inkomens en de over
drachtinkomens de verzorginsstaat onzinnig. Natuurlijk 
rechtvaardigt een hoger inkomen een hogere bijdrage 
aan de sociale voorzieningen . Hoewel elk land zijn 
heilige koe in de publieke sector heeft - onderwijs, 
gezondheidszorg of ouderenzorg - moet er in elk land 
in de belangrijkste sectoren een plafond in de uitgaven 
zitten . 

De opkomst van de verzorgingsstaat heeft een 
enorme groei van de bureaucrati.e met zich mee
gebracht. Een bureaucratie van een dergel i jke omvang 
is kostbaar, weinig klantgericht en zeer onpersoonlijk. 
Er zijn drie soorten verandering aan te geven : 
- Standaardprocedures en -behandelingen zijn te 
prefereren boven bureaucratische beslissingen, met 
alle inbreuken op de privacy die deze met zich mee
brengen; 
- Decentralisatie is nodig om de beslissingen doeltref
fender te maken; 
- Er is een grotere participatie vereist van kleinere 
sociale groepen - niet noodzakelijkerwijs het gezin - in 
de voorzien ing van diensten, vooral op het gebied van 
de hulp en verzorging die het vermogen van de gepro
fessionaliseerde hulp overstijgt. 

De meeste landen hebben een ingewikkeld systeem 
van sociale voorzieningen en bijstand opgebouwd die 
hun burgers een bestaansminimum garanderen. Daar 
deze systemen zeer ingewikkeld zijn en alleen al daar
om zeer kostbaar én omdat wij nog steeds van mening 
zijn dat mensen een fundamenteel recht hebben op een 
zeker niveau van aanspraakmogelijkheden, moeten 
we kijken of het niet mogelijk zou kunnen zijn een vorm 
van basisinkomen in te voeren, vooral als dit is gekop
peld aan een systeem van negatieve inkomstenbelas
ting . Wanneer praktische problemen van een dergelijk 
systeem overwonnen kunnen worden komt dit het 
dichtst bij het ideaal van een liberale sociale staat. Uit 
dit deel blijkt duidelijk dat liberalen een tussenpositie 
moeten innemen in het debat tussen hen die de voor
zieningen willen uitbreiden en hen die de aanspraak-

mogelijkheden willen verbeteren . We moeten streven 
naar een situatie van groeiende voorzieningen en 
betere toegang daartoe, dit dient de zaak van de 
vri jheid het best. 

Gelijke burgerrechten en culturele verschillen 

Totnutoe is burgerschap behandeld als iets dat je in 
zekere mate hebt. Dat wil zeggen dat iedereen ergens 
op de lijn zit tussen geprivilegieerd en gedepriveerd. 
De originele juridische betekenis van het woord echter 
heeft iets te maken met lidmaatschap. De vraag is of 
men al of niet tot de bevolking behoort en daarmee of 
men van de zegeningen mag genieten die het gevolg 
daarvan zijn. In alle samenlevingen ter wereld vechten 
bevolkingsgroepen voor gelijke burgerrechten . Door 
de wereldwijde mobi liteit is daar nog een probleem 
bijgekomen. Vluchtelingen en migranten denken een 
betere toekomst te kunnen opbouwen in de rijkere 
landen; vaak zijn ze daar echter niet gelijkberechtigd . 
Daar er niet zo iets als een internationale rechtsstaat is, 
zijn diegenen die staten loos zijn ook rechteloos. Na de 
eerste wereldoorlog werd het 'Nansen Paspoort' uitge
vonden zodat staten lozen wel konden reizen. Sinds
dien zijn de rechten van deze groepen verder uitge
werkt in internationale conventies en in het (gewoon
te) rechtvan de verschillende staten. Een codificatie van 
d it recht zou zeer welkom zijn . 

Verreweg het belangrijkste probleem echter wat 
burgerschap betreft is dat het blijkbaar onmogelijk is 
dat mensen van verschillend ras, geloof of etnische 
afkomst met elkaar samenleven . De problemen die 
deze heterogeniteit met zich meebrengen zijn in de 
jaren tachtig weer tot uitbarsting gekomen. 
Voorbeelden van vruchtbaar samenleven van 
verschillende culturele groepen in een samenleving zijn 
zeldzaam . We zien territoriale claims vaak leiden tot 
terrorisme of burgeroorlog . Dit brengt ons er toe een 
liberaal standpunt over deze problematiek te 
formuleren : 
- Opschorting van burgerrechten van één bevolkings
groep is niet te accepteren, liberalen staan op gelijke 
rechten voor iedereen. Verscheidenheid verrijkt de 
wereld . Wanneer men dit gegeven accepteert, dient 
men hiermee vrede en gerechtigheid. Ook binnen een 
samenleving zijn culturele verschillen mogelijk. Volle
dige burgerrechten en culturele autonomie gaan goed 
samen. Culturele heterogeniteit binnen een vrije sa
menleving is dan ook een liberaal ideaal. 
- Burgerrechten zijn belangrijker dan territoriale 
autonomie. Het zelfbeschikkingsrecht van volkeren mag 
niet ten koste van de burgerrechten gaan. Soms is het 
onvermijdelijk dat landen zich delen in twee of meer 
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andere landen, maar op zich heeft dit niets met vrijheid 
te maken . 

Ik pleit hier voor het doorbreken van de geweldsspi
raal die metdeze problematiek is verbonden. Soms lijkt 
het hopeloos om deze liberale principes toe te passen 
terwijl overal de burgeroorlogen woeden, maar op 
lange termijn is het de enige oplossing . We zullen 
steeds een evenwicht moeten zoeken tussen burger
rechten en culturele autonomie, met de absoluutheid 
van de eerste! Heterogeniteit zal dan de kracht zijn van 
elke vrije samenleving . 

Een internationale rechtsstaat 

Liberalen hebben zich altijd sterk gemaakt voor het 
maken van constituties die als kader voor de vrijheid 
dienen. Constituties moeten ons fundamentele regels 
geven die ons tegen de tirannie beschermen. Deze 
regels zijn even belangrijk voor ontwikkelde als voor 
ontwikkelingslanden. Vooral de Nieuwe Industrielan
den zoeken met wisselend succes naar een grondwet 
die voor non-revolutionaire verandering kan zorgen. 
Een grondwet moet tenminste een rechtsstaat 
garanderen en deze moet politieke instituties scheppen 
waarin het mogelijk is de machthebbers naar huis te 
sturen . Het zou een aardig idee zijn om een 
staatsrechtelijke adviesgroep te formeren die landen 
kan helpen en adviseren bij hun problemen. 

In de ontwikkelde landen verdienen twee problemen 
van constitutionele aard de aandacht. In de jaren '60 en 
'70 heeft de overheid in alle landen meertaken op zich 
genomen en dit heeft tot een enorme bureaucratie 
geleid. De regering kreeg hierdoor meer macht ten 
koste van het parlement en de burgers. Liberale 
denkers vanaf Max Weber hebben de bureaucratische 
en corporatistische staat a Is een nachtmerrie afgesch i 1-
derd. Sinds het begin van de jaren '80 zijn twee tegen
trends waarneembaar. Aan de ene kant is er een groep 
die pleit voor democratisering van de samenleving. 
Deze is gericht op directe participatie van de burgers. 
Aan de andere kantstaan theoretici die een zogenaam
de nachtwakersstoot voorstaan, ook wel de minimal 
state genoemd. Sommige leiders zijn inderdaad be
gonnen met het snoeien in de overheidsuitgaven. Zij 
onthouden zich van invloed op bepaalde maatschap
pelijke processen en bezuinigen op de sociale voorzie
ningen. Zowel de bureaucratische als de nachtwakers
staatzijn geen liberale alternatieven. De eerste is slecht 
voor de vrijheid en de tweede voor de vrijheid èn de 
gelijkheid . Wat men nodig heeft is een overheid die de 
randvoorwaarden stelt, het kader, waarbinnen men
sen en groepen (ook bedrijven) zich optimaal in vrij
heid kunnen ontplooien . 

Het tweede probleem van constitutionele aard heeft 
te maken met het democratiebegrip. Dit is een zeer 
complex vraagstuk . Het democratische systeem 
weerspiegelt de onzekere situatie waarin wij leven . 
Niemand kent alle antwoorden en daorom is het nodig 
om steeds naar nieuwe wegen te zoeken. Mensen die 
denken goede antwoorden te hebben moeten de kans 
krijgen om deze in de regering waar te maken . Falen 
zij , dan moet het mogelijk zijn ze met geweldloze 
middelen te verwijderen . 

Gekozen regeringen en parlementen hebben in deze 
zin altijd goed gewerkt zolang er sprake was van een 
politiek conflict gebaseerd op maatschappelijke te 
genstellingen tussen hen die de status-quo wilden 
handhaven enzij dieverandering wilden . Ditdemocra
tische proces tussen regering en oppositie noemde men 
ook wel 'democratische klassenstrijd' . Vandaag de 
dag bestaat de oude klassenstrijd niet meer. De meer
derheid van de bevolking kan zijn ambities binnen de 
bestaande orde verwezenlijken . Nieuwe thema's zoals 
het milieu gaan ons allemaal aan. Tussen de partijen 
bestaan slechts nuanceverschillen over de aanpak 
ervan. Het is niet meer duidelijk te zeggen op welke 
groepen de regering en op welke de oppositie steunt. 
Dit brengt belangrijke vragen met zich mee over de rol 
van het parlement, de voorwaarde voor vernieuwing 
en controlemogelijkheden waar niet meteen een ant
woord op te vinden is . In het algemeen kunnen we 
echter stellen dat we een constitutie nodig hebben die 
innovatiestimuleerten controle van de bevolking op de 
regering mogelijk maakt. 

In de ontwikkelingslanden moeten de constituties in 
de eerste plaats een rechtsstaat en gelijke burgerrech
ten garanderen. Verder moeten er intermediaire insti
tutiesworden gebouwd die aan de ene kant het individu 
beter tegen directe overheidscontrole beschermen en 
aan de andere kant het individu de mogelijkheid bie
den zijn wensen richting diezelfde overheid beter ken
baar te maken. 

Tenslotte streven liberalen naar een internationale 
rechtsstaat. Ze steunen de ontwikkeling van het interna
tionale recht niet alleen als uiting van de wereldwijde 
interdependentie maar ook als een kader voor natio
nale actie. Steun aan de internationele organisaties is 
dan ook een liberale taak. 

Bouwen van instituties 

Mensen zijn sociale wezens. Zij hebben anderen nodig 
om zich van hun individualiteit bewust te worden. Ze 
hebben anderen nodig om zich te kunnen ontplooien. 
Alleen samen met anderen kunnen ze de wereld behe
ren. Wat we nodig hebben is een 'sociaal contract' dat 
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normen en waarden stelt en overtreders bedreigt met 
sancties. We hebben instituties nodig om de vrijheid te 
bevorderen. 

Dit alles is niet nieuw, maar in een tijd waarin de ene 
na de andere institutie afkalft en dit proces met het 
liberalisme in verband wordt gebracht, is het nodig het 
opnieuw te formuleren. Liberalen geloven niet in een 
mechanisch gebruik van recht en orde. Politie en ge
vangenissen zijn geen surrogaat voor zelfdiscipline en 
geaccepteerde normen, maar de liberalisatie van het 
strafrecht heeft geleid tot het vervagen van het idee van 
individueleverantwoordelijkheid ten gunstevan socia
le oorzakelijkheid en als gevolg hiervan is men laks 
geworden met het handhaven van de normen d ie 
noodzakelijk zijn voor beschaafd samenleven. 

Andere instituties hebben ook klappen opgelopen . 
Het gezin, lokale gemeenschappen, religieuze groe
peringen, zelfs gewoonten om bepaalde feesten te 
vieren of bepaalde gedragsregels te accepteren, zijn 
goede voorbeelden. Het is onwaarschijnlijk en mis
schien zelfs onwenselijk dat ze in hun oude vorm 
terugkeren . De situatie van anomie,of normloosheid in 
sommige ontwikkelde landen is echter niet erg lang te 
verdragen . Het leidt tot desoriëntatie, een gevoel van 
onveiligheid, wezenloosheid en geweld. Verder zijn 
ook stijgende criminaliteit en drugsgebruik hier goede 
voorbeelden van . Vele zorgwekkende mechanismen 
van vluchtgedrag zoals drugs en televisiedominees, 
zijn antwoorden op de norm loze sociale omstandighe
den . Daarom is het bouwen van instituties een van de 
belangrijkste uitdagingen van onze tijd. 

Hoe bouw je instituties? De term is misleidend want 
deze suggereert een actieve bezigheid. Eigenlijk is het 
bouwen van instituties een doorlopend proces. Soms is 
overheidsbemoeienis met dit proces ongewenst, maar 
soms moet er enige activiteit door mensen met verant
woordelijkheden worden ontplooid . Soms is het bou
wen van instituties alleen maar een kwestie van uitleg
gen aan de bevolking waarom wetten en organisaties 
er überhaupt zijn . Mensen moeten ze begrijpen voor
dat zij ze accepteren. Dit is een van de morele taken van 
politici . 

Het is duidelijk dat instituties meer dan wetten alleen 
zijn. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de enorme hoe
veelheid wetten diedoorde parlementen zi jn aangeno
men bij hebben gedragen totde institutionele desoriën
tatie.lnstituties zijn normen die verankerd liggen in het 
denken en belangrijker nog, in het leven van alledag. 
Instituties zijn geaccepteerde normen en in die zin van 
het woord de essentie van onze beschaving . 

Politieke partijen en politici kunnen een rol spelen in 
d it proces als ze hun grenzen maar kennen. Politici zijn 
bekende mensen in de maatschappij en hebben als 

zodanig een voorbeeldfunctie. 
Er is een manier om op praktische wijze om te gaan 

met normen en sancties. Het moet op een niet hysteri
sche, maar op een regelmatige en betrouwbare manier 
gebeuren; dit op zich zou men al als institutie-bouwend 
kunnen omschrijven. Bovendien kan de overheid juist 
door niet in te grijpen ruimte laten voor een spontaan 
bloeiproces van instituties. Hierin ligt het belangrijkste 
aspectvan de hervorming van de verzorgingsstaat. Het 
vereist een terughoudende opstelling van ministers die 
opgegroeid zijn met het idee dat de overheid alles kan 
en ook moet doen. , 

ZelfontplooÜDg in de rechtsstaat 

De visie die uit dit stuk naar voren komt is geen utopie 
omdat het geen statisch systeem is. Een liberale hei Is
staat is een contradictio in terminis. Liberalisme is 
namelijk een proces of methode waardoor mensen 
steeds nieuwe wegen en mogelijkheden kunnen on
derzoeken. Om de zoveel tijd heeft dit proces een 
nieuwé prikkel nodig om er weer vaart achter te krij
gen. Het laatste decennium van deze eeuw is zo'n 
periode. Liberalisme is altijd een ideologie geweest die 
boven partijen uitsteekt. Sommige liberale partijen 
zullen het met delen van dit .stuk niet eens zijn terwijl 
andere partijen hun ideeën er soms in terug zullen 
vinden. Organisaties en ideeën overlappen elkaar 
zeer vaak. De antwoorden die ik heb pogen te geven 
zijn zowel een antwoord op het onnadenkend 
pragmatisme als op het nieuwe dogmatisme van onze 
tijd . Het doel van het liberalisme blijft individuele 
zelfontplooiing en het middel daartoe is de rechtsstaat. 

Vertaling : Roald Schoenmakers 
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