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Bestaat wereldwijd liberalisme? 
Als politieke traditie varieert liberalisme van land tot land. In Engeland is de libera
le traditie rond religieuze tolerantie, government by consent, individuele en vooral 
economische vrijheid gegroeid_ In Frankrijk wordt liberalisme meer geassocieerd 
met secularisme en democratie. In de Verenigde Staten gaat het liberalisme gepaard 
met persoonlijke vrijheid en anti-kapitalisme. In Australië daarentegen is men weer 
sympathieker tegenover het markt-denken maar minder enthousiast over burger
rechten_ 

DOOR JAS PER VEEN 

De linguïstische interpretatie van liberalisme verschilt van taal tot taal. Sommige talen kennen 
de term liberaal niet, in anderen heeft het verscpillende connotaties. In de meeste talen bete
kent een liberaal diegene die vrijheid verlangt. In andere talen en culturen wordt liberaal weer 
meer geassocieerd .met een seksuele afwijking. Een van de meest fundamentele verschillen in 
het gebruik van het woord liberaal zit tussen het Amerikaanse en de Europese traditie. In 
Europa betekent liberaal veelal het beperken van de invloed van de overheid op de pers'oonlijke 
en economische sfeer, daarentegen staat liberaal in de VS synoniem met big government. 
Als zowel de betekenis van als de associatie bij liberalisme over de wereld zulke grote verschil
len kent, kan er dan wel sprake zijn van een wereldwijde liberale beweging? Welke nadruk wordt 
op welke liberale ideeën gelegd in verschillende delen van de wereld? 

Azië 
J 

Kernbegrip binnen het liberalisme is vrijheid. In het Westen wordt deze al snel geassocieef.d 
met de vrijheid van het individu en het individualisme. Het is niet verrassend dat in de meeste 
Aziatische culturen, met name die beïnvloed zijn door Confucianisme, er een grotere nadruk 
ligt op een harmonische samenleving dan op het zelfbeschikkingsrecht van het individu. In Azië 
worden, veelal door de (semi)autoritaire elite om hun dictatuur te legitimeren (het Asian Values 
debat) culturele redenen aangevoerd om aan te geven dat liberalisme en democratie niet werk
bare concepten zijn in Azië . Het IS dan ook niet verwonderlijk dat de meeste liberaal georiën
teerde partijen in Azië geworteld zijn in hun strijd tegen (verlichte) despoten en vechten voor 
politieke--en burgerrechten. Neem nu een van de oudste liberale partijen in Azië de Liberal Party . 
of the Philippines opgericht in 1946, deze bond de strijd aan tegen de tirannie en onderdruk
king van Ferdinand Marcos en wierp zich op als de fakkeldrager van de liberale democratie. De 
partij werd een vehik~1 van onvrede en oppositie en het waren de leiders van de I:.iberal Party 
die bij de eerst gearresteerden hoorden. De aanslag op haar leider Benigno Aquino, bij aan
komst doodgeschoten óp de treden van een vliegtuig in 1983, resulteerde in een serie demon
straties en protesten die uiteindelijk de val van Marcos inluidde. 
Waar een Europese liberaal al snel het woord markteconomi~ gebruikt om zijn ideologie uit te 
leggen is het enthousiasme voor de voordelen van liberalisering van de markt in Azië minder 
ontwikkeld. In dat gedeelte van de wereld beschouwen zelfs vele liberalen vrijhandel een 
systeem dat de rijkere landen bevoordeelt ten opzichte van de onderontwikkelde landen. 
Interessant is bijvoorbeeld dat in de Filippijnse liberale partij er politici zijn die pleiten voor 
protectionisme. Wellicht is de economische associatie en het nabije begrip laisser faire er de 
oorzaak van dat veel liberaal georiënteerde partijen in Azië een voorkeur hebben voor het par
tijlabel democratie en niet zozeer liberaal. Dit wordt waarschijnlijk ook nog eens versterkt door 
niet geassocieerd willen worden met de zeer conservatieve partijen in Zuid-Korea, Japan en 
Australië die zich allen liberaal durfden te noemen. ' 
Dezelfde opofferingsgezindheid, veelal gepaard met de dood of langdurig gevangenschap, in de 
strijd voor democratie zien we door de gehele regio. In Zuid-Korea met Nobel laureaat Kim Dae
Jung, in Taiwan de strijd van de Democratie Progressive Party tegen de Kuomintang, in 
Cambodja met de Sam Rainsy Party, in Thailand de strijd van de Democratie Party, ete. Toch 
voelen deze democratische activisten, in hun strijd voor politieke hervormingen die ver achter 
de economische ontwikkelingen liggen in Azië , zich meer thuis in de Iiberäle familie omdat ze 
vechten voor typisch liberale thema's zoals politieke en burgerrechten en de rule of law. Waar 
de meeste democraten in Azië de fase van strijden voor vrijheid tegen oppressie hebben gewon
nen, strijden ze nu voor de vrijheid ' van politieke participatie en democratische consolidatie. 
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The America's 
Karakteristieke eigenschap van Latijns

Amerika is haar politieke instabiliteit. Niet 
alleen volgen regeringen elkaar in rap tempo 
op, ze schommelen vaak tussen democratie 
en dictatuur. Een continent gepolariseerd tus
sen het marxisme en het katholicisme. Vaak 
wordt erop gewezen dat haar onderontwikke
ling ligt aan de traditie van staatsgeleide eco
nomie, haar mercantilisme, en corporatisti
sche neigingen. Ret liberalisme dat 
overwaaide uit de Franse Revolutie en de 
onafhankelijkheidsstrijd in de 1ge eeuw tegen 
de Spanjaarden en Portugezen inspireerde, 
ging verloren in'de 20e eeuw. De katholieke 
kerk opende frontaal de aanval op het libera
lisme en schilderde haar af als anti-klerikaal. 
Daarnaast werd liberalisme vaak vereenzel
vigd met wildwest kapitalisme met alleen 
maar oog voor het. belang van de rijke elite en 
zeker niet voor de samenleving als geheel. 
Maar waarschijnlijk had het liberalisme het 
meest te lijden onder een aantal rechtse mili
taire dictaturen, die het klassiek liberale 
thema van markt liberalisering dqorvoerde. 
Dit bracht die liberalen die vrijheid hoog in 
het vaandel droegen niet alleen in een lastig 
pakket maar stelde tegenstanders -vaak fer
vente aanhangers van het collectivisme- in 
staat om dictatuur gelijk te stellen aan (~las-
siek) liberalisme. ' 
Kenmerkend in Latijns-Amerika is dat politie
ke partijen slechts een electoraal voertuig zijn 
voor prominente charismatische, veelal popu
listische politici. En hoewel het politieke 
krachtenveld gedomineerd wordt door partij
en die aangesloten zijn bij de conservatieve 
en socialistische internationale is er ook een 
aantal liberale partijen, waarvan sommigen 
slechts in name only. 

In de jaren negentig hoopten de 'Latijnse' libe
ralen dat ook Zuid-Ameriká gereed was voor 
het liberale gedachte~oed. Immers het. socia,
lisme had zichzelf in diskrediet gebracht, de 
zelfmedelijden oproepende dependency 
theorY had afgedaan en het anti-klerikale 
beeld van het liberalisme leek bijgesteld. Op 
initiatief van de Amerikaanse overheid en de 
Wereldbank werd onder de Washington 
Consensus een, aantal criteria (lees markt libe
ralisering) aan de landen opgelegd die ervoor 
moesten zorgen dat deze ook mee 'globali
seerden'. Hierbij werden echter twee kapita1e 
fouten gemaakt die het liberalisme verder in 
diskrediet brachten. Ten eerste was het beleid 
meer neoliberaal en ging zij niet gepaard met 
versterking maar juist eerder verzwakking van 
de politieke en juridische instituties. Gevolg 

was dat de doorgevoerde privatisering vaak in 
handen kwam van enkele individuen. Ten 
tweede speelden paradoxaal genoeg liberale 
partijen nauwelijks een rol in de economische 
hervormingen, maar werden zij uitgevoerd 
door een bont gezelschap van militaire dicta
tors, technocraten en populistische partijen. 
We zien tegenwoordig vooral het klassiek libe
ralisme als stroming in Latijns-Am'erika en 
met name markt liberalis~ring . De laatste ,. j 

jaren heeft men ook meer oog voor the mie of 
law gekregen. Echter veel prominente libera
len zitten alleen in think tanks, een redèn wel
licht hiervoor is dat politieke partijen pro
grammatisch weinig voorstellen en het 
liberalisme slechte herinneringen oproept bij 
de bevolking. Toch zien we dat in Centraal
Amerika van de vijf landen er drie een liberale 
partij hebben, die in Honduras zelfs de laatste 
75 jaar wisselend aan de macht was. In Costa 
Rica is het vooralsnog een kleine partij maar 
die wel in staat is gebleken het tweepartijen
stelsel open te breken. In Honduras hebben de 
liberalen de macht van de militairen gebroken. 

Canada 
Noord-Amerika kent een van de meest suc

cesvolle en grootste liberale partijen ter 
wereld: Canada. De Liberal Party of Canada is 
een federatieve partij. Je kunt niet lid worden 
van de partij. Je kunt lid worden van de lokale 
riding association die weer gelieerd is aan de 
regionale partij die op haar beurt weer geli
eerd is aan de Liberal Party of Canada. Naast 
deze nationale federatie zijn er liberale partij
en in elke provincie die niet allen nauwe ban
den hebben met de partij. Veel energie en tijd 
zit hier in het onderhouden van de contacten 
tussen alle partijen op de verschillende 
niveaus om op de hoogte blij'ven van wat er 
zich allemaal afspeelt op lokaal niveau. In 
Canada zijn de coalities dan ook binnen par
tijen in plaats van tussen partijen. 
Vaak worden de Liberals of Canada in de hoek 
van de sociaal-liberalen geduwd, en als archi
tecten en hoeders van de Canadese welvaarts
staat is dit niet geheel ongeloofwaardig. Dit 
werd nog eens bevestigd tijdens het congres 
van de Liberale Internationale in Ottawa 2000, 
waar de WD en de Liberals 9f Canada hard 
met elkaar in aanvaring kwamen over de reso
lutie Free Trade at the Millenium. Toch zul je 
weinig ideologische standpunten vinden in 
hun partijprogramma die het sociaal-libera
lisme onderstrepen. Reden hiervoor is dat het 
tweetalige land bestaat uit vijf regio's met 
ieder zijn eigen economische specialisatie van 
landbouw en visserij tot mijnbouw en bos
bouw tot industrieën. Onder deze economi-
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sc he verschillen liggen de soms cruciale sociale 
en culturele realiteiten. Vraag een Canadees in 
Canada naar zijn identiteit en het is zeer waar
schijnlijk dat je hoort: UI am a Quebecer" of UI 
am from BC". Regionale identiteit is vaak de 
basis voor politieke meningen, economische 
mogelijkheden en diepliggende ressentimen
ten. Een gevolg van de enorme regionale ver
schillen is dat een idee verschillend geïnterpre
teerd en uitgevoerd kan worden in de 

"Provincies door dezelfde partij. Omdat het 
expliciete schrijven van beleidsplannen een 
potentiële bron van divisie is, geven de voor
naamste politieke partijen niet gedetailleerd 
aan wat ze nu eigenlijk willen. Daardoor neigt 
het nationaal beleid uitgedrukt te worden in 
algemeenheden. 
Als men toch een in het oog springende libe
raal thema wil duiden waarmee de partij zich 
zeer sterk· identificeert, is dat de constitutione
le erkenning en bescherming van de rechten 
van minderheden. Daarnaast benadrukken ze 
equality of opportunityen vinden ze dat de 
staat een belangrijke rol behoort te spelen om 
te zorgen dat eenieder toegang heeft tot onder
wijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen 
en meedeelt ir. de economische vooruitgang in 
het land. 

Islam 
Een opvallende ontwikkeling van de laatste . 

, jaren is dat een aantal moslim partijen zich 
aangesloten hebben bij de LJberale 
Internationale. Hier kun je twee stromingen in 
herkennen: moslims die een minderheid en 
moslims die een meerderheid vormen in .hun 
eigen land. In landen waar moslims een min
derheid zijn zoals Tanzania, Ivoorkust en 
Bulgarije zie je dat ze zich aansluiten bij de 
liberalen vanwege de nadruk op respect voor 
minderheden en religieuze tolerantie. Een nega
tieve reden voor partijen in landen waar mos
lims een meerderheid zijn, zoalSf in Marokko en 
Tunesië, is dat de religie een obstakel vormt 
om zich aan te sluiten bij de christen-democra
ten. Positievere redenen zijn dat in veel moslim 
landen deze 'liberaal georiënteerde' partijen tot 
de hervormers in hun land behoren, die de 
invloed van de staat op"het economisch leven 
willen verminderen, de rol van religie in de 
poiitiek willen beperken en wat m.eer vrijheid 
en rechten voor burgers willen. 

Politieke verwatering 
·Het liberale etiket wordt vrij gebruikt. Niet 

iedereen die een liberaal label draagt is ook een 
liberaal. Er zijn politieke partijen die misbruik 
maken van de term zoals de Russische uItrana
tionalistische leider Zhirinovskii met zijn 

Liberaal Democratische Partij. Maar ook de 
beide rechts conservatieve regeringspartijen in 
Japan, Koizumfs Liberaal Democratische Partij, 
en in Australië, Howards Liberale Partij gebrui
ken het label. 
Daarnaast zijn er ook nog de verschillende 
stromingen binnen het liberalisme waarvan het 
economisch liberalisme en het sociaal-libera
lisme de belangrijkste vormen zijn. Hierbij 
onderscheiden we in het Europese pártijpolitie
ke spectrum ook de centrum partijen in 
Scandinavië en de Baltische Staten met veelal 
agrarische achtergrond. Maar ook tussen partij
en die behoren tot een speCifieke stroming 
binnen het liberalisme bestaan er verschillen 
door de politieke, sociale en culturele tradities 
in de landen. Waar D66 competitie in de 
gezondheidszorg bepleit, zien -in het centra
listische Engeland- de Liberal Democrats geen 
noodzaak in de liberalisatie van publieke dien
sten, niet in het minst voor de National Health 
Service. Ten slotte leidt het algemene probleem 
van ontideologisering tot politieke verwatering. 
In veel landen hebben politieke partijen geen 
ideologische inhoud, ontbreekt een duidelijk 
programma, werken personality based en zijn 
het niet meer dan stemverenigingen. 
Gekscherend wordt wel eens beweerd dat de 
Liberale Internationale alle partijen van het 
politieke spectrum in zich herbergt, op de com
munisten en de fascisten na. Hebben al deze 
liberale partijen wel iets gemeenschappelijks? 
Ten eerste onderschrijven de bij de Liberale 
Internationale aangesloten partijen allen haar 
Oxford Manifesto (1947) en de latere mani
festen . Natuurlijk verschilt de toepassing van 
deze liberale principes van land tot land van
wege de speCifieke sociaal-culturele inrichting 
van elke maatschappij. Ten tweede valt op dat 
alle liberale partijen nadruk leggen op een 
kernpunt van het liberalisme: respect voor 
mensenrechten. In het verlengde hiervan sprin
gen liberalen er duidelijk uit in de promotie 
van politieke en bl.\rgerrechten en hun strijd 
tegen elke vorm van dictatuur. Ten derde wordt 
het pragmatische standpunt gehandhaafd dat 
zolang je een sterke kern hebt van echte libera
le partijen het geoorloofd is om partijen die 
liberale elementen bezitten aan boord te 
nemen in de hoop hen liberaler te maken met 
het uiteindelijke doel de liberale familie 
invloedrijk~r te maken. Het grootste verschil. 
tussen de liberale partijen is het toekennen van 
de mate van invloed van de staat op het econo
mische leven. 
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