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Li n ks-I i beral i s·me 
volgens Femke 
Halsema 
Een sterke, actieve overheid is nodig om de grote sociale problemen waarvoor 
Nederland staat het hoofd te kunnen bieden. De wijze waarop Balkenende hier il'!vul
ling aan geeft is echter uiterst discutabel, meent Groenl,.inks-Ieider Femke Halsema. 
"Ik vind dat er een grote nood is aan moreel leiderschap in de politiek." Halsema 
ziet hier voor Groenlinks als links-liberale partij een rol weggelegd. Edwin Volbeda 
sprak met haar. 

DÓOR EDWIN VOLBEDA 

De teloorgang van de grote ideologieën of betekenisgevende visies hE!eft vanaf het begin van 
de jaren negentig geleid tot twijfel en verwarring over de rol en de taakopvatting van de centrale 
overheid in de samenleving. Ook politieke partijen kampen al geruime tijd met een legitimiteits
probleem. Bovendien leken de klassieke links-rechtsverhoudingen onzichtbaar te worden in het 
'paarse compromis'. Economische voors'poed en toenemende welvaart gedurende de tweede helft 
van de jaren negentig versterkte dit beeld. 
Pas de laatste jaren, is deze 'ideologische leegte' voorwerp van een levendige discussie tussen de 
partijen onderling, maar ook binnen de partijen zelf. Door de grote kwesties van nu (terrorisme, 
Fortuyn, immigratie/integratie, economische, politieke en sociale onrust, geweeklaag over norm~ 
loosheid) lijkt een ideologische heroriëntering meer dan ooit noodzakelijk. Voor Halsema zijn de 
rollen op het politieke speelveld inmiddels duidelijk. 'Het conservatisme rukt op', schrijft zij in 
De Helling (2004/2). Een (neo)conservatisme dat zij belichaamd ziet in de regeringspartijen VVD, 
CDA en D66, maar ook in de oppositiepartijen PvdA en de SP. Als laatste progressieve, links-libe
rale partij zal Groenlinks zich hiertegen moeten verzetten, is Halsema vastbeslo~en. 

Negatieve en positieve vrijheid 
De ideale overheid zou links-liberaal .beleid moeten voeren, vindt Halsema. Ter verduidelijking 

verwijst zij naar het Amerikaanse liberalism: "Hiermee bedoel ik dat vriiheid nooit een schaars 
goed mag zijn van een bepaalde bevoórrechte groep en liberalisme wel degelijk ook overheids
paternalisme kan betekenen, namelijk de plicht van de overheid om mensen vrij te maken." 
Halsema illustreert deze opvattjng aan de hand van het werk ?Wo Concepts of Liberty (1958) van 
de Britse filosoof Isaiah Berlin. Hierin wordt een onderscheid aangebracht tussen het negatieve 
en het positieve vrij)1eidsbeginsei. Het negatieve vrijheidsbeginsel heeft betrekking' op de klas
sieke burgerrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, religie en vereniging. Het positieve vrij 
heidsbeginsel, dat is vastgelegd in onze sociale grondrechten heeft, wat Halsema betreft, vooral 
betrekking op het herverdelingsvraagstuk: "Mensen in de samenleving zijn niet als vanzelfspre
kend allemaal even vrij . Vrijheid is ook afhankelijk van je. sociaal-economische positie oftewel de 
kansen die je hebt in de s;lmenleving. VVD'ers beschouwen vrijheid als een gegeven en accepte
ren ook dat vrijheid een schaars goed is. In onze. sociale grondrechten is vastgelegd dat de over
heid een inspanningsverplichting heeft om de welvaart te spreiden, ·om de .werkgelegenheid te 
bevorderen en om het milieu te beschermen. De overheid moet mensen daadwerkelijk vrijma
ken, emanciperen. Anders gezegd: de mens moet in staat worden gesteld zichzelf te ontplooie.n." 
Volgens Halsema gaan vrijheid en emancipatie aan gemeenschapsvorming vooraf: "Voor een wer
kelijk goed huwelijk heb je twee vrije mensen nodig. Ik verzet mij tegen de tegenstelling tussen 
individu en gemeenschappen. Goede gemeenschappen zijn gemeenschappen die voortkomen uit 
geëmancipeerde vrije mensen. 'Onvrije gemeenschappen, waarvan de leden zich min of meèr 
gedwongen voelen om daar deel van uit te maken, zoals bijvoorbeeld tijdens de verzuiling, heb-
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ben naar mijn idee weinig waarde." Halserna 
vindt overigens niet dat een overheid recht-, 
streeks de verantwoordelijkheid heeft om 
gemeenschapszin te creëren: "Mensen vor
men gemeenschappen zelf. Maar de overheid 
moet wel de harde voorwaarden scheppen 
waarbinnen gemeenschapszin mogelijk is. In 
plaats van tegen mensen te zeggen 'u zult 
zich verenigen', moet je ervoor zorgen dat 
mensen zich kunnen verenigen omdat er een 
publieke sfeer is gecreëerd waarin mensen 
zich veilig en verbonden voelen." 

Handreiking overheid 
Op het punt van de inspànningsverplich

ting (positieve vrijheid) schiet 8alkenende 
duidelijk tekort, betoogt Halsema. Volgens 
haar ontkent deze regering, met een beroep 
op de eigen verantwoordelijkheid, het 
,bestaan van structurele achterstanden en 
ongelijkheden in de, samenleving: "Als over
heid moet je hier iets aan 
doen." Halserna erkent ove-
rigens de gevaren van de 
verzorgingsstaat : "Mensen 
kunnen gevangen raken in 
financiële afhankelijkhe-

steeds meer burgerlijke vrijheden aantast, 
bijvoorbeeld op het gebied van het strafrecht 
en de terrorismewetgeving. Te denken valt 
aan de identificatieplicht, het preventief fou 
illeren en in het kader van terrorismebestrij
ding, de uitbreiding 'van onderzoeksmogelijk
heden van veiligheidsdiensten. Dit zijn 
verontrustende ontwikkelingen die ons alle
maal treffen." 
8alkenendes aanpak van het allochtonen
vraagstuk, 'dé sociale kwestie van deze 
eeuw', 'stemt Halserna zo mogelijk nog treuri
ger: "Wat je ziet is dat deze regering zich 
heel sterk richt op het beperken van culturele 
vrijheden in de hoop dat allochtonen zich 
dan betamelijk, volgens onze moraal gaan 
gedragen. Een dominante cultuur wordt hen 
opgedrongen, bijvoorbeeld door het beper
ken van religieuze vrijheden, het overwegen 
\fan een hoofddoekjesverbod en behalve de 
regeringspartijen bepleitten ook de SP en 

PvdA een beperking van het 
recht op een vrije partner
keuze. Daar ben ik op 
tegen. Je moet namelijk 
niet de culturele vrijheden 
beperken, je moet de soci-

"Grote nood aan 
den, waardoor ze ook 
slecht aan het werk kunnen 
komen. Ik vind dat de ver
zorgingsstaat activerend 
moet zijn. Je moet mensen 
uitnodigen om te gaan Wer-
ken zodat zij opnieuw soci-
aal-economisch zelfstandig 
kunnen worden. Het is 
onverstandig mensen uit te 

aal-economische vrijheden 
vergroten. Je moet vrouwen 
handreikingen doen om 

moreel leiderschap" zich te emanCiperen. Dat 
doe je door ze naar school 
te sturen. Daar mag wat mij 
betreft ook een verplichte 
inburging met' financiële 
sancties tegenover staan. 
Een handreiking van de 

nodigen om langdurig 
gebrui,k te maken van een fin'anciële regeling. 
Maar tegenover het verwijt van rechts dat 
links de v~rzorgingsstaat eindeloos laten uit
dijen, staat het onbeantwoorde verwijt aan 
rechts, namelijk het beste wapen tegen uitdij
ing van de verzorgingsstaat is arbeid,''' stelt 
Halserna nadrukkelijk: "Als je geen werkgele
genheidsbeleid voert, en dat doet dit kabinet, 
dan vind ik het ronduit onverantwoord om 
mensen die wel gebruik maken van die finan
ciële regelingen, zoals bijstand of WAO, 
steeds minder inkomenszekerheid te geven. 
Dan drijf je mensen richting armoede , zonder 
dat je hen een alternatief biedt in de vorm 
van werkgelegenheid en sociaal-economische 
zelfstandigheid." 
De negatieve vrijheden worden in ha~r optiek 
eveneens met voeten getreden. Halsema: 
"Mijn stelling is, en daarom noem ik ons de 
laatste links-liberale partij, dat de overheid 

overheid aan mensen om 
zich te emanciperen is nooit vrijblijvend." 

Systeemkritiek vs. maatschappijkritiek 
In de beleving van Halserna kenmerkt de 

huidige 'conservatieve' r.egering zich door 
haar eenzijdige, kritische benadering van de 
samenleving. Een belangrijk sociaal probleem 
zoals de toenemende criminaliteit bijvoor
beeld, wordt door 8alkenende gereduceerd 
tot een mentaliteitskwestie. De individuele 
verantwoordelijkheid wordt eenzijdig bena
dtukt. Volgens Halserna spelen ook hier de 
onderliggende structurele sociale, economi
sche en culturele problemen een belangrijke 
rol: ''Wilar ik mij bij aansluit is een langlopen
de criminologische discussie waarin wordt 
gezegd dat welvaart criminaliteit produceert. 
Toen de welvaart steeg, is ook de crim,ina- ' 
Iiteit gaan stijgen. Alleen als je kijkt bij wie 
de criminaliteit stijgt, dan is dat vooral bij 
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die mensen die naar verhouding het minst 
deelhebben aan de welvaart. De stelling is 
eigenlijk vrij simpel. Jongeren met wie het 
goed gaat op school, die serieuze arbeids
marktperspectief hebben, met weinig proble-
men thuis, hebben veel meer te verliezen en 
zullen minder gevoelig zijn voor crimina
liteit. Je ziet gewoon dat jongeren die het 
makkelijkst te verleiden zijn tot crimineel 
gedrag, jongeren zijn met weinig arbeids
marktperspectief, vaak drop-outs zijn en 
vaak problemen thuis hebben. Als je naar de 
statistieken van deze groep kijkt, dan is er 
een relatie te leggen tussen kansen, kansarm
heid en criminaliteit. Als je dus iets aan de 
oorzaken wilt doen, zul je daar aandacht 
voor moeten hebben. Maar daarmee doe ik 
niets af van de individuele verantwoordelijk
heid van ook die jongeren om op het rechte 
pad te blijven." 
In plaats van te investeren in preventie, 
denkt deze regering vooral 
in termen van straffen, 
risicobeheersing oftewel 
Law and Order. Halsema: 

zen burgemeester en districtenstelsel, ver
moedelijk 'worden verwezenlijkt, ondervindt 
met"name het laatste grote weerstand ,in het 
parlement, zo bleek onlangs toen Thom de 
Graaf zijn plannen presenteerde. Ook 
Halserna heeft haar bedenkingen: "Eén van 
mijn grote teleurstellingen in D66 is dat zij 
veel te verstard omgaat met het thema van 
democraÜsering. Zo langzamerhand is demo
cratisering voor D66 beperkt tot een gekozen 
burgemeester en het districtenstelsel, waarbij 
ik het districtenstelsel een waanzinnige vorm 
van paternalisme vind, dat niets met werke
lijke democratisering te maken heeft. Ik kom 
voort uit de PvdA waar twintig jaar gestreden 
is tegen het verminderen van de macht van 
regionale partij baronnen. En wat doet D66 
nu, zij introduceert Belgisch cliëntelisme, dat 
strijdig is met de gedachte van de represen
tatieve democratie en de vertegenwoo~digers 
van politieke en religieuze minderheden." 

. Dergelijke gevaren schuilen 
volgens Halserna ook in vor
men van directe democratie: 
"Hoewel ik voor referenda 

"Vrijheid is, ook 

afhankelijk van 

"Om het cynisch te zeggen 
is het zo dat jongeren pas 
aandacht krijgen van deze 
regering, nadat zij de wet 
hebben overtreden." 
Tegenover de maatschap
pijkritiek van Balkenende, 
heeft Halserna een duide
lijke voorkeur voor de 
systeemkritiek: "Als politi-

en volksinitiatieven ben, is 
het in een land dat traditio
neel opgebouwd is uit poli
tieke en culturele minderhe
den van groot belang dat in 

sociaal-economische het politieke stelsel de ver

positie" 
dediging van het minder
heidsbelang wordt bewaakt. 
Er moeten politieke ver-

cus ben ik meer geïnteres-
seerd in het falen en het 
presteren van overheden 
en publieke instituties. Ik vind dan ook dat 
mijn controle zich meer daarop behoort te 
richten, dan dat ik mensen ga controleren. Ik 
erger mij eraan dat een aantal politici kri
tisch, zeg maar ronduit negatief is over de 
samenleving en niet kritisch is op zichzelf. 
Mijn ópvatting is dat politiek wel degelijk van 
invloed is op ontwikkelingen in de samenle-

. ving. Als ministers bijvoorbeeld hun eigen 
lonen gaan verhogen, moet je niet verwach
ten dat men in de samenleving bereid is de 
lonen te matigen. Politici moeten voorbeeld
stellend zijn. Ik vind dat er een grote nood is 
aan moreel leiderschap in de politiek." 

'Arbeiders zelfbestuur' 
Bestuurlijke vernieuwing is naast onderwijs 

"hét (links-liberale) thema waarmee D66 zich 
in deze coalitie wenst te manifesteren. 
Hoewel twee van haar 'kroonjuwelen', geko-

tegenwoordigingen zijn die 
de minderheidsbelangen 
representatief op een ander 
forum naar voren kunnen 

brengen. In een volstrekt directe of in een 
enquêtedemocratie delft de minderheid het 
onderspit omd,at de meerderheid altijd gelijk 
heeft. Als bijvoorbeeld uit een enquête van 
Maurice de Hond blijkt dat 51% voor de 
doodstraf is, dan zou je die moeten gaan 
invoeren." 
Naast een toenemende invloed van burgers 
op de politieke besluitvorming, vindt 
Halserna het minstens zo .belangrijk burgers 
ook meer zeggenschap te geven over hun 
persoonlijke leefomgeVing: "Ik ben voor meer 
fluïde vormen van democratie, zoals demo
cratisering op de universiteiten, invloed van 
ouders op het onderwijs, maar ook: meer 
zeggenschap van ondernemingsraden in het 
bedrijfsleven over topinkomens. Ik ben toch 
nog wel een beetje van het 'arbeiders zelfbe
stuur'. Dat is pas echte democratisering. Daar 
hoor je D66 nooit over!" 


