
GLOBALISERING ALS SOCIAAL-LIBERALE 

UITDAGING 

Globalisering fungeert vandaag de dag aJs brandpunt voor veel maatschappelijke discussies en tegenstellingen. Maar 

wat is :globalisering' nu precies, en wat voor gevolgen heeft het exact? Voor elke politieke stroming, dus .ook voor een 

sociaal·liberale partij als D66, ligt hier de taak de discussie aan te gaan over de problemen die door globalisering 

veroorzaakt (lijken te) worden. 

Zo stelt de invloedrijke politicoloog David Held dat "globalization can be thought of as a process (or set of processes) 

which embodies a transformation in the spatial organization of social relations and transactions -<lssessed in terms 

of their extensity, intensity, velocity and impact- generating transcontinental or interregional f10ws and networks of 

activity, interaction, and the exercise of power". Globalisering speelt zich af op verschillende terreinen als economie, 

ecoiogie, sociale en culturele verhoudingen, alsmede op politiek-militair niveau. Het heeft invloed op elk aspect van 

samenlevingen vrijwel overal ter wereld, echter niet altijd in dezelfde vorm of in dezelfde omvang. Aangezien glob

alisering een complex fenomeen is, volstaan eenvoudige antwoorden niet. 

In het huidige debat krijgt het sociaal·economische aspect relatief veel aandacht. Hoewel globalisering duidelijk tot 

uiting komt in het economische domein, zijn de effecten van economische vervlechting vaak niet zo eenzijdig als 

verondersteld wordt. En wat belangrijker is: de effecten blijven zeker niet beper:kt tot het economische domein. 

Materiële welvaart kan de basis vormen voor allerlei vormen van sociale en politieke inclusie. Armoede, in de vorm 

van het ontbreken van welvaart, is ook een vorm van onvrijheid omdat (volgens Nobelprijswinnaar Amartya Sen) een 

individu niet het leven kan leiden "dat het met redenen waardevol acht". 

Vrijhandel is een instrument om deze onvrijheid op te heffen. In tegenstelling tot de verwachtingen dat wereldwijde 

vrijhandel deze verschillen zou minimaliseren, is de kloof echter steeds breder geworden. Met name in Afrika ten 

zuiden van de Sahara is er sprake van een dramatische situatie waarin het inkomen per hoofd van de bevolking zelfs 

gedaald is. Deze daling in de levensstandaard van miljoenen mensen is, gezien de economische groei die elders gere

aliseerd is, des te schrijnender. UNDP .verwoordt de tekortkoming van vrijhandel als volgt: "Competitive markets may 

be the best guarantee of efficiency, but rrot necessarily of equity". Economische ongelijkheden moeten zowel binnen 

als tussen samenlevingen verminderd worden. Daarom is het noodzakelijk dat politici erkennen dat zij weliswaar niet 

meer volledig soeverein zijn in hun territoria, maar dat ze nog steeds in staat zijn om controle over bepaplde 

economische activiteiten uit te oefenen. Tegelijkertijd zien we echter dat de huidige politieke organisatievorm, de 

natiestaat, door het proces van globalisering aan erosie onderhevig is. 

Het is veel burgers duidelijk geworden dat regeringen en politici eenvoudigweg niet meer bij machte zijn om 

autonoom het land te .regeren. Veel van de besluiten die gevolgen hebben voor de politieke, sociale, eèonomische en 

culturele situatie in een land worden buiten de eigen landsgrenzen genomen. Hetzij door multinationale ondernemin

gen, hetzij door buitenlandse regeringen of door internationale organisaties. Kortom, de politieke legitimiteit van 

onze huidige politieke organisatievorm staat ter discussie. Globalisering slaat zowel op het probleem als op de oplos

sing. Aan ons de taak het heft in eigen hand te nemen. 

Door de werkgroep Mensenrechten / Buitenland 

KOM 28 FEBRUARI NAAR DE DISCUSSIEMIDDAG 

"DE WERELD IS GROTER DAN DEN HAAG". 

Deelname aan de discussiemiddag is kosteloos. U wordt wel verzocht u, in verband met de 
logistieke voorbereiding, aan te melden per e-mail landelijk.secretariaat@d66.nl , telefonisch 
070 - 3566066 of schriftelijk Politieke Partij Democraten 66, .Postbus 660, 2501 CR Den Haag, 
in alle gevallen onder vermelding van 'symposium Globalisering'. . 
Op www.D66.nl kunt u de uitkomsten van deze discussie eveneens volgen. 


