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Nieuwe lutelpunten 
0 ns politieke tafelzilver van verdergaande democratisering 

is electoraal uitgewerkt. We moeten ons aanpassen aan 

wat breed ervaren wordt als de nieuwe problemen. Hier een 
zevental. 

Economie 

De economie zit in het keurslijf van groei. Ondanks ongekende 
welvaart ontstaat paniek als de groei onder 2% zakt! Vooral de 
beurs veroorzaakt deze paniek. Beleggerskapitaal zou onderwor
pen moeten zijn aan de 'tucht van de markt'. Dat lijktjuist en be
vordert beleggen in gezonde ondernemingen. Als psychologie ech
ter de overhand krijgt, gaan investeringen naar verkeerde sec
toren met het risico van chaotische toestanden met krach-dimen

sies. Hoe dring je speculatie terug? Aandelen slechts eens per 
maand mogen verhandelen? 
In onze vrijemarktordening onttrekt topmanagement zich aan 
marktwerking voor inkomens en is een kaste op zich. Kapitalis
me schoffeert hier de vrije markt. In het kielzog is het verschijn
sel doorgedrongen tot semi-publieke organisaties en gewenning 
heeft de graaicultuur onomkeerbaar gemaakt. Sterk progressie
ve belastingen lijken de enige remedie. 

Minima 

In het tweeverdienerstijdperk zijn minimumloon en koppeling 
contraproductief geworden. Met een marktconforme beloning 
van Meiketiers via loononderhandelingen kunnen werkgevers 
laagbetaalde maar reguliere banen scheppen. Een aanvulling 
vanuit de uitkering met vrijlatingspercentage zorgt ervoor dat 
Meiketiers financieel erop vooruitgaan. 

Globalisering 

Vrij verkeer van kapitaal en economische vaardigheden leidt al
leen tot maximale spreiding van welvaart in regio's die weerbaar 
zijn in de concurrentiestrijd. Ontwikkelingslanden kunnen niet 
meekomen. Bij ongebreidelde globalisering gaan veellanden en 

economieën ten onder aan het mondiale geweld. Hoe vinden we 
de juiste grenzen? Meer oog voor de uitwerking in concrete geval
len, geen blind vertrouwen dat liberalisering en globalisering 
altijd welvaart brengen. Ontwikkelingslanden moeten een inte

grale economische politiek voeren, gericht op het welzijn van de 
bevolking en niet gefrustreerd door activiteiten van multinatio
nals. Volledige liberalisatie van handel in landbouwproducten 
kan makkelijk tot ontwrichting leiden. Het opengooien van de 
grenzen kan landbouw in landen als Nederland en Frankrijk 
wegdrukken, met rampzalige gevolgen voor de leefbaarheid in 
bepaalde regio's. 

Ontwikkeli,.gshulp 

Decennia van ontwikkelingshulp hebben weinig effect gehad, of 

zelfs negatief. Voor de ontwikkeling van een land is primair goed 
bestuur nodig, en pluriforme informatievoorziening. Bij gebrek 
daaraan is ontwikkelingshulp dweilen met de kraan open. We 
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moeten ons niet blindstaren op een BNP-percentage, maar pri
mair via de VN goed bestuur bevorderen. 

Ruimtelijke ordening 

In de Randstad wonen evenveel mensen als in Londen of Parijs, 
maar het oppervlakte is vijf maal zo groot. Een efficiënt metro
systeem om de agglomeraties leefbaaT te houden is niet mogelijk. 
Twee opties: het Groene Hart volbouwen om ook daar onder

gronds te kunnen, of de instroom in de Randstad omkeren. Emi
gratie in plaats van immigratie is geboden; de kwaliteit van het 
bestaan vergt een andere aanpak. Om de leefbaarheid te bevor
deren, zouden we nu emigratie naar dunbevolkte, 'immigratie

willige' landen als Duitsland en Frankrijk kunnen stimuleren. 
Goede, betaalbare ruimtelijke ordening wordt vaak gefrustreerd 
door de macht van grondbezitters. Wellicht Wijzen de herontdek
te normen en waarden het CDA de weg naar een adequate grond
politiek, temeer omdat veel overtollige landbouwgrond via de 
overheid andere bestemmingen heeft gevonden. Om speculatie in 
bouwgrond te voorkomen, moet de waarde gerelateerd worden 
aan het rendement over de laatste jaren. 

Justitie 

Afgezien van het justitiële circuit begrijpt bijna niemand nog het 
'zwijgrecht' van verdachten, die immers niet hoeven 'mee te wer
ken aan een eigen veroordeling'. Justitiële acts hebben hierdoor 
het karakter van een negentiende-eeuws duel of middeleeuws 
steekspel met arbitraire spekegels. Iedere burger, ook een ver
dachte, heeft de plicht mee te werken aan waarheidsvinding. 
De claimcultuur uit de VS moeten we hier niet hebben. Veel Ame
rikaanse artsen hebben het operatiebijltje erbij neergelegd vanwe
ge onbetaalbare verzekeringspremies. De politiek moet duidelijker 
stelling nemen, de minister van Justitie moet een dam opwerpen. 
De politiek is te weinig doordrongen dat criminaliteit onze priva
cy meer bedreigt dan maatregelen ertegen. Een algemene legiti
matieplicht bevordert 'all-in privacy'. Absolute privacy is een tot 
heilige koe geworden illusie. Politie en justitie kunnen de veilig
heid op straat onvoldoende waarborgen; inzet van burgers is 
nodig. De overheid moet voorlichten en stimuleren. Recidivisten 
moeten zwaarder gestraft worden. Een lange(re) detentie van 
zware criminelen bevordert de resocialisatie niet, maar is moge

lijk toch geboden ter bescherming van de samenleving. 

Multicultureel 

In eetgewoonten, kleding en muziek is sprake van multiculture
le verrijking. Maar in intermenselijke relaties ligt het anders. 
Hoewel multicultureel kunnen Friezen en Limburgers uitste
kend onder hetzelfde staatsbestel en dezelfde wetten leven. Voor
waarde is acceptatie van bepaalde normen en uitgangspunten. 
Als we die expliciet benoemen, kunnen ook Antillianen en mos
lims inburgeren. Explicieter uitdragen (niet scheppen) door de 

overheid is geboden; repressie werkt onvoldoende. • 

Gerrit Bosch, Waalre . 
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