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POLITIEKE REISGIDS VAN SOCIAAL - DEMOCRATISCH EUROPA 

11 
Naar een 

,, : 
rechtvaardiger 

In een periode van diep- wereld en die moeten bewijzen dat zij 
gaande veranderingen dat waard zijn. 
spreekt het voor zich 
dat de socialisten na- ONZE TOEKOMST BEHEERSEN 

denken over hun identi-
teit. Dat is niets nieuws, Bijdrage van de Porti socialiste aan het Onze waarden tot 
want zolang ze bestaan, Congres van de Socialistische Internationale, uitdrukking brengen 
hebben ze rekening Parijs, 8-10 november 1999 De dynamiek die ons bindt, 
moeten houden met heeft in de eerste plaats te 
steeds weer nieuwe po- 'Trouw zijn aan een traditie betekent trouw maken met de waarden die wij 
litieke, economische, zijn aan de vlam en niet aan de as' verdedigen. De drie principes 
sociale en culturele ge- Jean jaurès van de Franse Revolutie, vrij - € 

gevens. Ze hebben zich heid, gelijkheid en broederschap f 
aan de veranderingen aangepast zonder hun verlan- die op het Congres van Stockholm in 1 9 8 9 in de ver-
gen naar rechtvaardigheid te verloochenen. klaring van de Socialistische Internationale werden 

Overal stonden onze partijen voor democratie opgenomen, vormen nog steeds de basis van ons en-

1: 

en sociale vooruitgang. Zij streden tegen het kapita- gagement. Vrijheid: de absolute voorwaarde voor 
lisme en hielpen, door politieke en sociale verwor- democratie en volledige ontplooiing van het indi-

I i venheden, de markteconomie organiseren en civi- vidu. Gelijkheid: gebiedt ons om niet te berusten in 
[I liseren, waardoor die volledig tot zijn recht kon een onrechtvaardige maatschappij. Broederschap, of [i 

komen, maar bleven daarbij bouwen aan een société in de arbeiderstraditie solidariteit en samenwer- \ 

de bien-être waarin iedere vorm van ongelijkheid king: maakt van de maatschappij meer dan een ver-

I i 
werd teruggedrongen. Zij wezen het communisme zameling individuen. Door de verantwoordelijkhe-
in zijn totalitaire vorm krachtig af, omdat de ver- den die broederschap met zich meebrengt, worden 

I! 
keerde logica daarvan in strijd is met de humanisti- de rechten van de mens in evenwicht gebracht. 
sche aspiratie die de basis vormt voor het socialisti- Zoals we weten, kunnen deze waarden op gespan-

I! sche ideaal. Deze partijen werden opgericht in de nen voet met elkaar staan. Onze politiek ontleent r 
onstuimige periode van de arbeidersbewegingen en zijn geldigheid aan het vermogen om tussen deze r 

I'! 
het werden volkspartijen, verdedigers van het alge- waarden te arbitreren en prioriteiten te stellen, c 

lt 
meen belang. Ook al waren ze stevig ingebed in hun maar ook aan de noodzaak om met nieuwe doelstel- c 
nationale realiteit, de socialistische partijen hebben lingen rekening te houden: bescherming van het mi- \ 

i i hun internationalistische perspectief nooit uit het lieu, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, cultu- 2 

oog verloren. Na twee wereldoorlogen en de grote rele pluriformiteit. c 
dekoloniseringsbeweging hechtten ze steeds meer Hierover zijn de socialisten het eens. Maar de be- r 
belang aan internationale normen en instellingen slissende vraag is, nu net zo zeer als vroeger, waar r 
waarmee conflicten konden worden voorkomen en onze fundamentele waarden op gericht zijn en met e 
de ontwikkeling kon worden bevorderd. welke middelen we ze op de realiteit kunnen laten 

.. ii Dat zijn de verworvenheden van onze lnternatio- aansluiten .Tussen de uitgangspunten en de vereisten 

'I I 
nale, die is ontstaan in de geïndustrialiseerde landen van de dagelijkse politieke actie moeten we aange-
maar die nu overal ter wereld wordt vertegenwoor- ven wat we eraan willen doen om een maatschappij 1 

I digd. De Internationale brengt partijen, bewegingen te realiseren die rechtvaardiger en menselijker is, g 
I' en organisaties bij elkaar die voor de mensen ter moeten we laten zien wat het verband is tussen de r 

plaatse de hoop op een betere toekomst belichamen doelstellingen en de middelen. Daarom moeten we 
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onze relatie met het kapitalisme opnieuw evalueren. 
Wij denken dat onze relatie met het kapitalisme kri
tisch moet büjven. Want, zoals socialisten weten, is 
de kracht van de markteconomie weü waar dat zij 
enorme rijkdommen genereert, maar is diezelfde 
markteconomie ook onrechtvaardig en vaak irratio
neel. 'Een kracht die gaat, maar niet weet waarheen 
zij gaat'. Een van de belangrijk te feiten van de laat
ste twintig jaar is de gro iende ongelijkheid tussen 
landen en in al die landen zelf. Er blijven zich crises 
voordoen, ten koste van mensen, hetgeen vooral 
pijnlijk tot uiting komt in werkeloosheid en uitslui
ting. In Europa beleefden we, en beleven nog steeds, 
dergelijke moeilljke mom nten. En in Zuidoost
Azië, Latijns-Amerika en Rusland hebben we on
langs kunnen zien wat de gevolgen daarvan zijn . 

Een erjènis waar we trots op zijn 

De socialisten hebben de impasses van de geleide 
economie onderkend en gehekeld lang voordat het 
failliet van het communisme officieel werd vastge
steld. Ze hebben steeds gedacht en ook bewezen dat 
het nodig en mogelijk is om het kapitalisme te regu
leren door contracyclische politiek te bedrijven, so
ciale voorzieningen te ontwikkelen, voorrang te 
verlenen aan scholing en vorming, inkomensbeleid 
te voeren, enzovoort. 

We moeten af van de karikatuur die sommigen 
wel eens geven van de erfenis van de sociaal-demo
cratie uit de jaren' 950 en 1960. Het is niet waar dat 
de oeiaal-democratie alleen op het handelen van de 
staat gebaseerd was en stel elmatig voorrang gaf aan 
overheidsuitgaven. In feite was het succes van de so
ciaal-democraten dat zij door wetgeving en onder
handeling, en door de overheidssector daar meer of 
minder bij te betrekken, de actie coördineerden van 
de belangrijkste partijen binnen een maatschappij 
die naar hun idee solidair moest zijn: overheid, 
werkgevers en vakbonden. Zo zorgden zij, door ver
zoening van het particuliere eigendom van het be
drijfsleven met een democratisch gedirigeerde eco
nomie in het belang van het grootste aantal, voor 
meer werkgelegenheid, terke economische groei 
en pectaculaire oeiale vooruitgang: laten we dat 
vooral niet vergeten. 

Gedeelde moderniteit 

Thans zijn wij, zoals historisch gezien altijd al het 
geval was, gericht op moderniteit, maar niet zomaar 
moderniteit. Voor ons is moderniteit onlosmakelijk 
verbonden met authenticiteit, dat wil zeggen met 

trouw aan onze waarden. Voor ons moet moderni
teit altijd vooruitgang impliceren. Ln de ontplooiing 
van de mens moet het vooruitgang en géén achter
uitgang betekenen. Daarom streven wij naar een be
heersbare moderniteit. 

Moderniteit betekent niet dat iedereen is over
geleverd aan zogenaamd natuurlijke economische 
krachten, het is iets dat collectief gerealiseerd moet 
worden. Het is het product van een democratische 
soevereiniteit. Om deze moderniteit te realiseren 
heeft onze wereld regels nodig, een regelgeving die 
past bij de hedendaagse om tandigheden. Wij stre
ven bovendien naar volledige moderniteit. Moder
niteit beperkt zich niet alleen tot economisch ter
rein, maar is ook politiek, sociaal en cultureel. Ten
slotte willen wij vooral een gedeelde moderniteit. 
Moderniteit moet het gemeenschappelijk bezit van 
iedereen zijn, en niet het privilege van enkelen. 

Om modern te kunnen zijn, moeten we de we
reld als zodanig eerst helder analyseren zodat we die 
kunnen begrijpen en beheersen. 

Het nieuwe tijdperk van het kapitalisme 

Het kader waarbinnen onze actie past, is uitstekend 
geanalyseerd in het rapport van de C/obal Proaress 

Commission onder voorzitterschap van Felipe Gonza
lez. Het gaat niet alleen om een begrip - ook al geeft 
de term alobaliserina uitstekend de· schaalverande
ring aan die zich heeft voorgedaan. In feite heeft een 
aantal belangrijke verschijnselen van verschillende 
aard bijgedragen aan de eenwording van de wereld 
onder het teken van de markt en ervoor gezorgd dat 
het kapitalisme een nieuw tijdperk is binnengetre
den: daarbij denken we vooral aan de technische re
voluties, in het bijzonder op het gebied van informa
tie en communicatie; de toegenomen internationale 
handel; de ontwikkeling van fmanciële netwerken 
en van internationale kapitaalstromen; de doorbraak 
van opkomende kapitalistische landen; de toetre
ding van grote landen als China, Lndia, Brazilië en 
Rusland tot het spel van uitwisselingen; het ineen
storten en uiteenvallen van de Sovjet Unie n het 
diskrediet van de revolutionaire ideologieën; de he
gemonie van de Verenigde Staten. 

Deze transformatie brengt ons in een geglobali
seerde, maar tegelijkertijd gefragmenteerde wereld 
en leidt tot nieuwe structuren voor productie en 
werkgelegenheid die de oude solidariteit aantasten. 
De ontwikkeling van het individualisme in onze 
maatschappijen wordt erdoor bevorderd. De auto
nomie van de staten en hun keuzen worden erdoor 
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beperkt. En daardoor worden ook de verwachtingen 
minder die het doel kunnen vormen van politieke 
actie. De vormen voor regelgeving die dit nieuwe 
kapitalistische tijdperk oplegt, moeten we dus defi
niëren. Het is daarom nodig te bepalen welk aandeel 
de markt en de overheid hierin respectievelijk heb
ben, wat de rol van de individuen en de maatschappij 
hierin is, het samenspel tussen landen, tussen regio's 
en tussen internationale organisaties. Qua begrip en 
wilskracht moeten we dezelfde inspanning leveren 
als de vorige generaties socialisten dat deden in een 
wereld die weliswaar anders, maar niet minder 
moeilijk was. 

Theorie en praktijk zijn dus onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Het kapitalisme impliceert steeds 
weer andere risico's, die alleen kunnen worden ge
dragen als een werkelijk burgerschap voor iedereen 
gegarandeerd is. De sociaal-democratie wordt nog 
steeds bepaald door een ideaal van rechtvaardigheid. 
Zij moet een samenhangend programma formule
ren waardoor persoonlijke capaciteiten en initiatie
ven zoveel mogelijk tot uiting kunnen komen, in 
leemtes van de markt kan worden voorzien, onge
lijkheden kunnen worden gecorrigeerd, er rechten 
en plichten bepaald worden voor alle categorieën 
van de bevolking, zowel voor de rijken en sterken als 
voor de armen en zwakken. Het democratisch socia
lisme, dat eruit bestaat iedereen zoveel mogelijk 
deel te laten nemen aan het maatschappelijk leven, 
zijn rechten en verantwoordelijkheden volledig uit 
te oefenen, is gebaseerd op een burgerschap dat 
geldt voor alle niveaus van de werkelijkheid. Deze 
eis van burgerschap moet ons kompas blijven bij het 
formuleren van onze concrete antwoorden op de 
grote vragen van onze tijd. 

Een eis van buraerschap 
Als we de rol van staat en markt willen ophelderen 
en verklaren, dan moeten we terug naar de kern: het 
socialisme is in essentie een ideaal van collectieve 
soevereiniteit waarin persoonlijke ontplooiing mo
gelijk is. Het moderne socialisme moet expliciet een 
theorie van het burgerschap zijn. Wanneer burgers 
samen handelen, moeten ze in staat zijn de belang
rijkste tendensen binnen de maatschappij te beheer
sen en in het bijzonder zich te verzetten tegen de 
ongewenste gevolgen van individuele acties. leder 
mens is tegelijkertijd burger en speler op de markt. 
De overheid en de markt vertegenwoordigen twee 
wettelijke instanties die echter niet van dezelfde 
aard zijn. We moeten het primaat van de democratie 

erkennen. Want binnen een democratie krijgen bur
gers door politieke actie de mogelijkheid om op 
ieder gebied te beslissen over zaken die hen aangaan. 
Dat vooronderstelt gelijke toegang tot het beslis
singsproces. 

Vandaar het doorslaggevende belang van vor
ming en onderwijs, van burgerzin, van goed functio
nerende instellingen. Vandaar ook de noodzaak van 
een sociaal burgerschap, waarbij veiligheid en ge
lijke kansen samengaan, om iedereen de mogelijk
heid te bieden volledig en werkelijk deel te nemen 
aan de politieke gemeenschap. Een actie die in over
eenstemming met onze waarden is en het politieke, 
economische en sociale niet van elkaar scheidt, kan 
zich door zulke maatstaven laten leiden. Want anders 
kan men zich afvragen welke betekenis het socialisti
sche ideaal in de ogen van de volken nog zou kunnen 
hebben. 

Een menselijker maatschappij 
'Oui à !'economie de marche, non à la societe de 
marche' ('Ja voor de markteconomie, nee tegen 
de marktmaatschappij'): deze uitspraak van Lionel 
Jospin is vaak overgenomen. Zij onderstreept dat de 
markt wel een eigen werkelijkheid is, maar dat de 
werkelijkheid van het leven niet tot de markt kan 
worden gereduceerd. Deelname aan de menselijke 
samenleving is niet alleen economie. Het is ook 
recht op gezondheid, vorming, cultuur, milieu. Alle
maal zaken die in hoofdzaak niet vallen en ook niet 
moeten vallen onder een verdeling door de markt. 
Een menselijke samenleving is een samenleving 
waarin niet alle zaken worden gelijkgesteld aan 
koopwaar. Een menselijke maatschappij is een maat
schappij die zich ten doel stelt de ongelijkheden van 
welke aard dan ook terug te dringen. 

De markt in bedwana houden 
Het werk van de mens en de werken van zijn geest 
kunnen niet worden gezien als alleen maar koop
waar. Het menselijk lichaam is geen koopwaar, en 
daarom moeten de socialisten zich wel degelijk 
actief bezighouden met de geduchte vragen die de 
bio-ethiek oproept. De gezondheid van mensen is 
geen koopwaar. Als kostenbeheersing in de gezond
heidszorg nodig is, is dat om ervoor te zorgen dat de 
systemen van sociale zekerheid blijven bestaan, 
tegen de wil in van hen die door privatisering de ge
zondheidszorg tot handel willen maken. Ook de ge
zondheidszorg moet daarom niet door de vrijhandel 
in gevaar worden gebracht, en het is gerechtvaardigd 
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om het recht van de hele wereldbevolking op veilige 
en gezonde voeding te verdedigen. Ook het milieu 
is geen handelswaar, geen voorraad grondstoffen 
waaruit we kunnen putten zonder ons te bekomme
ren om de volgende generaties. Er bestaat geen an
dere ontwikkeling dan duurzame ontwikkeling. Wij 
moeten het produceren van rijkdom niet verwarren 
met 'productivisme', een systeem dat er op is ge
richt steeds meer te produceren. Overal moeten 
productief vermogen, rurale ontwikkeling en mi
lieubehoud op elkaar worden afgestemd. 

Een menselijker samenleving is ook een samen
leving waarin de overheidsdiensten een ieder toe
gang geven tot de belangrijkste diensten, zorgen 
voor maatschappelijke en territoriale samenhang, 
ontwikkeling van activiteiten die grote investerin
gen op de lange termijn vergen. Ook al is het beheer 
van deze overheidsdiensten per sector verschillend, 
gecentraliseerd of geprivatiseerd, de taken van deze 
diensten moeten behouden blijven. 

Terua naar vollediae werkaeleaenheid 

Een menselijker maatschappij is vooral een maat
schappij die de terugkeer naar - of toegang tot - een 
situatie van volledige werkgelegenheid bewerkstel 
ligt. Sociaal-democratische politiek moet staan voor 
het streven naar volledige werkgelegenheid. Werk
loosheid blijft de grootste bron van armoede. De 
maatschappelijke uitdaging is nu om voor mannen 
en vrouwen volledige werkgelegenheid te bereiken 
of terug te krijgen en de groeiende afstand tussen ge
schoold en ongeschoold werk, die veroorzaakt 
wordt door technologische revoluties, op te heffen. 
Om hieraan het hoofd te bieden, moeten we niet 
vasthouden aan de valse dilemma's die de liberale 
conservatieven tellen. 

We moeten de micro-economische en de macro
economische politiek niet tegenover elkaar stellen; 
laten we niet doen alsof we, door sterke maatschap
pelijke ongelijkheden te aanvaarden, de werkgele
genheid kunnen bevorderen. 

We zitten niet zonder middelen en kunnen actie 
ondernemen via de macro-economische politiek, 
door herverdeling van de last van verplichte heffin 
gen tussen de verschillende productiefactoren, door 
een actief arbeidsmarktbeleid, door ondersteuning 
te geven voor werkgelegenheid, door extra vor
ming, door kortere werktijden, door een voluntaris-.. 
tische politiek die gericht is op economische ont
wikkeling van de achtergestelde gebieden, enz. De 
keuzen kunnen per land verschillen. Maar de soci-

aal-democratie moet zich overal ten doel stellen een 
werkgelegenheidsbeleid te voeren dat uitgaat van 
het recht op werk en de onzekerheid niet versterkt. 

In dit licht is het uiteraard van wezenlijk belang om 
te zorgen voor een sterke en stabiele groei. De staat 
moet meehelpen een gunstig ondernemingsklimaat 
te bevorderen, in het bijzonder door fiscaal beleid. 
Maar we moeten niet vergeten dat de staat ook een 
belangrijke rol speelt voor het concurrentiever
mogen van een economie door te zorgen voor kwa
litatief goede overheidsdiensten, goed onderwijs, 
mogelijkheden voor research en doeltreffende in
frastructuren .. . 

Groei moet rijk zijn aan werkgelegenheid. We 
moeten zorgen voor meer arbeidsplaatsen voor on
geschoolden, direct, door banen in de buurt, Of in
direct, door de groei van de particuliere diensten
sector te bevorderen. Bijzondere inspanning is nodig 
om duurzame herintreding in het arbeidsproces mo
gelijk te maken voor bevolkingsgroepen die het 
meest in moeilijkheden verkeren, in het bijzonder 
ongeschoolde jongeren en langdurig werklozen, 
door met name onze herverdelingssystemen aan te 
passen. De verkorting van werktijd is een tendens 
die aangemoedigd dient te worden, omdat daardoor 
het effect van de groei wordt versterkt en werkne
ro rs over meer vrije tijd beschikken om zich verder 
te ontwikkelen, zich te wijden aan hun gezin of hun 
eigen ontplooiing. De manier waarop de verkorting 
van werktijd worden gebruikt hangt natuurlijk af 
van de situatie in de verschillende landen, de 
arbeidsmarkt en de arbeidsverhoudingen. Bij de 
35-urige werkweek, die op dit moment door ons 
wordt ingevoerd, stellen we de wet in dienst van het 
sociaal overleg. 

Door de veranderingen die de technologische 
vooruitgang en de harde economische concurrentie 
met zich meebrengen, moet het bedrijfsleven zich 
aan steeds veranderende om tandigheden aanpas
sen. Het is juist om zich hier zorgen over te maken, 
maar je moet er greep op weten te krijgen. 'Flexibi
liteit' die zich vertaalt in algeheel verbreide onze
kerheid is onaanvaardbaar. Werken is in de eerste 
plaats een vorm van zekerheid tegen de willekeur 
van het leven. Het betekent niet dat mensen zich 
zouden moeten schikken in andere vormen van wil
lekeur. Sociaal-democraten moeten de procedures 
voor collectieve onderhandelingen verdedigen. 
Daardoor is het meestal mogelijk tot doeltreffende 
aanpassing aan de economische ontwikkelingen te 
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komen - omdat evenwichtige samenwerking en af
spraken een bron van vooruitgang vormen - en ook 
de rechten en levensomstandigheden van werkne
mers veilig te stellen. 

Er dient vooral bijzondere aandacht te worden 
bc teed aan het werk van vrouwen. In sommige stre
ken in de wereld wordt dit werk gezien als aan
vulling op het gezinsinkomen waarvoor geen 
vergoeding nodig is; elders wordt de structure
rende dimensie van dit werk voor de nationale eco
nomie niet erkend. En in de ontwikkelde landen 
moeten we wel vaststellen dat er nog steeds bij ge
lijke opleiding en geschiktheid grote verschillen in 
bezoldiging bestaan. Sociaal-democraten moeten 
zich krachtig bUjven inzetten voor geUjke kansen 
voor mannen en vrouwen bij vorming en opleiding 
en geUjke waardering en beloning op het werk. 

Sociale zekerheid garanderen 

Hoe we het ook noemen - welvaartsstaat, verzor
gingsstaat - , sociale zekerheid is een hot issue. De 
problemen zijn bekend, vergrijzing van de samenle
ving, de druk van de massale werkeloosheid in de af
gelopen twee decennia, sociale uitsluiting, de groei 
ende complexiteit van de gezondheidszorg: dit alles 
kost internationaal concurrerende economieën 
geld. Maar het streven naar een soUdaire samenle
ving waarvoor de sociale zekerheid symbool staat, 
blijft actueel. 

De welvaartsstaat moet tegenwoordig niet alleen 
de bekende risico's, zoals ziekte, pensioen, kinder
opvang en werkloosheid dekken, maar ook het 
hoofd bieden aan nieuwe sociale behoeften die ont
staan door veranderingen binnen het gezin, op het 
werk en in de verschillende fasen van ons leven. De 
sociale zekerheid kan en moet aan deze nieuwe situ
atie worden aangepast; de principes ervan staan ten 
ene male niet ter discussie. Terecht wijzen sommi
gen met klem op het belang van de sociale investering, 

in het bijzonder in vorming en opleiding, die de 
mensen erop moet voorbereiden om onder zo goed 
mogelijke voorwaarden op de markt te participe
ren. Maar we denken niet dat' sociale investering' en 
'sociale uitgaven' tegenover elkaar gesteld moeten 
worden. Want veel politiek beleid laat zich niet ge
makkelijk in één enkele categorie indelen: zo is bij
voorbeeld het bevorderen van arbeid voor laagge
schoolden niet alleen een economische investering 
maar ook een vorm van herverdeling. Het idee dat 
sociale investering een groot aantal traditionele 
taken van de welvaartsstaat zou kunnen vervangen is 

niet realistisch, bijvoorbeeld alleen al vanwege de 
vergrijzing waarvan onze maatschappijen de lasten 
moeten dragen. We moeten - en mogen - niet be
zuinigen op het herverdelingsbeleid. 

Ook moeten we universalisme niet tegenover se
lectiviteit bij sociale uitkeringen stellen. Selectivi
teit kan nodig zijn, en de ervaring heeft geleerd dat 
bepaalde uitkeringen alleen kunnen worden gedaan 
op voorwaarde dat de middelen er zijn. Maar de 
meest doeltreffende verzekeringen zijn verzekerin
gen die het grootste deel van de bevolking dekking 
bieden voor wezenlijke zaken als gezondheidszorg 
en pensioenen. Door het begrip 'contract', waarin 
niet alleen de rechten en plichten van de verzeker
den maar die van alle spelers van de sociale zeker
heid worden vastgelegd, is het mogelijk de gevaren 
van passiviteit die we kennen bij de traditionele vor
men van steun achter ons te laten, zonder de sociale 
risico's te nemen die een selectief uitkeringssysteem 
met zich meebrengt. 

Universaliteit is de wettige basis van sociaal be
leid en maakt het mogelijk te strijden tegen de 
armoedeval waardoor hele groepen van de samenle
ving worden uitgesloten. Er moet een goed even
wicht gecreëerd worden tussen hulp, aansporing en 
verplichting. We moeten namelijk niet denken dat 
worifare een algemeen geldig antwoord biedt wan
neer uitsluitingen geografisch wijd verbreid zijn in 
gebieden waar het ontbreken van zekerheid, oplei
ding, hulp en werkgelegenheid vóór alles vraagt om 
een sterke betrokkenheid van overheid en particu
liere sector. 

Een nieuwe alliantie sluiten 

De verzorgingsstaat is een politiek project en moet als 
zodanig worden gepresenteerd. Binnen onze maat
schappijen blijven verschillende maatschappelijke 
groeperingen bestaan. De middenklasse vormt te
genwoordig de kern van onze samenleving. Zij speelt 
een bijzondere rol bij de expansie van onze econo
mie. Maar door twee decennia van massale werke
loosheid zijn er groepen 'uitgeslotenen' ontstaan. En 
hoewel de volksklasse is veranderd, is ze nog niet ver
dwenen. De sociaal-democraten moeten dus niet al
leen rekening houden met de belangen en wensen 
van de uitgeslotenen, maar ook met de belangen en 
wensen van de volksklasse en middenklasse. Want 
ondanks de verschillen hebben deze maatschappe
lijke groepen gemeenschappelijke belangen: meer 
werkgelegenheid, minder onze.kerheid, beter onder
wijs, grotere sociale zekerheid. Voor de uitgeslote-
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nen en de volksklasse biedt de middenklasse een per
spectief van geslaagde sociale integratie. Socialisten 
moeten dus oog hebben voor de belangen van de 
middenklasse. Maar ze moeten niet de ambitie ver
liezen om deze mensen links te verankeren door er 
naar te blijven streven dat de middenklasse onze 
waarden met ons gaat delen. Pas dàn kan er een 
meerderheid gevormd worden die een herverde
lingspo litiek aanvaardt en als rechtvaardig be
schouwt. Gezien hun politieke programma zijn de 
so iaal -democraten de enigen die deze 'nieuwe al
liantie' gestalte kunnen geven en kunnen uitvoeren. 

Een moderne staat bevorderen 

Om in dit beleid succesvol te zijn, moet de moderne 
staat de vorming van rijkdommen aanmoedigen, een 
actiefbeleid voeren om te bevorderen dat er risico's 
worden genomen en te helpen op veranderingen te 
anticiperen. De staat, die zich garant stelt voor ge
meenschappelijke regels, moet haar regulerende 
taak blijven uitoefenen. Een moderne staat is een 
staat die ver vooruit kijkt, die zijn middelen in dienst 
stelt van het anticiperen, die helpt de toekomst te 
beheersen. Het is een staat die de nodige impuls 
geeft zonder de rol van de partijen binnen de maat
schappij - burgers, verenigingen, vakbonden, be
drijven, lokale overheden - over te nemen, maar ze 
te steunen door ze de middelen te bieden om zelf 
iets te doen. Het is een taat die zijn onvervangbare 
verantwoordelijkheid in de werking van een markt
economie aanvaardt door iedereen zijn plaats in de 
samenleving te garanderen. En zo'n impuls geven, 
die het op korte termijn mogelijk maakt dat de tech
nische vooruitgang voor de hele samenleving toe
gankelijk is, dat i precies waarin de Franse regering 
op het gebied van de nieuwe informatie- en commu
nicatietechnologieën is geslaagd. 

Toch zijn er twee vragen die het waard zijn nader 
besproken te worden. Denken wij dat het tegen
woordig mogelijk is om doeltreffend macro-econo
misch beleid te voeren? Wat vinden wij van de ma
nier waarop in onze maatschappij de eigendoms
rechten op kapitaal worden uitgeoefend en de risi
co's worden verdeeld? 

Het is tegenwoordig een maar al te gangbare op
vatting dat het keynesianisme vroeger goed was maar 
in een complexe modernisering geen kan van slagen 
heeft. Daarbij worden twee feiten over het hoofd ge- .. 
zien. Het eerste is de algemene relevantie van de 
keynesiaanse boodschap: in een wereld van onzeker
heden en een uitermate gedereguleerde wereld-

markt, waarin geld een waarde en een ruilmiddel is, 
zijn spaarders niet altijd bereid om te investeren en 
is volledige werkgelegenheid niet het beoogde re
sultaat. En vooral - en dat is het tweede punt - kan 
de sociaal-democratie niet worden gelijkgesteld met 
het keynesiaanse geregel uit de jaren '950-196o. 
Het succes hiervan berustte voornamelijk op een 
doeltreffende coördinatie tussen overheden, mone
taire autoriteiten en werkgevers- en werknemersor
ganisaties. Deze coördinatie is meer dan ooit nodig, 
op nationaal niveau en ook steeds meer op Europees 
niveau. We kunnen in Europa de voorwaarden voor 
een goed budgettair en monetair macro-econo
misch beleid vinden als we zorgen voor de middelen 
door een klimaat van vertrouwen te scheppen en te 
zorgen voor coördinatie tussen overheden, de Cen
trale Bank en de vakbondsorganisaties. Dat is de be
tekenis van wat wij een gouvernement économique noe
men. We moeten weten dat we voor een lagere be
lasting op arbeid en de invoering van milieubelasting 
ons fiscaal beleid zullen moeten harmoniseren. · 

Over het algemeen moeten we ernaar streven 
om in onze maatschappijen een 'langetermijncul
tuur' te scheppen. De staat heeft daarin zijn eigen 
taak. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van 
het bedrijfsleven. Wat frappant is in de huidige ont
wikkeling van het kapitalisme is de uniformiteit in 
besluitvorming. Het besturen van het bedrijfsleven 
berust steeds meer op een streven naar fmancieel 
rend ment op de korte termijn, getuige de grotere 
plaats die door de pensioenfondsen wordt ingeno
men. Het probleem waarmee we te maken hebben is 
dat er binnen het bedrijfsleven een financiële en 
organisatorische structuur gerealiseerd moet wor
den waardoor het mogelijk wordt een langetermijn
visie te ontwikkelen en rekening te. houden met het 
belang van zowel werknemers als de hele maat
schappij. Er is dus pluraliteit van besluitvorming 
nodig. De prestaties en analyses van vele sociaal
democratische partijen moeten ons inspireren om te 
bepal n hoe werknemers tegenwoordig bij besluit
vorming kunnen worden vertegenwoordigd. Het 
'menselijk kapitaal' moet een plaats hebben in de 
kapitaalsstructuur van de onderneming. Dit is essen
tieel voor onze gezamenlijke toekomst. 

REGELS VOOR DE WERELD 

De sociaal-democraten moeten goed beseffen dat 
regulering op wereldniveau noodzakelijk is. De 
grote vragen zijn mondiaal geworden. Oplossingen 
moeten dat ook worden. Op mondiale problemen 
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zijn mondiale antwoorden nodig. Hoe verder de we
reld globaliseert, des te meer regels zijn er nodig. 
Onze partijen waren er historisch, cultureel en poli
tiek gezien aan gewend om meestal in nationale ter
men te redeneren. Wij mogen niet langer van een 
louter nationaal standpunt uitgaan. Dat geldt voor 
allerlei gebieden, de vredesproblematiek uiteraard, 
de economische betrekkingen en verschillen in ont
wikkeling, de grote natuurlijke evenwichten, de 
mondialisering van communicatie en informatie, en 
zelfs voor de veiligheid in onze eigen wijk in verband 
met de internationale drugshandel. Wij moeten ons 
terdege bewust zijn van de risico's die we zouden 
lopen wanneer politieke regelgeving op internatio
naal niveau zou ontbreken: wanneer er geen sprake 
is van evenwichtige ontwikkeling, kunnen mensen 
terugvallen op traditionele waarden in hun meest 
agressieve vorm - nationalisme op etnische grond
slag en religieus conservatisme vol conflicten waar
bij steeds gemakkelijker wapens gebruikt kunnen 
worden omdat die op grote schaal voorhanden zijn. 
Door schade en schande hebben we geleerd dat de 
vooruitgang van de mensheid maar broos is en ge
makkelijk teniet kan worden gedaan. 

Internationaal recht bevorderen en doen naleven 

De crises waarmee de internationale gemeenschap 
sinds het einde van de Koude Oorlog worden gecon
fronteerd tonen aan dat de instrumenten waarover 
zij beschikt om mertegen het hoofd te bieden ontoe
reikend of ongescrukt zijn. Als we willen zorgen 
voor een systeem voor collectieve zekerheid, arbi
trage, preventie en conflictbeheersing moet in de 
eerste plaats de rol van de VN versterkt worden. De 
resultaten van de v N beantwoorden soms niet aan de 
verwachtingen en de tekortkomingen van de organi
satie zijn bekend, maar niemand betwist het be
staansrecht van de VN. Geen enkele andere organi
satie kan de Verenigde Naties verdringen of vervan
gen. Tegenover de verleiding van het unilateralisme 
is het meer dan ooit nodig om zich te baseren op 
door iedereen aanvaarde multilaterale regels om tot 
actie te komen. 

De recente crises, met name in voormalig Joego
slavië en op Timor tonen weliswaar aan dat humani

tair inarijpen in enige vorm noodzakelijk is, maar 
benadrukken vooral dat men moet uitgaan van het 
Handvest van de v N om de Rechten van de Mens 
beter te kunnen handhaven. 

Het is niet langer aanvaardbaar dat dictaturen 
openlijk de rechten van hun onderdanen met voeten 

kunnen treden. De ontwikkeling van preventieve di
plornatie gaat er overeenkomstig hoofdstuk v 11 van 
het Handvest van uit dat de v N permanent over mi
litaire interventiemiddelen beschikt. De VN moet 
ook het belangrijkste forum worden waar de kwes
ties van ontwapening en non-proliferatie van wa
pens voor massavernietiging moeten worden be
sproken, desnoods door haar bevoegdheden zo 
nodig aan regionale instellingen te delegeren. De 
gespecialiseerde v N-instellingen moeten, in het 
belang van de ontwikkeling en het milieu, gezond
heidszorg, onderwijs en cultuur, extra middelen 
krijgen toebedeeld. Ten slotte moet de discussie 
binnen de organisatie weer op gang komen: het is 
namelijk niet wenselijk dat de samenstelling van de 
Veiligheidsraad voor lange tijd vastligt. Er moet 
overwogen worden om nieuwe permanente leden 
aan te stellen, zodat iedere regio ter wereld verte
genwoordigd is, zoals Willy Brandt reeds voor
stelde. 

We moeten elke ontwikkeling in de richting van 
internationale rechtvaardigheid actief ondersteu
nen, zodat oorlogsmisdaden, misdaden tegen de 
mensheid, genociden en bloedbaden gesanctioneerd 
worden, waardoor ze in de toekomst niet meer zul
len voorkomen. De oprichting van bijzondere recht
banken en weldra het Internationale Hof voor Straf
recht zal de ontwikkeling van een internationale mo

raal bevorderen en het instrument worden waarmee 
universele naleving van de mensenrechten kan wor
den bereikt. 

Het internationale financiële systeem veranderen 

Wij moeten ervoor zorgen dat we op wereldniveau 
over reguleringsinstrumenten bescrukken. Dit ver
langen stuit op het scepticisme van de aanhangers 
van de liberale ideologie, dat soms ook wel in onze 
gelederen wordt gehoord. Mondialisering is een on
omkeerbaar proces dat veel landen ontwikkelings
mogelijkheden biedt. Toch zijn daarbij regels nodig, 
niet alleen om crises te voorkomen, maar ook om 
ervoor te zorgen dat de regionale en nationale iden
titeit behouden blijft. De lessen uit de financiële cri
ses die in 1997 en 1998 de wereld, van heel Azië tot 
Rusland en Latijns-Amerika, hebben geschokt, 
mogen niet vergeten worden, net zo min als het spe
culatieve faillissement van een aantal westerse be
leggingsfondsen die het hele financiële systeem in 
hun val dreigden mee te slepen. Dit markeerde de 
mislukking van de politieke ystemen van volledige 
liberalisering wanneer er niet tegelijkertijd een 
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rechtsstaat werd gevormd en een geslaagde over
gang naar democratie plaatsvond. 

Het is daarom dringend noodzakelijk om het in
ternationale financiële systeem transparanter te 
maken; om alle fmanciële instellingen, inclusief spe
culatieve beleggingsfondsen en ~!iJ-share centers, ge
dragsregels op te leggen; om fiscale paradijzen af te 
schaffen; om de destabiliserende gevolgen van het 
vrije kapitaalverkeer op nieuw toetredende landen 
te beperken door hun kapitaalmarkten op meer ge
leidelijke en geordende wijze te openen; om inter
nationale fmanciële transacties te belasten teneinde 
speculatieve kapitaalstromen te beperken; om geld
schieters te betrekken bij de oplossing van crises die 
mede door hun toedoen zijn ontstaan; om te strijden 
tegen de georganiseerde misdaad, de internationale 
drugshandel en het witwassen van zwart geld ; om 
onder beschermheerschap van de v N een Raad voor 
Economische Veiligheid op te richten. 

Dit laatste is bijzonder belangrijk, nu de nieuwe 
bedreigingen die voortkomen uit het onvermogen 
om de economische, monetaire en financiële ver
schijnselen tijdens crises en beurskrachs te beheer
sen niet minder ernstig zijn dan de bedreigingen die 
aanleiding waren voor de oprichting van de Veilig
heidsraad. Het gaat er niet om de bestaande instel
lingen, zoals het IMF, de BIS, de Wereldbank, de 
o ESO, de Wereldhandelsorganisatie of het overleg 
van bijvoorbeeld de G7, op te heffen, maar om ze te 
verbeteren en te versterken teneinde de omvang en 
de intensiteit van economische schokken te beper
ken. 

De reaelaevina naar nieuwe terreinen uitbreiden 

De regelgeving moet alle kwesties met betrekking 
tot het welzijn van de mens behelzen. En het moet 
bovendien een volledige en evenwichtige regelge
ving zijn die dus niet alleen geldt voor puur econo
mische kwesties maar in het bijzonder ook voor so
ciale zaken, culturele verscheidenheid en de zorg 
voor het milieu. 

Een belangrijk moment voor de mondiale regel
geving begint met de onderhandelingen van de mil
lenniumronde binnen de Wereldhandelsorganisatie. 
De sociaal-democraten moeten ei en dat de funda
mentele belangen van de volkeren worden nage
leefd, in een wereld die open moet blijven maar 
waarin, omwille van de stabiliteit, extreme onge- .. 
lijkheden in ontwikkeling niet getolereerd mogen 
worden en waarin sociale rechten, bescherming van 
het milieu en culturele identiteit gewaarborgd zijn. 

Vandaar de mislukking van de Multilaterale Over
eenkomst inzake Investeringen (MAI). Tenslotte 
moeten we ervoor zorgen dat de internationale eco
nomische betrekkingen de fundamentele rechten 
van werknemers niet in gevaar brengen, om zo so
ciale dumping te voorkomen en te strijden tegen 
kinderarbeid en dwangarbeid. 

Bevorderen dat er in alle landen ter wereld so
ciale rechten bestaan is een belangrijke doelstelling. 
In die zin moeten we uitbreiding voorstellen van de 
bevoegdheden van de Internationale Arbeidsorgani
satie, de enige internationale instantie waarin de re
presentatieve werknemers- en werkgeversbonden 
verenigd zijn . 

De milieuproblematiek moet doorslaggevend zijn 
voor ons hele politieke handelen. Het idee van 
'duurzame ontwikkeling' werd voor het eerst po
litiek vertaald in het rapport van Gro-Harlem 
Brundtland. Op de topconferenties van Rio en 
Kyoto werden belangrijke voornemens geuit. Er is 
echter een groot verschil tussen goede bedoelingen 
en concreet handelen en de resultaten zijn dus on
toereikend. Dergelijk beleid moet gericht zijn op de 
middellange en lange termijn en vraagt om planning 
door de overheden. De sociaal-democratische par
tijen moeten de rest van de wereld meeslepen op d 
weg van een voluntaristische en solidaire aanpak om 
zodoende het hoofd te kunnen bieden aan de grote 
mondiale uitdagingen op milieugebied. Er is op 
meerdere fronten werk aan de winkel: er moet een 
programma worden opgesteld met bet oog op zui
nige omgang met energiebronnen en ontwikkeling 
van vernieuwbare energiebronnen, er moeten me
thodes voor gemeenschappelijke research worden 
opgezet om zo de technologieën die nodig zijn voor 
de gevoeligste terreinen als water, afval, ontbossing 
en het vaststellen van normen tegen luchtvervui
ling, verder te bevorderen. 

We moeten krachtig opkomen voor een solidari
teitsbeleid tussen Noord en Zuid, dat vooral op de 
armste landen gericht is. Het is niet waar dat de groei 
van de handel ontwikkelingshulp van de overbeid kan 
vervangen. Ontwikkeling hulp is meer dan ooit 
nodig en de ontwikkelde landen mogen hun inspan
ning in geen gevallaten verslappen. Het zou daarom 
ook onaanvaardbaar zijn dat bet multilaterale han
delsoverleg leidt tot ontmanteling van de bestaande 
solidariteitsmechanismen, in het bijzonder het ver
drag van Lomé. Deze moeten een vervolg krijgen en 
bovendien van extra middelen worden voorzien. De 
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sociaal-democraten hebben altijd gestreden voor 
schuldverlichting of -kwijtschelding: er zijn nieuwe 
initiatieven nodig om in die zin vooruitgang te boe
ken en de last gelijkelijk te verdelen. 

De regionale organisaties dragen bij aan deze 
regelgeving 

Het belangrijkste probleem waarmee de wereldpo
litiek te maken heeft is dat zo'n politiek te ver van de 
nationale realiteit afstaat en bij gebrek aan middelen 
te selectief is. Dergelijk beleid moet dus op regio
naal niveau worden overgenomen. Ln dat opzicht 
heeft de Europese Unie baanbrekend werk verricht, 
maar ook alle andere continenten hebben hierin hun 
verantwoordelijkheid . Ieder continent probeert zijn 
eigen integratievormen te ontwikkelen. Op dit mo
ment is de integratie niet overal even ver doorge
voerd, maar deze hergroeperingen moeten in hun 
eigen tempo kunnen plaatsvinden. Als deze regio
nale eenheden een sociale en menselijke dimensie 
willen krijgen, moeten het niet alleen vrijhandelsge
bieden worden. 

Volgens ons kan de Europese eenwording gezien 
worden al een voorbeeld van geslaagde regionale 
politieke en economische integratie. De resultaten 
zijn al voelbaar. De lidstaten van de Europese Unie 
hebben een deel van het regelgevend vermogen te
ruggekregen dat ze op nationaal niveau waren 
kwijtgeraakt. Maar met de invoering van de Euro 
bevinden wij ons in een nieuwe situatie. Er zal har
monisatie plaatsvinden: wij willen dat deze van bo
vencif plaatsvindt en een vooruitgang betekent. Om 
economisch doeltreffend te functioneren moeten 
we onze interventie-instrumenten versterken. De 
op Europees niveau hervonden soevereiniteit, mo
gelijk gemaakt door de Euro, moet zich vertalen in 
hervonden actiemogelijkheden op ditzelfde Euro
pese niveau. Er moeten een aantal eisen op de 
agenda komen om de Europese Unie te kunnen 
laten slagen: een doeltreffende institutionele orga
nisatie, voordat er verdere geografische uitbreiding 
plaatsvindt; een Centrale Bank die niet een dogma
tische houding decreteert die ten koste van de 
werkgelegenheid gaat; een doematige overheid die 
de budgettaire regulering bevordert; een werkgele
genheidsovereenkomst voor alle landen; besprekin
gen over een sociaal Verdrag met dezelfde reik
wijdte als de economische verdragen. De Europese 
socialisten hebben hierbij een grote verantwoorde
lijkheid, hun succes kan voor andere landen en re
gio 's een stimulans zijn . De Europese Unie staat 

voor humanistische waarden, verdedigt een vorm 
van maatschappelijk leven en blaast de hoop op 
meer evenwichtige internationale betrekkingen 
nieuw leven in. 

DEMOCRATIE, TOT HET EINDE TOE 

Democratie zorgt er inderdaad voor dat mensen hun 
lot in eigen hand kunnen nemen. Democratie ver
bindt de economische en technische invloedssfeer 
met de sociale en politieke wereld. 

Historisch gezien was de kracht van de sociaal
democratie dat zij meer dan andere politieke be
wegingen begreep dat het samengaan van ver
schillende belangen binnen een democratie geor
ganiseerd moest worden. Natuurlijk heeft de 
sociaal-democratie weet van de conflicten en de 
machtsrelaties binnen iedere maatschappij. Haar 
visie op de maatschappij omvat de uiteenlopende 
belangen van de verschillende maatschappelijke 
klassen, die wel veranderd maar niet verdwenen 
zijn. Maar ze was in staat om 'klassencompromissen' 
te sluiten, die de democratie een solide basis gaven. 
Een 'maatschappij van partners' gaat uit van het 
compromis. Dit geldt nog steeds. We moeten er
voor zorgen dat collectieve organisaties represen 
tatiefblijven, dat de beloften van de politieke demo
cratie worden waargemaakt, dat de fundamentele 
rechten, de collectieve vrijheden en het recht op vei 
ligheid voor iedereen daadwerkelijk gerealiseerd 
wordt. 

Maar we moeten ook rekening houden met 
nieuwe eisen. In gefragmenteerde maatschappijen 
met grote culturele verscheidenheid willen mensen 
hun eigen leven meer in eigen hand nemen. Het idee 
van solidariteit verkeert niet in een crisis, zoals al te 
vaak wordt gesteld, maar zorgt juist voor collectieve 
betrokkenheid die onze sociale democratieën verrij 
ken, maar de individuele mens wil niet langer op
gaan in het collectief zonder daarvan de redenen te 
kennen. Hij doet alleen aan een collectieve actie mee 
wanneer hij dat nodig acht. De sociaal-democratie 
moet nieuwe betrekkingen tussen het individu en 
het collectiefbewerkstelligen en er daarbij voor zor
gen dat ieders individuele ontplooiing aansluiting 
vindt bij collectieve projecten die op gedeelde waar
den berusten. Zij moet bevorderen dat de vele indi
viduele en collectieve projecten zoals die voorko
men in onze samenlevingen, naast elkaar kunnen be
staan. Het is daarbij essentieel dat de staat neutraal is 
- volgens het principe van nautraliteit zoals dat van 
oudsher in Frankrijk bestaat. 
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Democratie, de enise wes naar vooruitsans 
Het met regelmatige tussenpozen vrij kunnen kie
zen, het eerlijk uitoefenen van algemeen kiesrecht, 
politiek pluralisme, constitutionele stabiliteit en 
rechtszekerheid zijn uiteraard van wezenüjk belang. 
En we weten dat democratie en ontwikkeling niet te 
scheiden doelstellingen zijn. De sociaal-democraten 
mogen tegenover dictaturen geen enkele welwil
lendheid tonen, zelfs als deze zich 'vooruitstrevend' 
noemen. Er is geen andere weg naar vooruitgang dan 
via politieke democratie: die moet overal gelden en 
geconsolideerd worden. Politieke democratie: in alle 
landen, in alle werelddelen, zonder uitzondering en 
zo snel mogelijk. Daar waar een vrij systeem al lang 
gemeengoed is, moeten we de lokale democratie 
aanmoedigen en verder uitbreiden. Als we iedereen 
de mogelijkheid willen bieden om deel te nemen aan 
het politieke leven, moeten we ook strijden tegen 
discriminatie en ongelijkheid die teveel burgers 
daarvan afhouden. In het bijzonder is het voor ons 
van zeer groot belang om te strijden voor een betere 
deelname aan de politiek door vrouwen - het be
werkstelligen van gelijke vertegenwoordiging. 

De verantwoordelijkheid van de politiek 
De democratie moet zich niet alleen bezig houden met 
instellingen, maar ook met onze politieke praktijk en 
onze partijen, die qua structuur voor het merendeel 
nog gekenmerkt worden door de erfenis van de ne
gentiende eeuw. Ze maken inmiddels een prcfessionali
seringsproces door dat hen kan isoleren van de bevolking 
en de sociale bewegingen. Iedere partij moet uiteraard 
zelf, op grond van de nationale situatie, de noodzake
lijke specifieke veranderingen doorvoeren. Toch zijn 
er een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten: er
voor zorgen dat de partijen opener en toegankelijker 
zijn en beter door de burgers gecontroleerd kunnen 
worden; strijden tegen cumulatie van bevoegdheden 

en functies teneinde zoveel mogeüjk men en aan de 
politiek te laten deelnemen en de politiek minder eli
tair te maken; de principes van het recht in ons per
soonlijk leven nakomen en zorgen voor een transpa
rante fmanciering. ln moderne democratieën moeten 
onze partijen het voorbeeld geven. Hier is meer aan de 
hand dan alleen problemen over vorm of procedures: 
het bestaansrecht van de poütiek vindt zijn wortels in 
de praktijk. Om de grondslagen te kunnen verdedigen 
van een welzijnsmaatschappij waarin de gevaren van 
vreemdelingenhaat, racisme en allerlei soorten con
servatisme worden bezworen, hebben we een nieuwe 
democratische situatie nodig. 

De sociaal-democratie is nog altijd een nieuw 
idee in de wereld. Zij staat symbool voor het streven 
naar rechtvaardigheid, gebaseerd op de eis van vrij
heid. Het is niet alleen een enkele gedachte, een
malige tegenstand of verzet. Het is een vorm van 
politieke actie die geschikt is om zoveel mogelijk 
regeringen te inspireren de wereld anders te organi
seren. De toekomst van de democratische discussie 
die zingeving nodig heeft, hangt af van ons vermogen 
om dit over te brengen. 

De uitgangspunten waarop wij ons moeten base
ren zijn: een goed inzicht in de toekomst, omdat 
daardoor vooruitgang mogelijk is; moderniteit, 
omdat daardoor bewegingen in gang gezet worden; 
en solidariteit, omdat zonder solidariteit niets tot 
stand komt. Meer dan 50 jaar geleden zag Kar! Ren
ner een wereld voor zich die kon bloeien dankzij 
communicatie, waarin vrede bestond dankzij arbi
trage en die één geheel vormde dankzij de alsmaar 
actievere uitwisselingen, een wereld die harmonisch 
was door het verlangen naar een rechtvaardiger 
leven met een grotere vrijheid. Hij noemde deze 
nieuwe wereld de Internationale. Het is nu aan ons 
om trouw te blijven aan dit ideaal . 
(Vertaling: Taalcentrum vu Amsterdam) 
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