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POLITIEKE REISGIDS VAN SOCIAAL - DEMOCRATISCH EUROPA 

Social-

Het 'Blair-Schröder-pa
pier' 2 viel, toen het op 8 

juni uitkwam, in Parij 
ronduit slecht. Ook al hield 
men zich groot, de rege
ring-Jospin en de Parti 
socialiste zaten er duidelijk 
mee in hun maag. Allereerst 
voelde men zich min of 
meer 'verraden' door de 
wijze en het moment van 
presenteren. Het ss-papier 

démocratie à la 
française Thatcher. Wat Gerhard 

Schröder aan 'het papier' 
had toegevoegd, was de 
Fransen duister. Los van een De Parti socialiste 

tussen autonomie 
paar gratuite verwijzingen 
naar voornemens van de 
nieuwe Bondsregering, be
speurde men er geen speci
fiek Duits verhaal in. De 
sPDmet haar rijke historie, 
maar ook onmiskenbare 

en aanpass1ng 

problemen, vond men in 
week immers danig af van 
het verkiezingsprogram dat 
de Europese sociaal-demo
craten in Milaan in maart 
gezamenlijk hadden vastge
steld. Naast de Franse oud-

MARNIX KROP 
het 'ss-papier' niet terug. 
Integendeel, van de ge
schiedenis van de 'sociaal
democratische ervaring' 
maakt het papier voorna
melijk een karikatuur om 
vervolgens over te gaan in 
een loflied . op de markt, 
waaraan iedereen moet 
deelnemen en waarvoor so-

werkt op de Nederlandse ambassade in Parijs; 
schrijft hier op persoonlijke titel 

minister Henri Naliet, was 
hiervan de Britse minister 
van Buitenlandse Zaken 
Robin Cook nota bene 
de belangrijkste opsteller. 

'Si changer de sociéte n' est plus à l' ordre du 
jour, changer la societe doit Ie demeurer.' 

Lionel Jospin 1 

Ook hadden de Fran e socialisten het nodige geïn
vesteerd in het samen met hun Europese partijgeno
ten voeren van de Europese campagne. Zo had pre
mier Jospin zijn collega's Blair en Schröder (en an
deren) naar een grote manifestatie in Parijs genood. 
Zelf was hij naar Berlijn gegaan voor een 'optreden' 
samen met Schröder. Ook was hij naar Aken gegaan 
om de uitreiking aan Blair van de Keizer-Karelprijs 
luister bij te zetten. Pal voor de verkiezingen dan ge
confronteerd te worden met een as Blair-Schröder 
doet pijn. Naar verluidt, zou hierdoor vooral met 
Blair de relatie zijn verzuurd, op zijn minst tijdelijk. 

Het aanbod aan Jospin zich bij het Brits-Duitse 
duo aan te sluiten, waarvan de Parti socialiste gewag 
maakt, is vriendelijk doch beslist afgeslagen. Daar
voor voelde men te weinig affiniteit met de in 
de Blair-Schröder-verklaring vervatte benaderin~. 
Men achtte het een typisch Brits discours, toegesne
den op de noden van Tony Blair die worstelt met de 
gecombineerde erfenis van Old Labour en Maggie 

ciaal-democratisch beleid 
de voorwaarden moet scheppen. Ook al erkenden de 
Franse socialisten dat de Blair-Schröder-verklaring 
vooral op dit laatste vlak waardevolle suggesties (on
derwijs en gezondheidszorg voor allen) bevat, toch 
herkenden zij hun eigen analyse en beleid er onvol
doende in om het te kunnen omarmen. Sterker, zij 
meenden dat het 'sociaal-liberalisme' van het Blair
Schröder-document actieve bestrijding verdiende en 
als gelegenheid daarvoor kozen zij het congres van de 
Socialistische Internationale, gehouden van 8 tot 1 o 
november in Parijs. 

De bijdrage van de PS aan het SI-congres, getiteld 
'Vers un monde plus jus te' 3, houdt een krachtige 
verwerping van de aanpak van Blair-Schröder in. 
(Dit document is in Nederlandse vertaling aanslui
tend opgenomen, Red. ] Het sluit aan bij de traditie 
van de sociaal-democratie door te wijzen op de 
noodzaak van een kritische relatie met het kapita
lisme, van regulering van markten en van bescher
ming van bepaalde goederen die buiten de markt be-
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horen te blijven. Het propageert herstel van volle
dige werkgelegenheid en het streven naar een aan
vaardbare inkomensverdeling (ook internationaal) 
en ziet een actieve rol van de overheid daarin als on
misbaar (ook op Europees niveau). Tegelijk wordt 
gewezen op de rol van ondernemingen en sociale or
ganisaties die hun eigen verantwoordelijkheid voor 
het algemeen belang moeten nemen. Tenslotte 
houdt het stuk een onverbloemd pleidooi voor een 
internationalistische oriëntatie van de sociaal-de
mocratie, hetgeen scherp afsteekt tegen de nogal 
westerse kleur van de Blair-Schröder-verklaring. 
Hoewel het sI-congres niet bij stemming besliste 
over de uitkomst van het debat, is het duidelijk dat 
de door het congres vastgestelde 'Déclaration de 
Paris' meer door het stuk van de PS is geïnspireerd 
dan door het Blair-Schröder-document. Maar de 
discussie wordt ongetwijfeld voortgezet. 4 

Zo kon het gebeuren dat het 2 r ste congres van de 
Internationale niet alleen het toneel vormde voor 
een routine-wisseling van voorzitters (de Portugees 
Antonio Guterres vervangt de Fransman Pierre 
Mauroy) alsmede de gebruikeHjke gesprekken in de 
wandelgangen tussen vele partij- en regeringslei
ders (dit keer een record van 170 delegaties). Voor 
het eerst in jaren stond een SI-congres ook weer in 
het teken van een belangrijk debat. In feite komt 
Tony Blair - en dit erkennen de Franse socialisten 
volmondig - de eer toe met zijn 'Derde Weg' de 
broodnodige internationale discussie te hebben ont
ketend over de vernieuwing van de sociaal-demo
cratie. Deze confrontatie met Blairs 'sociaal-libe
ralisme' heeft de Parti socialiste sterker dan ooit 
genoopt tot het formuleren van een sociaal-demo
cratische identiteit. Tegelijk moet men vaststellen 
dat door de specifieke Franse politieke en sociale 
context de Parti socialiste nog wel enigszins verwij
derd is van de verwezenHjking van dit ideaal. De pa
radox wil datdeP s het duo Blair-Schröder te lijf gaat 
met de argumenten van de sociaal-democratie, een 
traditie waartoe zij zelf gelet op regeercultuur en 
partijformatie nooit echt heeft behoord (en soms 

ook niet heeft willen behoren). Afgewacht moet 
worden hoe dit debat zal bijdragen aan de opkomst 
van een 'social-démocratie à la française'. 

Voor 1997: tussen 'rupture' en 'compromis' 

De Parti socialiste kent een rijke maar verwarrende 
geschiedenis.> Deze wordt gekenmerkt door ab
rupte bewegingen, zowel intern als extern, en mede 
daardoor is de socialisti che aanhang weinig stabiel. 
Anders dan haar Noord- en Westeuropese zuster
partijen heeft de Franse socialistische partij (vroeger 
SFIO geheten) moeten opboksen tegen een mach
tige communistische partij, die haar vaak qua electo
raat en ledental de baas was. De PCF was ook veel 
meer geworteld in de arbeidende bevolking. Boven
dien ontbeerden de Franse socialisten steeds een na
tuurHjke bondgenoot bij de vakbeweging. De vakbe
weging is in Frankrijk toch al minder goed ontwik
keld en daarenboven sterk verdeeld. Ook werd zij 
lang gekenmerkt door een anarchistische houding 
tegenover de staat en de politiek. Op z'n bestmogen 
de Franse socialisten hopen op een neutrale houding 
van de vakbeweging; van een samen optrekken, een 
bondgenootschap, hoe informeel ook, is doorgaans 
geen sprake. 

De Franse socialisten maken ook met huid en 
haar deel uit van de Franse politieke cultuur. Deze is 
in hoge mate etatistisch en centralistisch. De staat 
speelt steeds - onder zowel links als rechts - een 
cruciale rol in de ontwikkeHng van het land en de 
sturing van economie en maatschappij. Politieke 
machtsuitoefening wordt weliswaar democratisch 
gelegitimeerd - grote verworvenheid van de Franse 
revolutie - maar het parlement staat veel minder in 
aanzien dan de uitvoerende macht. Voor de autono
mie van sociale organisaties en hun eventuele bij
drage aan maatschappelijke consensusvorming be
staat in Frankrijk van oudsher weinig aandacht. 
Hoewel er in het Franse socialisme ook andere stro
mingen (hebben) bestaan, heeft de etatistische ('ja
cobijnse') richting doorgaans de overhand. 

Deze tendensen zijn zo mogelijk nog versterkt 

1 • Jespin, L., rede voor het congres van 
de Socialistische Internationale, Parijs 8 
november 1999. 

3. 'Vers un monde plus juste', 
contribution de Parti socialiste au 
congrès de !'Internationale socialiste. 

5 · Zie bijv. Kergoat, J., Histoire du Porti 
socialiste, Editions La Découverte, 
Parijs, 1997. Ook: Bergounioux, A. en 
G. Grunberg, Le Lona Remords du 
pouvoir. Le Porti socialiste Jrançais, 1905-
1992, Fayard, Parijs, 1992, en: 

2. Blair, T. en G. chröder, 'The way 
forward for Eu rope 's social democrats', 
gezamenlijke verklaring afgelegd in 
Londen op 8 juni 1 999; zie voor 
vertaalde weergave: s &_o 7 / 8 1999, 
pp. 32o-p8. 

4· Zie 'Déclaration de Pa ris', xx1e 
congrès de I' Internationale socialiste, 
Parijs, 8-1 o november 1999; zie ook 
Finchelstein, G. (red.), 'Biair-Schröder; 
Ie texte du manifeste; les analyses 
critiques', in: Les notes de la jondation 
jean-jaurès, no 13, Parijs, augustus 1999. 

Roucaute, Y., Histoires socialistes de la 
Commune à nos jours, Ledrappier, Parijs, 
1988. 
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door de Vijfde Republiek, waarmee De Gaulle in 
19.)8/ .)9 een einde maakte aan de groeiende insta
biliteit die de meer parlementair georiënteerde 
Vierde Republiek kenmerkte. Sedertdien is het 
Franse politieke systeem geba eerd op een perma
nente deling tussen rechts en links, met een recht
streeks gekozen president aan het hoofd. Gematigde 
coalities in het centrum (centrum-rechts of cen
trum-links) zijn dus niet mogelijk; in feite is het 
politieke centrum ook uiteengeslagen. Alleen een 
verbond met andere linkse partijen, inclusief de 
PCF, biedt de socialisten in deze politieke constella
tie uitzicht op regeer macht. In feite heeft deze logica 
van de Vijfde Republiek ook geleid tot een hergroe
pering van de socialisten - nadat de s F 1 o door haar 
zwall<ende beleid grondig in diskrediet was ge
raakt - in de Par ti socialiste. De van buiten de SFI o 
komende François Mitterrand wist in 1 97 1 op het 
congres van Epinay de nieuwe socialistische forma
tie tot stand te brengen. Hij had ook zelf de hand in 
het bondgenootschap met de Pc F, dat door de P s in 
197 2 met het formuleren van een gemeenschappe
lijk regeerprogram ('progran1me commun') werd 
gesloten. 6 

Linkse eenheid, etatistische traditie, gaullistisch 
politiek systeem en de libertaire revolutie van mei 
196 8 vormden een explosief mengsel waarmee de 
nieuwe PS zich aangordde tot drastische maatschap
pijhervorming. Letterlijk ging het de PS om een 
proces van 'socialistische transformatie', waarbij de 
staat en de politiek een allesoverheersende rol werd 
toebedeeld. Er moest na een machtsovername ook 
razendsnel gehandeld worden om de gewenste 'rup
ture avec la logique capitaliste' in één slag en onom
keerbaar tot stand te brengen (een stortvloed aan 
structuurhervormingen moest binnen enkele maan
den na aantreden worden verwezenlijkt). Ook al 
werd, zoals wel vaker in Frankrijk, in de politieke 
praktijk de soep veel minder heet gegeten dan in de 
retoriek opgediend, toch leefden de Franse socialis
ten in de jaren zeventig in de roes van de ' rupture' 
(de breuk) met het systeem. Zij zetten zichzelf ook 
scherp aftegen de Noord- en Westeuropese sociaal
democratie, tegen het program van Bad Godesberg 
en andere symbolen van aanpassing aan en compro
missen met het kapitalisme. Tussen sociaal-demo-

eratie aan de ene kant en communisme aan de andere 
bewandelden de Franse socialisten 'la troisième voie 
du socialisme français', een eigen derde weg (ook 
daarom is Blairs notie van een Derde Weg tegen het 
zere Franse been). Deze derde weg zou leiden tot 
een socialistisch Frankrijk, uiteraard langs democra
tische weg tot stand gebracht. 7 

De kans daarop deed zich voor, toen op 1 o mei 
198 1 François Mitterrand door een kleine meerder
heid (5" 1, 7.) procent) tot president van de Franse re
publiek werd gekozen en in juni de PS bij de parle
mentsverkiezingen (met 37,.) procent) de absolute 
meerderheid in zetels behaalde in de Assemblée natio
nale. Dit vormde het begin van veertien jaar presi
dentschap van Mitterrand (tot 199.)) en van tien jaar 
socialistische regeermacht. De ontevredenheid met 
de regeerprestaties van links leidde namelijk twee 
keer - in 1986 en 1993 - tot verloren parlements
verkiezingen, wat tot de uitzonderlijke constructie 
van een politieke ' cohabitatie' leidde: een linkse pre
sident en een rechtse regering (Chirac 1986-88; Bal 
ladur 199 3-9 s-). Toch hadden de socialisten wel de
gelijk een deel van hun verkiezingsbeloften ingelost. 
Onmiddellijk na de regeringswisseling werden 1 1 

strategische bedrijven, 36 banken en twee financi e
ringsmaatschappijen genationaliseerd, werd de 
werkweek met één uur teruggebracht (zonder inle
vering van loon), werd een vijfde wèek betaalde va
kantie ingevoerd, werd de pensioengerechtigde 
leeftijd op 6o jaar gesteld en werd een belasting op 
grote vermogens ingevoerd. Ook op ander terrein 
decentralisatie van het bestuurssysteem, afschaffing 
van de doodstraf, 'regularisatie' van illegale immi
granten- hield socialistische regeermacht de nodige 
verandering in. 

Tot een breuk met de kapitalistische logica kwam 
het echter niet. Het tegendeel was eerder het geval. 
De internationale conjunctuur was zwak (tweede 
oliecrisis) en het Franse bedrijfsleven bleek onvol
doende in staat de keynesiaanse bestedingsimpuls 
van het socialistisch regeerprogran1 in investeringen 
en banen om te zetten. Herstructurering en zelfs 
sluiting van bedrijven waren juist aan de orde van de 
dag. Bovendien geraakte de handelsbalans uit het 
lood en kwam de franc sterk onder druk te staan. In 
die situatie moest Mitterrand zijn nederlaag erken-

6. Mitterrand, F. ~La rose au poin9, 
Flammarion, Parijs, 197 3. 
7. Verhoeve, G., Om de vernieuwinS van 
de Franse Socialistische Partij in: · &..n, 
april 198 1, nr. 4, pp. '77·1 87 
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nen en werd op 2 1 maart 19 8 3 het roer omgegooid. 
Van een nationaal georiënteerde politiek van econo
mische stimulering werd de koers scherp verlegd 
naar een op internationale verhoudingen afgestemd 
beleid van monetaire inperking - 'la rigueur'. Bezui
nigen op de overheidsbegroting en vasthouden aan 
een stabiele munt werden nu de belangrijkste uit
gangspunten voor een beleid dat er verder op ge
richt was de Franse economie te herstructureren 
door aansluiting te zoeken bij de wereldmarkt. Deze 
ervaring heeft Frankrijk ook verder bekeerd tot een 
Europese aanpak- de komst van de E M u is er zeker 
door versneld. Typisch Frans was nog wel de belang
rijke rol die de staat, onder meer via de genatio
naliseerde bedrijven, in dit proces bleef spelen. Tot 
op heden voert Frankrijk een actieve industrie
politiek. 8 

De politieke uitwerking van deze ommezwaai 
was niettemin groot. Geheel in de stijl van Mitter
rand, die zich in de autoritaire structuur van de 
Vijfde Republiek als een vis in het water voelde, was 
deze koerswending in kleine kring voorbereid, was 
de PS als partij er geheel buiten gehouden (evenals 
de andere coalitiepartijen) en werd niet de moeite 
genomen de ratio ervan in brede (linkse) kring uit
een te zetten, laat staan ter discussie te stellen. Pre
mier Mauroy gooide na enige tijd de handdoek in de 
ring en werd vervangen door de jeugdige Laurent 
Fabius. Radicale ministers als Chevènement traden 
af en deP c F trok zich gaandeweg terug uit het kabi
net. Dat de regering met het nieuwe beleid op korte 
termijn wel enig resultaat boekte - de handelsbalans 
trok recht, de franc kwam in rustiger vaarwater en 
de inflatie liep sterk terug, maar de werkloosheid 
liep verder op - veranderde niets aan het feit dat de 
PS en 'Ie peuple de gauche' ontredderd achterble
ven. De verkiezingsnederlaag van 1986 kwam dan 
ook niet als een verrassing. (Een pluspunt van de 
strategie van de linkse alliantie was wel dat binnen 
links deP c F definitief naar de tweede plaats, achter 
de PS, was verwezen). 

In deze situatie van ideologische verwarring, die 
feitelijk tot na het einde van het presidentschap van 
Mitterrand heeft voortgeduurd, werd in toene-

mende mate een rol opgeëist door Michel Rocard. 
Oorspronkelijk links van de P s actief en eerst in 
1974 tot de partij toegetreden, heeft deze zich 
steeds verzet tegen het etatistische en voluntaristi
sche denken in de PS. Hij bepleitte al vroeg meer 
aandacht voor het zelfsturend vermogen van de sa
menleving ('autogestion'), iets waarvoor ook de 
vakbond CFDT zich sterk maakte. Daarnaast ver
wierp hij de gedachte van een 'breuk' met het kapi
talisme; niet alleen was die niet mogelijk (een 'illu
sion lyrique'), maar ook niet wenselijk. De markt 
achtte hij een onvervangbaar reguleringsmecha
nisme en het kapitalisme liet zich niet alleen met 
wetten maar ook met compromissen bijsturen. Voor 
dat laatste was weer een cultuur van sociale dialoog 
nodig. Rocard baseerde zich in zijn kritiek op het 
overheersende denken in de PS onder andere op de 
ervaringen van de Noord- en Westeuropese sociaal-

. democratie. Ook wilde hij meer afstand tot de PCF 
bewaren ('Ie droit à l'indifférence'). Dit alles be
perkte aanvankelijk zijn gehoor in de PS, hoewel hij 
steeds een lieveling van de media was. Dit laatste had 
echter ook te maken met zijn afkeer van de in de PS 
sterk aanwezige cultuur van links praten en iets 
anders doen. 'Parler vrai' luidde (en luidt nog 
steeds) Rocards politieke motto en daarmee bond 
hij in het midden van de jaren tachtig de strijd aan 
met president Mitterrand.9 

Het vervolg kan kort worden samengevat. Mi
chel Rocard slaagde er niet in Mitterrand als presi
dentskandidaat opzij te schuiven. Wel werd hij na 
diens herverkiezing in 1988 benoemd tot eerste mi 
nister. De 'methode-Rocard'- hervormingen niet 
bruusk aan de maatschappij opleggen, maar geleide
lijk en met veel overleg invoeren - was niet zonder 
succes, maar overleefde uiteindelijk niet de vele uit
barstingen van sociale onrust. In een klimaat waarin 
de PS ook steeds meer door schandalen werd ge
plaagd, verving de president in 199 r Rocard door 
Edith Cresson, die vervolgens binnen een jaar plaat
smaakte voor Pierre Bérégovoy. In 19 9 3 won rechts 
de parlementsverkiezingen en twee jaren later ein
digde tamelijk roemloos het presidentschap van 
Mitterrand. 10 De PS, aangeslagen door verdere 

8. Strauss- Kahn, D., 'La nouvelle 
politique industrielle', in: /a Revue 
socialiste, no 1, Parijs, voorjaar 1999, 
pp. 1 >o-1 6o. 
9· Rocard, M., Parier vrai, Le Seuil, 
Parijs, 1979; zie ook: Rocard, M., 
Le coeur à l'ouvraae, Le SeuiJ, Parijs, 
1 9 8 7; zie voor een vroege 

'rocardiaanse' analyse van de Europese 
sociaal-democratie: Bergounioux, A. en 
B. Manin, La social-democratie ou Ie 
compromis, PUF, Parijs, 1979; Alain 
Bergounioux is overigens thans 
'sécretaire national à la cornmunication' 
in het dagelijks bestuur van de PS en in 
die hoedanigheid verantwoordelijkheid 

voor het opstellen van menig program
matisch Ps-geschrift, zoals ook 'Vers un 
monde plus juste' (noot 3). 
1 o. Favin, P. en M. Martin-Roland, 
La décennie Mitterrand, 4 delen, Le Seuil, 
Parijs, 1990-1 '99 
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schandalen, had zich inmiddels overgegeven aan een 
verwoestende richtingenstrijd, mede gericht op de 
opvolging van Mitterrand . De gaullist Jacques 
Chirac won in mei 1995 de presidentsverkiezingen 
(met nog verrassend veel tegenstand van de sociaüs
tische kandidaat Lionel Jospin). Alain Juppé kreeg de 
leiding ov r een regering van neo-liberale snit. 
Diens pogingen de sociale zekerheid drastisch te 
hervormen (mede ingegeven door de EM u-conver
gentiecriteria) werden echter gesmoord in een drie 
weken durende periode van massale takingen en 
demonstraties. Chiracs gok om via vervroegde 
parlementsverkiezingen een nieuw mandaat voor 
krachtig bezuinigen te krijgen mislukte falikant. 
Op 1 juni 1997 bevonden de socialisten zich, veel 
vroeger dan waarop ze hadden gerekend, terug aan 
het hoofd van een linkse regering (met onder meer 
de PCF en de Groenen), zij het in 'cohabitatie' met 
een rechtse president. 

De reaerina-Jospin: methode en proaram 
De PS was in 1997 eigenlijk nog niet aan een nieuwe 
regeerperiode toe. De partij was onder leiding van 
zijn nationaal secretaris Jospin nog bezig zich te 'her
bronnen'; haar verkiezingsprogram bereidde de 
partij ook eerder op oppositievoeren voor dan op re
geren. Toch begon de nieuwe regering onder een 
gunstig gesternte. Allereerst had zij binnenlands-po
litiek veel speelruimte. Het rechtse kamp had zich 
door Chiracs actie danig in de nesten gewerkt (in de 
afgelopen twee jaren i de crisis aan rechterzijde al
leen maar verergerd). Aan linkerzijde was, door het 
verder wegzakken van de Pc F en de nog geringe 
kracht van de Groenen, de PS dominanter dan voor
heen. Bovendien hadden de verschillende stromin
gen in de P s zichz lf in 1 9 9 3- 1 9 9 s zo in diskrediet 
gebracht, dat Jospin in feite een herenigde partij 
zonder veel haarkloverij en mannetjesmakerij -
leidde. Op economisch vlakhad Jospin het geluk aan 
te treden op het moment dat internationaal de con
junctuur begon aan te trekken, een ontwikkeling 
die - ondanks een tijdelijke inzinking door de Azië
en Ruslandcrises - in het afgelopen jaar heeft door
gezet. Deze gunstige factoren hebben Jospin het re
geren vergemakkelijkt, zowel qua program als qua 
methode. 

Het program van Jospin en zijn equipe bestaat op 
de keper beschouwd uit één hoofddoel : het herste~ 

van het primaat van de politiek. 1 1 In Jospins visie 
heeft Frankrijk zich in de voorafgaande jaren teveel 
laten aanpraten dat het machteloos staat tegenover 
grote ontwikkelingen die van buiten komen: de 
mondialisering van het economisch proces, de tech
nologische revolutie, de grote migratiebewegingen 
mede als gevolg van de veranderingen op het Euro
pees continent, de Europeani ering van het politiek 
proces e.d. Het voorgeschreven recept was bijna 
steeds dat Frankrijk zich aan zijn omgeving moest 
aanpassen en dat Frankrijk in zijn eentje weinig ver
mocht. Daartegenover stelt Jospin geenszins een 
program van nationale, autarkische actie à la het 
'programme commun' van de jaren zeventig. 
Integendeel, ook Jospin erkent de noodzaak van aan
passing aan externe omstandigheden. (Hij is geen 
souverainiste!) Het verschil is echter dat hij de voor
waarden voor en het tempo van de aanpassing zoveel 
mogelijk zelf wil kunnen bepalen. Daarmee ver
groot Frankrijk voor zichzelf de marge voor auto
noom handelen. Hiertoe zoekt hij bondgenoten bui
ten de Franse grenzen (vooral in Europa), maar hier
toe streeft hij in de eerste plaats naar een wederop
leving van het politiek sy teem in Frankrijk zelf. 

Het' republikeinse pact' dat Jaspin met de Franse 
bevolking is aangegaan bestaat allereerst uit een 
reeks van maatregelen (inmiddels grotendeels uit
gevoerd) ter versterking van de democratie en ter 
zuivering van de overheid. Het bestuurlijk systeem 
wordt verder gedecentraliseerd, de rechterlijke 
macht en vooral het openbaar ministerie wordt on
afhankelijker, de gelijke toegang van vrouwen en 
mannen tot openbare ambten wordt in de grondwet 
vastgelegd en in specifieke wetten uitgewerkt, de 
opeenhoping van gekozen functies wordt tegenge
gaan (te beginnen met de regering zelf), de betrok
kenheid van het nationale parlement bij de opbouw 
van Europa wordt vergroot. Tevens poogt Jospin het 
publieke leven als geheel op nieuwe, moreel zuivere 
leest (een 'republikeinse ethiek') te schoeien. Hij 
heeft er bijvoorbeeld zijn erewoord voor gegeven 
dat alle verkiezingsbeloften zullen worden nageko
men. Ookheeft hij zijn regering een (voor Frankrijk 
tamelijk ongewone) bescheiden stijl van handelen 
opgelegd. Zo bestaat de inmiddels beroemde 
'methode-Jospin' uit een behoedzaam manoeuvre
ren, waarbij zomin mogelijk van bovenaf wordt op
gelegd en zoveel mogelijk vertegenwoordigers van 

1 1 . ' Déclaration de politique géncrale 
de Lionel Jo pin', Assemblée nationale, 
Parijs, 1 9 juni '999. 
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betrokkenen worden geraadpleegd. Zeer belangrijk 
is ook dat hij een kabinet om zich heen heeft ver
zameld, dat enerzijds (voor Franse begrippen) klein 
is - I 4 ministers, vier gedelegeerd ministers en tien 
staatssecretarissen - en anderzijds echte persoon
lijkheden telt, zoals Elisabeth Guigou (Justitie), 
Jean-Pierre Chevènement (Binnenlandse Zaken), 
Pierre Moscovici (Europese Zaken), ClaudeAllègre 
(Onderwijs), Dominique Strauss-Kahn (Financiën/ 
Economie; onlangs afgetreden) en Martine Aubry 
(Arbeid en Solidariteit). ' 2 

Overheersend is intussen de prioriteit die de re
gering-Jospin geeft aan de bestrijding van de werk
loosheid. Op dit vlak kan de politiek het zich immers 
het minst veroorloven te verzaken. De inzet is zowel 
nationaal als internationaal. Meteen na hun aantre
den zijn Jospin en Strauss-Kahn (met steun van 
Chirac) erin geslaagd de eenzijdig monetaristische 
invulling van de EM u te complementeren met een 
resolutie over groei en werkgelegenheid (Europese 
Raad vanAmsterdam,juni I997). Ookhebben zij de 
aanzet gegeven tot een reeks van bijzondere Euro
pese Raden, gewijd aan vraagstukken van werkloos
heidsbestrijding. Tenslotte is ook op Frans aandrin
gen een Euro- I I Raad tot stand gekomen, die als een 
soort politieke tegenhanger fungeert voor de Euro
pese Centrale Bank. Ook al beschouwt deze Franse 
regering de interne markt, de E M u en het stabili
teitspact als verworvenheden (de Maastricht-crite
ria worden door Frankrijk ook met steeds ruimere 
marge gehaald), men wil een en ander niet in een 
politiek vacuüm laten. Integendeel, zonder Euro
pese inbedding en coördinatie is nationaal werkgele
genheidsbeleid praktisch niet te voeren (en zonder 
sociale component dreigt de Eu politiek draagvlak 
te ontberen). 

Internationale actie ter ondersteuning van natio
nale inspanningen zoekt de regering-Jospin ook op 
mondiaal niveau. Zeker sinds de fmanciële crises van 
I997/8 (Azië, Rusland, Latijns-Amerika) pleitdeze 
Franse regering met kracht voor regulering van 
korte-termijn-kapitaalstromen en beheersing van 
internationale financiële speculatie. Ook streeft men 
naar een 'verpolitieking' van het bestuur van het 1 M F 

en naar de instelling van een Economi che Veilig
heidsraad onder de hoede van de v N. In dergelijke 
voorstellen komt sterk de Frans-socialistische ge-

12. Voor een beschrijving van Jospins 
1regeermachine' , zie Victor, B., 
Le Matignon dejospin , Flammarion, 
Parijs, '999· 

dachtenaar voren dat markten, hoe waardevol en on
misbaar ook, indien ze aan zichzelf worden overgela
ten, neigen tot ongelijkheid en instabiliteit en dat zij 
dus een zichtbare (bij-)sturende hand behoeven. 1 3 

Op nationaal vlak is Jospin met het Franse volk 
een 'pact voor ontwikkeling en solidariteit' aange
gaan. Dit bestaat uit maatregelen ter bevordering 
van groei en werkgelegenheid alsmede uit acties ter 
vermindering van de maatschappelijke ongelijkheid 
en uitsluiting. Beide grijpen overigens deels in el
kaar. Immers, maatregelen ter bevordering van de 
koopkracht van minderverdienende huishoudens en 
personen aan de 'onderkant' van de samenJeving 
hebben ook een gunstig effect op de economische 
groei. In I 997 en 1998 is de economische groei in 
Frankrijk vooral opgestuwd door de binnenlandse 
consumptie, iets waaraan de inkomensmaatregelen 
van de regering-Jospin niet vreemd zijn geweest. De 
bestrijding van de werkloosheid (zo'n I 2, !> procent 
in I 997, thans circa I I procent) is door deze rege
ring langs twee sporen ingezet. Allereerst is er het 
specifieke probleem van de jeugdwerkloosheid, 
waarvoor men in vijf jaar 7oo.ooo gesubsidieerde 
emplois-jeunes Qongerenbanen) wil scheppen, bij 
zowel overheid als bedrijfsleven. Inmiddels is de 
helft van dit aantal gehaald. Daarnaast wordt met 
een algemene arbeidstijdverkorting van 39 naar H 
uur per week gepoogd in één klap honderdduizen
den banen te scheppen. 

De wijze waarop de arbeidstijdverkorting wordt 
gerealiseerd is enerzijds typisch Frans en biedt an
derzijds een aardige blik op de 'methode-Jospin'. Met 
een eerste wet-Aubry van r 998 werd de invoering 
van de H-urenweek per 2ooo (en voor kleine bedrij 
ven twee jaren later) aangekondigd. Een maatregel 
van bovenaf opgelegd derhalve, generiek van aard, 
zonder onderscheid naar bedrijfstak of bedrijf. Tege
lijk verordonneerde de wet dat werkgevers en vak
bonden over de invulling van de H uur moesten on
derhandelen en daarover een overeenkomst sluiten. 
Daarbij werden verscheidene grenzen aangegeven -
geen inlevering loon, terugdringing overwerk e.d. - , 
maar ook stimulansen geboden - fmanciële steun 
voor nieuw geschapen banen bijvoorbeeld. Het ge
volg is dat er inmiddels vele duizenden contracten tot 
stand zijn gekomen, waarbij de arbeidstijdverkorting 
vooral wordt gefinancierd met flexibilisering van 

'3 · Strauss-Kahn, D., Discours lors de 
la conférence européenne de la Banque 
mondiale sur I' économie du 
développement, Parijs, 23 juni '999· 
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werktijden en verrumung van bedrijfstijden. Een 
tweede wet-Aubry, onlangs aangenomen, scherpt de 
eisen op een aantal punten nog wat aan. Hierdoor 
wordt niet alleen de vele bedrijven die nog geen con
tract hebben gesloten het vuur aan de schenen ge
legd, maar worden ook reeds aangegane overeen
kom ten op onderdelen die niet met de wet overeen
stemmen opengebroken. Vooral dit laatste punt, een 
dreigende inbreuk op de cao-vrijheid, is omstreden. 
Een compromis tussen regering en sociale partners is 
echter nog geenszins uitgesloten. 

De 35-urenwet is dus op heteerste gezicht een di
rigistische maatregel in dienst van een sociale priori
teit. Nader beschouwd bevordert zij echter een in 
Frankrijk nauwelijks gekende vorm van cao-overleg, 
waarbij vakbonden en werkgevers gezamenlijk ver
antwoordelijk worden gemaakt voor de organisatie 
van het werk in bedrijven. Tevens blijkt via een 
omweg iets te kunnen worden ingevoerd - flexibi 
lisering van de arbeidsmarkt -, waar de regering 
officieel niet aan wil. Iets soortgelijks geldt voor 
andere ideologisch geladen onderwerpen, zoals de 
privatisering van staatsbedrijven, de kapitalisering 
van pensioenaanspraken en het probleem van de door 
de sociale zekerheid bevorderde armoedeval. Men 
onderkenthet vraagstuk, mijdt echter liever een alge
mene discussie erover en vindt er pragmatische op
lossingen voor. Zo heeft deze linkse regering al meer 
staatsondernemingen geprivatiseerd dan haar rechtse 
voorgangster, maar spreekt ze liever over ouverture du 
cap i tal in het kader van strategische industriepolitiek. 
Bij enige linkse tegenwind, zoals bij de pensioenen, 
trekt de regering zich echter ook gemakkelijk terug 
om een beter moment af te wachten. 

Conclusie: de P een sociaal-democratische partij? 
Met een doelgericht maar behoedzaam reformisme 
doen Jospin c.s. het boven verwachting goed, zoals 
uit de wekelijkse peilingen blijkt en ook uit de Euro
pese verkiezingen naar voren is gekomen. De Franse 
economie raakt op toom, de werkgelegenheid 
groeit, sneller nog dan de werkloosheid terugloopt, 
aan het stakingsfront is het opmerkelijk rustig en het 
zelfvertrouwen van de Fransen neemt hand over 
hand toe. Bovendien blijkt deze 'cohabitatie' veel 

populairder dan de vorige. Kennelijk voelen de 
Fransen zich in meerderheid goed geregeerd door 
zo'n 'centrum- linkse' combinatie. Dit doet vermoe
den dat de tweede etappe van de regering-Jospin 
zich niet door radicale initiatieven zal kenmerken . 
Eerder is te verwachten dat zal worden doorgegaan 
met het voorzichtig (en na het nodige vooroverleg 
methet'veld') aan de orde stellen van de nodige her
vormingen: belastingen, pensioenen, sociale zeker
heid en vermogensvorming voor werknemers. Te
vens zal veel aandacht uitgaan naar de waarschijnlijk 
gecompliceerde inwerkingtreding van de H-uren
week. Mocht dit alles beheerst verlopen, dan maakt 
Jospin een goede kans in 2 oo 2 tot de volgende presi 
dent van Frankrijk te worden gekozen. 14 

Ideologisch lijkt de PS inmiddels ver verwijderd 
van de partij uit de jaren zeventig die zich opmaakte 
voor de 'socialistische transformatie' van Frankrijk. 
Inmiddels dromen de Franse socialisten niet meer 
van een gans andere samenleving. Ze stellen zich te
vreden met een in feite niet minder ambitieus doel: 
het humaner maken van de bestaande wereld . Maakt 
dit verlies aan radicaliteit dat zij inmiddels van socia
list sociaal-democraat zijn geworden? Zelf bestem
pelen Jospin c.s. zichzelf inmiddels onbekommerd 
als sociaal-democraten. 1 > Ze tonen daarin zoveel 
zelfbewustzijn dat ze de discussie aandurven met de 
leiders van twee landen die de bakermat van d soci
aal-democratie vormen .In feite dwingt de uitdaging 
van Tony Blairs ' Derde Weg' de Franse socialisten tot 
een stellingname als sociaal-democraten waartoe ze 
nooit eerder waren gekomen. Zo wijzen ze Blairs 
voorkeur voor een 'progressieve partij' af, aange
vend dat ze hechten aan een blijvende speciale band 
met de arbeidersbeweging. De paradox wil dat de 
PS, zowel in haar regeerstijl als in haar partijop
bouw1 6, die speciale band nog moet aangaan. Wel
licht biedt de huidige regeerperiodedeP s de moge
lijkheid de zwakke Franse werknemersorganisaties 
te versterken. Langs die weg kan de PS tevens een 
speciale relatie met hen aangaan en hen betrekken 
bij haar' projet réformiste'. Dat zou de weg kunnen 
banen voor een niet alleen in politiek maar ook soci
aal opzicht voldragen 'social-démocratie à la 
française'. 

14. Marian, M., 'Lionel Jospin, in : Libération, 19 november 1999, la social -démocratie européennc?'. 
Ie socialisme et la réforme', in: Esprit, 
maart/april 1999, pp. 1 12-121; zie in 
dezelfde uitgave het katern 'La France 
et Ie réformisme', pp. 138-249. 
I}. Jospin , L., 'Ma social-démocratie', 

pp. 6-7; zie ook loet interview met 
Lionel Jospin in : la Revue socialiste, no 1 , 

voorjaar 1 999, pp. 3 2-48; deze laatste 
uitgave is overigens bijna geheel gewijd 
aan de discussie over 'Quelle voie pour 

16. Subileau, F. (e.a .), 'Les adhérents 
socialistes en 1 99 8', Centre d ' études de 
la vie politique française, Cahier 
CEV IP OF no 23, Parijs 1999. 
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