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DOCUMENT 

Europa: 

Sociaal-democraten zijn in 
bijna alle landen van de 
Europese Unie in de rege-

The Third Way, 
Die N eue Mitte De politiek moet de kern 

functies van markten aan
vullen en verbeteren, niet 
belemmeren. We zijn voor 
een markteconomie, niet 
voor een marktsamenle-

ring vertegenwoordigd. De 
sociaal-democratie heeft 
opnieuw het vertrouwen 
gekregen, maar alleen om
dat zij, zonder haar oude 
waarden te laten vallen, een 
begin heeft gemaakt met de 
vernieuwing van haar 
ideeën en modernisering 

TONY BLAIR EN 

GERHARD SCHRÖDER 

Premier van het Verenigd Koninkrijk en 
partijleider van Labour resp. Bondskanselier van 

Duitsland en partijleider van de SPD* 

ving. 
In de Europese Unie 

staan wij voor dezelfde uit
dagingen: we moeten de 
werkgelegenheid en wel-

van haar programma's . Ook spreekt zij nu weer 
mensen aan doordat zij behalve voor sociale recht
vaardigheid, ook staat voor economische dynamiek 
en het stimuleren van creativiteit en innovatie. 

Het handelsmerk van deze koers heet die Neue 
Mitte in Duitsland en the Third Way in het Verenigd 
Koninkrijk. Andere sociaal-democratische partijen 
gebruiken een label dat past bij hun nationale cul
tuur. Maar ondanks taalkundige en institutionele 
verschillen is de achterliggende motivatie overal de
zelfde . De meeste mensen geloven allang niet meer 
in de wereldbeschouwingen waarop de dogma's van 
links en rechts berusten. De sociaal-democratie 
moet deze mensen kunnen aanspreken. 

Eerlijkheid en sociale rechtvaardigheid; vrijheid 
en gelijkheid van kansen; solidariteit en verantwoor
delijkheid jegens anderen: deze waarden zijn van alle 
tijden. De sociaal-democratie zal ze nooit opoffe
ren. Maar willen wij deze waarden in de huidige tijd 
ook werkelijk inhoud geven, dan moeten we een re
alistische politieke visie ontwikkelen, die is toege
sneden op de uitdagingen van de 2 1 ste eeuw. 
Modernisering betekent aanpassing aan objectief 
gewijzigde omstandigheden, niet het reageren op 
iedere opiniepeiling. 

Evenzo moeten wij ons beleid binnen het kader van 
de moderne economie plaatsen, een kader waarin 
regeringen al het mogelijke doen om de onderne
mingszin te stimuleren, maar nooit geloven dat zij 
op de stoel van de ondernemers kunnen gaan zitten. 

vaart bevorderen; het indi
vidu de mogelijkheden geven zijn unieke kwaliteiten 
te realiseren; sociale uitsluiting en armoede bestrij
den; materiële vooruitgang verzoenen met onze ver
antwoordelijkheid jegens toekomstige generaties op 
het gebied van milieubehoud; gemeenschappelijke 
problemen bestrijden die de sociale samenhang be
dreigen, zoals criminaliteit en drugs; en er voor zor
gen dat Europa een effectievere rol kan spelen bij het 
bevorderen van vrede en welvaart in de wereld . 

Wij moeten ons beleid versterken door onze er
varingen in Groot-Brittannië en Duitsland met el
kaar te vergelijken, maar ook die van gelijkgezinden 
in Europa en de rest van de wereld. We moeten van 
elkaar leren door te bekijken of onze prestaties zich 
kunnen meten met de beste praktijken en ervarin
gen elders. Wij nodigen andere Europese sociaal-de
mocratische regeringen die net als wij willen mo
derniseren, uit tot deelname aan deze onderneming. 

LERENVAN ERVARING 
Hoewel onze beide partijen trots mogen zijn op wat 
zij in het verleden hebben bereikt, dienen wij nu re
alistische en haalbare oplossingen te bedenken voor 
nieuwe maatschappelijke en economische proble
men. Dit vereist dat we onze waarden trouw blijven, 
maar daarnaast bereid zijn verouderde standpunten 
en beleidsinstrumenten te wijzigen. Het verleden 
leert ons het volgende. 

- Sociale rechtvaardighejd werd soms verward 
met het opleggen van gelijke uitkomsten . Met als 
gevolg dat over het hoofd werd gezien hoe be-
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langrijk het is dat inspanning en verantwoorde
lijkheid worden beloond. De sociaal-democratie 
raakte zo geassocieerd met conformisme en mid
delmatigheid, in plaats van met creativiteit, di
versiteit en uitmuntendheid. Arbeid werd steeds 
zwaarder belast. 
- Meer sociale rechtvaardigheid werd op den 
duur gelijk gesteld aan hogere overheidsuitga
ven, ongeacht de vraag wat die opleverden en 
hoe het concurrentievermogen, de werkgele
genheid en de levensstandaard van diverse groe
pen werden beïnvloed door de vereiste belas
tingverhogingen. Fatsoenlijke openbare voorzie
ningen zijn in de ogen van sociaal-democraten 
van vitaal belang. Maar het sociale geweten kan 
niet worden afgemeten aan de hoogte van de 
openbare bestedingen. Een veel betere toets
steen voor een samenleving is de vraag, in hoe
verre die uitgaven effectief worden besteed en in 
hoeverre zij mensen in staat stellen zichzelf te 
helpen. 
- Het geloof dat de staat de schadelijke gevol
gen van de tekortkomingen van de markt moest 
aanpakken, had al te vaak tot gevolg dat de over
heid teveel zaken naar zich toetrok, met alle bu
reaucratie van dien. Het evenwicht tussen indi
vidu en collectief raakte verstoord. Waarden 
waaraan staatsburgers groot belang hechten, 
zoals individuele prestaties en succes, onder
nemingsgeest, persoonlijke verantwoordelijk
heid en gemeenschapszin, werden te vaak onder
geschikt gemaakt aan algemene sociale regelin
gen. 
- Te vaak werden rechten boven plichten ge
steld. De verantwoordelijkheid van het individu 
voor zijn of haar familie, buurt en samenleving 
kan evenwel niet op de overheid worden afge
wenteld. Het verdwijnen van het verantwoorde
lijkheidsgevoelleidt tot minder gemeenschaps
zin, gebrek aan respect jegens buren, toene
mende criminaliteit en vandalisme en een 
rechtsapparaat dat zijn taken niet meer aankan. 
- Het vermogen van de nationale overheid om 
met een aantal precisie-instrumenten economi
sche groei en volledige werkgelegenheid te 
waarborgen, werd overschat. De bijdragen van 
personen en bedrijven aan het scheppen van wel -

' 
* Gezamenlijke verklaring afgelegd 
in Londen aan de vooravond van de 
Europese Verkiezingen, 8 juni 
1999. Ook bekend onder de titel: 

vaart werden onderschat. De tekortkomingen 
van de markt werden overdreven en de kracht 
ervan te laag ingeschat. 

IJ EEN NIEUW PROGRAMMA VOOR EEN 
VERANDERDE WERKELIJKHEID 

Ideeën over wat 'links' is, mogen nooit een ideologi 
sche dwangbuis worden. 

'Het Nieuwe Midden' en de 'Derde Weg' moeten 
zich bezig houden met de zorgen en preoccupaties 
van mensen die te maken hebben met een snel ver
anderende samenleving - en zowel met de winners als 
de losers. In deze nieuwe wereld verlangen mensen 
dat politici hun problemen zonder ideologische 
vooringenomenheid benaderen. Met inachtneming 
van hun waarden en principes, moeten die naar 
praktische oplossingen zoeken op basis van een op
recht ontwikkeld pragmatisch beleid. Kiezers die in 
hun eigen dagelijks leven initiatief en aanpassings
vermogen moeten tonen, verwachten hetzelfde van 
hun regering en politici. 

- Het hoge tempo van de mondialisering en de 
wetenschappelijke ontwikkeling vereist dat wij 
een situatie creëren waarin het bedrijfsleven zich 
snel kan aanpassen en nieuwe bedrijven gemak
kelijk kunnen worden opgericht. 
- Met de nieuwe technologjeën krijgt arbeid 
een fundamenteel ander karakter en wordt de 
productie mondiaal georganiseerd. Aan de ene 
kant maken zij de vakkundigheid van werk
nemers en sommige bedrijven overbodig, aan de 
andere kant creëren zij nieuwe bedrijfs- en 
beroepsmogelijkheden. Modernisering betekent 
bovenal investeren in menselijk kapitaal. Indivi
duen en ondernemingen moeten worden voor
bereid op de kenniseconomie van de toekomst. 
- In de toekomst zullen mensen niet hun leven 
lang dezelfde baan hebben . Sociaal-democraten 
moeten er rekening mee houden dat er steeds 
meer flexibiliteit nodig zal zijn - en tegelijkertijd 
minimale sociale normen in stand houden door 
gezinnen te helpen met veranderingen om te 
gaan, en door degenen die het hoge tempo niet 
kunnen bijbenen nieuwe kansen te geven. 
- Het wordt steeds moeilijker materiële voor
uitgang voor iedereen te verzoenen met milieu
behoud, en zo met onze verantwoordelijkheid 

'Der Weg nach vorne für Europas 
Sozialdemokratie' I 'The Way 
Forward for Europe's Social 
Democrats' 
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jegens toekomstige generaties. Ook hier moeten 
we het antwoord zoeken in moderne, marktge
richte benaderingen. De modernste technolo
gieën tegen milieuvervuiling dringen het grond
stoffengebruik terug, openen nieuwe markten 
en scheppen nieuwe banen. 
- Het aandeel van het nationaal inkomen dat via 
de overheid wordt besteed, heeft de bovengrens 
min of meer bereikt. Verlaging van zowel over
heidsuitgaven als belastingen ('tax and spend') 
dwingt tot drastische modernisering van de pu
blieke sector en hervorming van de openbare 
diensten. Die moeten meer waar voor hun geld 
gaan leveren en de staatsburgers werkelijk die
nen: wij aarzelen niet ook hier begrippen als effi
ciëntie, concurrentie en topprestaties te promo
ten. 
- Het sociale zekerheidsstelsel moet worden 
aangepast aan de huidige levensverwachting, ge
zinssamenstelling en de rol van de vrouw. Soci
aal-democraten moeten zich buigen over de 
steeds urgentere problemen rond misdaad, so
ciale desintegratie en drugsgebruik. We moeten 
het voortouw nemen bij het creëren van een sa
menleving waarin vrouwen en mannen dezelfde 
rechten hebben. 
- Misdaad is voor moderne sociaal-democraten 
een van de hoofdkwesties: wij beschouwen vei
ligheid op straat als een burgerrecht. Een beleid 
gericht op het leefbaar maken van steden bevor
dert de gemeenschapszin, creëert nieuwe banen 
en maakt buurten veiliger. 
- Armoedebestrijding, in het bijzonder bij ge
zinnen met kinderen, blijft een topprioriteit van 
de sociaal-democraten. Er moeten specifieke 
maatregelen komen voor degenen die meer dan 
anderen door marginalisering en sociaal uitslui
ting worden bedreigd. 

Dit vereist tevens een moderne opvatting over de rol 
van de overheid: 

- De overheid behoort niet te roeien maar te 
sturen, niet zozeer te controleren als wel aan te 
moedigen. Zij moet oplossingen voor de diverse 
problemen zoeken die elkaar aanvullen. 
- In de publieke sector moet de bureaucratie op 
alle niveaus worden teruggedrongen. Openbare 
diensten moeten 'targets' en doelstellingen for
muleren, aan een rigoureuze kwaliteitsbewaking 
worden onderworpen, en prestaties die beneden 
de maat zijn moeten worden afgestraft. 

- Moderne sociaal-democraten lossen de pro
blemen daar op waar zij het beste kunnen wor
den opgelost. Sommige kwesties kunnen nu 
enkel en alleen op Europees niveau worden aan
gepakt . Andere, zoals de recente financiële crisis, 
vereisen samenwerking op internationaal ni
veau. Maar als algemeen principe moet gelden 
dat de macht op het laagst mogelijke niveau 
wordt uitgeoefend. 

Een nieuw politiek beleid zal alleen succes hebben 
als het 'a so-ahead mentality and a new entrepreneurial 
spirit at alllevels rif society' bevordert. 

Dit vereist: 
- een competente en goedgeschoolde beroeps
bevolking, die zowel in staat als gaarne bereid is 
nieuwe verantwoordelijkheden op zich te 
nemen. 
- een sociaal zekerheidsstelsel dat bevorderHjk 
is voor initiatief, creativiteit en de bereidheid 
nieuwe uitdagingen aan te gaan, en dat nieuwe 
kansen biedt. 
- een gunstig klimaat voor onafhankelijke en 
initiatiefrijke ondernemers. Het moet gemakke
lijker worden om kleine bedrijven op te zetten 
en tot bloei te brengen. 
- wij wiilen een samenleving waarin succes
volle ondernemers net zo bewonderd worden als 
kunstenaars en voetballers, en waarin creativiteit 
in alle levenssferen even hoog gewaardeerd 
wordt. 

Groot-Brittannië en Duitsland kennen andere tradi
ties in de omgang tussen overheid, werkgevers, vak
bonden en maatschappeHjke groeperingen. Maar 
wij delen de overtuiging dat de conflicten zoals die 
vanouds op de werkplek bestaan, overwonnen die
nen te worden. Ter bevordering van de samen
werking en dialoog tussen alle maatschappelijke 
groeperingen, die tot een nieuwe consensus over 
verandering en hervorming leiden, is bovenal 
nieuwe gemeenschapszin en solidariteit nodig. We 
willen dat alle sociale groeperingen ons vertrouwen 
delen in de nieuwe koers die in deze Verklaring 
wordt uitgezet. 

De sociaal-democratische regering in Duitsland 
bracht onmiddellijk na haar aantreden de topfiguren 
uit politiek, bedrijfsleven en. vakbonden bij elkaar 
om een Bondgenootschap voor Banen, Scholing en 
Concurrentiekracht te smeden. 
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- Wij zouden graag zien dat er binnen de be
drijven werkelijk wordt samengewerkt, waarbij 
ook de werknemers de kans krijgen te profiteren 
van het succes van de onderneming. 
- Wij steunen moderne vakbonden die indivi
duen tegen willekeur beschermen én samen met 
werkgevers reorganisaties doorvoeren om het 
bedrijfsbelang op de lange termijn veilig te stel
len. 
- Onder de paraplu van een Europees werkge
legenheidspact zullen wij ook op dat niveau 
streven naar een permanente dialoog tussen de 
sociale partners. Deze dialoog moet de noodza
kelijke economische hervormingen bekrachti
gen, en niet in de wielen rijden. 

IJl EEN NIEUWE AGENDA VOOR EEN 
LINKSE AANBODECONOMIE 

Europa staat voor een tweeledige taak: zij moet vol
doen aan de eisen van de mondiale economie en de 
sociale cohesie in stand houden temidden van reële 
dan wel vermeende onzekerheden. Groeiende 
werkgelegenheid en een adequaat opgeleide be
roepsbevolking zijn de beste garanties voor sociale 
samenhang. 

De afgelopen twintig jaar heeft het neo-liberale 
laissez-faire-denken de boventoon gevoerd . Die tijd 
is voorbij. Maar dit mag er niet toe leiden dat wij te
rugkeren naar de politiek van begrotingstekorten en 
overmatige overheidsbemoeienis van de jaren ze
ventig. Daarmee zouden we ons in de verkeerde 
richting bewegen. 

De nationale economieën en verhoudingen in de 
mondiale economie hebben een fundamentele ver
andering ondergaan. Nieuwe omstandigheden en 
nieuwe feiten vragen om de heroverweging van 
oude ideeën en om nieuwe concepten. 

De meeste Europese landen kampen met een 
grote werkloosheid - en die is goeddeels structureel 
van aard. De Europese sociaal-democraten moeten 
dit probleem gezamenlijk te lijf gaan met een nieuwe 
aanbodeconomie voor links. 

Ons doel is niet de ontmanteling, maar de mo
dernisering van de verzorgingsstaat. Wij willen ge
stalte geven aan een nieuwe vorm van solidariteit en 
wederzijdse verantwoordelijkheid, die niet op het 
idee berust dat economisch handelen zuiver en al
leen door eigenbelang wordt gemotiveerd. ' 

De belangrijkste elementen van deze nieuwe aanpak 
zijn de volgende: 

1. Een robuuste en concurrerende markteconomie 
Concurrentie en het vrije verkeer van goederen zijn 
essentieel voor de verhoging van productiviteit en 
voor groei. Een kader waarin de markt goed kan 
functioneren is dus van wezenlijk belang voor eco
nomische bloei en een succesvol werkgelegenheids
beleid. 

- De Eu moet krachtig blijven aandringen op 
de liberalisering van de wereldhandel. 
- Voortbouwend op de prestaties van de ge
meenschappelijke markt moet de Eu het econo
mische kader gericht op toename van de produc
tiviteit, versterken. 

2. Een belastinapolitiek ter bevorderins van 
duurzame a roei 

In het verleden werden sociaal-democraten geïden
tificeerd met hoge belastingen, met name voor het 
bedrijfsleven. Moderne sociaal-democraten besef
fen dat belastinghervormingen en -verlagingen 
onder bepaalde omstandigheden van beslissend be
lang zijn voor het bereiken van hun doelen. 

Verlaging van de vennootschapsbelasting bij
voorbeeld verhoogt de winsten en stimuleert inves
teringen. Toename van de investeringen leidt tot 
meer economische activiteit en productiecapaciteit. 
Mede daardoor kan de economie in een opwaartse 
spiraal terecht komen, waardoor èr ook meer geld 
beschikbaar komt voor publieke uitgaven voor so
ciale doeleinden. 

- De belasting op ondernemingen moet ver
eenvoudigd worden en de vennootschapsbelas
ting verlaagd, maatregelen die New Labour 
reeds heeft doorgevoerd en die door de Duitse 
bondsregering worden voorbereid. 
- Om werk lonend en het belastingstelsel eer
lijker te maken, dient er een lastenverlichting te 
komen voor gezinnen en werknemers. Met de 
Wet op de Belastingverlaging is hiermee in 
Duitsland een begin gemaakt. En in Groot-Brit
tannië is zowel de laagste schijf van de inkom
stenbelasting als de belastingaftrek voor gezin
nen in deze zin bijgesteld. 
- Met name in het midden- en kleinbedrijf 
moet zowel de bereidheid als het vermogen tot 
het plegen van investeringen worden vergroot . 
De Duitse sociaal-democratische regering heeft 
aangekondigd de belasting voor bedrijven te zul
len verlagen, en ook New Labour heeft een be
lastingherziening op vermogensgroei en be
drijfsactiviteiten ingevoerd. 
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- In het algemeen moet de belasting op noeste 
arbeid en ondernemerschap worden terugge
drongen. Ook moet er een nieuw evenwicht in de 
lastendruk komen, waarbij bijvoorbeeld milieu
vervuilende activiteiten zwaarder worden belast. 
Duitsland, Groot-Brittannië en andere Europese 
landen waar de sociaal-democraten aan de macht 
zijn, zullen wat dit betreft de weg wijzen. 
- Op het niveau van de Eu moet de belasting
politiek zich richten op bestrijding van zowel on
eerlijke concurrentie als belastingontduiking. 
Hiervoor is geen uniformiteit maar meer samen
werking nodig. Wij zijn geen voorstanders van 
maatregelen ter verhoging van de lastendruk, 
aangezien die de concurrentiekracht en daarmee 
ook de werkgelegenheid in Europa in gevaar 
brengen. 

3. Vraag- en aanbodeconomie vullen elkaar aan: 

ze zijn geen alternatieven voor elkaar 

Het economisch beleid van sociaal-democraten leek 
zich vroeger vaak uitsluitend te richten op de vraag
kant van de economie. Moderne sociaal-democra
ten erkennen dat de aanbodzijde een centrale en 
aanvullende rol speelt bij groei en hoge werkgele
genheid. 

Vandaag de dag hebben de meeste beleidsbeslis-
singen gevolgen voor zowel het aanbod als de vraag. 

- Succesvolle 'Welfare to Work' projecten ver
hogen de inkomens van voormalige werklozen 
en verbeteren tegelijkertijd het arbeidsaanbod 
voor werkgevers. 
- Modern economisch beleid wil zowel het 
netto-inkomen van werknemers verhogen als de 
arbeidskosten voor werkgevers verlagen. Het is 
dan ook van eminent belang dat de premies wor
den teruggedrongen door middel van structu
rele hervormingen van het sociale stelsel, en dat 
er een gunstiger, beter op de toekomst toegesne
den belasting- en premieregime komt voor be
drijven. 

Het doel van deze sociaal-democratische politiek is 
het overwinnen van de ogenschijnlijke tegenstelling 
tussen de vraag- en de aanbodkant van de economie, 
opdat er een vruchtbaar combinatie ontstaat van 
micro-economische flexibiliteit en macro-econo
mische stabiliteit. 

In de wereld van vandaag kan een economie die 
niet tot aanpassing in staat is, geen groei en werkge
legenheid produceren. Flexibele markten zijn dan 
ook een doel van de moderne sociaal-democratie. 

Macro-economisch beleid is nog steeds van wezen
lijk belang: zij schept voorwaarden voor stabiele 
groei, en voorkomt zo scherpe pieken en dalen. 
Maar sociaal-democraten moeten ook erkennen dat 
een gunstig macro-economisch klimaat niet volstaat 
voor groei en hoge werkgelegenheid. Bijstelling van 
rentetarieven en belastingpremies levert alleen 
meer investeringen en banen op als de aanbodzijde 
van de economie flexibel genoeg i om erop te re
ageren. Wie de economie in Europa meer dynamiek 
wil geven, moet haar flexibeler maken. 

- Als de economische omstandigheden verbe
teren moeten bedrijven de ruimte hebben de 
nieuwe kansen te grijpen. Ze mogen dus niet aan 
handen en voeten gebonden zijn door allerlei be
palingen en regels. 
- Goederen-, kapitaal- en arbeidsmarkten 
moeten allemaal flexibel zijn. Het heeft geen zin 
de economie in het ene opzicht opener en dyna
mischer te maken, als zij in andere opzichten ri
gide blijft. 

4· Aanpassingsvermogen en flexibiliteit worden steeds 

belangrijker in de op kennis gebaseerde 

diensteneconomie 

Onze economie verkeert in een overgangsfase: van 
industriële productie naar op kennis gebaseerde 
dienstverlening. Sociaal-democraten dienen demo
gelijkheden van deze radicale ommekeer in de eco
nomie uit te buiten. Dankzij deze ontwikkeling heeft 
Europa de kans de Verenigde Staten bij te halen. En 
miljoenen mensen krijgen de kans op een nieuwe 
baan, op het leren van nieuwe vaardigheden, op een 
nieuwe carrière of op het tot bloei brengen van 
nieuwe bedrijven - kortom, op het realiseren van 
hun hoop op een betere toekomst. 

Sociaal-democraten moeten daarbij beseffen dat 
economisch succes tegenwoordig van totaal andere 
dingen afhangt dan vroeger. Diensten kunnen niet in 
voorraad worden gehouden: klanten gebruiken ze 
als en wanneer zij ze nodig hebben - ook buiten de 
zogeheten normale werktijden om. Als gevolg van 
de ontwikkelingen in het informatietijdperk, en met 
name door de enorme potentiële groei in de 
elektronische handel, zal de manier waarop wij win
kelen, leren, communiceren en ons ontspannen 
drastisch veranderen. Rigiditeit en overregulering 
staan succes in deze economie van de toekomst in de 
weg. Zij houden de innov~tie die tot groei en meer 
banen leidt, tegen. We moeten daarom niet tegen 
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flexibilisering te hoop lopen, maar haar juist bevor
deren. 

5. Actieve regeringen die hun taken herdifiniëren 

kunnen een sleutelrol in de economische 

ontwikkelins spelen 

Moderne sociaal-democraten zijn geen voorstan
ders van het neo-liberale laissez-faire denken. Een 
flexibele economie en een actieve overheid die het 
investeren in menselijk en sociaal kapitaal als toppri
oriteit beschouwt, gaan heel goed samen. 

Als de werkgelegenheid op een hoger peil wil 
komen en blijven, dan moeten werknemers op ver
anderingen in de vraag kunnen reageren. Onze eco
nomie heeft te lijden onder de vele vacatures waar
voor geen mensen met de juiste kwalificaties te vin
den zijn (bijvoorbeeld in de informatie- en commu
nicatietechnologie). 

Onderwijs mag daarom geen eenmalige kans 
zijn: in de moderne wereld geeft niets meer zeker
heid dan levenslange toegang tot onderwijs en bij
scholing. Regeringen hebben derhalve de verant
woordelijkheid een onderwijsstelsel op poten te 
zetten waarin ieder individu zijn of haar kwalificaties 
kan verbeteren en mogelijkheden kan ontplooien. 
Dit moet bovenaan de sociaal-democratische agenda 
staan. 

- Op alle niveaus en voor alle soorten leerlin
gen moeten de normen van de onderwijspro
gramma's worden verhoogd. Als leerlingen on
voldoende leren lezen en rekenen, dan moeten 
de problemen op de betreffende scholen worden 
aangepakt. Anders veroordelen wij mensen tot 
een bestaan met lage inkomens, onzekerheid en 
werkloosheid. 
- Wij willen dat alle jonge mensen voldoende 
gekwalificeerd zijn om een beroep te kunnen uit
oefenen. Samen met lokale werkgevers, vakbon
den en anderen dienen wij ervoor te zorgen dat 
onderwijs- en bijscholingsinstellingen voldoen
de mensen afleveren voor de lokale arbeids
markt. In Duitsland steunt de politieke sector 
deze inspanning met een actieprogramma voor 
werk en bijscholing, dat honderdduizend jonge 
mensen aan een nieuwe baan of een opleidings
plaats moet helpen. In Groot-Brittannië hebben 
reeds 9 s duizend mensen werk gevond~n dankzij 
het 'welfare to work' programma! 
- Het volwassenenonderwijs moeten gereor
ganiseerd en verbeterd worden. Tegelijkertijd 

moet de hele onderwijssector gemoderniseerd 
worden, in die zin dat het aanpassingsvermogen 
en daarmee de kans om later in het leven een 
nieuwe baan te vinden, worden vergroot. De 
overheid heeft de taak het sparen te belonen dat 
nodig is om de kosten van levenslange scholing te 
kunnen betalen. Ook moet zij zorgen voor een 
bredere toegang tot schriftelijke en internet
cursussen. 
- Scholing en bijscholing dient in het actieve ar
beidsmarktbeleid voor werklozen en gezinnen 
die van de bijstand leven, een hoofdrol te spelen . 

Ook modern en efficiënt openbaar onderwijs, waar
onder de wetenschappelijke opleidingen, is essen
tieel voor een banen scheppende economie. De 
overheidsuitgaven op dit gebied moeten vooral wor
den gestoken in activiteiten die ten goede komen aan 
de groei en de noodzakelijke structurele verande
ringen . 

6. Moderne sociaal-democraten behoren de voor-

vechters van het midden- en kleinbedrijf te zijn 

Een bloeiend midden- en kleinbedrijf moet door 
moderne sociaal-democraten als een topprioriteit 
worden beschouwd. In de kenniseconomie van de 
toekomst ligt daar het grootste potentieel voor groei 
en nieuwe banen. · 

Beroepsuitoefenaren uit allerlei sectoren zouden 
graag voor zichzelf beginnen. Dat geldt ook voor de
genen die vroeger veelal in loondienst werkten, 
zoals juristen, computerdeskundigen, artsen, am
bachtslieden, bedrijfsadviseurs en mensen die actief 
zijn in de wereld van cultuur of sport. Zij moeten de 
ruimte krijgen voor hun initiatieven en nieuwe zake
lijke ideeën kunnen ontwikkelen. Ze moeten wor
den aangemoedigd om risico's te nemen. Hun finan
ciële lasten moeten worden verlicht. Hun markten 
noch hun ambities mogen door landsgrenzen wor
den belemmerd. 

- De kapitaalmarkten in Europa moeten ope
ner worden, zodat groeiende bedrijven gemak
kelijker aan geld kunnen komen. Met andere lan
den willen wij ervoor zorgen dat succesvolle 
high-techfirma's dezelfde toegang tot de kapi
taalmarkten krijgen als hun Amerikaanse con
currenten. 
- Verlichting van administratieve kosten, dere
gulering voor kleine firma's en een betere toe
gang tot de financiële markt moeten het gemak-
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kelijker maken om bedrijven op te richten en tot 
bloei te brengen. Vooral voor kleine onderne
mers dienen ook belemmeringen om nieuwe 
werknemers in dienst te nemen, te worden weg
genomen. Dit betekent deregulering en premie
verlaging. 
- De samenwerking tussen het bedrijfsleven en 
de wetenschap moet worden bevorderd ten
einde de 'spin-off' van wetenschappelijk onder
zoek te verhogen en 'clusters' te creëren van 
nieuwe high-tech industrieën. 

7. Gezonde overheidifinancie"n zouden de trots van 

sociaal-democraten behoren te zijn 

Sociaal-democraten zijn in het verleden maar al te 
vaak geassocieerd met de opvatting dat de beste ma
nier om werkgelegenheid en groei te stimuleren is 
de staat meer geld te laten lenen ten gunste van 
hogere overheidsuitgaven. Wij sluiten tekorten op 
de overheidsbegroting niet uit: tijdens een conjunc
turele recessie is het zinvol automatische stabilisato
ren hun werk te laten doen. En staatsleningen om 
hogere overheidsinvesteringen te fmancieren kun
nen - geheel volgens de Gouden Regel - van cruci
aal belang zijn om de aanbodzijde van de economie 
te versterken. 

Maar structurele economische tekortkomingen die 
de groei afremmen, kunnen niet langs deze weg be
streden worden. En nog afgezien hiervan: er zijn ook 
andere redenen waarom sociaal-democraten geen 
exorbitante overheidsschulden mogen tolereren. 
De kosten ervan worden immers deels afgeschoven 
op toekomstige generaties; ze kunnen leiden tot on
bedoelde herverdeling; en, bovenal, het geld dat 
naar de afbetaling van de hoge staatsschuld gaat, kan 
niet aan andere prioriteiten worden besteed, zoals 
onderwijs, bijscholing en de infrastructuur. 

Vanuit het oogpunt van de aanbodpolitiek van links 
is het van wezenlijk belang dat de hoge staatsschul
den niet toe- maar afnemen. 

IV EEN ACTIEF ARBEIDSMARKTBELEID 
VOOR LINKS 

De overheid moet de werkgelegenheid actief stimu
leren, in plaats van de slachtoffers van de economie 
louter passief op te vangen. 

Mensen zonder enige werkervaring en langdurig 
werklozen verliezen de vaardigheden die noodzake
lijk zijn om een plaats op de arbeidsmarkt te verove-

ren. Langdurige werkloosheid is ook op andere 
manieren schadelijk voor de kansen van het individu 
op een behoorlijk leven en op een volwaardige plaats 
in de maatschappij. 

Een sociaal stelsel dat het individu belemmert bij 
het vinden van een baan, dient hervormd te worden. 
Moderne sociaal-democraten willen het vangnet 
veranderen in een springplank naar persoonlijke 
verantwoordelijkheid. 

ln onze samenlevingen houdt het gebod van recht
vaardigheid meer in dan een inkomensgarantie. Ons 
doel is meer gelijkheid van kansen, ongeacht ras, 
leeftijd of arbeidsgeschiktheid. Wij willen sociale 
uitsluiting bestrijden en de gelijkheid van man en 
vrouw waarborgen. 

Mensen eisen terecht goede openbare voorzie
ningen en solidariteit jegens degenen die hulp nodig 
hebben. Maar zij eisen ook eerlijkheid tegenover de
genen die dit betalen. Alle sociale beleidsinstrumen
ten moeten de kansen van mensen vergroten en hun 
zelfredzaamheid en persoonlijke verantwoordelijk
heid stimuleren. 

Met het oog op deze doelstellingen worden in 
Duitsland de gezondheidszorg en de overheidspen
sioenen voor ouderen grondig gemoderniseerd. 
Zonder het solidariteitsprincipe los te laten, worden 
zij aangepast aan de huidige levensverwachting en 
het gewijzigde verloop van het beroepsleven. Om 
dezelfde redenen zijn er in Groot-Brittannië pen
sioenfondsen opgericht en werden de uitkeringen 
bij arbeidsongeschikt herzien. 

Perioden van werkloosheid in een economie waarin 
banen voor het leven niet langer bestaan, moeten 
worden benut voor het verwerven van nieuwe kwa
lificaties en persoonlijke ontwikkeling. Werken in 
deeltijd en laagbetaald werk zijn beter dan helemaal 
geen werk, omdat de kans op een betere baan erdoor 
wordt vergroot. 

Nieuwe maatregelen om werklozen ervaring te 
laten opdoen en aan het werk te krijgen , zijn een 
prioriteit van de sociaal-democraten . Maar we ver
wachten ook dat iedereen de aangeboden kans aan
grijpt. 

Mensen de vaardigheden geven waarmee zij aan 
het arbeidsproces kunnen deelnemen, is echter 
niet voldoende. Het belastingstelsel en de sociale 
zekerheid moeten zo zijn ing~richt dat zij er ook be
lang bij hebben om te gaan werken. De stroom
lijning en modernisering van belastingen en sociale 
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zekerheid is een belangrijk element van een actief en 
op de aanbodzijde gericht arbeidsmarktbeleid van 
links. 

- Individuen en gezinnen moeten er in inko
men op voormtgaan als zij werken. Het grootste 
deel van het inkomen moet in de zak terechtko
men van degene die ervoor gewerkt heeft. 
- Middels een lastenverlaging op laagbetaalde 
arbeid moeten werkgevers een stimulans krijgen 
intreders op de arbeidsmarkt een baan te geven. 
Wij moeten onderzoeken in hoeverre de pre
mielast kan worden verlaagd door een verhoging 
van de milieubelasting. 
- Wij dienen programma's te ontwikkelen 
voor langdurig werklozen en andere probleem
groepen, met als doel reïntegratie in het arbeids
proces en volgens het principe dat rechten en 
plichten bij elkaar horen. 
- Alle wtkeringsgerechtigden, onder wie ook 
de arbeidsongeschikten, moeten opnieuw wor
den beoordeeld op de vraag in hoeverre zij een 
inkomen kunnen verdienen. Daarnaast dienden 
de arbeidsbureaus gereorganiseerd te worden, 
zodat zij de arbeidsgeschikten naar werk kunnen 
begeleiden. 
- Ook het opzetten van een eigen bedrijf is een 
manier om aan de werkloosheid te ontsnappen. 
Gezien de vele risico's die daaraan verbonden 
zijn, moeten wij degenen die totdeze stap beslui
ten helpen door de risico's beheersbaar te 
maken . 

Een links aanbodbeleid zal het tempo van de structu
rele veranderingen verhogen. Maar het wil er ook 
zorg voor dragen dat mensen deze veranderingen 
beter aankunnen . 

Aanpassing is nooit gemakkelijk, en niet in de 
laatste plaats dankzij de nieuwe technologieën lijken 
de ontwikkelingen sneller te gaan dan ooit. Zij zul
len onherroepelijk banen kosten, maar zij zullen ook 
werk scheppen. 

Het banenverlies in de ene sector zal niet altijd 
direct worden goedgemaakt door nieuwe banen el
ders. Hoe gunstig de hwdige ontwikkelingen op den 
duur ook voor de economie en de levensstandaard 
kunnen zijn, vooral in de industrie en be,raalde ge
meenschappen kunnen de kosten voor de baat uit
gaan. We moeten ons beleid dan ook vooral richten 
op de overgangsproblemen in specifieke gebieden. 
Hoe langer men zich tegen de veranderingen verzet, 

hoe ontwrichtender de gevolgen zullen zijn. Deson
danks mogen wij niet net doen alsof de gevolgen niet 
bestaan. 

Naarmate de markten, waaronder die voor ar
beid, beter functioneren, zal het aanpassingsproces 
soepeler verlopen. Werknemers die worden ontsla
gen als gevolg van onvermijdelijk met structurele 
veranderingen gepaard gaande productiviteitsstij
ging, zullen alleen in sectoren met een relatief lage 
productiviteit aan de slag komen als daar de arbeids
kosten worden verlaagd. Om laaggeschoolde banen 
beschikbaar te maken, heeft de arbeidsmarkt een 
lage-lonen sector nodig. Via de belasting en de so
ciale zekerheid kunnen lage inkomens wt arbeid 
worden aangevuld. Dat kost immers minder dan een 
volledige werkloosheidsuitkering. 

V 'POLJTICAL BENCHMARKJNG' IN EUROPA 
In de komende tijd komt het er voor de sociaal
democraten in Europa op aan een nieuw beleid te 
formuleren en wtte voeren.Wij bepleiten geen een
heicisprogramma voor Europa, geen eendwdig 
Europees model, laat staan de transformatie van de 
Europese Unie in een superstaat. Wij zijn pro
Europa en pro-hervormingen in Europa. De bevol
king zal verdere integratie steunen als zij daar wer
kelijk van profiteert en als die op een heldere manier 
wordt verdedigd, zoals een gezamenlijk beleid in
zake zowel misdaad en milieuvervuiling als sociaal 
beleid en werkgelegenheid. Tegelijkertijd heeft 
Europa zelf dringend behoefte aan hervormingen 
transparanter en doelmatiger instellingen, bijstel
ling van verouderd beleid en bestrijding van verspil
ling en fraude. 

Wij presenteren onze ideeën als een eerste opzet, 
niet als een voltooid programma. Het beleid van het 
Nieuwe Midden en de Derde Weg wordt reeds in de 
praktijk gebracht door veel gemeenteraden, natio
nale politici, Europese samenwerkingsverbanden en 
door nieuwe internationale initiatieven. 

De regeringen van Duitsland en Groot-Brittan
nië hebben daarom besloten hun reeds bestaande 
arrangementen voor het wtwisselen van ideeën om
trent beleidsontwikkeling te verbreden. We stellen 
voor dit op drie manieren te doen: 

- Ten eerste zullen er een reeks ministeriële 
bijeenkomsten zijn, die worden begeleid door 
frequente contacten tussen hun naaste medewer
kers. 
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- Ten tweede zullen wij discussies op gang 
brengen met politieke leiders elders in Europa, 
die in samenwerking met ons ideeën voor een 
zich modemiserende sociaal-democratie binnen 
de diverse nationale contexten willen ontwikke
len. Hiermee zullen we nu beginnen. 
- En ten derde vormen we netwerken van des
kundigen en denkers met een vooruitziende blik, 
zoals we ook politieke fora en discussiebijeen
komsten willen organiseren. Daarmee zullen we 
het concept van hetNieuwe Midden en de Derde 
Weg meer diepgang geven. Wij beschouwen dit 
als een prioriteit. 

Met deze verklaring willen wij de modernisering 
stimuleren. We roepen alle sociaal -democraten in 
Europa op om deze historische kans op vernieuwing 
niet voorbij te laten gaan. De diversiteit van onze 
ideeën is ons grootste voordeel. Onze samenlevin
gen verwachten dat wij de diverse ervaringen tot 
een nieuw coherent programma omsmeden. 

Laten wij samen bouwen aan het succes van de 
sociaal-democratie in de volgende eeuw. Laat het 
beleid van the Third Way en die Neue Mitte de nieuwe 
hoop van Europa zijn. 

Vertalinn: Marsreet de Boer 




