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Proeve 
van een 

DE PARTIJ VAN DE 

beginsel
programma ook van een consumptie

en mobiliteits-cultuur 
('haast, haast en nog eens 
haast') die de kwaliteit . 
van het bestaan onder 
druk zet. 

ARBEID . .. , 

voornemens om haar alge-
mene politieke uitgangs
punten, zoals neergelegd 
in het beginselprogramma 

PVDA-COMMISSIE BEGINSELEN 

van 1977, aan de voor-
avond van de 2 1 e eeuw opnieuw te formuleren; 

CONSTATEERT 

(met betrekking tot de maatschappelijke omstan
digheden waarin de sociaal-democratie opereert) : 

1) 
dat Nederland- welke definitie men ook kiest, en 
ongeacht ev. economische tegenslagen- tot de rijk
ste Ianden van de wereld behoort. Deze nationale 
rijkdom is nog altijd ongelijk verdeeld, maar in de 
afgelopen decennia wei zodanig gespreid geraakt 
dat het oorspronkelijke sociaal-democratische stre
ven naar 'bestaanszekerheid bij een behoorlijk 
levenspeil' in vergaande mate is gerealiseerd . 

Elke bezinning op de uitgangspunten van de 
Nederlandse (resp. Westeuropese) sociaal-demo
cratie begint met het besef van deze grote materiiile 

rijkdom; met een 'welvaartsbewustzijn' dat zich 
rekenschap geeft: 

- van de eilanden van relatieve armoede en achter
stelling in eigen land en omstreken; maar vooral 
van de slechte (vaak zelfs: erbarmelijke) omstan
digheden waarin een groot dee! van de wereldbe
volking leeft - en van de noodzaak om deze 
armoede temidden van overvloed te helpen 
bestrijden; 

- van de paradox die ons economisch-technologi
sche systeem kenmerkt, nl. dat het schaarste 
creeert in plaats van haar op te heffen; dat de 
jacht-op-alsmaar-meer de welvaart, en het genot 
ervan, in de weg zit- niet aileen als gevolg van de 
schade die we aan het milieu toebrengen, maar 

De Engelse cultuur
socialist Richard Tawney omschreef ruim zestig jaar 
geleden a! het nieuwe evenwicht dat de sociaal
democratie moet zoeken. 

2) 

'What matters to a society is less what it owns than 

what it is and how it uses its possessions. It is civi

lized in so far as its conduct is suided by a just 

appreciation if spiritual ends, in so far as it uses 

its material resources to promote the disnity and 

riflnement if the individual human beinss who 

compose it. ' 

dat de sociaal-democratie, groot geworden in de 
strijd tegen materiele armoede, in toenemende 
mate (en net als andere politieke stromingen) 
geconfronteerd wordt met problemen die met de 
sterk toegenomen welvaart (incl. de succesvolle 
verdeling van die welvaart) samenhangen. Daarbij 
moet in het bijzonder gewezen worden op: 

- de negatieve consequenties van voortgaande eco
nomische groei, en de snelle technologische ver
nieuwing waarmee deze gepaard gaat - en die niet 
meer als 'vervelende bijwerkingen' kunnen wor
den afgedaan. Ongebreidelde groei pleegt een 
aanslag op de natuurlijke omgeving - en daarmee 
op het 'kapitaal' waarop de mens in hoge mate 
aangewezen blijft. De econornisch-technologische 
ontwikkeling doet niet aileen het produktie-, 
maar ook het destructie-potentieel in de wereld 
toenemen. De om gang met risico' s gaat een 
steeds sterker stempel op de politiek drukken 
(van bioindustrie tot energieopwekking) . 



Deze ontwikkeling, waarbij de baten die de indus
triele maatschappij oplevert, concurrentie krijgen 
van de door haarzelf geproduceerde lasten, vraagt 
om een kritischer (niet: afwijzende) opstelling 
tegenover economische aroei en technische innovatie dan 
de sociaal-democratie van huis uit heeft meegekre
gen - en om nieuwe democratische vormen om die 
ontwikkeling te bei"nvloeden. 

-de grote veranderingen die samenlevingen als de 
onze, in termen van individuele en collectieve 
emancipatie, hebben ondergaan. In de afgelopen 
decennia zijn de welvaart, het scholings- en ver
zorgingsniveau en - niet in de laatste plaats - de 
fysieke en culturele bewegingsvrijheid van de 
bevolking sterk toegenomen - zij het niet voor 
iedereen in gelijke mate. Daarmee is het emanci
patiestreven allerminst tot stilstand gekomen. 
Voor veel migranten die vanaf de jaren zestig in 
groten getale naar Europa kwamen, is achterstel
ling een dagelijke ervaring; andere minderheden, 
gehandicapten bijvoorbeeld, vragen om een vol
waardiger plaats in de samenleving resp. om 
erkenning van hun specifieke positie; rond het 
arbeidsbestel worden door werknemers en werk
zoekenden nieuwe aspiraties tot gelding gebracht 
(bijvoorbeeld: herverdeling van arbeid en zorg 
tussen mannen en vrouwen). 

Maar ook een andere, zo men wil: schaduw-zijde 
van het emancipatieproces vraagt om aandacht. Met 
het verder afbrokkelen van de traditionele emanci
patiebewegingen, komt, zo lijkt het, verdere wel
vaartsvergroting steeds meer in het teken te staan 
van dooraeschoten eigenbelang en van onverschilligheid 

jegens het lot van anderen - ook in niet-economi
sche zin. Tegen deze achtergrond rijst de vraag, 
welke inhoud het begrip emancipatie eigenlijk nog 
heeft- althans voor de meerderheid van de bevel
king die, ook naar eigen zeggen, in dit opzicht een 
heel eind gevorderd is. Is die inhoud neutraal ten 
opzichte van uiteenlopende vraagstukken als het 
milieu en het leggen van nieuwe verbindingen in 
een multiculturele samenleving? Valt individuele 
emancipatie nog met collectieve doelstellingen in 
verband te brengen? 

-de sterke uitbreiding van de verzorgingsstaat. 

Daarmee werd een mate van sociale bescherming 
gerealiseerd waarop men trots kan zijn. Maar de 
voortgezette groei van de collectieve sector lever-

de ook problemen op - en niet alleen vanwege 
verslechterde economische omstandigheden. 
Sommige voorzieningen bleken negatieve sociale 
effecten te sorteren (zoals: een hoog niveau van 
inkomensbescherming als rem op arbeidspartici
patie). Verder steeg de collectieve lastendruk aan
zienlijk en kregen uiteenlopende beroepsgroepen 
en organisaties een gevestigd belang bij (uitbrei
ding van) de collectieve sector. De professionali
sering van zorg en dienstverlening rukte op, met 
positieve, maar ook met negatieve gevolgen 
(bureaucratisering, verkokering, anonimisering). 

De groei-fase van de verzorgingsstaat, zo realiseert 
de Partij van de Arbeid zich, is afgesloten; de fase 
van het creatieve 'beheer' is aangebroken. 
Uitbreiding van de collectieve sector kan niet meer, 
zoals vroeger, automatisch met maatschappelijke 
vooruitgang gelijkgesteld worden; het omgekeerde, 
namelijk privatisering en deregulering van de col
lectieve sector, overigens ook niet. 

3) 
dat zich de afgelopen periode aanzienlijke verschui
vingen in de internationale sociaal-economische, 
politieke en culturele verhoudingen hebben voorge
daan; verschuivingen die de verhouding tussen rijk
dom en armoede in de wereld een geheel ander aan
zien geven; en die, net als de onder 2) genoemde 
veranderingen in de Europese welvaartsmaatschap
pijen zelf, van grote betekenis zijn voor het sociaal
democratische programma van de toekomst. In het 
bijzonder gaat het daarbij om: 

- de verdere internationaliserin9 van produktie en han

del, onder invloed van technologische ontwikke
lingen (verkeer en vervoer; informatica) en een 
welbewuste liberalisering van het handels- en 
kapitaalverkeer; en het ontstaan van nieuwe 
groeipolen in de wereldeconomie, die de econo
mische krachtsverhoudingen op lange termijn 
aanzienlijk kunnen veranderen. 

'Globalisering' heeft grote gevolgen voor het natio
nale beleid waarop de sociaal-democratie na de oor
log zo sterk heeft geleund. Ze maakt hen afhankelij
ker van ontwikkelingen elders in de wereld - en 
niet aileen op economisch gebied. Westerse Ianden 
worden niet aileen geconfronteerd met de milieu
schade die in eigen regio is aangericht, maar ook 
met de ecologische gevolgen van een snelle indus-
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trialisering in Azie - zoals ze ook sneller dan vroe
ger de effecten van hongersnoden, economische 
malaise en terreur elders in de wereld te verwerken 
krijgen (bijvoorbeeld in de vorm van toenemende 
immigratie). 

Met de toegenomen interdependentie zijn de 
economische, politieke en culturele hulpbronnen in 
de wereld niet ineens veel gelijker verdeeld. Wei 
biedt ze kansen voor een mondiale spreiding van 
welvaart, vrijheid en ontwikkelingskansen op lange
re termijn; 

- het ontstaan van nieuwe vormen van (reBionaal) con

flict en 9eweld, mede onder invloed van de val van 
het communisme en van het einde van een Koude 
Oorlog, die op wereldschaal de dreiging van 
nucleaire vernietiging inhield, maar die veelloka
le conflicten bevroor. 

Deze 'nieuwe' conflicten zijn van etnische aard, al of 
niet aangewakkerd door onderontwikkeling en de 
afbrokkeling van recent gevestigde staatsstructuren; 
religieus gei'nspireerd, bijvoorbeeld waar fundamen

. talistische bewegingen de strijd aanbinden met eco-
nornische en culturele modernisering (met opnieuw 
onderontwikkeling en een sterke bevolkingsdruk als 
voedingsbodem); en/ of ingegeven door geo-politie
ke belangentegenstellingen, waaronder claims op 
grondstoffen en op watervoorziening. 

Daar tegenover staat de positieve invloed die 
globalisering in een aantallanden op het democrati
seringsproces lijkt uit te oefenen - maar die, naar 
het zich nu laat aanzien, wei eens sterk aan de eco
nomische conjunctuur gebonden zou kunnen zijn . 

-de opmars van een anBlosaksisch, sterk.financieel Beo

rienteerd kapitalisme. Tegen de achtergrond van de 
mondialisering van economie en cultuur verliest 
de sociale markteconomie, die zich in de naoor
logse periode in Europa, in Australie en Nieuw
Zeeland en in beperkte vorm ook in de Verenigde 
Staten gevestigd had, langzamerhand terrein. 
Vanaf het begin van de jaren tachtig beginnen 
werkloosheid en arbeidsonzekerheid tot diep in 
de verzorgingsstaten door te dringen; de inko
mens- en vermogensongelijkheid neemt, na een 
lange periode van betrekkelijke nivellering, weer 
toe - zij het in sommige Ianden, mede afhankelijk 
van het beleid, sterker dan in andere. 

T wee factoren spelen bij deze ontwikkeling een 

belangrijke rol. Enerzijds een verandering in de eco
nornische structuur: de opkomst van een flexibele, 
kennis-intensieve diensten-economie - waarop een 
nationaal 'Keynesiaans' beleid (macro-economische 
sturing via opvoering van de bestedingen; een sterke 
uitbreiding van sociale zekerheid en collectieve 
voorzieningen) nauwelijks nog vat heeft. Anderzijds 
het toenemende gewicht van een op Amerikaanse en 
Engelse marktverhoudingen geschoeid kapitalisme. 
Dit kapitalisme-nieuwe stijllaat zich leiden door het 
primaat van de beurs (winst per aandeel), hetgeen 
ten koste gaat van een bredere belangenafweging en 
van de continuiteit van de onderneming; stimuleert 
financieel-economische schaalvergroting, met ver
gaande machtsconcentraties in het internationale 
bedrijfsleven als gevolg; en brengt een steeds groter 
deel van het maatschappelijk lev en ( op het terrein 
van sport, onderwijs en cultuur, media, sociale 
zekerheid en zorg) onder commerciele invloed, bui
ten bereik van het publiek domein. 

De mondialisering van de economie staat voor de 
PvdA op zichzelf niet ter discussie; de vraag luidt: 
hoe deze mondialisering te reguleren en haar aan 
kriteria van sociale, politieke en culturele ontwik
keling te binden? Weet de liberale vrije markt-ideo
logie, die de wereldmarkt naar een bepaald type 
kapitalisme (het anglosaksische) wil modelleren, 
verder terrein te winnen? Of krijgt het naoorlogse 
sociaal-democratische streven naar een 'Keyne
siaanse' verzorgingsstaat een waardige (internatio
nale) opvolger? 

OVERWEEGT 

(met betrekking tot de uitgangspunten waardoor de 
sociaal-democratie zich laat leiden): 

4) 
dat aan het sociaal-democratisch streven een harts

tocht voor politiek ten grondslag ligt; de overtuiging 
dat het gezamenlijk vormgeven aan de maatschap
pelijke ontwikkeling, op basis van democratische 
menings- en besluitvorming en de daarbij behoren
de strijd om de interpretatie van het algemeen 
belang, een wezenlijk onderdeel van het menselijk 
bestaan vormt. 

Deze hartstocht voor politiek wordt getemperd 
door het besef dat ze gevaarlijke kanten heeft; door 
het inzicht: 

- dat politiek niet 'alles' is'; dat - gelukkig - maar 
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een beperkt, goed te omschrijven deel van het 
menselijk handelen aan democratische menings
en besluitvorming onderworpen is; 

- dat politiek en overheid niet met elkaar vereen
zelvigd moeten worden; dat het politieke Ieven 
zich ook buiten, en zelfs tegenover, de overheid 
afspeelt; 

- dat politiek niet almachtig is - niet aileen vanwege 
de weerbarstigheid van de samenleving waarop 
menige politieke hervorming is stukgelopen, 
maar ook omdat de beginselen waarop de sociaal
democratie zich, net als andere politieke stromin
gen, beroept, in een spanningsverhouding tot 
elkaar staan; minder mooi in elkaars verlengde 
liggen dan de leuze 'vrijheid, gelijkheid en broe
derschap' suggereert. 

Politiek is daarom, in laatste instantie, kiezen - in het 
(soms: tragische) besef dat men altijd ook iets ver
liest. Zo'n 'waardenpluralisme' vormt de beste 
bescherming tegen elke totalitaire of fundamentalis
tische verleiding; houdt de 'heilstaat' op afstand; 

S) 
dat de sociaal-democratie haar beginselen, met de 
emancipatie als overkoepelend streven, niet moet 
veranderen, maar, in het Iicht van de geschetste 
ontwikkelingen, opnieuw moet interpreteren. In 
traditionele volgorde: 

-de vrijheid, die niet zonder de gelijkheid kan, zoals 
omgekeerd gelijkheid aileen in een vrije samenle
ving duurzaam gestalte kan krijgen. 

Vrijheid staat voor het wezenlijk belang van indivi
duele autonomie; van de vrijmaking van individuen 
uit de dwang die armoede, uitbuiting en onderdruk
king, en traditionele, op 'vanzelfsprekende' onder
schikking gebaseerde gemeenschappen op hen uit
oefenen; van het individu als producent, als zin- en 
vormgever, wiens/wier voorkeuren en talenten zo 
goed mogelijk tot hun recht dienen te komen. Het 
vrijheidsbegrip behoudt in onze samenleving een 
kritische functie (kritiek bijvoorbeeld op traditione
le gezagsopvattingen in sommige allochtone cultu
ren, maar ook op de 'heimelijke' normering waar
aan burgers door de commercie en door bureaucra
tische instellingen worden onderworpen), zoals het 
ook de aspiraties van burgers voedt om hun Ieven te 
veranderen - bijvoorbeeld door het combineren 
van arbeid en zorg, of door het doorbreken van de 

standaard-levensloop (leren- werken - rusten). 
Het vrijheidsbegrip is echter ook, nude emanci

patie van de meeste burgers - in termen van wel
vaart, mondigheid en bewegingsvrijheid - zo sterk is 
toegenomen, aan een herijking toe; aan een sterkere 
nadruk op de grenzen die de rechtsstaat, en de daarin 
vastgelegde 'gedeelde moraal', aan de individuele 
vrijheid stelt; en aan een visie waarin individuele 
emancipatie niet tegenover gemeenschap en gemeen
schapsvorming wordt geplaatst, maar de basis vormt 
voor vrijwillige groeps- en gemeenschapsvorming. 

Deze combinatie van vrijwilligheid en norme
ring vormt niet aileen de beste basis voor de beplei
te samenhang in een individualistische samenleving 
als de onze, maar kan ook als verbindingsschakel 
dienen in een multiculturele samenleving, waarin 
de verhouding tussen individu en gemeenschap vaak 
op heel verschillende manieren gelnterpreteerd 
wordt. 

Evenzo client individuele autonomie gekoppeld te 
worden aan een bewuste, op respect gebaseerde om
gang met de natuur, waarbij sociaal-democraten de 
genadeloze instrumentalisering van die natuur wil
len terugdringen, zonder deze voor een houding van 
menselijke deemoed en onderworpenheid in te ruilen. 

Het ideaal van duurzaamheid geeft een nieuwe 
wending aan het vrijheidsbegrip, en wei door de 
horizon naar tijd en ruimte te verruimen. Vrijheid 
wordt meestal opgevat als een vermogen dat op een 
bepaald tijdstip wordt uitgeoefend (het maken van 
een vrije keuze) of een conditie die in een bepaalde 
toestand wordt ervaren (je ergens vrij kunnen voe
len). Duurzame ontwikkeling is vrijheid plus ruim
te- en tijdsdimensie : wie rationed van haar vrijheid 
gebruik wil maken of zich in een toestand van vrij
heid wil bevinden, moet erop letten dat het gebruik 
van de vrijheid zelf niet de voorwaarden voor vrij
heid in de toekomst ondergraaft. 

-de aeJijkheid, die in I 977 nogal absoluut opgevat 
werd (een samenleving waarin 'de kwaliteit van 
het bestaan voor iedereen gelijk is'), maar die -
zowel vanwege de grote maatschappelijke onge
lijkheid elders in de wereld als vanwege de ver
minderde ongelijkheid hier - een interpretatie 
verdient die minder nadruk op details legt; waarin 
een gelijke toegang tot essentiele hulpbronnen 
(waaronder sociale zekerheid, onderwijs, zorg) 
minstens zo belangrijk is als het corrigeren van het 
'koopkrachtplaatje'; en waarin gelijkheid op uit-
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eenlopende terreinen niet aan een en hetzelfde 
kriterium wordt afgemeten ('complexe gelijk
heid'). Aldus wordt het gelijkheidsideaal zo goed 
mogelijk verzoend met het in een individualisti
sche, multiculturele samenleving zo belangrijke 
'verschil met de anderen'. 

De sociaal-democratie client een dergelijke hulp
bron-gelijkheid echter op twee punten te amende
ren. In de eerste plaats zijn er vormen van maat
schappelijke achterstand en achterstelling die niet 
met behulp van een generiek bronnen-beleid op te 
heffen zijn; specifieke maatregelen voor de 
betreffende bevolkingsgroepen zijn dan geboden 
(voorbeeld: verbetering van de positie van gehandi
capten op de arbeidsmarkt, waarbij een land als 
Nederland ver achterloopt). In de tweede plaats 
veronderstelt zo 'n bronnenbeleid dater a! een zeke
re nivellering van inkomens en vermogens heeft 
plaatsgevonden - en dat die nivellering ook intact 
blijft. De beide uiteinden van de inkomens- en ver
mogensverdeling dienen, met andere woorden, 
scherp bewaakt te worden. Materiele armoede 
moet worden bestreden, zoals de hoogste inkomens 
aan bepaalde rechtvaardigheidskriteria (geleverde 
prestaties) gebonden moeten blijven - en aanzien
lijk zwaarder dan gemiddeld door de fiscus aangesla
gen moeten worden. 

Oat laatste niet uit jaloezie, maar omdat zo'n bij
drage naar draagkracht een essentieel onderdeel is 
van het maatschappelijk contract in een fatsoenlijke 
samenleving - en omdat in een land als Nederland 
de noodzaak van inkomensherverdeling weliswaar 
is verminderd, maar allerminst verdwenen. 

- de solidariteit, dat wil zeggen het besef en de 
vormgeving van lotsverbondenheid tussen de 
!eden van een samenleving - of het nu economi
sche, sociale dan wei nieuwe (ecologische) risi
co's betreft; binnen en tussen afzonderlijke !an
den; binnen en tussen generaties. De sociaal
democratie legt daarbij van oudsher sterke nadruk 
op de 'vertikale' dimensie van solidariteit; op de 
binding tussen sterken en zwakken; tussen dege
nen die het 'maken' en degenen die, om welke 
reden dan ook, minder weerbaar zijn en niet goed 
mee kunnen komen. Solidariteit drukt gemeen
schapsgevoel en onderlinge betrokkenheid uit tus
sen !eden van een samenleving. 

Dit solidariteitsbegrip, onlosmakelijk verbonden 
met het streven naar sociale rechtvaardigheid, 

vraagt aan het begin van de 2 1 e eeuw enerzijds om 
een zekere verzakelijking ( ook ten opzichte van 
1 9 7 7), in de zin dat mensen uitdrukkelijk een eigen 
verantwoordelijkheid voor hun lotsverbetering 
wordt gelaten - en daarop worden aangesproken; 
maar anderzijds meer dan ooit om een moreel 
appel, omdat het, anders dan ten tijde van de 
opkomst van de arbeidersbeweging, niet meer om 
meerderheden-in-nood gaat die, aileen a! door de 
kracht van het getal, voor hun belang gehoor kun
nen krijgen - maar om minderheden in eigen land 
en om (voor de kiezer) onzichtbare meerderheden 
elders in de wereld. In deze zin dienen we het 
begrip burgerschap opnieuw te waarderen . 

Het aldus combineren van zakelijkheid en grote 
morele overtuigingskracht vormt een van de moei
lijkste opgaven waarvoor de Partij van de Arbeid 
staat. 

Bovenstaande uitgangspunten zijn ondeelbaar, 
dat wil zeggen dat ze op de wereld als geheel van 
toepassing zijn en niet aileen op bepaalde Ianden of 
regie's. Oat mag echter niet betekenen dat de uit
werking die ze in Europa hebben gekregen, heilig 
wordt verklaard. Het internationalisme van de soci
aal-democratie wint aan kracht naarmate ze zich 
meer van de omstandigheden en ervaringen elders 
in de wereld aantrekt; en ze zich realiseert dat ze in 
de strijd om de welvaartsverdeling op wereldschaal, 
niet de hoofdrol speelt - zo ze die strijd, als verte
genwoordiger van de welvarende lagere en midden
inkomensgroepen in Westeuropa, al niet tegen
werkt. 

6) 
dat het niet aileen beginselen, dat wil zeggen more
le uitgangspunten, zijn die de sociaal-democratie 
kenmerken. Die beginselen komen tot uitdrukking 
in (en worden op hun beurt gevoed door) bepaalde 
opvattingen over de organisatie van de samenleving. 
Een belangrijk voorbeeld daarvan is het leerstuk van 
de gemengde economie, dat nog niets aan actualiteit 
heeft verloren. 

De sociaal-democratie heeft niet altijd op dit 
standpunt gestaan. Het sociaal-democratisch den
ken evolueerde in de loop van deze eeuw van volle
dige socialisatie, via een door de gemeenschap 
gecontroleerde economie, naar een sociale markt
economie, waarin een compromis tussen kapitaal en 
arbeid gestalte kreeg. De markteconomie werd niet 
Ianger als vijandig gebied beschouwd. Het was een 
systeem geworden waarvoor- uit een oogpunt van 
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politieke vrijheid en economische efficiency - geen 
alternatief bestaat - zij het dat over de spelregels 
van het systeem heftig en duurzaam gestreden zou 
moeten worden. Een democratie, zo luidt het gelijk 
van de sociaal-democratie tegenover het traditione
le socialisme (van autoritaire, anarchistische dan 
wel burgerlijke signatuur), kan niet zonder een 
markt-economie, zoals omgekeerd de markt poli
tieke regulering en maatschappelijke bei:nvloeding 
nodig heeft om haar beloften van welvaart en vrij
heid waar te maken; en om te verhinderen dat de 
markt-economie een gecommercialiseerde markt
maatschappij wordt. 

Met andere woorden: organisatie en tempering 
van de vrije ondernemingsgewijze produktie vor
men geen zuiver instrumentele kwestie. Alleen een 
markteconomie die, van overheidswege en anders
zins, gereguleerd en bemvloed wordt (onder meer 
via ge·institutionaliseerd overleg tussen overheid, 
werkgevers en werknemers) en die ruimte laat voor 
andere, niet-winstgebonden vormen van econo
misch handelen, voldoet aan sociaal-democratische 
maatstaven. De vorm van die gemengde economie 
kan naar omstandigheden varieren. Maar wie haar 
als doelstelling loslaat, resp. vergeet om haar onder 
gewijzigde omstandigheden opnieuw vorm te 
geven, staat onthand tegenover de destructieve 
kracht die een aan zichzelf overgelaten economisch
technologisch systeem kan ontwikkelen; tegenover 
de oude en nieuwe onrechtvaardigheden die een 
kapitalistische markteconomie kenmerken; en niet 
in de laatste plaats tegenover het oprukken van de 
macht van het geld op terreinen waar het weinig of 
niets te zoeken heeft. 

Daarbij maakt de sociaal-democratie, anders dan 
de vrije markt-ideologie, onderscheid tussen wat 
het marktmechanisme wei en niet vermag en in 
welke sectoren, en onder welke voorwaarden, het 
toepasbaar is; tussen het stimuleren van een 'onder
nemerscultuur', waarin technologisch en commer
cieel vernuft elkaar gemakkelijk weten te vinden, en 
een blind geloof in lastenverlichting en kostenbe
perking; tussen een slim gebruik van marktwerking 
en de retoriek van maximale privatisering en dere
gulering; tussen 'scheppende' ondernemers, op 
zoek naar een behoorlijk rendement, en financiele 
conglomera ten die het maken van geld met geld tot 
ultieme doelstelling hebben verheven. 

De sociaal-democratie zal, zo concludeert de 
PvdA, haar inhoudelijk zwaartepunt moeten blijven 
vinden in het streven naar beperking van onze 

afhankelijkheid van economie en technologie en in 
de strijd tegen de heerschappij van het geld over de 
mens en haar/zijn leefomgeving. 

7) 
dat de vernieuwinB van de democratie, naast de strijd 
voor sociale vooruitgang, altijd een centrale plaats 
in het sociaal-democratisch denken heeft ingeno
men . Daarbij werd de parlementaire democratie 
opgevat als de basis, van waaruit medezeggenschap 
en participatie zich over de verschillende sectoren 
van de samenleving uitbreiden. 

Dit streven verdient opnieuw een centrale plaats 
in het sociaal-democratisch programma, gegeven de 
sterk gewijzigde maatschappelijke voorwaarden 
waaronder politiek bedreven wordt. De verschui
ving van een bevels- naar een onderhandelingshuis
houding en de toegenomen zelfstandigheid van bur
gers doet de behoefte opkomen aan nieuwe partici
patiemogelijkheden, in aanvulling op de representa
tieve democratie (bijvoorbeeld: het referendum). 
Daarnaast spelen discussie en besluitvorming over 
belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zich 
steeds meer buiten de traditionele politieke arena's 
af: op de hoofdkantoren van grote internationale 
ondernemingen; bij de ontwikkeling van nieuwe 
technologische systemen; in en tussen ambtelijke 
diensten; in de Europese en andere internationale 
organisaties; op lokaal niveau; in scholen, zieken
huizen en laboratoria . 

Deze 'verplaatsing van de politiek' vraagt om 
nieuwe vormen van controle, verantwoording en 
overleg. Soms kunnen deze worden gevonden in 
bestaande politieke instituties (zoals een betere 
nationale politieke controle op Europese besluitvor
ming); soms in de democratisering van deze maat
schappelijke arena's (door versterking van de positie 
van werknemers en andere 'stakeholders', incl. ver
groting van de openbaarheid van de besluitvorming 
in bedrijven, organisaties en instellingen). 
Uitbreiding van de sociale democratie gaat niet ten 
koste van de parlementaire democratie, maar ver
sterkt die juist in vee! gevallen - bijvoorbeeld waar 
de vorming van macht en tegenmacht, expertise en 
contra-expertise, bij ontwikkeling en toepassing van 
nieuwe technieken, de politiek eindelijk in staat stelt 
om alternatieve beleidsopties op het spoor te 
komen. 

Een vernieuwing van de democratie langs deze 
lijnen vormt voor de PvdA niet zo maar een onder
dee! van haar programma. Ze beschouwt de demo-
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cratie, die veel verder reikt dan de gei'nstitutionali
seerde politiek, als een belangrijk middel om maat
schappelijke samenhang te bewerkstelligen; om -
langs de weg van overleg, debat en conflict -
gemeenschappelijk de waarden te bepalen waarop 
een samenleving zich baseert ('hoe willen wij 
Ieven?') . 

BESLUIT 

(met betrekking tot het door de PvdA te voeren 
lange termijn-beleid): 

8) 
de internationale dimensie van de sociaal-democra
tische beginselen vee! zwaarder aan te zetten dan tot 
dusverre gebruikelijk is - ook bij de vormgeving van 
het nationale beleid. Internationale samenwerking 
is vee! meer dan een middel om het nationaal belang 
te verdedigen. Zij client in de eerste plaats een 
beginsel: het helpen bestrijden van een onthutsende 
armoede; van het geweld en de onderdrukking 
waaraan delen van de wereld zijn blootgesteld; en 
van de mondiale milieuvernietiging - ook als die 
bestrijding niet zonder meer strookt met het eigen 
nationale dan wei Europees belang. 

In dat kader zal de Partij van de Arbeid zich de 
komende jaren, samen met verwante partijen en 
maatschappelijke organisaties, met kracht inzetten 
voor institutionele en beleidshervormingen, gericht 
op een semensde economie op wereldschaal. Dat wil zeg
gen: voor een internationale markteconomie die 
enerzijds ruimte schept voor vrij, creatief onderne
merschap - en ondernemers in dat opzicht ook de 
erkenning geeft die ze verdienen; maar die anderzijds, 
door interventie van internationale instellingen en 
door de 'countervailing power' van de 'civil society' 
(vakbondsactie e .d.), in het teken komt te staan van: 

- een vergaande vermindering van de welvaartsver
schillen in de wereld; als ergens het ideaal van 
'herverdeling' z'n relevantie behouden heeft, dan 
wei hier; 

- binding van de internationale produktie en handel 
aan sociale, humanitaire en ecologische normen 
en daarmee: regulering van de beleidsconcurren
tie tussen nationale overheden; een internationaal 
belastingstelsel waarin de sterkste schouders de 
zwaarste lasten dragen; 

- 'vermaatschappelijking' van grate internationale 
ondernemingen, in de zin van een grotere betrok
kenheid van overheden en maatschappelijke orga-

nisaties bij (des )investeringsbeslissingen die het 
bedrijfsbelang verre te hoven gaan. 

De PvdA komt daarmee op voor een 'stakeholder 
economy' (verantwoordings-economie) waarin het 
bedrijfsleven, nationaal en internationaal, op zijn 
maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt aan
gesproken en een andere, bredere afweging van 
belangen mogelijk wordt gemaakt. Ze keert zich 
tegen de ook in Europa veld winnende 'shareholder 
economy', die de aandeelhouder in de particuliere 
onderneming een overheersende rol toekent. 

Op basis hiervan zal de PvdA zich onder meer 
beijveren voor: een stelsel van 'free and fair trade' 
(waaronder waarborging van het recht van nationa
le overheden om, waar nodig, de investeringsvrij
heid van (internationale) bedrijven in te perken); 
herregulering van het internationale financiele ver
keer (inclusief een internationale kapitaalbelasting); 
en op het niveau van de onderneming: invoering van 
nieuwe vormen van overleg en interpellatie 
(betrokkenheid van consumenten- en milieuorgani
saties bij produkt-ontwikkeling; internationale, 
nationale dan wellokale 'codes of conduct'). 

De gemengde wereldeconomie heeft wei een 
prijs - in de vorm van overdracht van inkomen; de 
kosten van technische en voedselhulp en van vluch
telingenopvang (ter plaatse en in Europa); en van 
een geleidelijke openstelling van de 'eigen' arbeids
en produktmarkten (zonder van ontwikkelingslan
den direct hetzelfde te eisen). Dat dwingt tot een 
behoedzaam scenario t. a. v. verdere welvaartsgroei 
in de rijke Ianden. 

Vanuit Nederland gezien vormt de Europese 
Unie, mits zwaarder politiek opgetuigd en onder
worpen aan een betere democratische controle, het 
belangrijkste instrument om de betreffende mon
diale hervormingen te realiseren; een essentiele 
schakel tussen een nationale en een internationale 
gemengde economie. Ze vormt ook, in breder ver
band, een belangrijk middel voor de opbouw van 
een internationale rechtsorde (met een bijbehorend 
systeem van onafhankelijke rechtspraak en rechts
handhaving) en voor een internationale regeling van 
de vluchtelingenproblematiek. 

Eens werd gezegd: 'Europa zal sociaal-democra
tisch zijn of zal niet zijn'. Nu geldt, bescheidener en 
consequenter: de sociaal-democratie zal Europees zijn rif 
niet zijn. Of daarmee de doelstellingen van de soci
aal-democratie echt worden gediend, zal afhangen 
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van de 'interne', maar vooral ook 'externe' orienta
tie die de Europese Unie kiest - en van het vermo
gen van Ianden als Nederland om zich, ook buiten 
Europa om, met andere delen van de wereld te blij
ven engageren. 

9) 
haar beleid m.b.t. economische structuur, milieu, 
werkgelegenheid en sociale zekerheid, en de 
bescherming van de natuurlijke omgeving in dienst 
te stellen van een verzoeninB van arbeid, milieu en eman

cipatie; van een economische ontwikkeling die 
zowel recht doet aan de emancipatie van de mens als 
aan de zorg voor de natuurlijke omgeving. 

Technologische innovatie zal daarbij, inspelend 
op de kennis-economie die zich begint af te teke
nen, van grote betekenis zijn; ondernemers zullen 
bij de daadwerkelijke toepassing van die techniek -
zowel t.a. v. de organisatie van de arbeid als van een 
milieu-georienteerde economie - een sleutelrol 
vervullen. Maar dit geloof in technische vooruit
gang en creatief ondernemerschap mag niet het 
zicht benemen op de spanning tussen voortgaande 
econornische groei, de emancipatie in en van betaal
de arbeid, en een waardige, scheppende omgang 
met de natuur (varkens en leghennen niet uitgezon
derd). Betaald werk client zeker niet per definitie, 
los van de omstandigheden en voorwaarden waar
onder ze verricht wordt, de emancipatie van men
sen - en moet in een nieuw, op de aspiraties van 
werknemers en werkzoekenden gebaseerd perspec
tief worden geplaatst. Een ingrijpende milieupoli
tiek hoeft op lange termijn niet sterk ten koste van 
het welvaartspeil te gaan, mits de gewenste techni
sche en economische doorbraken daadwerkelijk 
plaatsvinden en de macht van gevestigde belangen
groepen wordt geneutraliseerd. 

In dat verband pleit de PvdA voor: 
- een open, pluriform arbeidsbestel, gebaseerd op het 

recht op arbeid en op een koppeling van sociale 
zekerheid en arbeidsparticipatie; maar ook op het 
inzicht dat betaalde arbeid, in termen van indivi
duele ontplooiing en maatschappelijke integratie, 
in onze samenleving geen allesoverheersende 
plaats (meer) inneemt. 

Dat vraagt om een werkgelegenheids- en sociale 
zekerheidsbeleid waarin, naast loonkostenbeper
king, uitbreiding van arbeidsplaatsen en een inten
sieve begeleiding van (jonge) langdurig werklozen, 
een belangrijke plaats wordt ingeruimd voor: ver-

betering van de kwaliteit van de arbeid (en vormen 
van overleg en besluitvorming die dat op bedrijfsni
veau mogelijk maken); nieuwe combinaties van 
werk- en ondernemerschap; verdere verkorting van 
de gemiddelde arbeidstijd; het afwisselen van 
arbeid, zorg en educatie; en vrijwilligerswerk als 
complement van resp. alternatief voor betaalde 
arbeid. Het vraagt ook, niet in de laatste plaats, om 
een behoorlijk uitkeringsniveau - een minstens zo 
effectief wapen tegen uitsluiting en marginalisering 
als welk werkgelegenheidsbeleid dan ook. 

- een ecoloaische moderniserinB van de economie, met 
als belangrijkste bestanddelen: publieke en priva
te investeringen, gericht op verhoging van de 
milieuproduktiviteit in eigen regio, maar ook 
elders in de wereld; een vee] striktere, technische 
doorbraken forcerende regulering van milieu
schade en geluidshinder - in combinatie met de 
introductie van verhandelbare gebruiksrechten; 
binding van nieuwe infrastructurele projecten 
(zoals op het terrein van de luchtvaart) aan een 
andere, selectieve groei; een verschuiving van de 
belastingdruk van (laagbetaalde) arbeid naar 
milieu en kapitaal; aanvaarding van het 'voor
zorgs-principe' t.a. v. de milieu- en gezondheids
risico 's van bestaande en nieuwe technieken; 

In het verlengde daarvan: de bevordering van een 
nieuw type economie, waarin kennis een hoofdrol 
vervult; waarin infrastructurele uitgaven vooral in 
deze richting worden aangewend; waarin de 
arbeidsorganisatie verregaand wordt aangepast aan 
de verwerving, vernieuwing en uitwisseling van 
sociaal en cultureel kapitaal; en waarin de politieke 
strijd in toenemende mate de aanwending en de 
(her)verdeling van dat sociale en culturele kapitaal 
over de bevolking tot inzet zal hebben- inclusief de 
positie van degenen die, vanwege maatschappelijke 
en/ of persoonlijke factoren, in een kennis-georien
teerde ('meritocratische') samenleving niet goed 
mee kunnen komen. 

- in het algemeen: een grotere nadruk op de kwali
teit van produkten en produktieprocessen; en op 
een matiging van de particuliere welvaartsstijging 

- beide ingredienten van een minder groei
gefixeerde samenleving, waarin consumptiebe
perking ('minder is beter') zich niet meer tot klei
ne subculturen beperkt. 

Dat laatste is voor de PvdA geen gemakkelijk te 
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realiseren (of zelfs maar: te propageren) doelstel
ling . Ze bindt zich- in de strijd tegen oude en nieu
we ongelijkheden en voor welvaartsvergroting voor 
mensen met een bescheiden inkom en- steeds weer 
aan een expansie van de economie die ze om andere 
(ecologische, culturele) redenen eigenlijk zou moe
ten betwisten; aan een groei-logica, die van grenzen 
aan die groei, van verzadiging en van een levenslus
tige 'economie van het genoeg' niet wil weten. 

10) 
zich nadrukkelijk te verbinden met de versterking van 

het publiek domein; waarborg en uitdrukking van de 
kwaliteit van het bestaan. Aan zo'n publiek domein, 
dat beslist niet met overheid en overheidsinvloed 
gelijkgesteld mag worden, zijn verschillende, deels 
overlappende dimensies te onderscheiden: 

- een democratische rechtsstaat; dat wil zeggen: een 

oncifhankelijk rechtssysteem dat het handelen van de 
overheid, nationaal en boven-nationaal, maar ook 
dat van burgers en organisaties, aan de 
(grond)wet bindt - en dat tegen machtsmisbruik 
en onbehoorlijk bestuur bescherming biedt; een 

responsiif openbaar bestuur, dat burgers en maat
schappelijke organisaties bij het beleid betrekt 
( ook al omdat de overheid eenvoudigweg niet 
slim genoeg is om het allemaal aileen te doen); dat 
het lokaal bestuur ( dichtbij de burgers en als coun
tervailing power) een belangrijke plaats toekent; 
dat het probleemoplossend vermogen van de 
samenleving helpt versterken; en dat, mede in dat 
kader, de democratisering van nieuwe (Europese) 
bestuurslagen enerzijds, van ondernemingen en 
maatschappelijke instellingen anderzijds bevor
dert; 

- een cultuurpolitiek die, in het kader van het stre
ven naar 'culturele democratie': 

• het onderwijs waardeert als voorbereiding op 
het beroepsleven (kennis-economie) en als bron 
van algemene maatschappelijke en culturele 
vorming - in plaats van als grootschalige toele
verings-machine voor de arbeidsmarkt; en die 
het onderwijs tegen commercialisering 
beschermt; 

• die zich de uitwisseling van levensstijlen en van 
culturen (interculturaliteit) ten doe! stelt en 
sociaal-culturele segregatie afremt - en vanuit 
die invalshoek het beleid t.a.v. stedelijke ont
wikkeling, recreatie, media en kunst vorm
geeft. Daarbij client de toegankelijkheid van het 

publieke domein, waaronder de veiligheid van 
burgers, zoveel mogelijk gewaarborgd te wor
den. 

De politiek client daarnaast het debat over consump
tiepatronen, maar ook bijvoorbeeld over artistieke 
voorkeuren, te stimuleren (over smaak valt welde
gelijk te twisten); en misschien we! in de allereerste 
plaats, nationaal en internationaal, de uitwisseling 
tussen culturen te bevorderen - in een tijd dat de 
vreedzame coexistentie van uiteenlopende culture
le en religieuze opvattingen/levenswijzen steeds 
hoger op de politieke agenda komt te staan; en we, 
bijvoorbeeld, in het Westen net zoveel van de Islam 
kunnen leren als de islam van ons - en misschien 
nog we! meer; 

- een hoog niveau van publieke voorzieningen (zorg, 
onderwijs, sociale zekerheid, openbaar vervoer), 
onder uiteindelijke verantwoordelijkheid van de 
(lokale, nationale, bovennationale) overheid. 
W aar de verzorgingsstaat een grote omvang heeft 
aangenomen, zullen kwaliteit, doelmatigheid en 
legitimiteit van deze voorzieningen moeten wor
den verbeterd door betrokkenen een directer 
belang te geven bij een zuinig gebruik van collec
tieve middelen; maar ook door inschakeling van 
vrijwilligers en stimulering van de zelf-organisatie 
van burgers; en door ontwikkeling van nieuw 
publiek en van publiek-privaat initiatief, onder 
sterke inhoudelijke regie van de politiek en 
gericht op binding van particuliere ondernemin
gen aan publieke doelstellingen. Aldus wordt, a! 
experimenterend, de valse keuze ontweken tus
sen traditioneel-socialistische en traditioneel-libe
rale oplossingen; tussen permanente groei van de 
collectieve sector en privatisering als panacee. 

De prijs van omvangrijke, algemeen toegankelijke 
voorzieningen blijft een relatiefhoge belastingdruk, 
die het zwaarst op de sterkste schouders client te 
rusten - en die het 'profijt van de overheid' aldus 
naar draagkracht over de bevolking spreidt. 

nodigt een ieder, in en buiten de PvdA, uit om over boven

staande van gedachten te wisselen; 

en weigert, zolang de uitgangspunten van de Partij van de 

Arbeid niet opnieuw zijn giformuleerd, over te gaan tot de 

orde van de dag. 




