
Blair of Brown? 
Het beleid van 

New Labour* 
- staatsrechtelijke hervor
ming en de verhouding tot 
Europa. 

'Unlike the old left, we 
wantamarketeconomy. Un
like the new right, we do 
not want a market society. 

We want renewed social 
democracy.' 

PETER ROBINSON 

TONY BLAIR, 

Econoom; verbonden aan het Institute for 

Public Policy Research (IPPR), 

Deze drie thema's zullen in 
het navolgende uitvoeriger 
worden behandeld. 

november 1998 
een oncifhankelijke, aan de Labour Party 

selieerde denktank in Landen 
Bij een terugblik op wat 

regeringen hebben gepres
teerd, ontstaat al gauw de 

indruk dat daaraan een coherent programma ten 
grondslag heeft gelegen. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor hetThatcherisme. Achteraflijkt het voor priva
tisering van de collectieve sector een belangrijke 
plaats te hebben ingeruimd . Maar diezelfde priva
tisering is in het verkiezingsprogramma van de 
Conservatieven uit 1979 in het geheel niet terug te 
vinden. 

'The outstanding faults of 
the economic society in which we live are its failure 
to provide for full employment and its arbitrary and 
inequitable distribution of wealth and income.' 
J.M.KEYNES, 1936 

Sinds centrum-linkse regeringen in de Europese 
Unie in de meerderheid zijn, is er enige opwinding 
ontstaan over de mogelijkheid van een nieuw soci
aal-democratisch 'project'. Die opwinding zou al 
gauw aanzienlijk verminderen, als we ons zouden af
vragen wat Blair, Jospin en Schroder nu precies ge
meen hebben. 

De 'derde weg' die de nieuwe Labourregering is 
ingeslagen, kan worden omschreven als een poging 
om een efficiente, welvarende markteconomie te 
combineren met een sterke mate van maatschappe
lijke cohesie. Maar dat is een doelstelling die natuur
lijk door elke naoorlogse sociaal-democratische re
gering is nagestreefd 

Regeringen kunnen veel beter beoordeeld wor
den op wat ze doen dan op wat ze zeggen. Boeken, 
artikelen en seminars over de derde weg lijden over 
het algemeen aan een verregaand gebrek aan held ere 
beleidsaanbevelingen. Als de regering-Blair zichzelf 
zo nadrukkelijk als 'niet-ideologisch' en 'pragma
tisch' presenteert, kan ze het beste gekarakteriseerd 
worden aan de hand van de concrete initiatieven die 
ze heeft genomen op cruciale beleidsterreinen als: 

- het econornisch beleid (inclusief milieupoli
tiek); 
- de hervorming van de verzorgingsstaat (in 
het bijzonder sociale zekerheid, gezondheids
zorg en onderwijs); 

Het programma waarmee Labour vorig jaar de 
verkiezingen won, was met opzet gematigd. Het 
moest aantrekkelijk zijn, maar tegelijkertijd het 
grote kiezerspubliek geruststellen. Pas na de verkie
zingen hebben de strategie en de beleidsvoorne
mens van de regering een duidelijke vorm aangeno
men. Daarbij kunnen zes cruciale elementen wor
den onderscheiden: 

a) een behoudend macro-economisch beleid, 
gericht op inflatiebestrijding en gezonde over
heidsfinancien; 
b) New Labour's aanbodpolitiek, die er ener
zijds, onder het motto welfare to work, van uitgaat 
dat werkgelegenheid het beste middel is om ar
moede te bestrijden; en die anderzijds gericht op 
is op het dichten van de zg. 'productiviteits
kloof'; 
c) meer concurrentie op produkt- en kapitaal
markten, in combinatie met een meer 'uitge
balanceerde' arbeidsmarkt (met behulp van sub
tide vormen van herregulering) - eveneens ge
richt op vergroting van werkgelegenheid en pro
ductiviteit; 
d) een beleid dat de 'rechtvaardigheid' wil be
vorderen en maatschappelijke uitsluiting wil be-
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strijden, door meer geld uit te trekken voor es
sentiele collectieve voorzieningen (gezondheids
zorg, onderwijs); door de herverdelende effec
ten van belastingen en sociale zekerheid wat te 
vergroten (zonder dat met zoveel woorden te 
zeggen) en een specifiek beleid voor achters
tandsgebieden te ontwikkelen- maar dat tegelij
kertijd de sociale zekerheidsuitgaven onder con
trole wil brengen; 
e) een 'duurzaarnheidsbeleid', dat nog niet uit
gekristalliseerd is, maar dat met behulp van fis
cale en regulerende maatregelen en een her
schikking van overheidsuitgaven de milieupro
blematiek tracht te verminderen; 
f) ingrijpende staatsrechtelijke hervormingen 
en pogingen om Groot-Brittannie een plaats in 
'het hart van Europa' te geven. 

Een dee! van dit beleid draagt niet zozeer het stern
pel van premier Blair, als wei van de minister van Fi
nancien, Gordon Brown. Voor zover er van een co
herent programma sprake is, komt die coherentie 
eerder voor rekening van I I Downing Street dan 
van I o Downing Street. 

ECONOMISCH BELEID 

'In economic policy, the big debate is not about 
macroeconomics: we are all globalists now .. .' 
TONY BLAIR7april I998 

Teen Labour de regeringsmacht van de Conserva
tieven overnam, was er sprake van een behoorlijke 
economische groei en van een aanzienlijke daling 
van de werkloosheid . De economische omstandig
heden ('it's the economy, stupid') gaven bij de ver
kiezingen van I 997 dus niet de doorslag. De gunstige 
economische cijfers in het eerste jaar van de rege
ring-Blair waren het resultaat van eerder gevoerd 
beleid. De effecten van economisch beleid worden 
altijd pas met vertraging zichtbaar. De invloed van 
de economische strategie van New Labour kan dus 
pas vanaf de zomer van I 9 9 8 gemeten worden. 

Wat behelst die strategie? Ze valt in vier onder
delen uiteen: 

* Deze tekst is een vertaling van een 
paper dat werd gepresenteerd op een 
conferentie die onder de titel ' General 
Elections and Government Practices -
A European Exchange ofViews and 
Experiences' werd gehouden van 

I) een behoudend macro-economisch beleid dat 
zich, zeals we zagen, vooral richt op prijsstabili
teit en gezonde overheidsfmancien; een grotere 
onafhankelijkheid voor de Bank ifEnaland; en een 
op de middellange termijn gerichte begrotings
politiek; 
2) vergroting van de 'werkgelegenheidskansen 
voor iedereen', met behulp van de zg. 'New 
Deals' en een activerend arbeidsmarktbeleid; 
hervormingen in de sfeer van belasting- en so
ciale zekerheidspolitiek; en nieuwe initiatieven 
op het gebied van onderwijs en scholing; 
3) het dichten van de 'productiviteitskloof' tus
sen het Verenigd Koninkrijk en andere hooggei'n
dustrialiseerde Ianden, door het stimuleren van 
concurrentie, creatief ondernemerschap, scho
ling en investeringen (incl. nieuwe investeringen 
in kennis en infrastructuur); 
4) vergroting van de sociale rechtvaardigheid en 
bescherming van het milieu, door o. m. het belas
ting- en sociale zekerheidsstelsel te hervormen 
resp. door fiscale prikkels een grotere plaats in 
het beleid te geven. 

De eerste doelstelling impliceert een orthodox fi
nancieel-economisch beleid, dat aan prijsstabiliteit 
voorrang geeft hoven groei en werkgelegenheid. 
Daarbij gaat men uit van het bestaan van een 'natuur
lijk' werkloosheidsniveau dat met behulp van een 
macro-economisch stimuleringsbeleid niet te bei'n
vloeden is; niet van de onmogelijkheid om in een tijd 
van 'globalisering' een zelfstandig beleid op dit ter
rein te voeren. Premier Blair is zich dus, blijkens het 
citaat hoven deze paragraaf, niet bewust van de re
denering waarop het beleid van zijn minister van Fi
nancien berust. 

Werkloosheid geldt in deze visie als een hoofdza
kelijk structured probleem. De tweede doelstelling 
( emplqyment opportunity for all) denkt men te kunnen 
realiseren door middel van een sociaal-democrati
sche (in plaats van de eerder in de praktijk gebrachte 
Conservatieve) aanbodpolitiek. Opvallend is de for
mulering van deze tweede doelstelling. Ze verplicht 
de Labourregering niet tot herstel van 'volledige 
werkgelegenheid', en bindt haar ook niet aan be-

27 tot 29 november 1998 in de Gustav 
Heinemann Akademie in het Duitse 
Freudenberg. De organisatie was in 
handen van de Friedrich Ebert Stiftung, 
de Wiardi Beckman Stichting en bet 
Oostenrijkse Karl Renner lnstitut. 
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paalde werkloosheids- of werkgelegenheidsniveaus, 
die de belofte van' employment opportunity for all' 
wuden kunnen concretiseren. 

De vierde doelstelling, die het streven naar een 
'rechtvaardige samenleving' benadrukt, lijkt vooral 
de sociaal-democratische overtuiging van de minis
ter van Financien te weerspiegelen - en kan in ver
band gebracht worden met beleidsdocumenten van 
het ministerie, waarin het bestrijden van armoede 
als een prioriteit wordt aangemerkt. 

Naast de genoemde vier zou nog een vijfde be
leidsdoelstelling kunnen worden onderscheiden, 
diehet begrip 'derde weg' misschien scherpere con
touren geeft: 

5) voortzetting en versterking van een beleid 
dat enerzijds concurrentie en deregulering op 
produkt- en kapitaalmarkten bevordert, en an
derzijds de arbeidsmarkt 'in balans' helpt hou
den. De verhoudinasaewijs geringe regulering van 
de Angelsaksische economie wordt daarbij als 
een aanzienlijk voordeel gezien. 

Twee van de vijfbeloften die Labour v66r de verkie
zingen deed, zijn rechtstreeks tot de genoemde eco
nomische beleidsdoelstellingen te herleiden, waar
onder de toezegging om 2)o.ooo jonge werklozen 
aan een baan te helpen en om het daarvoor beno
digde geld via een 'overwinstbelasting' bij de gepri
vatiseerde nutsbedrijven weg te halen. 

De eerste economische en politieke daad van de 
Labourregering was overigens helemaal geen ver
kiezingsbelofte. Op de allereerste dag dat zein func
tie waren besloten de premier en de minister van Fi
nancien om de Bank of Engeland voortaan met de 
feitelijke zeggenschap over de rentestand te belas
ten. Ze gaven daarmee een van de belangrijkste eco
nomische beleidsinstrumenten uit handen. Een en 
ander was bedoeld om de geloofwaardigheid van de 
nieuwe Labour-regering tegenover de financiele 
markten te vergroten. Die markten waren toenter
tijd (mei 1997) redelijk stabiel, terwijl het hoofd
probleem van de Engelse economie niet gevormd 
werd door een vlucht uit het pond sterling, maar 
door een overgewaardeerde wisselkoers. Blair en 
Brown werd dan ook wei verweten dat ze 'de vorige 
oorlog aan het uitvechten waren'. 

De minister van Financien en zijn adviseurs heb
ben er geen misverstand over Iaten bestaan dat de 
Bank of England te laat is geweest met de gewenste 
renteverhoging (nodig om de economie af te koelen 
en zo de inflatie te bestrijden). In nota's van het mi-

nisterie werd er in omfloerste bewoordingen op ge
wezen dat de economie in de eerste helft van 1997 
'op stoom' lag; met andere woorden, dat - als de 
werkloosheid nog verder zou dalen- de inflatie on
vermijdelijk zou gaan stijgen. Binnen de Bank of 
England werd, naar het schijnt, over die veronder
stelde krapte op de arbeidsmarkt voorzichtiger ge
oordeeld. 

De hoge wisselkoers heeft de economische be
drijvigheid in Engeland onmiskenbaar onder druk 
gezet. De regering heeft daar echter niets aan willen 
veranderen . In zijn eerste begroting zag de minister 
van Financien af van een belastingverhoging die de 
binnenlandse vraag had kunnen beperken - en zo de 
druk op rentestand en wisselkoers had kunnen ver
minderen. Zo' n beleid werd politiek niet haalbaar ge
acht, na de belofte in de verkiezingscampagne dat de 
inkomstenbelasting niet zou worden verhoogd. Eind 
1998 is het onzeker of de Britse economie in 1999 
een zachte landing zal maken (inclusief een beperkte 
stijging van de werkloosheid) of dat zein een recessie 
zal belanden, met een sterke stijging van het aantal 
werklozen als gevolg. In beide gevallen zal de popu
lariteit van de regering onder druk komen te staan. 

In meer algemene zin werden de eerste twee be
grotingen van New Labour wei degelijk door een 
meer stringente belastingpolitiek gekenmerkt. 
Extra belastinginkomsten werden gegenereerd 
door in de aftrekposten van bedrijven en particulie
ren te snijden. In juli 1998 publiceerde de regering 
de zg. 'Comprehensive spending review', waarin de 
omvang van de overheidsuitgaven voor de rest van 
de parlementsperiode werdvastgelegd. Ze hield een 
aanzienlijke verschuiving in het begrotingsbeleid in. 
De regering besloot om voortaan niet meer naar een 
overschot op de begroting te streven en met een 
begroting-in-evenwicht genoegen te nemen; de 
nieuwe belastinginkomsten zouden dan gebruikt 
kunnen worden om de overheidsuitgaven aanzien
lijk op te voeren, in het bijzonder op het gebied van 
de gezondheidszorg en het onderwijs. 

Met andere woorden, men koos voor een minder 
'hard' begrotingbeleid, in plaats van, zoals eerst de 
bedoeling was, de nieuwe uitgaven uit bezuinigin
gen op de sociale zekerheid te fmancieren. Bij dat 
alles blijven de overheidsfmancien er gezond uit
zien, mits de economische groei in 1999 niet al te 
sterk terugloopt. 

Centraal in Labour's eerste begroting stonden de 
extra uitgaven voor de zg. New Deals. Zoals gezegd 
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had Labour beloofd om de langdurige jeugdwerk
loosheid met 2_5"o.ooo te verminderen- wat overi
gens tijdens de verkiezingscampagne al minder 
actueel was, omdat in de voorafgaande periode 
(I 9 9 3- I 9 9 7) de jeugdwerkloosheid al drastisch was 
gedaald. Jonge werklozen staan in het activerend ar
beidsmarktbeleid van New Labour centraal; onge
veer drie-kwart van de extra-uitgaven op dit terrein 
wordt eraan besteed. De overige 'New Deals', ge
richt op arbeidsongeschikten, een-ouder-gezinnen, 
partners van werklozen en volwassen langdurig 
werklozen, hebben vooral het karakter van proef
projecten voor de betreffende groepen. Ze dienen 
om nieuwe methoden op het spoor te komen om de 
werkloosheid te verminderen en de arbeidspartici
patie op te voeren. 

Het meest vernieuwende aspect van de New 
Deals vormt de 'toegangspoort' ('gateway') die 
voor werkzoekenden de toegang tot de arbeids
markt ontsluit en hen bij het zoeken van een baan 
ondersteunt (inclusief werken met behoud van uit
kering). Deze benadering, waarbij uitkeringsvers
trekking en arbeidsberniddeling bij een loket zijn 
ondergebracht, zal geleidelijk aan tot aile uitke
ringsgerechtigden worden uitgebreid. Het succes 
zal vooral afhangen van een adequate en effectieve 
berniddeling. 

Veel van het New Deals-beleid steunt op ervarin
gen in Am erika met het activeren van werklozen en 
op het grote belang dat in het traditionele 'Zweedse 
model' aan een activerend arbeidsmarktbeleid werd 
toegekend. In I999-2ooo zal het geld dat voor de 
'welfare to work' -programma's is vrijgemaakt, on
geveer o, I procent van het Bruto Nationaal Product 
beslaan; opgeteld bij de huidige uitgaven voor acti
verend arbeidsmarktbeleid leidt dat tot een beslag 
van in totaal o, .5" pro cent op het B N P - waarmee het 
uitgavenpeil weer dat van I 994- I 99.5" heeft bereikt. 
Ter vergelijking: Zweden gafin I 997 iets meer dan 2 

procent van het B N P aan activeringsbeleid uit; het 
gerniddelde van de hooggemdustrialiseerde Ianden 
bedraagt iets minder dan 1 procent. Engeland 
schuift dus op in de richting van het gangbare geloof 
in activeringsbeleid om de werkloosheid te beper
ken, maar blijft er relatief weinig geld aan bested en. 

Wat precies de invloed van de New Deals op de 
werkgelegenheidsvooruitzichten van de betreffende 
groepen resp. op het functioneren van de arbeids
markt in het algemeen zal zijn, blijft vooralsnog on
zeker. De regering gaat er echter al van uit dat ze, 
sam en met andere maatregelen op het gebied van ar-

beidsmarkt-, belasting- en sociale zekerheidsbeleid, 
het 'normale' werkloosheidscijfer van 7 procent in 
1999 tot s,7S procent in 2oo1 zullen doen dalen. 
Daarmee zou Engeland over de snelst werkende 
aanbodpolitiek in de geschiedenis gaan beschikken. 

In de begroting van I 99 8 is gekozen voor een 
aanzienlijke verhoging van de toeslag voor wer
kende ouders en van de kinderaftrek. De regering 
veronderstelt dat de markteconornie banen creeert 
met een beloning waarvan een gezin niet behoorlijk 
kan Ieven. Vanafhet begin van de jaren zeventig zijn 
via de sociale zekerheid toelagen verstrekt; nu wordt 
het belastingstelsel daarvoor dus gebruikt. Het mi
nimumloon dat de Labourregering wil invoeren, 
legt een bescheiden vloer in het loongebouw, terwijl 
onderwijs en scholing individuen kunnen he! pen om 
hun productiviteit te verhogen. Van dat laatste moe
ten we ons overigens niet al te vee! voorstellen, ge
geven het feit dat de toegenomen ongelijkheid tus
sen hoge en lage inkom ens maar voor een klein dee! 
aan een hoger kwalificatieniveau blijkt te kunnen 
worden toegeschreven . 

De begroting van volgend jaar tenslotte zal na
druk leggen op het dichten van de 'productiviteits
kloof'; de hoofdlijnen van het betreffende beleid 
staan a! vermeld in het Pre-budget report van novem
ber 1998. Dat rapport werd op zijn beurt weer 
voorafgegaan door een publicatie van het consul
tancy bureau McKinsey, waarin productiviteitsver
hoging vooral in verband gebracht wordt met een 
grotere concurrentie op productmarkten en met 
minder overheidsregulering (bijvoorbeeld in de 
ruimtelijke ordening) . Aldus zou volgens McKinsey 
de economisch groei blijvend met I tot I,) procent 
per jaar kunnen toenemen. Het 'Pre-budget report' 
meent daarentegen dat een extra-groei van o,2_s

procent per jaar al aan de ambitieuze kant is - waar
mee de overheid, terecht, vee! voorzichtiger is dan 
de bedrijfsadviseurs. 

Het belangrijkste instrument om de productivi
teit te verhogen, is overigens al ingezet . Een nieuwe 
mededingingswet brengt Engeland in de buurt van 
het beleid van de Europese Unie op dit gebied, 
inclusief een meer preventieve benadering van 
machtsrnisbruik op de markt en een betere toerus
ting van mededingingsautoriteiten. 

Wat de regulering van de arbeidsmarkt betreft 
wijkt het regeringsbeleid, blijkens de nota Fairness at 

work en het besluit om een wettelijk minimumloon in 
te voeren, duidelijk af van dat van de Conservatieven. 

Samen met de bovengenoemde mededingings-
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wet moet het beleid op dit gebied voor een 'juist 
evenwicht' tussen werkgelegenheidsbevordering en 
productiviteitsverhoging zorgen. Het is waarschijn
lijk het meest robuuste en coherente onderdeel van 
het totale regeringsbeleid. Het streven naar invoe
ring van 'minimumnormen' op de arbeidsmarkt 
kreeg in I 997 een eerste uitwerking met de onder
tekening van de sociale paragraaf van het Verdrag van 
Maastricht. Deze sociale paragraaf is zelf overigens 
weinig ambitieus en zal, met andere maatregelen op 
hetniveau van de Europese Unie, Engeland een rich
ting op sturen die het v66r I 997 al was ingeslagen 
waar het om de codificering en uitbreiding van indi
viduele werknemersrechten gaat. 

Fairness at work stelt verder een bescheiden herre
gulering van de arbeidsmarkt in het vooruitzicht. De 
nota gaat daarin wat verder dan werd verwacht; het 
ministerie van Handel en Industrie heeft zich met 
succes verzet tegen pogingen van 1 o Downing Street 
om de voorstellen nog verder af te zwakken. Dever
schillende onderdelen van het aangekondigde beleid 
moeten echter nag worden uitgewerkt - en de pas 
benoemde nieuwe minister op het betreffende de
par.tement lijkt de voorzichtigheid van de premier te 
delen. Deze voorzichtigheid kan gedeeltelijk wor
den teruggevoerd op de behoeft van de Labourrege
ring om zich zichtbaar welwillend tegenover het be
drijfsleven op te stellen. 

Tenslotte moet erop gewezen worden dat de re
gering de sociale partners heeft aangespoord tot 
overleg over de invoering van het minimumloon en 
de voorgenomen herregulering. Werkgevers- en 
werknemersorganisaties zouden het over deze on
derwerpen eens moeten zien te worden - v66r de 
betreffende maatregelen hun beslag krijgen. Zander 
druk van overheidswege zou dergelijk overleg niet 
plaatsvinden; Engeland vertoont nog altijd maar 
weinig trekken van de continentale overlegecono
mie. De regering heeft het een en ander gemompeld 
over de wenselijkheid van centraal loonoverleg. 
Zo' n meer gecentraliseerd over leg kunnen of will en 
de sociale partners in Engeland op dit moment ech
ter niet voeren. 

Duurzame ontwikkelina 
In de retoriek van de regering speelt het milieube
leid, verrassend genoeg, geen rol van betekenis. 
Misschien komt dit wei omdat milieu-issues in het 
Verenigd Koninkrijk tegenwoordig nogal beschei
den op de politieke agenda staan. De regering heeft 
zich (desalniettemin) voorgenomen om op milieu-

terrein een mix van belasting-instrumenten en re
gelgeving in te zetten en milieubeleid een hogere 
prioriteit gegeven op de overheidsbegroting. Accijns 
op benzine wordt elk jaar met 6 procent verhoogd; 
de regering beraadt zich op tal van andere fiscale 
prikkels om diverse middellange termijn-doelstel
lingen op milieugebied te kunnen realiseren. Men 
probeert daarbij de steun die het bedrijfsleven heeft 
uitgesproken voor New Labours's algemene pro
gramma niet te verliezen, wat met name in het geval 
van de energie-intensieve industrie een echte uitda
ging oplevert. 

In het Britse debat wordt er geen nadrukkelijk 
verband gelegd tussen milieu-belastingen en inkom
stenbelasting. Dit heeft te maken met de - mijns in
ziens terechte - scepsis die er bestaat over de impact 
van een flinke verlaging van de inkomstenbelasting 
op de werkgelegenheid en met de erkenning dat de 
inkomstenbelasting in het Verenigd Koninkrijk al re
delijk progressief van karakter is. Dit alles betekent 
overigens niet, dat een herziening van het belasting
stelsel niet op de agenda zou staan. Wei betekent het 
dat milieubelastingen voor het bedrijfsleven als ge
heel vermoedelijk 'inkomsten-neutraal' zullen uit
pakken; de inkomsten uit extra heffmgen op autoge
bruik zullen eerder aangewend worden voor inves
teringen in het openbaar vervoer dan voor lasten
verlaging. 

Een van de eerste daden van de nieuwe regering 
was het Iaten fuseren van het ministerie van Trans
port met het departement van Milieubeleid. Als 
gevolg hiervan is transportbeleid minder gefixeerd 
geraakt op wegenaanleg alleen, al blijkt het veilig
stellen van de nodige fondsen voor investeringen in 
het openbaar vervoer een lastige opgave te zijn. De 
extra middelen die in de Comprehensive SpendinB Re
view worden bestemd voor transport brengen de uit
gaven terug op het niveau van begin jaren negentig. 
Gemeenten worden verzocht gemeentelijke ver
voersplannen te ontwikkelen en in de gelegenheid 
gesteld om eigen inkomsten te genereren via weg
gebruikers- en parkeer-heffmgen voor een eigen 
systeem van lokaal openbaar transport. Dit zal eerst 
in Landen gebeuren. Wetgeving om deze aanpak te 
kunnen verbreiden over het hele land heeft evenwel 
vertraging opgelopen. 

De lange-termijn-doelstellingen van het milieu
beleid en de wens om innovatieve oplossingen op dit 
terrein te stimuleren mogen dan zichtbaar zijn, hoe 
het beleid zich in de praktijk zal ontwikkelen en met 
welke voortvarendheid, valt nog te bezien. 
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Ruimtelijke ordening zou wei eens het terrein kun
nen zijn dat als lakrnoesproef zal fungeren voor de 
urgentie die aan het nieuwe rnilieubeleid wordt toe
gekend. Het McKinsey-rapport over de productivity 

aap bevatte een expliciete aanbeveling aan de rege
ring om haar milieudoelstellingen af te zwakken, 
omdat hogere produktiviteit zou kunnen worden 
bereikt door een rninder strakke regelgeving op het 
vlak van grondgebruik. New Reaional Development 

Aaencies lijken in het spoor daarvan louter gefocust 
op econornische doelstellingen. Er zijn momenteel 
enkele gebieden in het Verenigd Koninkrijk waar 
verhoudingsgewijs sprake is van een gespannen ar-

' beidsmarkt. Daar is een van de belangrijkste op
gaven hoe verdere economische ontwikkeling te 
verzoenen met het noodzakelijke behoud van rni
lieuwaarden en de natuurlijke leefomgeving. Waar
nemers hebben reeds gewezen op de volgende para
dox: terwijl regionale planbureau's zich het hoofd 
breken over welke toename van huishoudens men 
nog kan accommoderen, zijn tegelijkertijd econo
mische ontwikkelingsbureaus enorm druk in de 
weer om steeds weer investeringen aan te trekken, 
hetgeen juist de druk op ruimtegebruik opvoert en 
verdere bevolkingsgroei aanmoedigt. Het beleid
sterrein van de ruimtelijke ordening zal een echte 
testcase zijn voor het vermogen van de regering eco
nornische en ecologische doelstellingen met elkaar 
te verzoenen. 

DE HERVORMING VAN DE VERZORGINGSSTAAT 

Als er iets is dat het Verenigd Koninkrijk onder
scheidt van de andere lidstaten van de Europese 
Unie, dan is dat niet het bestaan van een 'produk
tiviteits-kloof', maar de aanwezigheid van een veel 
grotere armoede. Er zijn ook aanwijzingen dat ge
zondheidsverschillen in Groot-Brittannie grater 
zijn dan in somrnige andere Ianden en dat de onder
wijsprestaties sterker uiteenlopen. Het relatieve 
aandeel van armoede binnen de bevolking nam 
scherp toe gedurende de jaren tachtig en ook de 
ongelijkheid in termen van 'onderwijs-uitkom
sten' groeide gestaag. Met deze feitelijke consta
teringen is een politieke agenda geschetst die aan 
duidelijkheid weinig te wensen overlaat. Men mag 
verwachten dat een centrum-linkse regering op 
basis hiervan duidelijke beleidsprioriteiten weet te 
stellen. 

Er zijn vier elementen die de benadering van de 
regering op dit gebied kunnen karakteriseren: 

I . De Labour Party heeft altijd hoge prioriteit 
gegeven - in retoriek en feitelijke uitgaven - aan 
aezondheidszora . Zij wil de gezondheid van de be
volking bevorderen en tegelijk de gezondheids
verschillen tussen arm en rijk bestrijden. Het is 
met name dit laatste wat de huidige Labour-rege
ring doet verschillen van de vorige regering. 
2 . Onderwijs is de hoogste prioriteit van de pre
mier. Onderwijs wordt gezien als bestanddeel 
van het econornisch beleid en tegelijkertijd als 
rniddel om sociale uitsluiting te bestrijden. Of 
deze twee eisen die aan het onderwijs worden ge
steld met elkaar kunnen samengaan danwel af
breuk aan elkaar doen, is een vraag die het hart 
van het onderwijsbeleid raakt. 
3. De hervorrning van het sociale zekerheidsstelsel 

is erop gericht tegelijkertijd drie doelstellingen 
te bereiken: bestrijding van armoede en onge
lijkheid bij een verrnindering van de uitgaven 
voor sociale uitkeringen; fraudebestrijding; het 
versterken van prikkels voor het aanvaarden van 
werk. 
4 · Een plan van aanpak ter bestrijding en voor
koming van sociale uitsluitinB. Dit wordt gesym
boliseerd door het opzetten van een Social Ex
clusion Unit in het I o Downing Street . 

De hervorming van de sociale zekerheid (element 
drie) heeft inrniddels de meeste problemen opgele
verd. Het ministeriele team, dat hiervoor aanvanke
lijk plannen uitwerkte, werd in de zomer van 1998 
vervangen . Opvallend is dat de formulering inzake 
sociale zekerheid zich aldus laat lezen: het bestrijden 
van armoede en ongelijkheid is slechts een halve 
doelstelling en daarmee vermoedelijk slechts half 
zo belangrijk als fraudebestrijding ofhet versterken 
van arbeidsmarkt-prikkels. Verder zijn er duidelijke 
aanwijzingen dat het verminderen van armoede en 
minder uitgeven voor uitkeringen elkaar uitslui
tende doelstellingen zijn. 

Het gebrek aan duidelijkheid over de definitie 
van sociale uitsluiting is een ander punt. 

Zoals hij thans gedefmieerd wordt, heeft de term 
een tamelijk verwarrende betekenis gekregen. 
Sociale uitsluiting verwijst nu naar individuen en 
vooral naar woongebieden die zouden lijden aan een 
combinatie van werkloosheid, slechte gezondheid en 
onderwijsproblemen. Beleid om uitsluiting te be
strijden zal worden beoordeeld door vier, naar uit
komst meetbare, criteria: minder criminaliteit, be
tere onderwijsprestaties, minder werkloosheid en 
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betere gezondheid. Opvallend is de afwezigheid van 
armoede in term en van inkom en op deze lijst. Geen 
van de 3 2 success measures, zoals deze voorkomen in 
het sociale hervormingsprogramma van de regering, 
houden expliciet verband met het verminderen van 
armoede in inkomenstermen. De 'Social Exclusion 
Unit' stelt onomwonden dat ze het bestrijden van ar
moede niet tot haar taak wenst te rekenen. Dit roept 
dan wei de vraag op: wiens taak is dit dan wei? 

Sommige pleitbezorgers van de' derde weg' heb
ben gesproken over de onhoudbaarheid van de kos
ten van de verzorgingsstaat in een tijdperk van 'glo
balisering'. De uitgaven voor sociale zekerheid als 
percentage van het BN P zijn lager in Groot-Brittan
nie dan in elke andere lidstaat van de E u. Ook is het 
Verenigd Koninkrijk een van de weinige Ianden die 
niet geconfronteerd zullen worden met een fiscale 
crisis als gevolg van oplopende collectieve pensioen
uitgaven in de toekomst. Wei kent Groot-Brittannie 
vrijwel de hoogste armoedecijfers, en wei in het bij
zonder onder gepensioneerden, aangezien velen 
geen aanspraak kunnen maken op prive-pensioenen, 
maar aangewezen zijn op de oudedagsvergoeding 
van overheidswege, welke gekoppeld is aan de prijs 
i.p.v. de loonontwikkeling sinds I 980. 

Het hoogtepunt van de overheidsbegroting van 
1998 was een onmiskenbare herverdelingsoperatie 
via het belasting- en sociale zekerheidssysteem . In de 
periode 1998-2ooo financieren hogere belastingen 
voor huiseigenaren, echtparen en autobezitters als 
het ware een hog ere kinderbijslag, een vee! genereu
zer systeem voor steun aan gezinnen met kostver
dieners en een genereuze fiscale ondersteuning van 
kinderverzorging. De impact van deze versterking 
van prikkels om te gaan ofblijven werken zal moei
lijk precies zijn vast te stellen. Wel is het effect op de 
inkomensverdeling duidelijk progressief. In de 
zomer van I 9 9 8 verhoogde de regering de ui tkerin
gen van gepensioneerden met een laag inkomen. AI 
deze beleidsmaatregelen kwamen overigens van het 
ministerie van Financien en niet van dat van Sociale 
Zekerheid. Dit maakt zichtbaar dat we te maken 
hebben met een Chancellor die meer bezig is met het · 
verkennen van publieke reacties op, voorzichtig naar 
voren gebrachte, herverdelingspolitiek, dan met 
klaagzangen over de globalisering. 

Bijna 90 procent van de sociale zekerheidsuit
gaven gaat naar ouderen, gahandicapten en gezinnen 
met kinderen. De regering heeft zich voorgenomen 
meer te besteden aan gezinnen met kinderen en aan 
de armsten onder de ouderen. 'Stakeholder' pen-

sioenen mogen het beroep op private pensioenen 
doen toenemen en wel naar de mate waarin het in
komen hoger is. Toch zullen vee! personen die een 
Ieven lang op een lagere inkomenspositie zitten, aan
gewezen blijven op 'pay-as-you-go-'pensioenen van 
overheidswege. Van een herziening van invaliden- en 
weduwen-uitkeringen worden voor de komende 
twee decennia slechts beperkte besparingen ver
wacht. Specifieke uitkeringen voor alleenstaande 
ouders worden in tijd gefaseerd. In reele termen 
zullen de sociale zekerheidsuitgaven blijven stijgen, 
en afhankelijk van de conjunctuurontwikkeling zal 
er slechts sprake zijn, zo Iaten projecties zien, van 
een Iichte afuame van de uitgaven als aandeel van het 
B N P binnen de komende drie jaar. Desalniettemin 
blijft het terugbrengen of tenminste stabiliseren van 
de uitgaven voor sociale zekerheid een voorname 
plaats innemen in de retoriek van de regering. 

De herziening van arbeidsongeschiktheid en inva
liden-uitkeringen zal Boo miljoen pond besparen. 
Van dat bedrag zal £8 s miljoen worden teruggegeven 
aan de allerarmsten en aan ernstig gehandicapten. 
De rest gaat naar de schatkist. Dit he eft meer weg van 
bezuinigen dan van herverdeling. Door het beleid 
van de vorige regering voort te zetten - in termen 
van het verruilen van het verzekeringskarakter van 
sociale zekerheid voor means-testina - heeft de hui
dige regering impliciet de belangrijkste aanbeveling 
van de Commission on Social Justice voor een gemoder
niseerd sociale zekerheidssysteem ten grave ge
dragen. Deze commissie was nog ingesteld door 
Blair's voorganger als Labour-Ieider, John Smith. 

Sociale uitsluiting - hoe men dit ook definieert 
of meet - zal bestreden moeten worden met een 
brede varieteit aan economische en sociale 
beleidsmaatregelen, maar eveneens met gerichte 
initiatieven, speciaal voor kleine, uiterst kwetsbare 
groepen zoals daklozen. Daarnaast is beleid nodig 
dat zich specifiek richt op achterstandsgebieden met 
extreem hoge concentraties van uitsluiting. 

Een duidelijke lijn in het overheidsoptreden van 
de laatste drie decennia was het tegengaan van ge
concentreerde achterstand op lokaal of buurt-ni
veau. Een illustratie hiervan zijn de onlangs inge
stelde Employment Zones, de Education and Health Ac

tion Zones en de New Deal for Communities. De meeste 
arm en won en even wei niet in gebieden die als 'arm' 
worden gedefmieerd en vee! mensen die in de 'arme 
woonwijken' wonen zijn op hun beurt niet 'arm'. 
Dit impliceert de noodzaak van aanvullend beleid, 
iets wat erkend is door de regering. In aanvulling op 
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het achterstandsgebiedenbeleid, wordt er beleid op 
nationaal niveau ontwikkeld dat zich richt op som
mige van de dieperliggende oorzaken van sociale uit
sluiting. 

The bovengenoemde zones zijn eigenlijk 'test
gebieden', bedoeld om het activerend arbeids
marktbeleid uit te testen, en om nieuwe manieren 
uit te proberen om tot hogere schoolprestaties en 
een betere volksgezondheid te komen. De New Deal 

for Regeneration (welke de New Dealjor Communities en 
het oude Single Regeneration Budget om vat) is nog veel 
belangrijker wanneer naar de uitgaven wordt ge
keken. Die zijn evenwel niet zonder precedent. De 
uitgaven voor deze 'New Deal' in 2oo I -2oo2 zullen 
per saldo elf procent minder bedragen dan wat de 
Conservatieven uitgaven in I 993- I 994 aan stadsver
nieuwing uitgaven. 

De National Health Service 

De Labour Party heeft de National Health Service en 
gezondheidszorg in het algemeen altijd een erg hoge 
prioriteit gegeven, zowel in haar retoriek, als in haar 
uitgaven. Ze wil de gezondheid van de bevolking 
verbeteren en gezondheidsverschilleo tussen arm en 
rijk tegengaan . Het is dit laatste- met de expliciete 
erkenning dat armoede en andere sociale factoren 
causaal bijdragen aan slechte gezondheid - die de 
Labour-regering het duidelijkst onderscheidt van de 
vorige Conservatieve regering. 

De huidige regering heeft van haar voorganger 
'de crisisretoriek' geerfd, waar het gaat om de 
bekostiging van de gezondheidszorg en de proble
matiek van wachtlijsten . Dit zou haar pogingen kun
nen onderrnijnen om juist een bredere conceptie 
van gezondheidszorg ingang te doen vinden en om 
gezondheidsverschillen op basis van inkomensposi
tie te bestrijden. De fmanciering van de N H s is een 
steeds weer terugkerend vraagstuk, al vanaf de start 
vijftig jaar gel eden. De overheidsbegroting voorziet 
in een stijging van uitgaven voor de NHS van onge
veer drie procent per jaar (in volume-termen) voor 
de komende parlementaire periode. Dit staat voor 
een aanzienlijke intensivering van uitgaven. Of deze 
extra middelen de N H sin staat zullen stellen om te
gemoet te komen aan de stijgende verwachtingen, is 
een ander verhaal. 

Sommige van de plannen van de Labour regering 
ten aanzien van de gezondheidszorg, zoals de instel
ling van Primary Care Groups of de maatregelen om de 
effectiviteit van ziekenhuizen te verhogen, bouwen 
voort op eerder gedane bervormingen die erop ge-

richt waren de efficiency te vergroten door de 'aan
bodzijde' van de gezondheidszorg te bervormen. 
Kern van deze benadering is de zogenaamde schei
ding van 'gebruikers' en 'aanbieders' van gezond
heidszorg. Overigens betekenen de nadruk die de 
nieuwe regering legt op samenwerking en op het 
herstellen van een ethos van publieke dienstverle
ning, alsmede de intensieve aandacht die het be
steedt aan het bestrijden van gezondheidsverschillen 
wei degelijk een serieuze verandering in het beleid. 

Binnenkort wordt het rapport verwacht van de 
Royal Commission on long-term care. In de meeste aca
demiscbe analyses wordt langdurige verpleging 
voor ouderen en invaliden gezien als een klassiek 
geval van sociale verzekering. Indien dit het stand
punt zou worden van de Royal Commission, dan zal 
de reactie van de regering hierop, meer dan iets an
ders, verraden of het de regering er uiteindelijk om 
te doen is de efficiency van de verzorgingsstaat te 
verhogen - waar gegronde red en en voor bestaan 
of dat bet de regering primair gaat om het halen van 
bezuinigingsdoelstellingen. Het wegdrijven van het 
beginsel van sociale zekerheid bij de hervorrning van 
arbeidsongeschiktheids- en weduwen-uitkeringen 
maakt het beleid moeilijker te accepteren en pleit 
ervoor op bet terrein van de langdurige zorg het uit
gangspunt van efficiency in de sociale zekerheid te 
Iaten prevaleren . Het is onhelder, zoveel is duidelijk, 
of de plannen van de regering inzake de hervorrning 
van verzorgingsarrangementen in hun geheel en in 
samenhang goed zijn doordacht. 

DE ONDERWIJSPOLITIEK VAN NEW LABOUR 

'Education is the best economic policy we have.' 
TONY BLAIR,februari I998 

Voor een goed begrip van de onderwijspolitiek van 
Labour is het cruciaal om te beseffen dat de ontwer
pers van deze politiek een bijna heilig geloofhebben 
in de relatie tussen onderwijsresultaten en econo
rnisch succes: 'onderwijs is de beste vorm van eco
norniscbe politiek die wij hebben'. Meer in het bij
zonder heeft de overtuiging post gevat dat de En
gelse werknemers in vaardigheden ver achterblijven 
bij het niveau in andere Ianden. Daardoor zou het 
concurrentievermogen van Groot Brittarmie wor
den ondermijnd, of- in minder holle bewoordingen 
- zou het grote verschil in productiviteit tussen 
Groot Brittannie en andere Ianden ten dele kunnen 
worden verklaard. lroniscberwijze zijn de onder-
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wijsadviseurs van de Labour-regering vooral onder 
de indruk geraakt van de resultaten die Aziatische 
leerlingen bij internationale toetsen in wiskunde en 
natuurwetenschappen halen. Daaruit zou, naar hun 
mening, het wonderbaarlijke succes van de Aziati
sche economieen althans ten dele verklaard moeten 
worden. 

Tegelijkertijd worden initiatieven op het gebied 
van onderwijs en opleiding van groot belang geacht 
voor het verbeteren van de 'employability' van indi
viduele werkzoekenden en daarmee voor het ver
minderen van structurele werkloosheid en inko
mensongelijkheid. Deze zorg om de verdeling van 
vaardigheden leidt vervolgens tot bijzondere aan
dacht voor de bijdrage die onderwijs en opleiding 
kunnen leveren aan het bestrijden van sociale uit
sluiting. 

Maar dan rijst ogenblikkelijk de vraag, welke 
doelstelling van het onderwijsbeleid de hoogste pri
oriteit krijgt: het verbeteren van de 'internationale 
concurrentiekracht' of het bestrijden van 'sociale 
uitsluiting'? In een optimistisch redenering zijn 
beide doelstellingen niet met elkaar in tegenspraak, 
maar deze redenering is niet goed vol te houden. 

De regering heeft zich bij haar aantreden vast
gelegd op drie buitengewoon ambitieuze doelstel
lingen: 

- het verkleinen van de klassen op de basis
school voor kinderen van 5 tot 7 jaar; 
- het verhogen van de publieke uitgaven voor 
onderwijs als percentage van het B N P; 

- het verbeteren van de prestatieniveaus, spe
ciaal in rekenen en taal. 

Aldus wordt op merkwaardige wijze een belangrijke 
doelstelling (het verbeteren van de prestatieniveaus) 
verrnengd met twee beleidsinstrumenten (meer 
geld en kleinere klassen) die verondersteld worden 
een bijdrage aan het realiseren van deze doelstelling 
te leveren. 

Labour erfde een onderwijssysteem dat een 
aardverschuiving had ondergaan tijdens de vooraf
gaande regeringsperiode. De vorige regering had ra
dicale hervormingen gemtroduceerd in het ver
plichte curriculum voor 5 tot I 6-jarigen en in het 
management van onderwijsinstellingen. Zij had 
nieuwe kwalificaties in het beroepsonderwijs inge
voerd en een nieuwe structuur ontworpen voor op
leidingen die werk en onderwijs combineren. Het 
peil van de examenresultaten van I 6-jarige leerlin
gen was aanzienlijk gestegen, waardoor vee! meer 

leerlingen en studenten vastgehouden konden wor
den in het - niet verplichte - voltijdse vervolgon
derwijs. De instroom in het hoger onderwijs was 
tussen I987 en 1993 verdubbeld. 

Het kwalificatieniveau van de Britse werknemers 
was aanzienlijk gestegen, vooral omdat de minder 
gekwalificeerde oudere werknemers vervangen 
werden door beter gekwalificeerde jongere. Een 
aanzienlijk dee! van de jongere generatie koos voor 
voltijds secundair beroeps- of hoger onderwijs. 
Door zo met hun voeten te stemmen maakten zij een 
effectief einde aan het de bat of Groot Brittannie zich 
zou moeten bewegen in de richting van een 'Noord 
Amerikaans' of een Duits model van onderwijs en 
opleiding na de leerplichtige leeftijd. Tegen het mid
den van de jaren negentig was het pleit beslecht ten 
gunste van het 'Noord Amerikaans' model. Slechts 
1 o tot 1 5 procent van deze leeftijdsgroep koos voor 
een route van opleiding in combinatie met werk. 

De groei van de instroom van leerlingen ouder 
dan 16 jaar in het secundair beroeps- en hoger on
derwijs kwam in het midden van de jaren negentig 
tot stilstand. De sterke overtuiging dat de Britse 
werknemers beduidend minder goed gekwalifi
ceerd waren dan in andere Ianden was niet verdwe
nen. Bovendien werd de verbetering van de exa
menresultaten van 16-jarigen gekenmerkt door een 
scherpe polarisatie: het niveau van het 'onderste' 
kwart van de leerlingen bleek aanzienlijk minder 
snel te stijgen . 

Financier ina 

In de Comprehensive SpendinB Review is de doelstelling 
van de regering geformuleerd om het aandeel van de 
publieke uitgaven voor het onderwijs als percentage 
van het BNP te verhogen.ln 1996-1997 bedroegen 
deze uitgaven 4,8 procent van het BNP. In 2ooi-

2oo2 moeten zij 5 procent van het BNP uitmaken. 
Dit betekent inderdaad een breuk met tot nu toe ge
voerd beleid en bezorgt het onderwijs een heel be
hoorlijke fmanciele basis. 

Een groot dee! van deze extra middelen zal ech
ter worden gebruikt voor door de centrale overheid 
in gang gezette initiatieven en helemaal niet ten 
goede komen aan de lokale overheden en individu
ele onderwijsinstellingen. Hervormingen in de cen
trale overheidsbijdrage aan Iokale besturen zouden 
er wei eens toe kunnen lei den dat stedelijke over he
den sterk in hun middelen worden gekort. Wellicht 
worden lokale besluitvormers voor het eerst gecon
fronteerd met centraal vastgestelde richtlijnen voor 
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de precieze besteding van onderwijsbudgetten. 
Scholen zullen met de centrale regering moeten 
onderhandelen over extra geld voor reparaties, in
vesteringen in informatietechnologie, het verklei
nen van klassen en programma's op het gebied van 
taalachterstand. Deze uitbreiding van de ' onderhan
delingscultuur', die bekend is van het terrein van de 
stadsvernieuwing, naar het onderwijs is een duide
lijk waarneembare trend in het beleid. 

Kleuterjaren en het onderwijs voor leerplichtiaen 

Alle kinderen vanaf vier jaar oud dienen, indien de 
ouders dit willen, kleuteronderwijs te kunnen vol
gen. Het Sure Start initiatiefbeoogt onderwijs, eer
stelijns gezondheidszorg en andere voorzieningen 
voor gezinnen met kinderen onder de vier jaar tot 
een samenhangend geheel te maken . Het accent ligt 
daarbij op achterstandgebieden. Deze gebieden zul
len niet hoeven te onderhandelen over Sure Start 
fondsen . De gedachte achter dit beleid is immers dat 
vroeg ingrijpen zich later ruimschoots terugbetaalt, 
omdat de kinderen dan beter toegerust zijn voor hun 
schoolloopbaan. Het zet ook een prernie op het be
vorderen van de belangstelling van de ouders voor 
en hun betrokkenheid bij het onderwijs dat hun kin
deren volgen. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze 
betrokkenheid in grote mate kan bijdragen aan de 
prestaties van de kinderen . Dit deel van de agenda 
voor onderwijshervorming van de regering kan rnis
schien wei op de meeste steun rekenen. 

De regering heeft zich verbonden aan twee an
dere uitgesproken ambities : de verkleining van de 
klassen voor ~ tot 7-jarigen; en de verbetering van 
de prestaties van I I -jarigen in rekenen en taal. 
Merkwaardigerwijs zijn deze beleidsonderdelen in 
het geheel niet met elkaar verbonden. De buitenge
woon ambitieuze regeringsdoelstellingen op het ge
bied van rekenen en taal voor 2oo2, hebben betrek
king op de groep leerlingen die in de herfst van I 998 

aan hun derde (verplichte) schooljaar beginnen. De 
verkleining van de klassen vanaf herfst I 9 9 8 geldt 
voor kinderen in hun eerste of tweede (verplichte) 
schooljaar en komt dus niet ten goede aan die groep 
leerlingen die aan de taal- en rekentoetsen in 2oo2 

meedoen. De minister van Onderwijs en Werkgele
genheid heeft juist aan de resultaten van die toetsen 
zijn lot verbonden. Hij heeft gezegd te zullen af
treden als de geformuleerde doelstellingen niet 
worden gehaald. 

Deze doelstellingen zouden kunnen worden be
reikt door basisscholen die zich concentreren op 

leerlingen die gerniddeld presteren. Zij moe ten dan 
accepteren dat minder goed presterende leerlingen 
weinig vooruitgang boeken. In die zin kan het berei· 
ken van de doelstellingen tegelijkertijd een verbete
ring van het algehele prestatieniveau inhouden en 
een sterkere polarisatie met zich meebrengen, ver
gelijkbaar met de trends die zich aftekenen bij de 
exam ens van de I 6-jarigen. 

Voor het eerst worden scholen in het voortgezet 
onderwijs verplicht om eindtermen aan te geven 
waaraan I 6-jarigen aan het eind van de leerplichtige 
periode moeten voldoen. De wijze waarop deze 
eindtermen zijn geformuleerd zal echter niet nood
zakelijkerwijs de 'incentives' veranderen, waarmee 
het voorgezet onderwijs wordt geconfronteerd als 
gevolg van publicatie van schoolresultaten in 'league 
tabels' (vergelijkbaar met de door het dagblad Trouw 

gepubliceerde kwaliteitsoverzichten - red . s &.n). 
Door de hoogste prestatieniveaus zo sterk te hono
reren, brengen deze 'league tabels' scholen ertoe 
zich te concentreren op de groep gemiddeld preste
rende leerlingen, die het hoogste niveau rnisschien 
wei kunnen bereiken, in plaats van op de onderkant 
van de leerlingenpopulatie. 

Lokale besturen zullen Onderwijs Ontwikke
lings Plannen moeten opstellen om basisscholen en 
instellingen van voortgezet onderwijs te helpen hun 
prestatienormen te formuleren en te halen. Het po
litieke streven om het prestatieniveau te verhogen 
wordt versterkt door een hardere aanpak van het 
toezicht op scholen en lokale besturen. En voor de 
allereerste keer heeft de centrale overheid niet wet
telijk verankerde richtlijnen uitgevaardigd over hoe
vee! tijd besteed moet worden aan taal- en rekenon
derwijs en hoe het onderwijs in de klas georgani
seerd moet worden om betere resultaten te boeken. 
De toenemende mate van centrale regelgeving is te 
beschouwen als de voortzetting van een ontwikke
ling die door de vorige regering is ingezet. 

Een van de eerste rapporten van de Social Exclu
sion Unit besteedde speciale aandacht aan de vraag 
hoe het spijbelen en het uitsluiten van leerlingen van 
scholen zou kunnen worden teruggedrongen. Er is 
geen bewijsmateriaal dat er meer gespijbeld wordt, 
alhoewel er in het begin van de jaren negentig een 
scherpe stijging plaats vond in het uitsluiten van 
leerlingen. Vee! waarnemers beschouwden dit als 
een reactie op de publicatie van examenresultaten, 
die de scholen een reden gaf om potentieel lastige 
leerlingen te weren, omdat ze de score van de school 
naar beneden zouden kunnen brengen. Kwaliteits-
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meting is ingevoerd om scholen te prikkelen de be
haalde examenresultaten te verbeteren; als toe
nemende uitsluiting daarvan een neven-effect is, dan 
is dat een uitstekende illustratie van mogelijke 
'trade-offs' in het beleid. 

Education Action Zones zijn gebiedsgerichte expe
rimenten met ten hoogste drie instellingen van 
voortgezet onderwijs en de basisscholen waar hun 
leerlingen vandaan komen . Er zijn bescheiden extra 
fondsen beschikbaar, onder de voorwaarde dat geex
perimenteerd wordt met nieuwe curricula of 
nieuwe organisatievormen, en dat vertegenwoordi
gers uit de private sector als partner of zelfs als ma
nagers bij het project betrokken worden. 

Deze gebieden lijken geheel andere doelstellin
gen tedienen dan de Health Action Zones. Deze laatste 
vormen een essentieel onderdeel van een strategie 
in de gezondheidszorg die er expliciet op gericht is 
'om de gezondheidstoestand van de me est achterge
stelden sneller te verbeteren dan van de bevolking in 
het algemeen'; dat wil zeggen om de ongelijkheid in 
gezondheid te verminderen. Daartegenover zijn de 
Education Action Zones niet specifiek bedoeld om on
derwijsachterstanden aan te pakken. Dit is af te 
lezen uit de doelstellingen die zijn geformuleerd 
VOOf de eerste 2S" gebieden : in I 0 gebieden is een Van 
de doelstellingen het aantal I 6 jarigen dat de school 
zonder diploma verlaat terug te brengen; zeven ge
bieden richten zich uitsluitend op het verhogen van 
het prestatieniveau van deze groep. Dit verschil in 
doelstellingen illustreert in wat voor een lastig par
ket een regering terecht komt die enerzijds erkent 
dat achterstand een belangrijke oorzaak is voor een 
slechte gezondheidstoestand, er anderzijds op ha
mert dat 'armoede geen excuus' is voor slechte on
derwijsprestaties . 

Kort samengevat: een belangrijk probleem van 
de ambitieuze regeringsagenda voor onderwijs voor 
s tot I 6-jarigen is dat deze een zwaar systeem van 
sturing en controle dat de onafhankelijkheid en het 
zelfvertrouwen van de onderwijsgevenden zou kun
nen ondernlijnen, wil combineren met een aantal 
doelstellingen om het prestatieniveau van scholen te 
verhogen die in feite de polarisatie van onderwijsre
sultaten vergroten. 

Vervolaonderwijs en 'levenslana leren ' 
Bij haar aantreden moest de regering onmiddellijk 
reageren op een belangrijk rapport, gelnitieerd met 
steun van beide grote partijen, over het hoger onder
wijs in Engeland. De regering onderschreef een van 

de twee kern-aanbevelingen uit dit rapport, namelijk 
dat van studenten gevraagd moet worden een dee! 
van hun opleiding zelf te betalen : Daarbij zou tege
lijkertijd een nieuw, inkomens-afhankelijk systeem 
van studieleningen moeten worden ingevoerd. De 
tweede aanbeveling, om te komen tot een bijzonder 
snelle uitbreiding van boger onderwijs gericht op 
'sub-degree qualifications', is niet uitgevoerd. 

De regering heeft nog niet besloten ofhet hoger 
onderwijs moet worden uitgebreid, of dat prioriteit 
moet worden gegeven aan de uitbreiding van andere 
vormen van vervolg-onderwijs, dat met allerlei op
leidingen op verschillende niveaus jonge mensen en 
volwassenen onderwijsfaciliteiten biedt. Hier doet 
zich opnieuw het vraagstuk voor van een mogelijk 
conflict tussen beleidsmaatregelen gericht op het 
bestrijden van uitsluiting en maatregelen bedoeld 
om de concurrentiekracht te versterken. In de gang
bare opvatting en die van de zakenwereld (die 
dikwijls samenvallen) bestaat een voorkeur voor uit
breiding van het boger onderwijs en voor een toe
name van het aantal studenten dat 'niveau 3', dat 
wil zeggen een zeer hoog kwalificatieniveau haalt. 
Dit wordt immers van vitaal belang geacht voor de 
concurrentiekracht. Het beleid lijkt zich echter in 
een andere richting te bewegen en zich erop te rich
ten dat zoveel mogelijk leerlingen 'niveau 2' of een 
meer gemiddeld kwalificatieniveau halen. Dit wordt 
beschouwd als het niveau dat de beste kansen biedt 
om niet aan de kant te komen te staan, speciaal op de 
arbeidsmarkt. 

Deze spanning is ook zichtbaar bij de prijzens
waardige doelstelling van de regering om te pro
beren twee maal zoveel volwassenen de basisvaar
digheden in rekenen en taal bij te brengen . De 
organisatie die de regering adviseert over haar 
National Learning Targets heeft opgemerkt dat 'het 
verbeteren van de basisvaardigheden niet de aller
hoogste prioriteit is om Groot Brittannie compe
titiever en welvarender te maken ( ... )'. daarmee 
wordt expliciet erkend dat er geen spanning bestaat 
tussen de doelstelling de concurrentiekracht te ver
beteren en het streven om sociale uitsluiting tegen 
te gaan. 

De regering is terecht bezorgd over het aantal 
voortijdige schoolverlaters in het secundair be
roepsonderwijs. Dit aantal is het grootst bij de 
nieuwe beroepsopleidingen die door de vorige rege
ring zijn gei:ntroduceerd maar ook de goedkeuring 
van de huidige regering kunnen wegdragen. Labour 
is buitengewoon terughoudend geweest met ver-
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dere radicale hervormingen in het onderwijs voor 
leerlingen van I 6 tot I 9 jaar, inclusiefhervormingen 
van de hoogste examenniveaus, de' A levels'. De re
gering gaat bovendien voorzichtig te werk bij de 
hervorming van de financiering voor onderwijs en 
training voor leerlingen ouder dan I 6 jaar. In het 
huidige stelsel kunnen sommige instellingen extra 
geld vrijmaken voor hun opleidingen voor leerlin
gen ouder dan I 6, en daarmee collega-instellingen 
oneerlijke concurrentie aandoen. 

Het lnvestinB inYoun9 People initiatief is er duidelijk 
op gericht het probleem van de uitsluiting en het 
!age prestatieniveau aan te pakken. Het is in feite een 
verzamelnaam voor een scala aan beleidsmaatrege
len, waarvan een dee! door de vorige regering is 
gemtroduceerd. Het omvat maatregelen om I4 tot 
I 6 jarige leerlingen een hoger eindniveau te Iaten 
halen door schooluitval tegen te gaan en een meer 
beroepsgericht curriculum aan te bieden. New Start 
is een initiatief dat door de vorige regering is op
gezet om nieuwe methoden te ontwikkelen om 
voortijdige uitval uit voltijdse onderwijs- of oplei
dingsprograrnma's te voorkomen. Er zal opnieuw 
aandacht komen voor een betere begeleiding van 
jongeren die het risico !open buiten boord te vall en. 

Nieuwe wetgeving biedt jongeren die onge
schoold werk doen en die nog geen kwalificatie op 
'niveau 2' of het midden-niveau hebben, het 'recht' 
op onderwijs en opleiding naast of in combinatie 
met hun baan om ze te helpen een dergelijke kwali
ficatie te krijgen. Omdat de jongeren dit recht zelf 
moeten Iaten gelden, inclusief het zonodig voor de 
rechter brengen van hun werkgever, kan men ver
wachten dat van deze regeling niet vee! gebruik zal 
worden gemaakt . De regering wil ook experimente
ren met een inkomens-afhankelijk 'studieloon' voor 
jongeren tussen de I 6 en I 9 jaar om te voorkomen 
dat arm ere studenten als gevolg van financiele druk 
het voltijdse onderwijs verlaten. 

De twee belangrijkste vormen van leerlingen
stelsel die de overheid steunt - Modern Apprenticeships 
en National Traineeships- komen uit de erfenis van de 
vorige regering. Zij zijn grotendeels in de plaats ge
komen van de bestaande vormen van door de over
heid ondersteunde en op een combinatie van werk 
en opleiding gerichte onderwijsroutes; het aandeel 
van jongeren in het leerlingenstelsel is daardoor nog 
niet toegenomen. Modern Apprenticeships bieden ech
ter een driejarige subsidie aan werkgevers in plaats 
van de tweejarige regeling die hiervoor gold. Deze 
verandering zou moeten leiden tot een hoger aan-

deel jongeren die via het leerlingenstelsel een kwali
ficatie op 'niveau 3' halen. 

Misschien is het zwakste onderdeel van de wa
penuitrusting van de nieuwe Labour-regering wei 
het beleid op het gebied van 'levenslang leren', on
clanks de enorme hoeveelheid retoriek. De drie be
langrijkste beleidsonderdelen zijn het Investors in 
People initiatief (liP - ook al door de vorige regering 
gelanceerd), de University for Industry (Ufl) en Indivi
dual LearninB Accounts (ILA's). liP beoogt 'best prac
tice' bij bedrijven te bevorderen op het gebied van 
opleiding en training van personeel en wordt goed 
beoordeeld. De Ufl en ILA's lijken zich te richten op 
twee van de belangrijkste tekortkomingen van het 
marktmechanisme die men op het gebied van trai
ning en opleiding zou verwachten . 

De Ufl zal optreden als een 'makelaar in informa
tie' die individuen en bedrijven terzijde staat bij het 
vinden van opleidingen die het best aan hun wensen 
en omstandigheden beantwoorden. ILA's zal op be
perkte schaal bepaalde doelgroepen fmancieel on
dersteunen bij het volgen van opleidingsprogram
ma's, maar het is buitengewoon moeilijk gebleken 
een goed werkend systeem op te zetten. De door de 
overheid gefinancierde National Skills Task Force, op
gezet om het achterblijvende niveau van vaardighe
den van Engelse werknemers te onderzoeken, wist in 
zijn eerste zeer overtuigende rapport Ioven de woor
den voor liP te vinden, maar refereerde slechts ter
loops naar de Ufl en noemde ILA's in het geheel niet. 

Ufl en ILA's zijn ontwikkeld, nadat Labour in de 
oppositieperiode afstand had genomen van haar be
leidsopvatting dat werkgevers die niet voor oplei
dingen voor hun werknemers zorgden met een 
heffmg dienden te worden geconfronteerd. Deze 
opvatting werd om politieke redenen verlaten, van
uit de overtuiging dat met de invoering van het 
minimurnloon en de hervormingen van de arbeids
markt het politieke krediet van de regering bij de 
werkgevers op zou zijn, en dat er bovendien hevige 
weerstand zou bestaan tegen een heffmg. Afgezien 
van deze politieke inschatting, wijst onderzoeksma
teriaal uit dat werkgevers in Groot Brittannie niet 
minder training voor hun personeel verzorgen of 
minder aan opleidingen uitgeven dan werkgevers in 
vergelijkbare Ianden; en dat een systeem van heffin
gen in andere Ianden niet per se effectief is geweest. 

Het is duidelijk dat de Labour-regering aanzien
lijk minder voortgang heeft geboekt op het terrein 
van vervolg-onderwijs na de leerplichtige leeftijd en 
van levenslang leren, dan met haar beleid voor de ba-
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sisscholen en het voortgezet onderwijs. Hoe grater 
de afstand tot de politieke agenda voor het basis- en 
voortgezet onderwijs wordt, des te meer lijkt de re
geringspolitiek weg te zakken. 

Aan de andere kant is het beleid voor het onder
wijs· en opleidingssysteem voor leerlingen ouder 
dan 1 6 jaar meer toegesneden op de noodzaak de 
prestaties in de lagere regionen van de leerlingen
populatie te verbeteren om sociale uitsluiting en 
problemen op de arbeidsmarkt te voorkomen. Het 
goed uitgewerkte beleid voor de basisscholen en het 
voortgezet onderwijs lijkt daarentegen vrijwel geen 
rekening te houden met het potentiele conflict tus
sen twee centrale doelstellingen: enerzijds het alge
hele prestatieniveau te verbeteren terwille van het 
slecht gedefmieerde begrip concurrentiekracht, 
maar anderzijds de ongelijkheden in de onderwijsre
sultaten terug te dringen. Dit is het eerste grote on
opgeloste vraagstuk in de onde~ijspolitiek. 

Daarmee verbonden is het vraagstuk van de cohe
rentie. Sommige onderdelen van de regeringspolitiek 
passen letterlijk niet bij elkaar- klasseverkleining en 
de doelstellingen voor rekenen en taal vormen daar
van een duidelijk voorbeeld. Er is een overvloed aan 
initiatieven en een overmaat aan instituties op lande
lijk, regionaal en lokaal niveau om ze uit te voeren, 
allemaal bovenop een systeem dat al meer dan tien 
jaar radikale veranderingen heeft meegemaakt. 

Een derde vraagstuk is het doordringen van de 
'onderhandelingscultuur' in de onderwijsfinancie
ring. 'Partnership' is een woord dat veel in de po
litiek wordt gebruikt, maar bijna al deze samen
werkingsverbanden tussen partners komen tot stand 
via een proces van keiharde competitieve onderhan
delingen . 

Een laatste vraagstuk is de spanning tussen cen
trale sturing en lokale initiatieven. De mate waarin 
de centrale overheid op het ogenblik zaken voor
schrijft is ongekend, terwijl tegelijkertijd van lokale 
instellingen en professionals verwacht wordt dat zij 
met vernieuwende ideeen komen. Hoe dit in de 
praktijk zal uitwerken, is nog niet duidelijk. 

Om nog eenmaal op de belangrijkste spanning in 
het beleid, namelijk tussen het verbeteren van de 
concurrentiekracht en het bestrijden van uitsluiting, 
terug te komen: wat het meeste zorgen baart is het 
onvermogen van beleidsmakers om zelfs maar te 
erkennen dat er van een conflict sprake zou kunnen 
zijn . De vorige regering omhelsde een strategie van 
nationale doelstellingen om het prestatieniveau te 
verbeteren en gebruikte de terminologie 'verbete-

ring van de concurrentiekracht' om deze strategie te 
rechtvaardigen. Aan de ongelijkheid in het onder
wijs liet zij zich duidelijk niet vee! gelegen liggen. 
Hetis de moeite waard de vraag te stellen: aan welke 
doelstelling zou een centrum-linkse regering priori
teit moeten geven? 

CoNSTITUTIONELE HERVORMING 

Het meest radicale programmapunt van de nieuwe 
Labourregering is haar commitment ten opzichte van 
constitutionele hervorming. Een nieuw parlement 
voor Schotland, een nationale vergadering voor 
Wales, een gekozen burgemeester plus een overkoe
pelende 'gemeenteraad' voor Landen alsmede wet
geving op het gebied van mensenrechten vormen 
tezamen de verreikenste hervormingen van de 
Britse constitutie sinds het begin van de 2oe eeuw. 
De prioriteit voor volgend jaar is de hervorming van 
het Hogerhuis, (House if Lords) en het rapport van 
de commissie-Jenkins heeft een nieuw, maar nog 
altijd op onevenredige vertegenwoordiging geba
seerd systeem voorgesteld voor de Lagerhuisver
kiezingen. 

Er liggen hervormingsvoorstellen klaar die de 
Engelse gemeentebesturen verplichten om zorg te 
dragen voor de lokale economische en sociale ont
wikkeling met inachtneming van het milieu; en hen 
tegelijkertijd confronteren met een wettelijke ver
plichting om dienstverlening aan te bieden die een 
duidelijk geformuleerde efficiencytoets kan door
staan. Toekomstige hervormingen zullen het ont
staan van nieuwe politieke structuren in het Engelse 
lokale bestuur stimuleren waarbij voortgebouwd 
kan worden op ervaringen in Landen. De nieuwe 
zogenaamde Reaional DevelopmentAaencies zijn echter 
geen gekozen lichamen en passen niet echt bij de 
constitutionele hervormingen, hoewel er tijdens 
een eventuele tweede termijn van Labour mogelijk 
wei gekozen regionale 'kamers' worden gecreeerd. 
Hoe de nieuwe regionale structuren zich gaan ver
houden tot het lokaal bestuur in Engeland is echter 
nog niet duidelijk. 

AI deze radicale hervormingen, en dat is de grate 
ironie, kunnen worden beschreven in termen van 
'Old Labour' in de zin dat deze beleidsvoornemens 
door Tony Blair zijn geerfd van zijn voorganger. De 
huidige premier heeft zelfs enige voorzichtigheid 
gemtroduceerd in het hervormingsproces die naar 
aile waarschijnlijkheid niet zou zijn betracht door 
John Smiili . Zo presenteert de regering de substan-
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tide constitutionele veranderingen niet met het
zelfde enthousiasme als haar onvolledige plannen 
voor hervorming van de verzorgingsstaat. 

Constitutionele hervormingen zijn overigens 
ook onderhevig aan de wet van de onbedoelde ge
volgen. Zo is het niet duidelijk of Labour het Schotse 
parlement zal domineren of dat de gewenste kandi
daten burgemeester van Londen resp. eerste minis
ter van Wales zullen worden. De hervormingen vin
den plaats in een klimaat waarin de regering zich 
enerzijds echt heeft gecommitteerd aan decentrali
satie van de macht maar anderzijds haar beleids
agenda graag door deze 'ondergeschikte' bestuurs
lagen uitgevoerd wil zien worden. 

Met genoemde decentralisatie is het introduce
ren van evenredige vertegenwoording bij de verkie
zingen voor het Lagerhuis (House if Commons) altijd 
gezien als het belangrijkste onderdeel van constitu
tionele verandering. Het Schotse parlement, dena
tionale vergadering van Wales en de overkoepelende 
'gemeenteraad' voor Londen krijgen aile een derge
lijk systeem. 

Zoals we al eerder zagen heeft de commissie
Jenkins voor het Lagerhuis echter een onevenredige 
vertegenwoordiging aanbevolen . Zelfs over deze 
bescheiden hervorming heerst grote verdeeldheid 
in kabinet en partij. N aar aile waarschijnlijkheid is er 
een meerderheid van ministers en parlementsleden 
voorstander van het behouden van het huidige sys
teem. Gegeven het feit dat Labour zijn meerderheid 
in het Lagerhuis heeft behaald op basis van 43 pro
cent van de uitgebrachte stemmen bij de laagste op
komst sinds I 9 3 s, ligt het niet voor de hand om het 
systeem te veranderen. Volgens vee! Labour MP's 
zouden kalkoenen toch ook niet kiezen voor het in 
stand houden van Kerstrnis. Maar zonder een 'com
mitment' aan evenredige vertegenwoordiging in het 
Lagerhuis zullen de door Labour geclaimde radicale 
hervorrningen holle retoriek blijken. 

Tony Blair heeft nogal sterk de nadruk gelegd op 
het tot stand brengen van formele samenwerking 
met de Ieider van de Liberal Democrats, Paddy 
Ashdown. Deze heeft zitting in een kabinetscom
missie die in eerste instantie zou kijken naar con
stitutionele hervormingen maar wiens opdracht 
recentelijk verbreed is. Dit is een teken dat Blair een 
serieuze poging doet om 'a new radical centre' te 
creeren in de Britse politiek. Dit kan echter aileen 
slagen als deze samenwerking datgene oplevert wat 
de Liberal Democrats het liefst wiilen - evenredige 
vertegenwoording in het Lagerhuis. 

Wanneer we hier constateren dat de agenda voor 
constitutionele hervorming zowel geerfd als beden
kelijk onvoiledig is, wil dat niet zeggen dat we het 
belang van de tot nu toe doorgevoerde hervormin
gen miskennen. Het is echter zowel wenselijk als 
doelmatig om vee! verder te gaan. 

Europa 
De toekomst van het Verenigd Koninkrijk in Europa 
en meer specifiek de deelname aan de EMu is van
daag de dag uiteraard de belangrijkste constitutio
nele, politieke en econornische kwestie. De beslis
sing van de regering om voorlopig niet deel te 
nemen aan de EMu was een politieke en geen eco
nomische. Deze uitspraak is niet bedoeld als verwijt 
want de munteenheid is in de eerste plaats een poli
tieke creatie met een economisch naschriftje. 

Groot-Brittannie zal pas dan tot de EMu toetre
den wanneer de regering er van overtuigd is dat de 
publieke opinie achter deze beslissing staat; het gaat 
dus niet aileen om econornische criteria. Regerin
gen houden aileen een referendum als ze dat ook 
kunnen winnen . Op dit moment kan het grootste 
segment van de Britse publieke opinie worden be
schouwd als 'Owenite' (naar de sociaal-democrati
sche politicus David Owen): in 't algemeen pro-eu
ropees maar sceptisch over de EMu . Als de Euro
pese economie het met de EMu goed blijkt te doen 
en ironisch genoeg de Britse economie in dezelfde 
periode slecht(er) presteert, kan de Britse publiek 
opinie wellicht omslaan. 

Het is een misvatting te denken dat aileen de 
rechterzijde van het politieke spectrum zich verzet 
tegen een Brits lidmaatschap van de EMu. Vel en met 
een centrum-links perspectief verzetten zich van
wege het karakter van de Europese Centrale Bank, 
die het monetaire beleid met een minimum aan ver
antwoordingsplicht en transparantie zal uitvoeren. 
Het verzet zou pas opgegeven worden wanneer de 
E c B dezelfde structuur en uitgangspunten zou krij 
gen als de Amerikaanse Federal Reserve Board (en 
Iaten we dan meteen Alan Greenspan voordragen 
om de ECB te leiden). Zelfs Gordon Brown en zijn 
adviseurs, die mede vanwege hun orthodoxe macro
economische opvattingen voorstanders zijn van de 
EMu, zuilen enige bedenkingen hebben ten aanzien 
van het optreden van de Ieiding van de E c B. 

De Labourregering wil het Verenigd Koninkrijk 
in het hart van Europa verankeren. Daar kan echter 
geen sprake van zijn zonder deelname aan de EMU 
die in de nabije toekomst op politieke problemen zal 
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stuiten. Deze onontkoombare logica heeft de La
bour regering er niet van weerhouden de indruk te 
wekken dat ze zich constructiever opstelt dan haar 
Conservatieve voorgangster. Een voorbeeld hiervan 

·is het ondertekenen van de sociale paragraaf- overi
gens in de wetenschap dat de invloed ervan niet 
groot zou zijn op de minder gereguleerde arbeids
markt van het Verenigd Koninkrijk. Een ander voor
beeld betreft het plan om een nieuwe dimensie toe 
te voegen aan het Europese defensiebeleid. Dit 
voorstel werd echter pas gedaan nadat de Strategic 
Defence Review was gepubliceerd die geacht werd 
de structuur van het Britse defensiebeleid te bepa
len. Vervolgens is dan de vraag of er hier sprake is van 
een weldoordacht Europabeleid of dat we te maken 
hebben met een ad-hoc strategie . 

Conclusies 
Hoe zou een moderne sociaal-democratische strate
gie er in termen van econornisch en sociaal beleid 
moeten uitzien en kan men achter de aanpak van 
New Labour een dergelijke strategie ontwaren? 

Voordat we deze vraag beantwoorden is het 
nuttig om met behulp van drie cruciale beleids
dirnensies een grove typering te geven van ach
tereenvolgens het Amerikaanse, het Britse en het 
Continentale modeL Het gaat hierbij om macro
econornisch beleid; de mate van produktconcurren
tie en arbeidsmarktregulering; het bereik van de 
verzorgingsstaat in termen van vitale publieke 
dienstverlening zoals gezondheidszorg en de hoogte 
van de uitkeringen. 

De Amerikanen combineren een Keynesiaans 
macro-economisch beleid (met toestemrning van de 
Federal Reserve Board) met relatief weinig arbeids
marktregulering en aanzienlijke produktconcur
rentie. Daarnaast is er sprake van een inadequate 
gezondheidszorg en ontoereikende sociale zeker
heidssystemen. Als gevolg hiervan presteert de 
econornie benijdenswaardig goed maar zijn de ar
moede- en sociale uitsluitingscijfers hoog. 

Groot-Brittannie combineert onder Labour or
thodox macro-econornisch beleid, relatief weinig 
arbeidsmarktregulering en de wens om voor meer 
produktconcurrentie te zorgen met een gezond
heidszorg die goed bekend staat en krenterige 
sociale zekerheidsarrangementen. Zowel het werk
gelegenheidsniveau als de armoedepercentages zijn 
relatief hoog. 

De I I deelnemers aan de EMu beginnen straks 
met een ultraorthodox macro-economisch beleid 
in combinatie met relatief meer markt- en arbeids
marktregulering in een aantal Ianden, maar ook 
met meer vrijgevige verzorgingsstaten. De uitkomst 
zou een voortzetting kunnen betekenen van tegen
vallende werkgelegenheidsresultaten - waarvan dan 
we! een aantal sociale gevolgen wordt verzacht. 

De vraag is dan of een nieuwe Europese sociaal
democratische agenda niet de volgende voorstellen 
zou moeten bevatten: 

- de Federal Reserve Board wordt uitgenodigd 
om het monetaire beleid te voeren; 
- in navolging van de Britse van andere regerin
gen zoals de Nederlandse, wordt een paging ge
daan een juiste balans te vinden in termen van 
markt- en arbeidsmarktregulering, waarbij tege
lijkertijd wordt vastgehouden aan de verzor
gingsstaat als bastion tegen de ongelijkheid die 
inherent is aan een markteconomie (in het Britse 
geval moet de verzorgingsstaat eerst substantieel 
worden uitgebreid) 

Hoe staat het nu met New Labour in het Iicht van deze 
agenda? De aanpak van het reguleringsvraagstuk door 
de Britse regering verdient aanbeveling. De Bank cf 
Enaland zou wei eens meer op de Fed kunnen gaan 
lijken dan de ECB, hoewel de macro-econornische 
orthodoxie van Gordon Brown verontrustend is. De 
belofte om de belangrijkste publieke voorzieningen 
in stand te houden valt tot te juichen. Wat echter he
laas ontbreekt is de explicite erkenning dat armoede
bestrijding om hogere uitkeringen vraagt voor die
genen die nooit een toereikend inkomen via de markt 
zullen verwerven. Aldus zal de meeste kritiek op het 
beleid van de Labourregering zich richten op het 
macro-econornisch beleid en de herstructurering van 
de verzorgingsstaat (en niet te vergeten de constitu
tionele hervorming). 

De begrenzing van een meer expansief macro
economisch beleid heeft overigens meer te maken 
met de populaire overtuiging dater een 'natuurlijk' 
werkloosheidsniveau bestaat dan met de veronder
stelde invloed van een globaliserende econornie. De 
grenzen van een meer herverdelende verzorgings
staat zijn politiek van aard en hebben eveneens niets 
met globalisering van doen . 

Vertalina: WBS-stcif. 


