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Het andere 

Frankrijk 

Het belangrijkste van de 
uitslag van de Franse parle
mentsverkiezingen begin 
deze maand is, dat het de 

GER VERRIPS nadien weer politiek ge
wicht, dankzij het samen
gaan met de groepering 

Schrijver, redacteurs &.P 

sociaal-democratie weer 
eens is gelukt te herrijzen uit de as van een vrijwel 
volledig bankroet. 

In I92o, op het partijcongres in Tours, besloot 
de meerderheid zich aan te sluiten bij de Commu
nistische Internationale. De sociaal-democratie 
moest opnieuw worden opgebouwd. Dat lukte. Ze 
beleefde haar mooiste moment toen midden jaren 
dertig de Volksfront-regering onder leiding van 
Léon Blum aantrad en de misère van de economi
sche crisis bestreed met belangrijke sociale hervor
mingen als arbeidstijdverkorting en betaalde vakan
tie. 

Maar in I 940, toen de Franse defensie instortte 
en de Duitse legers oprukten in de richting van 
Parijs, stemde vrijwel het gehele Franse parlement 
met inbegrip van tachtig procent van de socialisti
sche fractie voor het overdragen van de macht aan 
maarschalk Pétain; hij sloot een capitulatie-over
eenkomst met Hitier en vestigde in het niet door 
Duitse troepen bezette deel van het land, een con
servatief-cryptofascistisch bewind dat de Duitse 
oorlogvoering ondersteunde. Na de bevrijding 
ondernam de sociaal-democratie de meest gestren
ge en consequente zuivering van haar rijen van 
iedereen die in enigerlei vorm had gecollaboreerd 
met de Vichy-staat; het leidde tot de verwijdering 
van tienduizend voor de oorlog gekozen volksver
tegenwoordigers op socialistische lijsten in landelij
ke en lokale instellingen. Ook dat betekende in de 
praktijk opnieuw beginnen. 

In de Vierde Republiek ( 1946- I 958) wist de 
sociaal-democratie zich te herstellen en opnieuw 
een natuurlijke regeringsparner in diverse coalities 
met centrum-partijen te worden. Het mislukken 
van de dekolonisatiepolitiek in Algerije leidde in 
I 958 echter tot de machtsovername door generaal 
De Gaulle en de ondergang van de traditionele par
lementaire democratie in de presidentiële Vijfde 
Republiek. De socialisten kregen pas vijftien jaar 

rond Mitterrand, de aan
vaarding van een coalitie 

met de communisten, die hen sinds 1945 electoraal 
altijd overvleugelden, en een gemeenschappelijk 
program. In de jaren tachtig keerden zij terug in de 
regering, maar de ideologische verstarring en de 
onderworpenheid aan de naar socialistische en 
democratische normen gemeten bizarre zelfver
heerlijking van de autoritaire Mitterrand die men 
op de presidententroon van de Vijfde Republiek 
had geholpen, mondde in I 99 3 uit in een electorale 
catastrofe . De rechtse partijen behaalden tachtig 
procent van de zetels in de Nationale Vergadering; 
de socialisten hielden amper tien procent over. 

Bij de verkiezingen begin deze maand echter 
werden de rechtse fracties gehalveerd en won de 
bijna vervijfvoudigde socialistische fractie, samen 
met enkele veel kleinere groeperingen, een linkse 
meerderheid. Daarbij mag overigens niet over het 
hoofd worden gezien dat het ontstaan van deze link
se meerderheid goeddeels is te danken aan de ver
dere opmars van extreem-rechts. Het Front 

National onthield het verdeeld.e democratisch 
rechts tientallen zetels, terwijl het zelf als gevolg 
van het huidige districtenstelsel met vijftien pro
cent van de stemmen over het gehele land slechts 
één zetel veroverde. De communisten bezetten 
met tien procent van het landelijk electoraat achter 
zich achtendertig zetels. 

Lionel jaspin 

Binnen zestien jaar voltrok zich voor de zesde keer 
een grondige ommekeer in de rechts-links-verhou
dingen: bij elke parlementsverkiezing werd de 
bestaande meerderheid verslagen, omdat de kiezers 
politici die hun beloften niet nakwamen of corrupt 
bleken afstraften. Daardoor is nu voor de derde 
keer een dubbelzinnige cohabitation ontstaan, een 
situatie waarin de Franse president - met voor 
West-Europese begrippen ongewoon ruime be
voegdheden - de macht moet deten met een oppo-
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sitieregering. Dit alles typeert de destabilisatie van 
de nu bijna veertig jaar oude Vijfde Republiek en de 
ontbinding van het gaullisme waar ze uit voort
kwam. 

De nieuwe leider van de Franse socialisten, 
Lionel Jospin - die niet de grootheidsmanie en 
ijdelheid van sommige van zijn voorgangers in de 
Vijfde Republiek uitstraalt, maar veeleer het tegen
deel - heeft bij herhaling verklaard een einde te wil
len maken aan de huidige politieke cultuur in Parijs, 
die hij betitelde als de sacralisation du pouvoir - de 
heiliging van de macht en de hiërarchische hofcul
tuur rond het staatshoofd en zijn ministers. Ook 
daarmee dient zich geleidelijk een ander Frankrijk 
aan. 

Omvangrijke sociale protestacties en diverse 
opiniepeilingen hadden in het afgelopen jaar duide
lijk gemaakt dat de politieke prioriteiten voor de 
meeste Fransen zijn: het tegengaan van de groeien
de werkloosheid ( 1 2,5 procent van de beroepsbe
volking) en van de toenemende sociale ongelijkheid 
en dat meer dan zeventig procent van de kiezers op 
deze punten geen heil maar slechts onheil verwacht 
van de huidige gang van zaken bij de Europese inte
gratie. De parlementsverkiezingen werden door 
president Chirac een jaar vervroegd uitgeschreven 
in de hoop op dit moment nog voldoende steun van 
de kiezers te kunnen vergaren voor het hardhandig 
doorzetten van saneringen van de overheids
financiën en het stelsel van sociale zekerheid als 
voorbereiding voor de totstandkoming van de 
beoogde Europese Monetaire Unie. 

Een herorièlltatie op Europa? 
De nu als regeringsleider aangetreden Jospin heeft 
de Franse kiezers echter een heroriëntatie van de 
Europese politiek van Frankrijk toegezegd; hij 
keert zich niet tegen de Europese Monetaire Unie 
als zodanig, maar tegen de wijze waarop deze 
momenteel tot stand wordt gebracht - tegen de 
fixatie op data, tegen het starre fetisjisme van 
betrekkelijk willekeurige criteriacijfers en tegen 
een daardoor mogelijke uitsluiting van Italië en 
Spanje, hetgeen een Europese desintegratie zou be
vorderen. 

In enkele Nederlandse commentaren op de ver
kiezingsuitslag in Frankrijk lijken sommigen de 
kiezers kwalijk te nemen dat zij het primaat van de 
politiek boven de economie hebben gesteld. Maar 
bij de Europese integratie gold het primaat van de 
politiek - de wederopbouw en stabiliteit van de 

Westeuropese democratieën na de ramp van de 
Tweede Wereldoorlog en hun beveiliging tegen 
een bedreigend overwicht van de Sovjet-Unie - van 
het begin af aan. Politieke vereniging wordt tegen
woordig al noodzakelijker in verband met nieuwe 
mondiale verhoudingen, het tegengaan van de ver
slechteringen van het klimaat en de urgente verbe
tering van de economische en sociale verhoudingen 
tussen de naar Westerse maatstaven hoog- en laag
ontwikkelde landen. Een primaat van de economie 
bij de vereniging van Europa zou het negeren van de 
mening van de bevolking, de ondermijning van de 
democratie en een niet meer wenselijke Europese 
integratie met zich mee brengen. 

Het foei-foei-geroep naar het zuiden door al te 
verambtdijkte regelneven uit het noordelijker deel 
van Europa kan tot niets goeds leiden. Wie zou 
warm lopen voor een verenigd Europa waarin we 
de minder zwaarmoedige liberale Brits-Europese 
en de veel zonniger en onbezorgder Latijns
Europese levenstijl en cultuur zouden ontberen? 

Een taak voor de Europese sociaal-democratie 
In dertien van de vijftien landen die bij de Europese 
Unie zijn aangesloten, waaronder Engeland en 
Frankrijk, vormen sociaal-democraten de regering 
of vervullen zij een belangrijke rol in de regerings
coalities. Dat schept ernstige verplichtingen voor 
de Europese sociaal-democratie als geheel. Zij 
maakt zich hoogst ongeloofwaardig als ûj, haar 
gemeenschappelijke beginselen en internationalisti
sche aspiraties en tradities ten spijt, een verdeeld en 
verward gezelschap blijft, waarin kortzichtige 
nationale overwegingen de doorslag blijven geven 
en een bredere oriëntatie op een geloofwaardig 
democratisch en sociaal Europa uitblijft. De be
hoefte aan een gedurfde maar weloverwogen 
socialistische toekomstvisie is nijpender dan ooit 

Na de periode waarin hoofdzakelijk de christen
democratie de agenda en de vooruitgang van de 
Europese integratie bepaalde, krijgt nu de sociaal
democratie de kans om daarin toonaangevend te 
zijn. Dat vereist grondiger realistische analyses en 
duidelijker conclusies en aansprekender en ver
trouwenwekkender ambities voor de naar meer 
veiligheid en sociale zekerheid verlangende Euro
pese bevolking. 

Voorkomen moet worden dat later in een terug
blik op de jaren negentig van de twintigste eeuw 
moet worden geconcludeerd: God sent meat but the 
devil sent the cooks. 
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