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De sociaal
democratische 

In mei 1996 leed de 
Australian Labour Party 
(ALP) een historische ver
kiezingsnederlaag. Histo
risch omdat aan een perio
de van dertien jaar onafge
broken regeren van de 
Australische sociaal-demo
cratie een einde kwam 
( 198 3-1996). Historisch 

sanering van de 
Australische 

hoeverre de sociaal-demo
cratische regeringen van 
respectievelijk Hawke en 
Keating - van 1983 tot 
1996 - erin geslaagd zijn 
om de transformatie van 
het Australische sociaal
economische beleid, en 
daarmee de toekomst van 
de verzorgingsstaat, zoda
nig gestalte te geven dat zij 
houdbaar en haalbaar blijft. 
Dat wil zeggen: onder de 
veranderde omstandighe-

ook omdat de omvang 
ervan uniek was in de 
naoorlogse geschiedenis. 
De belangrijkste reden ech
ter om deze nederlaag als 

verzorgingsstaat 
De paradox van 

goed beleid en 

electoraal verlies 

historisch aan te merken 
den, zowel in politiek 
opzicht - immers er is nu 

was dat deze volgde op een 
ongekende koersverande
ring van de Australische 
Labour Party. De 'natuur
lijke' oppositie van de ALP, 

de 'Liberal-National Party' 
-coalitie, verkreeg haar 
electorale overwinning on

danks de veranderende op
stelling van Labour met 

FRANCIS G. CASTLES 
een liberaal/ conservatieve 
regering onder leiding van 
honest john Howard, als in 
sociaal-economisch opzicht: 
ook Australië wordt gecon
fronteerd met een snel ver
grijzende bevolking en een 
verhoudingsgewijs hoge 
werkloosheid en inflatie' . 
Anders gesteld: wat heeft 
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betrekking tot de sturing 
door de staat van het economisch leven en de her
vorming van het sociale stelsel. 

De vraag die in dit artikel centraal zal staan is niet 
zozeer of door de koerswijziging van de ALP de 
'ware' waarden van de Australische sociaal-demo
cratie, te weten volledige werkgelegenheid, sociale 
rechtvaardigheid en inkomensgelijkheid, teloor zijn 
gegaan, hetgeen geleid zou hebben tot de dramati
sche verkiezingsnederlaag in 1996. Niet alleen zou 
dit een al te simplistische verklaring zijn, maar dit 
gaat ook voorbij aan de complexe interactie tussen 
internationale economische ontwikkelingen en 
nationale economische structuur enerzijds, en de 
herstructurering van de Australische verzorgings
staat - die mede daar een gevolg van was - ander
zijds. De vraag die hier wel centraal zal staan is in 

dertien jaar sociaal-demo
cratische regering opseleverd aan blijvende resulta
ten en waarom verloor zij desalniettemin de meer
derheid in zowel de Senaat als in het House rif 
Representatives? 

in het 
Een 'loonwerkers-verzorsinssstaat' 

Vooropgesteld: een koersverandering 
Australische sociaal-economisch beleid was ge
wenst en nodig met het oog op een periode van 
economische recessie en een snel veranderende 
wereldmarkt. Die aanpassingsnoodzaak werd ver
der versterkt door de wereldwijde stagflatiecrisis, 
die een einde maakte aan een lange periode van eco
nomische groei, maar tevens door de verdere poli
tieke Europese integratie van Groot-Brittannië na 
199 2, de snelle opkomst van de sterk concurreren-
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de Asian Tiaers in Zuidoost-Azië alsmede de groei
ende economische invloed van Japan in Australië. 
Het was daarom pure noodzaak voor elke 

Australische regering om te komen tot een her
structurering van de Australische economie zodat 
het land als slagvaardige producent en concurrent 
op diezelfde wereldmarkt zou kunnen blijven ope
reren. Dit was de situatie waarmee de A LP-rege
ring werd geconfronteerd bij haar aantreden in 
1983. Na het aftreden van Labour-Premier Bob 
Hawke, die in 199 1 opgevolgd werd door Paul 
Keating, maakte de ALP een begin met een proces 
van macro-economische herstructurering, hetgeen 
(bijna) vanzelfsprekend impliceerde dat ook het 
sociale beleid anders ingevuld diende te worden. 

Overigens was deze situatie niet uniek voor 
Australië. Vrijwel overal, en vooral in West
Europa kon men waarnemen dat het 'sociaal-demo
cratische project' niet meer zonder meer uitvoer
baar leek. Vrijwel overal nam het politieke gewicht 
van de sociaal-democraten - electoraal en qua rege
ringsmacht - af. In dat opzicht kan Australië wel
licht als voorbeeld en ter lering dienen voor een 
aantal sociaal-democratische praktijken elders. 
Immers - zo luidt onze centrale stelling - de perio
de dat de ALP aan de macht was heeft ervoor 
gezorgd dat zowel de welvaartsstaat (de mede via 
overheidsingrijpen en sturing gegenereerde econo
mische rijkdom) als de verzorainasstaat (het door de 
overheid gegarandeerde sociale welzijn voor ieder
een die het nodig heeft; zie voor dit onderscheid: 
Keman, 1988) in een gezondere toestand verkeren 
dan in vergelijkbare o ES a -landen. Deze uitzonder
lijke vorm van een op de werkende bevolking gerich
te verzorgingsstaat stond reeds ter discussie in de 
periode die vooraf ging aan de komst van de ALP
regering onder leiding van Bob Hawke in 1 9 8 3. Dit 
als gevolg van de gewijzigde economische omstan
digheden. 

Het onaelijk van Espina-Andersen? 

Uit vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling 
en het niveau van verzorgingsstaten komt boven
dien steevast het beeld naar voren dat Australië in 
dit opzicht onderontwikkeld, zo niet achtergeble
ven zou zijn. Zonder te stellen dat Australië een 

*Dit artikel is tot stand gekomen tijdens 
Keman's verblijf als Visting Fellow aan de 
Australion National University in Canberra . 
Hij is erkentelijk voor de steun van het N w 0 

tijdens zijn verblijf 

koploper is, kunnen hierbij evenwel vraagtekens 
geplaatst worden (Castles, 1985; Keman, 1990). 
We nemen hiervoor het werk van Gösta Esping
Andersen als uitgangspunt, The Three Worlds rif 
Welfare Capitalism, dat reeds eerder in Socialisme &.. 
Democratie werd besproken ( 1996/2). Esping
Andersen verdeelt de wereld van verzorgingsstaten 
in drie typen, te weten: de Sociaal-democratische, 
de Conservatieve en de Liberale - op basis van twee 
dimensies: 

1. de mate waarin individuen onafhankelijk zijn 
van inkomen dat gegenereerd wordt via de 
markt (het 'primaire' inkomen). Dit noemt hij 
de-commodification. 

2. De wijze waarop het uitkeringsstelsel georga
niseerd is, namelijk direct via de overheid of 
anderszins, en of het min of meer doelgericht 
(geïndividualiseerd) is of meer een universeel 
'recht' betreft. Een en ander zou een indicatie 
zijn voor de mate van 'sociaal burgerschap' 
(Esping-Andersen, 1990: 7 5-77). 

Op basis van deze criteria trekt Esping-Andersen de 
conclusie dat Australië - samen met de meeste 
andere Angelsaksische landen - laag scoort op de 
eerste dimensie, 'de-commodification', terwijl bij
voorbeeld Nederland hierop hoog scoort. Voor wat 
betreft de tweede dimensie behoort Australië tot de 
landen waar de gevolgen van de inrichting van de 
verzorgingsstaat zouden leiden tot grote(re) onge
lijkheid. Nederland behoort juist tot de categorie 
waarin minder ongelijkheid aanwezig lijkt te zijn. 
Kortom, en dat is een wijdverbreide opvatting 
onder de verzoringsstaat-onderzoekers: Nederland 
is een 'topper' qua verzorgingsstaat (behorend tot 
de sociaal-democratische wereld) en Australië is 
een 'achterblijver' (behorend tot de liberale 
wereld) in vergelijkend perspectief. 

Dit beeld verdient ons inziens echter bijstelling. 
Ten eerste is het zo dat het 'primaire' (markt)inko
men in Australië in belangrijke mate gereguleerd 
wordt door middel van wettelijk verplichte arbitra
ge (onafhankelijk van de marktpartijen, maar sterk 
beïnvloed door eeh machtige vakbeweging). Ten 
tweede is er sinds de Tweede Wereldoorlog een 
selectief immigratiebeleid gevoerd ter bescherming 

1 • De werkloosheid en inflatie in 
Australië is respectievelijk 8. 6% en 
4 .6%; ter vergelijldng: in Nederland zijn 
deze cijfers respectievelijk 6.9% en 1.7% 
in 1996. 
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van de arbeidsmarkt waardoor vraag en aanbod 
gereguleerd kon worden. Ten derde is de belasting
druk - zowel voor werknemers als -gevers vergelij
kenderwijs laag te noemen. Hierdoor is het inko
menspeil voor de gehele (tot recent: mannelijke) 
werkende bevolking hoog. Anders gezegd: de mate 
van 'de-commodification' is inderdaad lager dan 
elders in de oEso-wereld, maar wordt gecompen
seerd door de bescherming van 'werk & inkomen' 
(voor broodwinners). Het stelsel van uitkeringen 
sluit daarop aan: het is selectief en gebaseerd op 
behoefte welke aangetoond moet worden (de zgn. 
'means-tested' benefits). Dit stelsel, dat reeds ont
wikkeld is tijdens de Eerste Wereldoorlog, wordt 
nog steeds gedragen door brede lagen van de bevol
king, inclusief de ALP en de vakbeweging (Castles, 
1985: 54-62). 

In termen van ongelijkheid scoort Australië laag 
indien men het 'beschikbare inkomen' na belasting
heffing in ogenschouw neemt en indien men de ver
krijging van een 'eigen huis' met behulp van belas
tinginkomen en -aftrek erbij betrekt. Vanuit deze 
invalshoek wordt het beeld geheel anders: terwijl in 
Nederland de primaire inkomensongelijkheid aan
zienlijk groter is dan in Australië, is de secundaire 
ongelijkheid in beide landen ongeveer gelijk. 
Echter de omvang van het huiseigendom onder de 
gehele bevolking is zeer verschillend: in Nederland 
is dat 44 procent en in Australië 8 1 procent van de 
bevolking. Ons inziens betekent dit dat in Australië 
de afhankelijkheid van de markt gedurende 
de levenscyclus afneemt (dus meer 'de-commodi
fication') en ook dat door een relatief hoger 
besteedbaar inkomen de bescherming daarvan, ook 
in geval van werkloosheid en pensionering, in de 
praktijk even effectief is als in het OESo-Europa. 
Echter - en dat is het verschil met de Europese 
praktijk (met uitzondering van Zwitserland), het is 
een geïndividualiseerde vorm van sociale verzekering 
waarbij de staat een actieve en ondersteunende rol 
speelt. Het laatste is tegelijkertijd het cruciale ver
schil met bijvoorbeeld de Verenigde Staten en 
Canada: hier staat de werking van de 'vrije' markt 
centraal (Castles/Mitchell, 1993). 

Esping-Andersen heeft dus niet zozeer ongelijk 
als hij Australië indeelt als 'radicaal' verschillend 
van de Europese verzorgingsstaten. Echter de 
implicaties hiervan qua effect op de inkomensver
deling en sociale zorg is geheel anders dan hij voor
stelt. In onze opvatting zullen de West-Europese en 
Australische praktijk in de nabije toekomst alleen 

nog maar dichter bij elkaar komen. Dit geldt zowel 
voor de inrichting als de effecten van het verzor
gingsstaatsbeleid voor wat betreft uitkeringen en 
inkomensbescherming. Het is zeer wel denkbaar 
dat er een nieuw type of 'vierde wereld' ontstaat: 
het 'LibLab'-model (Keman, 1993). 

De neo-liberale oplossing? 

Deze discussies, die in de gehele hooggeïndustriali
seerde wereld vanaf de tachtiger jaren werden 
gevoerd (denk aan: Thatcherism en Reaganomics) 

leken vooral relevant voor Australië: deregulering 
van de arbeidsmarkt en de invoering van een soepe
ler immigratiebeleid. Tegelijkertijd werd de roep 
luider om een geleidelijke afschaffing van invoerta
rieven en andere vormen van handelsprotectie. En 
juist dit instrumentarium vormde de hoeksteen van 
de Australischewelvaarts-en verzorgingsstaat. Ten 
slotte werd ook het systeem van centrale loonvor
ming ter discussie gesteld. Dit stelsel - dat grote 
overeenkomsten vertoond met het naoorlogse 
Nederlandse stelsel - was in Australië reeds sinds 
het begin van deze eeuw in hoge mate geïnstitutio
naliseerd via wettelijke bepalingen ten aanzien van 
dwingende en onafhankelijke arbitrage. Alhoewel 
over dit stelsel een 'kamerbrede' politieke consen
sus bestond dat aan dit systeem niet getornd moest 
worden, zou het voor de hand gelegen hebben -
gegeven de wereldwijde economische ontwikkelin
gen met stagflatieverschijnselen en wereldmarktin
tegratie - dat Australië dezelfde economisch-libe
rale weg zou zijn opgegaan als het Verenigd 
Koninkrijk, de Verenigde Staten én Nieuw
Zeeland (een land met eenzelfde vorm van verzor
gings- en welvaartsstaat; zie hiervoor : Castles/ 
Vowles, 1996). 

Die weg is Australië opmerkelijkerwijs nu juist 
niet ingeslagen. Wel werd de economie stapsgewijs 
geïnternationaliseerd (met name om interne kapi
taalvlucht tegen te gaan en om externe handelssanc
ties te voorkomen) en werd het immigrätiebeleid 
verder versoepeld, vooral ten behoeve van Azia
tische immigranten. De centrale loonvorming 
werd niet meer op federaal, maar op deelstaatni
veau georganiseerd (zeker daar waar de Liberale 
Partij in een deelstaat/ gebied aan de regering 
was 2). Deze ontwikkelingen zijn zeker debet 
geweest aan de toename van de werkloosheid, 
enerzijds, en de vergroting van inkomensverschil
len, anderzijds. Deze tendens naar meer markt en 
minder (vooral federale) staat werd echter tegelij-
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kertijd afgeremd door een omvattend werkgele
genheidsbeleid, met gebruikmaking van Keyne
siaanse beleidsinstrumenten via de federale over
heid. Kortom, de sociaal-economische koerswijzi
gingen in Australië waren deels liberaliserend van 
aard, maar veel minder radicaal dan verwacht kon 
worden in vergelijking met andere - met name -
Angelsaksische landen (Castles/Mitchell, I993). 
Waarom is dit het geval? Is dat wellicht een gevolg 
van het feit dat Australië in I 98 3 een sociaal-demo
cratische regering kreeg die tot aan I 996 aan de 
macht is gebleven? 

De rol van de Australische sociaal-democratie 

In I 99 I presenteerde Premier Paul Keating een 
beleidspakket The Workina Nation, waarin de 
nieuwe koers van Labour met betrekking tot de 
ontwikkeling van de Australische W elvaarts- en 
Verzorgingsstaat in de negentiger jaren geschetst 
werd. Dit 'plan van aanpak' beantwoordde niet of 
nauwelijks aan de wensen en eisen van het econo
misch-liberalisme, zoals dat elders omarmd werd
vaak ook door sociaal-democraten (zoals in Nieuw
Zeeland). Een belangrijke oorzaak daarvoor was de 
kracht en macht van de Australische vakbeweging, 
de 'natuurlijke' bondgenoot van de ALP waarmee 
elk jaar een 'Akkoord' werd gesloten over het 
raamwerk waarbinnen het inkomens- en werkgele
genheidsbeleid gestalte kreeg. 

Het grootste verschil met veel andere hooggeïn
dustrialiseerde landen is uiteindelijk de mate waar
in de verzorgingsstaat werd 'afgebroken', resp. 
werd 'omgebogen'. Zeker, Australië is meegegaan 
met de mode om aanspraken op uitkeringen strik
ter te controleren, respectievelijk in te perken. Het 
laatste is het meest duidelijk geworden op het ter
rein van 'means-testing' van ouderen en andere 

economisch inactieven met betrekking tot hun 
inkomen uit bezit (met uitzondering van het 'eigen 
huis') en het afschaffen van de algemene kinderbij
slag (die universeel was). Toch is dat de halve waar
heid: de verzorgingsstaat werd uiteindelijk niet 
omgevormd tot een versoberd social scifety net voor 
de allerarmsten; zoals dat voorgeschreven werd 
door liberale economen als Jeffrey Sachs. In tegen
stelling tot wat beweerd is na de verkiezingsneder
laag van Labour, namelijk dat deze de minima en 
'Jan Modaal' zou hebben veronachtzaamd, kan 
vastgesteld worden dat het bruto-basisinkomen 
voor een echtpaar met twee kinderen ca. Aus. 
$ 64.ooo,- bedraagt. Indien dit lager is dan komt 
men voor uitkeringen in aanmerking3. Daarnaast is 
de bepaling wie wel of niet in aanmerking komt 
voor aanvullende uitkeringen niet bedoeld om de 
overheidsuitgaven te dienaangaande te verminde
ren. In het algemeen steeg de gemiddelde uitke
ringssom per individu mee met het gemiddelde 
loonpeil, en sommige uitkeringen, zoals pensioe
nen, zijn beduidend toegenomen. Desalniettemin is 
het zo dat - mede door de toenemende vergrijzing 
en de stijgende werkloosheid - meer mensen met 
minder toe moesten dan aan het begin van de soci
aal-democratische regeringsperiode in I 98 3. 
, In 'progressieve' zin heeft de Labour-periode in 
elk geval deze betekenis gehad. De bevordering van 
inkomensgelijkheid, vooral van de lager betaalden 
werd wettelijk vastgelegd als een 'recht'{in I986). 
Voorts kunnen nu ook werkloze 'partners' (vaak 
ongetrouwde vrouwen) zelfstandig aanspraak 
maken op een uitkering. De toegang van vrouwen 
tot de arbeidsmarkt is verbeterd door middel van 
betaald moederschapsverlof en belastingaftrek voor 
crèche-onkosten. Tenslotte, door de wederinvoe
ring van de National Health Service en uitbreiding van 

2. Australië is een federale staat: The 
Commonwealth'![ Australion States. Sinds 
1901 is het gebied formeel onafhankelijk 
(alhoewel het staatshoofd 'Queen of 
Australia' nog steeds de Engelse konin
gin Elizabeth Il is). Naast de zeven deel
staten: Victoria, New South Wales, 
South Australia, Queensland, Tasmania 
en Western Austral ia, maken twee deel 
gebieden: Northern Territory en 
Australian Capital Territory (waarin de 
hoofdstad Canberra ligt) deel uit van de 
Federatie. Al deze gebieden hebben een 
hoge mate van bestuurlijke en politieke 
autonomie die te vergelijken is met de 
Duitse deelstaten en stadstaten. Dit 

betekent dat op tal van terreinen van 
overheidszorg - zoals onderwijs, poli 
tiezaken, gezondheid en sociale voorzie
ningen - de deelstaten/ gebieden zelf 
besfi sen over de regulering en uitvoe
ring van deze taken. Deze staatsvorm 
heeft implicaties voor de werking van en 
het optreden van de federale regering. 
In veel zaken dient de centrale regering 
van de Federatie politieke overeenstem
ming te bereiken met de deelstaatrege
ringen. Het is daarom van belang voor 
de federale regering om niet alleen de 
nationale verkiezingen te winnen, maar 
ook dat in zoveel mogelijk deelstaten de 
regering in handen is van aan haar loyale 

partijen. Op dit moment is alleen New 
SouthWales (waarvan Sydney de hoofd
stad is) niet in handen van de National 
Party of van de Liberals. Anders gesteld: 
de onderhandelingen tussen deelstaten 
en deelgebieden en de federale regering 
in Australië kunnen vergeleken worden 
met de onderhandelingen in Nederland 
tussen de regering en de haar loyale 
kamerfracties enerzijds, en de oppositie 
anderzijds. 
3. Op dit moment is 1 Aus $- circa 1,45 
gulden; dus het gemiddelde bruto-jaar
inkomen is omgerekend ongeveer 
j 92.5oo,- . 
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gemeenschapsvoorzieningen is de inkomensonge
lijkheid in vergelijking met het OESo-gemiddelde 
zichtbaar afgenomen (Sanders, 1994). 

Het is hierbij van betekenis zich het volgende te 
realiseren: in termen van overheidsuitgaven via de 
centrale regering lijkt Australië ver achter te liggen 
op de meeste landen in Noord-West Europa 
(Castles, 1993). Wanneer men evenwel in ogen
schouw neemt dat: a. een groot aantal uitkeringen 
via het zgn. belastinsinkomen worden uitgekeerd (dat 
wil zeggen via de belastingaangifte of via de werk
gever); b. een groot aantal diensten op deelstaatsni

veau zijn georganiseerd en via de overheidscon
sumptie worden gefinancierd 4 dan is de inspanning 
door de Australische overheden groter dan vaak 
wordt aangenomen. 

Een goed voorbeeld hiervan is de 'Super
annuation Guarantee Levy' (een soort koopsompo
lis) waaraan werkgevers, werknemers en de over
heden bijdragen. Onder Labour is dit stapsgewijs 
ingevoerd: eerst vrijwillig via loonakkoorden 
( 19 8 6), en later tot een wettelijke maatregel verhe
ven (1992). Deze stap is wellicht laat vergeleken 
met een aantal West-Europese landen, maar zij is 
door Labour wel genomen. Tezamen met bestaan
de collectieve verzekeringen zoals ziektekosten/ 
verlof en vuT-mogelijkheden - in Australië al 
mogelijk op ss-jarige leeftijd - houdt het in dat 
rond 2o 1 o Australië qua vergelijkbare uitgaven 
elders op hetzelfde niveau zal zijn als de meeste 
West-Europese landen. De Australische verzor
gingsstaat- zeker (nog) niet de meest genereuze in 
vergelijking met Scandinavië en Nederland - valt 
vergelijkenderwijs niet op qua voorzieningen en 
uitgaven omdat zij georganiseerd is via dienstverle
ning voor de gemeenschap als geheel én door mid
del van inkomensgaranties via het individuele 
werknemerschap. Hierdoor raakt het beeld in ver
gelijkend opzicht vertroebeld. 

Een ander element van de nieuwe koers van de 
ALP-regering in dit opzicht was het beleid met 
betrekking tot vrouwenemancipatie. Door de grote 
nadruk op het werknemerschap en de male bread

winners-mentaliteit in het verleden (ook bij Labour 
en de vakbeweging) viel hier veel te doen (Shaver, 

1993). In de periode 1983-1996 is dan ook het 
nodige veranderd: formeel is de positie van de 
vrouw voor wat betreft aanspraken op uitkeringen 
nu gelijkberechtigd, ook qua beloning. Daarnaast 
zijn de mogelijkheden op participatie in de arbeids
markt vergroot (we wezen daar reeds op). Dit heeft 
vooral - zij het onbedoeld - geresulteerd in een 
stijging van het aantal tweeverdieners. Het effect 
hiervan is dat juist in Australië, ondanks de 
stagflatiecrisis, het huisbezit verder is gestegen en 
veel hoger is dan in de rest van de oE s o-wereld5. 
Volgens Travers & Richardson ( 199 3) is deze factor 
met name bepalend geweest voor het feit dat de 
meeste Australiërs- jong( er) en oud( er) - een aan
vaardbaar levenspeil hebben gekend. Dit is niet 
alleen aan de Labour-regeringsperiode te danken, 
maar de mate waarin huisbezit bereikbaar bleef, is 
van belang voor een oordeel wat de sociaal-demo
cratie bereikt heeft, resp. heeft weten te behouden 
voor de doorsnee-Australiër. En dit oordeel kan 
ons inziens positiefluiden. 

De sociaal-democratische periode van rege
ringsdominantie kan als positief beoordeeld wor
den in termen van behoud en zelfs uitbreiding van 
de verzorgingsstaat in Australië. Ook of juist in ver
gelijking met de overige oEso-landen, inclusief de 
erkende verzorgingsstaten en welvaartsstaten als 
Zweden en Nederland. Labour mag dan redelijk 
hebben gepresteerd; het hield onvoldoende reke
ning met de directe effecten van het transformatie
proces van de verzorgingsstaat voor de Australische 
'Jan en Jans Modaal'. Effecten die het electorale 
verlies in 1996 deels kunnen verklaren. 

Waarom de Australische sociaal-democratie de 

verkiezinaen niet won 
Want inderdaad, een van de voornaamste oorzaken 
voor de verkiezingsnederlaag in mei 1996, en daar
mee het verlies van de regeringsmacht, is toe te 
schrijven aan de manier waarop Labour de verzor
gingsstaat betaalbaar heeft willen houden. Door een 
aantal 'rechten' op sociaal burgerschap vast te leg
gen moesten er tegelijkertijd een aantal keuzen 
worden gemaakt. Deze keuzes hebben als 'onbe
doeld' effect gehad dat de Australische Familie 

4· Dit houdt in dat de dienstverlening in 
kwestie in geldtermen niet afgeboekt 
wordt op centraal/federaal niveau zoals 
dat wel gebeurd in een eenheidsstaat als 
Nederland. Dit levert een vertekend 
beeld op in veel vergelijkende onder-

zoekingen. Dit euvel geldt overigens 
voor meer federale staten (zoals bijvoor
beeld de notoire 'achterblijver' op ver
zorgingsstaatsgebied: Zwitserland). 

resp. 44 en 42 procent, waarvan het 
grootste deel gefinancierd wordt met 
behulp van langlopende leningen. In 
Australië is ruwweg 2/3 deel financieel 
niet hypothecair bezwaard. 5. Ter vergelijking: in Nederland en 
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Doorsnee er niet op vooruit is gegaan (ook niet veel 
erop achteruit, overigens) tijdens de sociaal-demo
cratische kabinetten van Hawke en Keating. Met 
andere woorden: de kiezers uit de 'middenklasse' 
hadden individueel het gevoel dat ze weinig (meer) 
te winnen hadden bij een stem op de ALP. De keu
zen, die - vanuit macro-perspectief -logisch en ver
klaarbaar zijn, werkten op den duur averechts uit 
op het micro-niveau: daar waar de kiezer leeft, 
werkt, spaart en stemt. 

Allereerst is het een keuze van de regering, in 
samenwerking met de vakbeweging, geweest om 
voorrang te geven aan het scheppen van economi
sche groei en het behoud van werkgelegenheid. Dit 
is voor een belangrijk deel bewerkstelligd door 
loonmatiging op basis van het nation-wide accord dat 
elk jaar (vanaf 198 3) is vernieuwd en bijgesteld. 
Alhoewel de recessie in Australië hierdoor minder 
dramatisch is verlopen dan in veellanden in West
Europa, heeft dit wel gevolgen gehad voor de 'klei
ne man en vrouw' door de geïndividualiseerde vor
men van sociale protectie en de controle op de uit
keringen als zodanig. Immers, onder gelijkblijvend 
inkomen moest tegelijkertijd onder duurdere 
omstandigheden (als gevolg van de toenemende 
inflatie en de stijgende dollar) én geleefd én 
gespaard worden (ten behoeve van het eigen huis en 
de bijdragen aan de 'superannuation levy'). Een 
tweede gevolg van het 'vastleggen' van de verzor
gingsstaat en de aceoorden met de vakbeweging is 
geweest dat zij die jong begonnen minder kansen 
hadden om een en ander op te bouwen of uit te bou
wen (moeilijker toegang tot de arbeidsmarkt en een 
vlakke loonontwikkeling). Beide effecten hebben er 
toe geleid dat een grote groep kiezers die na 1 9 8 3 
tot het electoraat toe waren getreden zich op den 
duur van de sociaal-democraten hebben afgewend, 
of in elk geval zich er minder mee verbonden voel
den. 

De tweede keuze betreft de ontwikkeling van 
het verzorgingsstaatsarrangement. De transforma
tie ervan blijkt vooral gunstig uit te werken voor 
het economisch actieve deel van de bevolking. 
Echter gezien de toenemende werkloosheid in de 

jaren negentig en ondanks de loonmatiging en een 
actief arbeidsmarktbeleid heeft dit tot gevolg gehad 
dat met name jeugdigen en vrouwen binnen het 
electoraat minder kansen kregen op een baan, 
waardoor de kloof tussen economisch actieven en 
inactieven groter is geworden. Anders gezegd: de 
ALP heeft zich wellicht te weinig bekommerd om 
het 'nieuwe' electoraat en te veel de belangen van 
haar oorspronkelijke achterban beschermd. Kort
om, zowel de 'minima' als de 'modale' werknemer 
voelden zich in toenemende mate sociaal en econo
misch kwetsbaar, zoniet in de steek gelaten door de 
sociaal-democraten. 

Een laatste reden voor de verkiezingsnederlaag 
heeft minder te maken met een gemaakte politieke 
keuze en meer met de werking van het federale 
stelsel. In de periode 1991-96 hebben op deel
staat/ gebieds-niveau zowel de Liberalen als de 
National Party in meerdere deelstaten de controle 
over de regering verkregen. Hierdoor werd het 
steeds moeilijker om beleid op centraal niveau ont
wikkeld effectief uit te voeren. Immers, juist een 
aantal cruciale terreinen van overheidszorg zijn juist 
op het decentraal niveau georganiseerd voor wat 
betreft de uitvoering. Dit leidde tot verschillen in 
behandeling van hen die bijvoorbeeld een beroep 
deden op sociale uitkeringen en had ook gevolgen 
voor de belastingdruk in die staten waar een ruim
hartiger sociaal beleid werd gehandhaafd6 . De deel
staten gedomineerd door de Liberale.n en de 
National Party vormden 'veto-coalities' bij de 
onderhandelingen over het 'nation-wide' beleid 
met de federale regering in Canberra. 

De paradox van terechte beleidskeuzes en averechtse 

aevolaen 
Al deze ontwikkelingen- die deels niet beheersbaar 
of beïnvloedbaar waren door de ALP-regering -
hebben dat voor de individuele burger, en vooral 
degenen die tot het 'nieuwe' electoraat behoorden 
het idee gegeven dat de sociaal-democratie niet in 
staat meer was om voor hen op te komen, respec
tievelijk hun toekomst te 'verzekeren'. De opposi
tie daarentegen kon wel appelleren aan deze gevoe-

6. Zo vindt er migratie plaats van bijv. 
Queensland (met een conservatieve 
regering) naar het naastliggende New 
SouthWales (sociaal-democratisch gere
geerd) gedurende de Australische win
ter. Hierdoor verruimt het individu zijn 
inkomensmogelijkheden. Immers, waar 

men ook vandaan komt men is en blijft 
Australisch onderdaan met alle rechten 
van dien. Gevolg is dat in N s w de over
heidsuitgaven toenemen, terwijl 
Queensland budgettair een effectief 
beleid lijkt te voeren. Dit zelfde ver
schijnsel ziet men overigens ook in 

West-Europese federale staten, zoals 
Duitsland (migratie van Oost naar 
West) en Zwitserland (van behoudende 
kantons naar progressieve: zoals Base!, 
Genève en Zürich). 



s &..o 7/8 1997 

lens van onzekerheid en zij kon wijzen op haar staat 
van dienst op deelstaat/ gebieds-niveau, juist in de 
recente periode. Daarbij kwam ook nog dat de libe
rale politieke leider (de huidige Premier) Honest 
John Howard als persoon het electoraat meer bleek 
aan te spreken dan Macho Pa u! Keating. 

De conclusie van deze analyse - en daarmee de 
moraal van ons verhaal - is dat in feite een paradoxa
le ontwikkeling heeft plaatsgevonden: in structu
reel opzicht lijkt de sociaal-democratie erin 
geslaagd te zijn de Australische economie adequaat 
te hebben gereorganiseerd en de verzorgingsstaat 
op essentiële onderdelen te hebben behouden en 
vast te leggen voor de toekomst. Echter de positie
ve effecten van dit proces zijn op de korte termijn 
onvoldoende merkbaar en voelbaar voor de meer 
kwetsbare delen van het electoraat. Integendeel, 
voor het individu is met name de porternonnee of 
de kans op werk op dit moment criterium voor zijn 
of haar sterngedrag nu. Zij hebben gekozen voor de 
beloftes van lagere belastingen, een zuinige over
heid en meer markt. Hoe onrechtvaardig dat ook 
moge lijken, het lijkt ons een les die ook de 
Nederlandse sociaal-democratie zich ter harte kan 
( zoniet moet) nemen met het oog op de verkiezin
gen in mei 1998! 
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