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FNV en PvdA: 

Terwijl de PvdA de waar
schuwing in het nog immer 
geldende beginselprogram 
- dat zij moet oppassen de 
puinruimer van het kapita-

Een anti

kapitalistisch 

bondgenootschap] 
dan vroeger. Maatschappe
lijke tweedeling en ook 
verdere sociale diff'eren
tiatie aan de goede kant van 
de streep hebben hun so

lisme te worden - vergeten 
schijnt te zijn, lijkt ook de 
vakbeweging zichzelf nog 
slechts als een arbeids
marktpartij te beschouwen 
en niet langer als emancipa-

STAN POPPE 
ciaal-politieke consequen
ties. Hooguit dertig pro
cent van de werknemers 
rekent zichzelf tot de 
'arbeidersklasse' (maar 

Voormali a beleidsadviseur Industriebond N vv; 
oud- Tweede Kamer- en partijbestuurslid PvdA 

tie- en hervormingsbewe-
ging. De invloed van het neo-liberalisme is tot in de 
PvdA en de vakbeweging doorgedrongen. De om
helzing van de markteconomie door de leiding van 
beide organisaties zal het in de toekomst verder 
bemoeilijken de langzamerhand gegroeide kloof te 
overbruggen tussen wat natuurlijke bondgenoten 
zouden moeten blijven, PvdA en FNV. Die kloof 
moet naar mijn mening juist nu worden overbrugd 
omdat, in ouderwetse termen uitgedrukt, de beide 
armen van de arbeidersbeweging elkaar in deze tijd 
van losgebroken kapitalisme dringender nodig heb
ben dan ooit. 

Sociaal-democratie en vakbeweging staan niet 
pas nu op een scheiding van wegen. Dat van elkaar 
weggroeien is ook al veel eerder begonnen dan in 
198 1 bij de Ziektewet-crisis. Het is veeleer een 
consequentie van het door beide organisaties, ieder 
op eigen terrein, opgaan in het beleid van alledag en 
het wegebben van de gezamenlijke maatschappij
kritische inspiratie. Het is daarbij de vraag of vast
gehouden kan worden aan het overkoepelende 
begrip 'de arbeidersbeweging'. Het volgens mij 
noodzakelijke informele bondgenootschap tussen 
vakbeweging en PvdA kan geen exclusieve bewe
ging zijn van arbeiders, zelfs niet alleen van werk
nemers. Sterker: ook in de vakbeweging voelen 
velen zich niet meer thuis bij de naam 'arbeidersbe
weging'. De wereld is, sinds de bloeiperiode van de 
min of meer verenigde socialistische en/ of katho
lieke arbeidersbeweging, nogal radicaal veranderd. 
De verschillen tussen werknemers zijn veel groter 

juist die dertig procent is 
betrekkelijk slecht georga

niseerd en brengt ook vaak zijn of haar stem niet 
eens meer uit); dertig tot veertig procent van de 
werknemers is sterker georganiseerd, heeft meer of 
minder diep in zijn hart wel sympathie voor links, 
maar velen willen beslist geen arbeider heten. En 
dan is er nog minstens 30 procent die voor vakbond 
noch linkse politiek ooit te vinden zal zijn . Ik 
betwijfel, met alle nostalgie die dit ook bij mij per
soonlijk oproept, of wij moeten proberen het 
begrip arbeidersbeweging in ere te herstellen. Dat 
zullen veel FNv-leden (en toekomstige FNV-leden) 
niet willen en het woord is ook in de PvdA weinig 
meer gehoord sinds de partij zich al bij haar oprich
ting in 1946 richtte tot de 'werkers van hoofd en 
hand' en de term 'klassestrijd' voortaan vermeed. 
Eigentijdse bewegingen roep je op door in eigen
tijdse woorden aandacht te vragen voor maatschap
pelijke misstanden die wel degelijk veel mensen uit 
verschillende groeperingen zorgen baren. 2 

Losseslasen kapitalisme 
De term arbeidersbeweging mag dan minder 
opportuun zijn geworden, de maatschappelijke 
omstandigheden vergen wel een bondgenootschap 
- informeel, maar niet incidenteel - tussen linkse 
politieke partijen en vakbeweging. Gericht op het 
door gezamenlijke machtsvorming weer onder 
controle krijgen van wat ik al aanduidde als 'het los
geslagen kapitalisme'. Sommigen zullen bij deze 
terminologie hun wenkbrauwen fronsen, maar het 
is mijns inziens bepaald niet ouderwets en wel 
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degelijk een juiste aanduiding van wat onze samen
leving bedreigt. Vakbeweging en sociaal-democra
tie hebben in honderd jaar strijd veel van hun doel
stellingen kunnen bereiken langs twee wegen: de 
nationale wetgeving en de collectieve arbeidsover
eenkomst. In de stembus tellen, anders dan op de 
markt, alle burgers gelijk mee en door organisatie 
wisten arbeiders tegenwicht te bieden aan het ver
deel-en-heers van ondernemers. Dankzij een daar
mee opgebouwd relatief evenwicht tussen kapitaal 
en arbeid ontstond de verzorgingsstaat met een tot 
dan toe ongeëvenaard niveau van welvaart voor de 
meeste mensen. Al was het bepaald geen sociaal 
paradijs, zoals nu wel eens wordt beweerd. 

Welnu, de sociale achteruitgang die we sinds de 
jaren tachtig beleven is voor een belangrijk deel het 
gevolg van het feit dat door de internationalisering 
van de economie dat betrekkelijke evenwicht tus
sen kapitaal en arbeid is verbroken. Nationale 
vakbonden kunnen minder bereiken, omdat het 
internationale bedrijfsleven de produktie veel ge
makkelijker naar andere landen kan verplaatsen en 
doordat het wegvallen van grenzen de ruimte voor 
nationaal beleid steeds geringer maakt. Regeringen 
en politieke partijen staan ook onder de druk van 
het risico dat ondernemingen uitwijken naar landen 
met een geringere belastingdruk of met meer 
onderdrukking van arbeiders. Het flitskapitaal 
vliegt met een grote snelheid rond de aarde en 
komt telkens weer daar terecht waar het meest kan 
worden verdiend. Onze traditionele wapens, wet
geving en de CAO, hebben een geringere betekenis 
gekregen . Het kapitalisme heeft zich voor een 
belangrijk deel weer weten te onttrekken aan de 
beperkingen van nationale wetten en contracten. 
Daarbij komt dat de technologie de machtsbasis van 
de vakbeweging heeft ondermijnd en de verdeeld
heid onder de vroegere arbeidersklasse heeft ver-

scherpt. Voorzover alle werknemers gezamenlijk 
nog kunnen worden aangeduid als de 'onzelfstandi
ge beroepsbevolking' vormen zij hoogstens een 
Klasse an sich, maar bestaat er geen breed gedragen 
klassebewustzijn van een Klassefür sich. 

Volgens hun programma's streven vakbeweging 
en sociaal-democratie nog steeds naar nagenoeg 
dezelfde lange-termijn-doelstellingen. Men tracht 
maatschappelijke ongelijkheid te bestrijden en de 
werknemersemancipatie en economische democra
tie verder te brengen. In de praktijk hebben ze ech
ter te maken met de verslechterde machtsverhou
dingen tussen kapitaal en arbeid en de verminderde 
mogelijkheden voor de nationale overheid om de 
sociaal-economische ontwikkeling te beïnvloeden. 
De zogenaamde vrije markteconomie beperkt de 
vrijheid om tot een rechtvaardiger samenleving te 
komen. Sterker: het kapitalisme schept opnieuw 
steeds onrechtvaardiger verhoudingen. Op allerlei 
terreinen: 

Werkaeleaenheidsbeleid. Duizenden mensen blij
ven aan de kant staan, terwijl er nog zoveel te doen 
is. Arbeid is immers voor ondernemingen slechts 
een zo laag mogelijk te houden kostenpost en de 
overheid heeft de middelen niet om werk te schep
pen in notabene de meest dringende maatschappe
lijke behoeften: betaalbare woningen, onderwijs en 
gezondheidszorg. Integendeel: er wordt op bezui
nigd. 

lnkomensverhoudinaen. De kapitalistische econo
mie roept de veel te grote inkomensverschillen 
welhaast automatisch op, al was het maar via de 
geïnvesteerde winsten, die voor een belangrijk deel 
via koerswinsten, rente en dividenden worden 
omgezet in arbeidsloos inkomen voor een klein 
deel van de bevolking. En ook doordat men in dit 
systeem de arbeidsmotivatie van de 'calculerende 
burger' vrijwel uitsluitend tracht te bevorderen via 

1. Dit artikel is voor een deel gebaseerd 
op mijn bijdrage aan de het Spiekman
debat 'De arbeidersbeweging op de 
tweesprong' te Hoogezand op t 8 okto
ber 1996. Het initiatieftot deze bijeen
komst was genomen door een commis
sie, bestaande uit ]os de Beus, Gerda 
Bosma, Ed van Eijbergen en Teun-Jan 
Zanen. De naamgever van dit debat. 
Hendrik piekman(1874-1917), was 
een in Hoogezand-Sappemeer geboren 
Groningse vakbondsman, een van de 
twaalf'apostelen' (oprichters) van de 
SOAP in 1894. Hij werd na zijn vak
bondswerk in Groningen een pionier 

van de socialistische arbeidersbeweging 
in Rotterdam. Zijn standbeeld staat daar 
in de volkswijk Spangen. 

de organisatorische eenheid uit de 
dertiger jaren, dan heeft hij gelijk. Een 
dergelijke verhouding vind ik inderdaad, 
gezien de inmiddels opgetreden maat
schappelijke veranderingen, niet alleen 
onmogelijk maar in beider belang ook 
ongewenst. Dat wil niet zeggen dat de 
beide partners elkaar niet als-bondgeno
ten zouden kunnen en zelfs moeten 

2. Uit het verslag van het Spiekman
dcbat, door Teun-Jan Zanen geschreven 
in de PvdA-Nieuwsbrief wERKnemers 
van november j .I., blijkt dat Zanen mijn 
reserve tegenover het begrip arbeiders
beweging betreurt. Hij is bang dat met 
het niet meer streven naar 'een institu
tionele of vanzelfsprekende samenhang 
tussen PvdA (of linkse politieke forma
tics) en de vakbeweging' het kind met 
het badwater wordt weggegooid. Als hij 
met ' het kind' bedoelt een herstel van 

zien. Het zijn immers bondgenoten, die 
elkaar dikwijls hard nodig hebben en bij 
hun beleidsbcpaling meer rekening zou
den moeten houden met elkaars positie 
dan tegenwoordig gebruikelijk schijnt. 
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het stimuleren van hebzucht en rivaliteit, dat wil 
zeggen door het scheppen van zoveel mogelijk 
inkomensverschillen tussen werknemers. Prestatie 
moet worden beloond, heet het dan. Ondertussen 
worden de armen armer, blijven de zo goed preste
rende middengroepen gelijk en worden de rijken 
rijker. 

Milieubeleid. Vervuiling ontstaat in de eerste 
plaats omdat de onderneming een eenzijdige, 
bedrijfseconomische doelstelling heeft en de ver
vuilingskasten dus niet in de prijs worden doorbe
rekend, maar afgewenteld op de gemeenschap. En 
ook veel calculerend gemaakte werknemers en 
consumenten staan niet te dringen om milieuschade 
te voorkomen. Mondiaal gezien is het ecologisch 
funest dat het wereldkapitalisme de Derde Wereld 
meesleept in een groeimodel dat op den duur het 
leven op deze planeet bedreigt. 

De bedrijfsverhoudinaen. De vaak geringe betrok
kenheid van werknemers bij hun werk wordt 
gevoed door hun ervaring dat, als het erop aan 
komt, er over hen maar zonder hen beslist wordt. 
Bij fusies en bedrijfssluitingen bijvoorbeeld. Maar 
ook doordat de regeling van iemands persoonlijke 
werk, zijn of haar werkzekerheid en levensritme 
ondergeschikt wordt gemaakt aan bedrijfseconomi
sche belangen. Denk aan het gemak waarmee 
flexibilisering van arbeidskontrakten en onregelma
tige werktijden worden doorgedrukt. 

De cultuur. Het veel bekritiseerde materialisme 
van mensen wordt vooral gestimuleerd door het 
voorbeeld van de beter betaaldenJ, door de recla
me die daar op inspeelt en het verlangen wekt naar 
nieuwe, maar vaak overbodige consumptiegoede
ren. De commercialisering en vervlakking van de 
media, de uitzichtloosheid bij de maatschappelijke 
achterhoede, uitlopend in drugsgebruik en crimi
nele exploitatie daarvan, het zijn in wezen begelei
dingsverschijnselen van de kapitalistische econo
mie. Zoals ook het racistische 'eigen volk eerst' in 
wezen een culturele consequentie is van 'eigen 
belang eerst' van de ongeremde markteconomie, 
speculerend op egoïsme en eigenbelang. 

3. Recent weer naar voren gekomen 
symptomen : ondernemers die in België 

gaan wonen om de Nederlandse belas
tingdruk te ontwijken of de duizenden 
directeuren/ aandeelhouders die een nul
salaris opgeven om de inkomstenbelas
ting zelfs geheel te ontduiken. Meer in 
het algemeen: fiscalisten motiveren de 
overgang naar steeds meer indirecte 

Als de vakbeweging de centrale idealen die in de 
nieuwe ontwerp-Grondslag van de F N v worden 
genoemd - gelijkwaardigheid, solidariteit, vrijheid, 
rechtvaardigheid en duurzaamheid - werkelijk wil 
nastreven, dan zal ze onvermijdelijk in botsing 
komen met de economische machten in deze 
samenleving, die staan voor een systeem dat auto
matisch weinigen bevoordeelt boven velen en in 
beginsel weinig boodschap heeft aan natuur en 
milieu. Daarom is voor elk klein resultaat in de 
goede richting machtsbundeling nodig, hulp van 
bondgenoten. De vakbeweging zal ook haar leden 
en de werknemers in het algemeen moeten inspire
ren tot het in hun maatschappelijk gedrag en in hun 
politieke keuze opkomen voor de idealen die vak
bonden, progressieve partijen en grote delen van de 
milieubeweging gemeenschappelijk hebben. Idea
len die in wezen een minder kapitalistische samen
leving veronderstellen. Dat betekent werken aan 
maatschappelijke en politieke bewustwording en 
aan activering van mensen. Helaas moet worden 
geconstateerd dat daar door de bonden sinds het 
begin van de jaren tachtig steeds minder aan wordt 
gedaan. De nadruk wordt tegenwoordig gelegd op 
dienstverlening, op het zich presenteren als 'zaak
waarnemer'. 

De Nederlandse vakbeweging is hiermee, inter
nationaal gezien, allesbehalve een uitzondering. De 
Italiaanse socioloog Baglioni spreekt in een studie 
over de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen 
in de voornaamste West-Europese landen4 over 
een algemene trend tot 'acceptatie van de objectie
ve behoeften van de kapitalistische economie' door 
de vakbeweging, die 'prozaïscher, pragmatischer, 
minder emotioneel is en dikwijls geen radikale 
eisen meer stelt'. Dat is begrijpelijk, gezien vanuit 
de vakbeweging als arbeidsmarktpartij. De machts
verhoudingen zijn in het voordeel van de factor 
kapitaal opgeschoven en in ieder geval is er op de 
korte termijn geen ruimte voor radicale eisen tot 
struktuurhervorming. Daar moet dus ook voor
zichtig mee worden omgesprongen, al was het 
alleen maar om geen onnodige nederlagen te lei-

belastingen met de stelling dat de 
progressie in de directe belastingen vaak 
geheel ongedaan wordt gemaakt via 
allerlei aftrektrucs. Om nog maar niet te 
spreken van de sluipende werking van 
het ' keeping up with the Jones'. 
4· Guido Baglioni en Colin Crouch 
(eds), Europeon Industrial Relations. The 

challenae '?fjlexibility, Sage, Londen 1990. 
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den. De vraag is echter of het daar op den duur bij 
kan blijven, als de vakbeweging tenminste ook in de 
toekomst een dynamiserende factor in de samenle
ving wil zijn. 

De nieuwe FNvGrondslas 
Daarom is het jammer dat van een maatschappijkri
tisch perspectief weinig te bespeuren valt in de 
beoogde vernieuwing van de FNv-grondslag. 
Aanvankelijk werd een voorontwerp gepubliceerd 
dat veel kritiek ondervond. De voorzitter van de 
AbvaKabo, de grootste bond in de F N v, vond dat 
het te weinig visie uitstraalde en noemde het te 
defensief en te zakelijkS. Het thans aan de achter
ban voorgelegde concept-program, waarover op 
een congres in mei 1997 wordt beslist, ademt vol
gens het FNV-bulletin van december jongsleden 
'meer kleur en warmte', maar is inhoudelijk niet 
principieel veranderd. Wel is er een aantal pro
gramma-punten aan toegevoegd: duurzaamheid als 
'centraal ideaal', afwijzing van discriminatie. Som
mige stenen des aanstoots - terugtrekking op de 
'kerntaken' inkomen en arbeid, stilzwijgende aan
vaarding van de bestaande economische orde - zijn 
afgezwakt of anders geformuleerd. Maar gebleven 
is de grote lijn van vernieuwing van het vakbonds
werk, die ook terugkomt in de campagne FNV, m'n 
zaakwaarnemer. In de woorden van het nieuwe ont
werp: 'De FNV is een dynamische organisatie en 
speelt met nieuwe produkten in op nieuwe ontwik
kelingen'. De 'grote lijn van vernieuwing' komt 
mijn inziens toch neer op een wending naar het 
pragmatisme. De veranderingen, vergeleken met 
het voorontwerp zijn vooral cosmetica. 

Zoals hierboven gesteld formuleert het ontwerp 
vijf hooggestemde centrale idealen: gelijkwaardig
heid, solidariteit, vrijheid, rechtvaardigheid en 
duurzaamheid. Het valt op dat in de definitie van 
het begrip vrijheid niet gesproken wordt over de 
realisering ervan in het arbeidsleven. Evenmin over 
de aan vrijheid verbonden verantwoordelijkheid. 
Met andere woorden: arbeiders-emancipatie, zeg
genschap over de doelstelling van de eigen arbeid, 

economische democratie worden niet centraal 
gesteld. Ze worden later in het program wel 
genoemd, maar heel bescheiden uitgewerkt. Zorg
vuldig blijft het program binnen de grenzen van het 
kapitalisme. Het recht op arbeidsloos inkomen van 
kapitaalbezitters wordt niet bekritiseerd. De tegen
stelling tussen private rijkdom en publieke armoede 
wordt niet gesignaleerd. 

Eenzelfde respect voor de kapitalistische econo
mische orde blijkt uit de wijze waarop het begrip 
duurzaamheid wordt uitgewerkt. Er is weliswaar 
geen gebrek aan radicale bewoordingen: 'De eco
nomische ontwikkeling. in Nederland en elders 
richt onherstelbare schade aan in natuur en milieu. 
De roofbouw mag niet doorgaan.', maar vervol
gens wordt alleen gesproken over een 'econo
misch-ecologisch structuurbeleid' dat daarvoor 
nodig is. En in de toelichting wordt dan gesteld dat 
een ander bcheer van natuur en milieu in zekere zin 
leidt tot een omwenteling in het sociaal economisch 
denken. Dat winstgevendheid en aandelenkoers 
struktureel het richtsnoer zijn voor de kapitaalsallo
katie door zelfstandige ondernemingen wordt niet 
eens als probleem genoemd. 

Een derde punt dat opvalt is dat het (ook volgens 
mij noodzakelijke) uitgangspunt van de onafhanke
lijkheid ten opzichte van politieke partijen eigenlijk 
wordt opgerekt tot politieke neutraliteit. Verbaal 
wordt dit ontkend, maar in merkwaardige bewoor
dingen: 'Partijpolitieke onafhankelijkheid betekent 
overigens niet: politieke neutraliteit. 'Op de 
beleidsterreinen die de FNvaktief bestrijkt heeft ze 
uitgesproken opvattingen: opvattingen die de ene 
partij beter zullen bevallen dan de andere'. Politiek 
is voor de vakbeweging blijkbaar alleen interessant 
als er moet worden gelobbied. Een oproep om vak
bandsvriendelijker partijen te ondersteunen, met 
andere woorden een erkenning dat sociale en poli
tieke actie in elkaars verlengde liggen, is in het pro
gram niet te vinden. Wel bevat het program een 
verklaring van eigen incompetentie inzake alge
meen-maatschappelijke oordeelsvorming: 'Op de 
terreinen arbeid en inkomen willen wij de specialist 

5. Cees V rins, 'FNV moet er wat 
steviger tegenaan', N RC Handelsblad, 
2 2 • 1 o- 96. 'Het begrip emancipatie komt 
nauwelijks voor, zeggenschap heet nu 
medezeggenschap, de brede vakbewe
ging wordt gedeeltelijk losgelaten en de 
F N v gaat zich ontwikkelen in de richting 
van zaakwaarnemer'. 
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zijn. Op andere terreinen hebben andere organisa
ties meer autoriteit.' Nog afgezien van de vraag of 
dat waar is, klinkt zo'n zin wel vreemd als men 
tegelijkertijd zegt een brede sociale beweging te 
zijn. 

Ik schenk relatief veel aandacht aan de discussie 
rond de nieuwe FNV Grondslag, omdat deze een 
symptoom is van een al jaren bestaande tendens tot 
ontwikkeling van de FNV tot een 'zaakwaarnemer' 
binnen de maatschappelijke status quo. Deze depo
litisering van de vakbeweging lijkt mij in Nederland 
verder te zijn ontwikkeld dan in andere landen. Dit 
houdt een gevaar in. Een sociale beweging ontstaat 
alleen onder mensen die hun onvrede om kunnen 
zetten in activiteit op basis van geloof aan een bete
re toekomst. Een idealistische of utopische dimen
sie is onmisbaar als drijfkracht om iets structureels 
te veranderen. Men kan misschien terecht zeggen 
dat 'arbeiderszelfbestuur onzin is' (een arbeidsor
ganisatie heeft een breder, maatschappelijk doel), 
maar dat ideaal heeft er in de zeventiger jaren wel 
voor gezorgd dat, tegen alle weerstand in, de 
Ondernemingsraad werd verzelfstandigd. 

Kortom: het nieuwe ontwerp-program is naar 
ik vrees een illustratie van een door pragmatisme 
gedomineerde ontwikkeling van het uiteenvallen 
van een vakbeweaina in louter dienstverlenende vak
bondeé Het geeft op zijn minst geen aanleiding tot 
optimisme ten aanzien van het maatschappelijk 
engagement van vakbonden. 

De zoaenaamd vernieuwde PvdA 
Dezelfde tendens tot aanpassing aan de maatschap
pelijke status quo valt helaas ook te constateren 
voor de zogenaamd vernieuwde Partij van de 
Arbeid. Die is wel heel ver gegaan met zowel het 
bezuinigen op de collectieve voorzieningen, als met 
het omhelzen van marktdenken en deregulering. 
Kun je het bezuinigen tot op zekere hoogte nog 
begrijpen als een onvermijdelijkheid (al had men 
wel sociaal aanvaardbaarder bezuinigingen moeten 
kiezen), dat begrip geldt wat mij betreft niet voor 
het loslaten van klassieke sociaal-democratische 
doelstellingen zoals de gemeenschapsverantwoor
delijkheid voor collectieve voorzieningen. Het is 
een schrale troost dat achterafThijs Wöltgens zich 

bij de nee-zeggers tegen deze onttakeling van de 
overheidszorg heeft geschaard. Schraal vooral 
omdat in de Tweede Kamerfraktie en in het rege
ringskasteel heel andere geluiden worden gehoord. 
Riek van der Ploeg bijvoorbeeld die een 'offensieve 
strategie voor de binnenlandse sector' voorstaat in 
de vorm van verdere afslanking van collectieve 
voorzieningen en privatisering zelfs op terreinen als 
onderwijs, gezondheidszorg en woriingvoorzie
ning7. Of in het recente ESB-artikel van partijge
noot A.L.Geelhoed (net benoemd tot eerste advi
seur van premier Kok) wordt in dezelfde lijn 
gepleit voor nog weer verdere verlaging van de 
belastingdruk en voor afschaffing van 'bepaalde 
rigiditeiten in ons soc.econ. bestel' (lees ontslag
recht). Geelhoed waarschuwt ten overvloede tegen 
'het angstvallig zoeken naar de kleinst mogelijke 
aanpassingen in bestaande arrangementen'. Te vre
zen valt dus dat er ook in de toekomst weer duchtig 
in de collectieve voorzieningen zal worden gehakt. 
Het ontbreken van een alternatieve economische 
visie leidt er zo toe dat Europese sociaal-democra
ten elk in hun eigen land meedoen in de concurren
tie om de gunst van het wereldkapitalisme. Met 
funeste sociale en ecologische gevolgen. 

Natuurlijk is het moeilijk om in een tijd van glo
balisering, individualisering en verslechterde maat
schappelijke machtsverhoudingen de aloude doel
stelling van de arbeidersbeweging- een democrati
sche samenleving met een gelijkwaardige kwaliteit 
van het bestaan voor iedereen - geloofwaardig te 
bepleiten. Veel leden en potentiële leden van 
progressieve organisaties, in politiek en vakbewe
ging, zijn vergeleken met de jaren van opkomst en 
succes van de arbeidersbeweging ontnuchterd. Het 
idealisme van de vroegere sociaal-democratie, de 
verwachting van sociale en culturele vooruitgang, 
heeft plaats gemaakt voor zakelijkheid en calcule
rend burgerschap bij sommigen, voor moedeloos
heid, cynisme en wantrouwen bij anderen. Het 
kapitalisme staat sterker dan ooit. Maar dat wil niet 
zeggen dat vakbeweging en PvdA - terwijl de 
onaanvaardbare consequenties van dat kapitalisme 
in binnen- en buitenland steeds duidelijker worden 
- verder maar genoegen moeten nemen met de 
positie van zaakwaarnemer ( F N v), respectievelijk 

6. Zie J. Visser's bijdrage over de 
Nederlandse vakbeweging in: Marino 
Regini (ed.), The juture '![ Iabour move
ments Sage, London 1 99 2. 

7. Socialisme &.Democratie, januari 1995. 
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kiesvereniging (PvdA) binnen de maatschappelijke 
status quo. 

Helaas echter zijn werkgevers en rechtse poli
tieke partijen er zonder merkbaar protest van soci
aal-democratie en vakbeweging in geslaagd om de 
ineenstorting van het 'zogenaamde' socialisme in 
het Oosten te gebruiken voor het erin hameren van 
de gedachte dat daar het echte socialistische ideaal 
te gronde ging en dat dus ook in het Westen de 
maakbaarheid van de samenleving maar vergeten 
moest worden. w B s-directeur Paul Kalm a heeft 
daar trouwens onbedoeld de loper voor uitgelegd 
met zijn Socialisme op sterk water. Gelukkig schijnt hij 
daar nu spijt van te hebben. Nu nog een WBS-rap
port over een betere economische orde, waarin 
arbeid wordt gericht op de meest dringende maat
schappelijke behoeften en dan ook nog eerlijk ver
deeld. De erkenning dat niet alleen in Rusland, 
maar ook in de Europese verzorgingsstaten al te 
veel collectivisme en centralisatie tot bureaucrati
sche verstarring en oneigenlijk gebruik leidden, 
hoeft ons niet te verleiden om nu ook maar elk 
geloof te verliezen in de mogelijkheid van een 
samenleving met meer vrijheid en met meer gelijk
heid in inkomen, kennis en macht. 

Een sociaal Europa? 
Zelfs als ik het zou kunnen, ontbreekt hier de ruim
te om inhoudelijk een opsomming te geven van 
concrete doelstellingen die een min of meer ver
enigd front van progressieve krachten voor de kor
tere en langere termijn zou moeten nastreven. Wat 
mij het meest dwars zit is dat zo'n programma niet 
op stapel wordt gezet. Een paar punten liggen mij 
echter te na aan het hart om ze niet te noemen. Dat 
is ten eerste de noodzaak om een eind te maken aan 
de eenzijdige afwenteling van de crisis op de werk
nemers door deregulering en flexibilisering. 

Flexibilisering zal tot op zekere hoogte wel 
onvermijdelijk zijn, maar er dreigt wel macht van 
werkgevers over werknemers mee te worden ver
groot en er worden grenzen van menswaardigheid 
overschreden. Daarom zou deregulering van 
arbeidsvoorwaarden en arbeidswetgeving altijd 
moeten worden uitgeruild tegen uitbreiding van de 
werknemersinvloed in de onderneming. Over
dracht van gemeenschapsverantwoordelijkheid aan 
particuliere ondernemingen vraagt immers om ver
dere vermaatschappelijking van hun beleid. 

Ten tweede. De moeilijkheid om, bij een inter
nationalisering van de economie, op nationaal 
niveau de ontwikkeling van de samenleving effectief 
te beïnvloeden moet ons inspireren om tenminste 
op Europees vlak te komen tot indicatieve planning 
van de economische ontwikkeling. Ooit is zo'n 
voorstel in ons verkiezingsprogram Weerwerk weg
gehoond als een schoolvoorbeeld van socialistische 
regelzucht. Ondertussen kennen we de maatschap
pelijke gevolgen van ongecontroleerde planning 
door multinationals en banken. Wat op nationaal 
niveau niet mogelijk is, zal toch eens op Europees 
vlak moeten gebeuren. 

Daarom zou het Nederlandse voorzitterschap 
van de Europese Unie eigenlijk ook gericht moeten 
zijn op het revitaliseren van de gedachte aan niet 
alleen een Europese verzorgingsstaat, maar ook aan 
meer medezeggenschap en aan meer maatschappe
lijke sturing van de economische ontwikkeling. 
Maar helaas, ook hier stemmen de opvattingen van 
de nieuwe secretaris-generaal van het ministerie 
van Algemene Zaken niet tot optimisme. Als Wim 
Kok zich op dit vlak door de heer Geelhoed laat 
beïnvloeden zal het sociale Europa er zeker niet 
komen. PvdA-Europarlementariër Wim van 
Velzen kritiseert terecht de mening van Geelhoed 
dat na het realiseren van vrije markt en eenheicis
munt de nationale staten het verder wel alleen af 
kunnen 8 

Voorwaarden voor een bundelins van krachten 
Ik sluit af met enkele voorwaarden waaronder een 
bondgenootschap tussen sociaal-democratie en vak
beweging weer geïntensiveerd tot stand zou kun
nen komen. Eerste voorwaarde voor de noodzake
lijke bundeling van sociale en politieke macht is 
simpelweg dat zowel politieke partij als vakbewe
ging elkaar weer als bondgenoten herkennen. In de 
PvdA zal men de beperkingen en gevaren van het 
etatisme ernstiger moeten nemen. En dan niet in 
neo-liberale zin, maar in de zin dat men weer beseft 
dat structurele maatschappelijke veranderingen 
alleen mogelijk zijn bij aanwezigheid van krachtige 
anti-kapitalistische machtsvorming in de samenle
ving. Teveel zijn sociaal-democratische regeerders 
de vakbeweging gaan zien als een obstakel bij het 
van bovenaf realiseren van gewenste doelstellingen. 
In plaats van te dreigen met niet-verbindend-ver
klaren van cAo's zou men zich moeten afvragen 

8. Zie TrouwvanSjanuari 1997. 
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hoe in het overheidsbeleid de positie van de vakbe
weging kan worden versterkt in plaats van ver
zwakt. Bijvoorbeeld door een pleidooi voor loon
matiging vergezeld te laten gaan van een recht op 
medezeggenschap over de besteding van middelen 
die daardoor in het bedrijf blijven zitten.9 De vak
beweging op haar beurt zal alleen kunnen bijdragen 
aan maatschappijverandering als ze mee helpt een 
eind te maken aan het depolitiseringsproces onder 
de werknemers. Uiteraard denk ik daarbij aan het 
nieuwe mission statement van de FNV. Daarin zou 
ruimte moeten komen voor fundamentele kritiek 
op de bestaande maatschappijstructuur om de vol
strekt eenzijdige nadruk op directe belangenbehar
tiging en dienstverlening te doorbreken. 

Een tweede voorwaarde voor het tot stand 
komen van een informeel bondgenootschap tussen 
vakbeweging en politiek is volgens mij het van 
beide kanten bevorderen van contact bij de voorbe
reiding van beleidsbepalende programma's. Van 
vakbondszijde zal het betrekken van partijvertegen
woordigers uiteraard niet beperkt mogen blijven 
tot PvdA-ers. Men zal ook willen weten hoe er in 
de kring van Groenlinks en in de milieubeweging 
wordt gedacht. Zoals omgekeerd de PvdA ook 

geïnteresseerd zal zijn in de opvattingen binnen het 
c N v en andere organisaties in het progressieve 
kamp. Informele bondgenoten zullen, met behoud 
van hun wederzijdse onafhankelijkheid, moeten 
weten waar men steun van elkaar kan verwachten 
en bij welke punten conflikten zo mogelijk verme
den zouden moeten worden. 

Tot slot 
Willen progressieve groeperingen, linkse partijen, 
vakbonden, milieubeweging een uitweg vinden uit 
de verlammende impasse waarin wij verkeren, dan 
zullen zij wel moeten komen tot een informeel 
bondgenootschap in de strijd tegen maatschappelij
ke ongelijkheid, tegen afhankelijkheid van de kapi
talistische economie, tegen de overschrijding van 
ecologische randvoorwaarden voor produktie en 
consumptie, tegen bureaucratische verstarring van 
bestuur en collectieve voorzieningen. Want dit 
staat vast: de neo-liberale oriëntatie van sociaal
democratie en vakbeweging dreigt beide te degra
deren tot steunpilaren van de gevestigde (en steeds 
onrechtvaardiger) orde, terwijl ze daarbij boven
dien vaker met elkaar botsen dan dat ze elkaar ver
sterken. 

9· Zie o.a. de toekomstverkenning in 
opdracht van het Ministerie van Sociale 
Zaken naar ontwikkelingen in de belan
genbehartiging van werknemers in: 
K. Schilstra, E. Smit en J. Paauwe, 
Markt, Overlee-economie '![ Bedrijfs
oemeenschap. Drie scenario 's voor belanoen
behartioino. Samsam, Alphen a.d.Rijn 
1995· 
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