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Wil de sociaal-democratie 
toekomst hebben dan moet 

Een sociaal
democratisch 
'Fort Europa' 

heden heeft de na-oorlogse 
welvaartssamenleving mo

ze een overtuigend kader 
bieden waarbinnen de gro
te maatschappelijke proble
men die Europa momen
teel teisteren - een enorme 
werkloosheid en een op
doemende onderklasse -

CHRIS PEETERS 

gelijk gemaakt. Door de 
oorlog ontstond er in de vs 
een groot tekort aan ar
beidskrachten wat een op
waartse druk op de lonen 
tot gevolg had. Na de oor-

Beleidsmedewerker bij de aemeente 
Millinaen aan de Rijn 

kunnen worden aangepakt. Het is belangrijk om 
daarbij terug te blikken op het bestel dat in het 
Westen na de Tweede Wereldoorlog zo'n onge
kende welvaart heeft veroorzaakt: het compromis 
tussen werknemers, werkgevers en de staat dat 
ervoor zorgde dat productiviteit en lonen ruwweg 
gelijk op zouden lopen, waardoor de afzet van de 
productie redelijk was gegarandeerd'. Dit maat
schappelijk compromis was in het begin van de 
jaren zeventig uitgewerkt. De steeds heviger mon
diale concurrentiestrijd bedreigt de verworven
'heden van de West-Europese verzorgingsstaat. Het 
maatschappelijk bestel lost geen problemen meer 
op, maar lijkt ze te verscherpen. Het paarse kabinet 
wil de problemen volgens de logica van die concur
rentiestrijd aanpakken. Dat is uitzichtloos. In dit 
artikel wil ik betogen dat een nieuw maatschappe
lijk compromis op Europees niveau nodig is, geba
seerd op hogere belastingen in ruil voor goede 
zorg. Daarvoor zal controle op kapitaalexport en 
goederenimport - een sociaal-democratisch Fort 
Europa - onontbeerlijk zijn . 

Fordisme 
Industriële massaproductie vereiste massacon
sumptie en dus hoge lonen. Autofabrikant Ford zag 
dat als eerste in. Vandaar dat ook wel van het 
Fordistische tijdperk wordt gesproken. Dat inzicht 
werd niet zomaar door iedereen gedeeld. De wel
vaartssprong in de Verenigde Staten is twintig jaar 
ui tg steld omdat Amerikaanse bedrijven weigerden 
die hoge lonen te betalen. Ook Ford verlaagde de 
lonen toen hij eenmaal genoeg arbeiders kon krij
gen 2 • Slechts een unieke samenloop van omstandig-

log kenden de v s een abso
lute hegemonie; men kreeg bij wijze van spreken de 
spullen niet aangesleept in de verwoeste wereld. 
Toch waren ook onder die gunstige omstandighe
den grootschalige stakingen nodig om het compro
mis uiteindelijk te realiseren. 

Ook in Europa heeft het compromis een grote 
rol gespeeld in de maatschappelijke verhoudingen, 
zij het niet in alle landen in dezelfde mate. In 
Nederland als klein land speelt de binnenlandse 
markt een beperkte rol in de afzet van vooral de 
grote multinationals. Met name daarom is ons land 
al heellang sterk op de export gericht3. 

Bij de analyse van deze periode wordt helder dat 
de zogeheten loonproductiviteits-parallel de kurk 
was waarop het systeem dreef. Keynesiaanse over
heidspolitiek was vooral smeerolie in tijden van 
conjuncturele terugval. Het is evenwel onmogelijk 
voor de overheid om met Keynesiaanse maatrege
len de vraag overeind te houden als de essentie van 
het compromis niet meer bestaat4. 

Crisis 
Elke basis voor een lange kapitalistische bloeiperio
de is op een bepaald ogenblik uitgewerkt. Dan 
volgt onvermijdelijk een periode van stagnatie tot 
een nieuwe stimulans is gevonden . De Fordistische 
periode is in hoge mate gebonden aan de periode 
van vs-hegemonie. De vs fungeerde als 'market of 
last resort' en maakte zo op export gebaseerde 
groei mogelijk in Europa:, Japan en later de vier tij
gers. De vs konden dat ook doen omdat de dollar 
wereldvaluta was. Die kon men bijdrukken om de 
import te financieren. Toen de vs echter massaal 
dollars drukten om de Vietnamoorlog te betalen 
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raakte het systeem in het ongerede. Frankrijk luid
de definiti ef de doodsklok door massaal goud aan te 
kopen voor (overgewaardeerde) dollars . In 1971 

moest Nixon de goud/ dollarpariteit loslaten. 

Maar ook zonder die problemen bleek het 
Fordisme niet langer houdbaar. Ik noem daarvoor 
vier redenen. 

- Het is zeer gevoelig voor verzadigingsver
schijnselen . Naarmate in de drie grote kernge
bicden (Japan, v s, Europa) steeds meer sprake 
was van een vervangingsvraag moest de afzet 
elders worden gevonden en werd de koopkracht 
e lders besteed . De link tussen productie en 
koopkracht werd diffuser. 
- Naarmate de productiviteit verder . stijgt 
wordt het systeem moeilijker te handhaven . Een 
relatief steeds goedkoper product moet door 
steeds meer mensen worden gekocht. Het sys
teem leidt dus logischerwijs tot steeds meer 
koppelingsmechanismen. 
- De economie werd in toenemende mate een 
diensteneconomie . Dat maakt een op industrië
le massaproductie gebaseerd compromis moei
lijk hanteerbaar. Naarmate de belastingen be
langrijker werden voor het handhaven van de 
binnenlandse vraag en de industrie steeds meer 
in het buitenland verkocht was de verleiding 
groter om aan het compromis te ontsnappen en 
door lagere productiekosten hogere verkoopcij 
fers te hal en in landen waar de lonen wel op peil 
werd gehouden . 
- Het systeem was in principe nationaal geo
riënteerd en berustte op stevige verbindingen 
en afspraken tussen de sociale partners en de 
staat . Naarmate de internationale handel toe
neemt en verbindingen en afspraken op boven
nationaal niveau ontbreken , komt het nationale 
systeem in de lucht te hangen . Hoe globaler de 
markt, hoe zwakker het Fordisme. 

Het na-oorlogse systeem was in het begin van de 
jaren zeventig in grote problemen gekomen, het
geen duidelijk zichtbaar werd in lagere gro icijfers. 
Dat werd nog verergerd door de twee oliecrises , 
die een enorme (tijdelijke) vraagverschuiving te
weeg brachten , die niet onmiddellijk kon worden 
opgevangen . 

Het is echter ni et terecht om die oliecrises te 
zien als de oorzaak van de crisis; ze hebben alleen 
een zich al aandienende crisis plotseling verhevigd. 

Reacties 

Beetje bij beetj e wordt het compromis sinds die tijd 
losgelaten . Niet direct in alle landen even hevig en 
even snel. Er heerste grote verwarring. Met Key
nesiaans beleid zouden crises immers verdwenen 
moeten zijn! De vs en Engeland omhelsden snel het 
aanbodevangelieS. Den Uyl probeerde met aardgas
baten het consumptieniveau op peil te houden . 
Mitterrand koos in het begin van zijn regeringspe
riode ( 19 8 1 !) nog voor een forse loonimpuls. 
Sommige landen voerden 'per ongeluk' een Key
nesiaanse politiek door . Zoals het Amerika onder 
Reagan, dat het begrotingstekort in de jaren tachtig 
opjoeg en de v s in recordtempo van de grootste 
schuldeiser tot de grootste schuldenaar in de we
reld maakte . En Duitsland, toen het na de hereni 
ging een enorme vraag in Oost-Duitsland schiep . 
Hoewel van die impulsen zeker een stimulerende 
werking uitging slaagden ze er niet in de toenemen
de werkloosheid en armoede een halt toe te roe
pen. Bij iedere recessie steeg het niveau van de 
werkloosheid tot nieuwe recordhoogten . De regu
lering voldeed niet meer . 

In Nederland stemde de vakbeweging in 198 2 in 
met loonmatiging (het akkoord van Wassenaar) . 
Op dat moment is het gelijk laten oplopen van 
lonen en productiviteit offici ëel als beleid losgela
ten . Het was een erkenning dat - zeker voor 
Nederland - een Keynesiaanse politiek niet meer 
werkte. Het was een terugkeer naar de vooroorlog-

1 . Uiteraard is er veel meer te zeggen 
over de na-oorlogse regulering. Zie 
B. Dankbaar , Economie crisis and 
lnstitutional chanoe, A.J .M. Roobcek: 
Een race zonderjinish, M. Vcrhagen, 
lnstituLionele veranderineen en economische 
dy namiek en S. Marglin & J. Schor , The 
ooiden aoe of capitalism. 
2 . Dankbaar, noot 1, pag. 41 . 

worden: onder tafel werden in strijd 
met de offi ciële afspraken tij dens de 
geleide loonpolitiek allang hogere lonen 
betaald ; zieN Re-Handelsblad 2-9-95: 
'Halve eeuw gefingeerde loonpolitiek' , 
een bockbespreking van M. van 
Bottenburg, Aan den Arbeid! In de wandel
aanoen van de Stichtino van de Arbeid 194S

' 99S · 

Door de critici van het Keyncsianisme 
worden vaak veel te hoge eisen aan die 
politiek gesteld. 
5. Van der Zwan (Socia lisme &_Democratie 
jrg 96 nr . 5, pag. 26o) praat over toene
mende inkomensongel ijkheid in Enge
land vanaf 1 977 . Thurow (De Vo lkskrant , 
21-5- 1996) meld t: 'Sinds 1972 is het 
reëel besteedb'arc inkomen van de ame
rikaansewerknemers in niet-leidingge
vende functies (zo 'n Soo/o van de bevol
king) met 1 9°/o gedaald '. 

3. In Nederland is lang een geleide loon
politiek gevoerd, soms zel fs contra-cy
clisch. Toch moet ook dit gerelativeerd 

4 · Loonmatiging bepleiten en tegelijker
tijd een overheidsimpuls om de vraag op 
peil te houd nis ni et bijzonder effectief. 
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se beaaar-theiah-neiahbour-politiek: de Nederlandse 
export moest de economi trekken. Uiteraard ten 
koste van andere landen: heeft de Nederlandse 
industrie succes dan stijgt de werkloosheid in lan
den waar ze Nederlandse producten kopen. Bij ont
stentenis van een mondiaal regulatiemechani me 
moet Nederland wel meedoen aan de steeds fellere 
concurrentiestrijd. Nog steeds worden er gevech
ten gevoerd over afspraken die horen bij het oude 
regulatiemcchanisme, zoals het mirumumloon en 
het algemeen verbindend verklaren van CA a-af
spraken. 

Toyotisme 

Bedrijven reageerden op de crisis met de eerste 
grote na-oorlogse massa-ontslagen, wat de vraag
crisis uiteraard nog vergrootte. In plaats van schaal
vergroting en marktuitbreiding kwam steeds meer 
de nadruk te Liggen op technologische ontwikkeling 
en kostenreductie, als basis van concurrentie. De 
wijze van produceren onderging daarnaast een 
drastische wijziging. Van massaproductie werd in 
navolging van Toyota overgeschakeld naar produc
tie op maat, het Toyotisme ofwel het 'kan-ban sys
teem': als u vandaag een rode auto koopt bestellen 
wij direct een rood portier bij onze toeleverancier. 
Ook dat is consistent met het verlaten van het oude 
paradigma. Nu massaconsumptie niet langer zeker 
IS kan de productie beter zo efficiënt mogelijk aan 
een snel wisselende vraag worden aangepast. Niet 
de fabrikant rue zo grootschalig mogelijk kan pro
duceren maakt de meeste winst, maar de producent 
di als eerste met een rueuw product op de markt 
komt6. 

Ernstiger maar logisch is dat de maatschappelij
ke elite mét het opzeggen van het compromis elke 
b langstelling voor de maatschappelijke problemen 
lijkt t verliezen. Lasch7 schetst het verraad van de 
elite, die een 'tourist view of the world' heeft: men 
is passant en wil genieten, maar heeft geen binding 
met tramtie of samenleving. 'Zij beschouwen zich
z lf als wereldburgers zonder echter de verplichtin-

J .H. Gottmer, '993· 

gen te aanvaarden die elk burgerschap met zich 
meebrengt'. Reich ziet het schrikbeeld voor zich 
van een elite die zich terugtrekt in goed bewaakte 
bastions, waar ze de uistekende eigen voorzienin
gen zelf betaalt, zonder zich iets aan te trekken van 
de verpaupering buiten de poorten 8 . Beek voorziet 
zo'n asociale elite ook in Europa: 'Ze betalen belas
ting waar dat het goedkoopst is, en leven waar het 
het mooist is'9. 

Ook Van der Zwan constateert dat de meest 
draagkrachtigen de minste belasting betalen en dat 
de werkgevers geen boodschap meer hebben aan 
werkgelegenheidsproblematiek, en de vruchten 
van het EMu-beleid plukken om in de twee andere 
mondiale kernzones te investeren' 0 . 

We constateren dus dat het na-oorlogse com
promis is uügewerkt. Wat ervoor in de plaats is 
gekomen is duidelijk niet iets wat een maatschappe
lijk compromis kan worden genoemd. Het 'wilde 
kapitalisme' biedt immers geen oploss_ing voor de 
steeds ernstiger maatschappelijke problemen, maar 
verergert ze voortdurend. 

Alternatieven 

Waarom deze uitwijding over het compromis van 
de na-oorlogse welvaartssamenleving? Omdat tal 
van critici het tekortschieten van het 'wi.lde kapita
lisme' uitstekend analyseren, maar daarna met een 
remedie komen die geen rekening houdt met de 
aard van de crisis. Ze blijven binnon de logica van 
de internationale concurrentiestrijd, terwijl die de 
problemen juist verergert''. 

Om een uitweg uit de problemen te vinden kunnen 
drie oplossingen overwogen worden: 

1. Een compromis op wereldniveau: ofwel een 
overeenkomst tussen de vs, Japan en de Euro
pese Unie om gezamenlijk de koopkracht/pro
ductiviteitsparallel te herstellen en als 'market 
of last resort' te fungeren voor de rest van de 
wereld (met de daarvoor noodzakelijke regula
tiemechanismen), ofwel het scheppen van 

6. Voor een overzicht van de vcrschillen 
tussen de oude en de nieuwe productie
wijze, zie Roobcck, noot 1 pag. 96. 

9· U. Beek, 'Kapitalismus ohne Arbcit ' , 
Der Spiegel 2o/ 1 996, pag. 146. 

1 1 . Groep van Lissabon: Grenzen aan de 
concurrentie, VUB - PRESSBrusscl, 1994· 
Robert W ent, Grenzen aan de globalise
ring, Het Spinhuis, 1 996. 16. R. Reich, 
noot 1 1 , pag. 2 1 9 en volgende; Louis 
Emmerij, 'Mondialisering en de nieuwe 
sociale kwestie', Internationale Spectator, 
jaargang 1996 nr. 5, pag. 25o e.v. 

7. (' ' •sch, The revoh if the elites and the 
betrayal '!J democracy, Norton, '995· Uit 
hoekbesprekingen in de De Volkskrant 
van 1 3-5-1 99 5 en N R c-Handelsblad van 
6-5· •995· 
8. R. Rcich, De wereld aan het werk; poli
uek en economie in de 21ste eeuw, 

1 o. Van der Zwan, noot 5, pag. 267. 
Het is geen wonder dat Nederland voor 
de EM u is. Met de keiharde gulden 
investeren onze multinationals massaal 
buiten Europa. Met de E M u wordt 
voorkomen dat !talie ons binnen de Eu 
met de zachte lire beconcurreert. 
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koopkracht in de Derde Wereld om daarmee 
zoveel vraag te genereren dat de werkloosheid 
in het Westen door die groei kan worden opge
lost. 
2. Een compromis op Europees niveau: het in 
heel Europa gelijk laten oplopen van lonen en 
productiviteit. 
3. Een nieuw, ander compromis. 

1 • Contract tussen kemaebieden 

Kan een contract tussen de drie kerngebieden de 
nationale compromissen vervangen? Een groot pro
bleem is dat de actoren die op nationaal niveau een 
contract sloten op mondiaal niveau nauwelijks 
georganiseerd aanwezig zijn. Zou het recente 
GA TT-accoord en de nieuwe wereldhandelsorgani
satie (w T o) als een stap in die richting kunnen wor
den beschouwd? Daarover wordt heel verschillend 
geoordeeld. Sommigen noemen het een maskera
de, waarachter het handelsgevecht tussen de drie 
grote blokken steeds grimmiger vormen aanneemt. 
Anderen zien in de WTO een orgaan dat de drie 
grootmachten in staat kan stellen hun geschillen op 
vreedzame wijze te beslechten. Ik neig naar de eer
ste visie, gelet op de manier waarop Japan en de vs 
hun handelsconflicten uitvechten. De WTO is in 
essentie een kader om de economische competitie 
te reauleren, niet om maatschappelijke vraagstukken 
op te lossen. Tekenend is dat milieubescherming in 
wTo-verband als verstorende factor wordt opge
·vat! 

Het grootste probleem is echter dat een con
tract tussen de kerngebieden geen oplossing biedt 
voor de eerder geschetste problemen van het For
disme: de marktverzadiging, de ontwikkeling van 
'productie op maat', het steeds geringer aandeel 
van de lonen in de productiekosten en het ontstaan 
van een dienstensamenleving. Hoe wenselijk sa
menwerking tussen de drie ook is, het levert binnen 
de huidige kaders geen oplossing voor de proble
men. 

Kan de intrede van nieuwe landen in 'de Fordis
tische arena' de crisis oplossen doordat de markt 
wordt uitgebreid? Sommigen verdedigen met dit 
argument zelfs ontwikkelingshulp (wij profiteren 
van hun stijgende koopkracht). Een mondiaal 

Fordistisch stelsel zou dan langzamerhand kunnen 
ontstaan doordat de lonen in centrum en periferie 
naar elkaar toegroeien (is Zuid-Korea niet al een 
midden-inkomensland) waarna ze samen weer ver
der kunnen stijgen. 

Mijns inziens is dat een te rooskleurig beeld. Het 
naar elkaar toegroeien van lonen betekent immers 
dat de lonen in de huidige kerngebieden nog verder 
achterblijven bij de nog steeds stijgende productivi
teit. De lonen in de nieuwe groeigebieden zijn laag 
in relatie tot de productiviteit. Afgedwongen door 
de mondiale concurrentiestrijd zullen bedrijven 
immers de modernste technologie gebruiken 1 2 • 

Beide tendensen versterken het afzetprobleem. 
Nog steeds kan er meer geproduceerd worden met 
minder mensen, zonder dat duidelijk is wie de pro
ducten moet kopen. 

Een wezenskenmerk van 'nieuwkomers' is dat 
ze hun welvaart verhogen via een handelsoverschot 
met de centrumlanden. Dat betekent dat de proble
men in de Fordistische centra toenemen (zie bij
voorbeeld het handelsbalansoverschot van China 
met de vs). In de jaren zestig lag het handelsover
schot vooral in de laagproductieve sectoren (tex
tiel, schoenen), waarvan de banen in de centrum
landen werden vervangen door beter betaalde 
banen in hoogproductieve sectoren en in de sterk 
groeiende dienstensector. Maar Korea en Taiwan 
concurreren nu met schepen, auto's en computers. 
En de mensen die zo hun baan vcrliezen worden óf 
- in de Eu - werkloos óf komen - in de v s - in de 
hamburgereconomie terecht. Per saldo gaat zo 
netto koopkracht verloren (de 'spiraal omlaag'). 
Bovendien gaan tegenwoordig in de kerngebieden 
ook steeds meer hoogproductieve banen verloren 
(Mercedes Benz verplaatst bijvoorbeeld een deel 
van het bedrijf naar Hongarije; zie ook het gevecht 
om Europese subsidie voor Volkswagen!). Overi
gens schijnt dit effect nog niet erg groot te zijn 1 3. 

Het arbeidsreserveleger in het Zuiden is zo on
uitputtelijk dat er slechts een geringe opwaartse 
druk op de lonen zal ontstaan, zeker als alle landen 
het (begrijpelijke, terechte) advies van de Wereld
bank volgen dat ze zwaar moeten investeren in 
onderwijs. De opvang van de arbeidsuitstoot, eerst 
uit de landbouw naar de industrie en daarna van de 
industrie naar de dienstensector, die in het Westen 

1 2. Zie bijvoorbeeld N Re-Handelsblad 

van •917193, waar Van Kemenade 
schrijrt over een Chinese autofabriek, 
waar in 1998 met 1 o.ooo arbeiders jaar-

lijks 3oo.ooo auto's moeten worden 
gemaakt. 

'995· De voornaamste bedreiging ligt 
niet in de verplaatsine van banen, maar in 
de weasanerina onder druk van de con
currentie. 

1 3. The Economist 1 5- 1 -94, Wereldbank
rapport Workjor all or mass unemployment, 
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nog redelijk soepel kon verlopen, wordt in de 
Zuidelijke landen steeds problematischer. 

Ook het op grote schaal genereren van koopkracht 
in de Derde Wereld door inkomensoverdrachten 
biedt geen uitweg. Er is geen draagvlak voor (zeker 
niet als het heellang moet doorgaan, omdat in die 
landen te weinig exportbanen zijn om 'het geld 
terug te verdienen'). Het leidt tot volstrekt onwen
selijke afhankelijkheidsverhoudingen. Bovendien is 
het al geprobeerd: de massale kredieten die in de 
jaren zeventig in de Derde Wereld zijn gedumpt, 
zorgden in de jaren tachtig voor een enorme schul
dencrisis omdat ze vooral consumptief gebruikt 
werden en dus niet konden worden terugbetaald. 
Maar al die consumptie bra ht de problemen in de 
kerngebieden niet dichter bij een oplossing. 

2. Europeesfordisme 
Een compromis op Europees niveau lijkt (iets) 
meer kans van slagen te hebben. Daar bestaat zowel 
een langzaam vorm krijgende 'staat', als organisa
ties van werkgev rs en werknemers (en in principe 
een sanctionerend orgaan voor frce riders in de 
vorm van het Europees gerechtshof). Overleg over 
de institutionalisering van een Europees Fordjstisch 
stelsel is dus mogelijk. 

De problemen met E M u en E M s (doordat lan
dèn toch weer probeerden rente en geldkoers 
nationalistisch te gebruiken) maken duidelijk dat er 
nog heel wat complexe onderhandelingen zullen 
moeten plaatsvinden vóór de coördinatie van de 
nationale economische politiek (onontbeerlijk als 
basis voor een Europees Fordistisch compromis) 
gestalte krijgt. 

De verhouding tussen lonen en productiviteit 
kan rechtgetrokken worden door een kortere 
werkweek met bchoud van I.oon. Zo'n aanpak ver
eist afscherming aan de Eu-grenzen, omdat de 
werkgevers anders met productiekosten-argumen
ten bedrijven vcrplaatsen en als bescherming tegen 
producten uit andere industriële landen. Op Euro
pese schaal kan geëxperimenteerd worden met 
economische regulatiemechanismen die rckerung 
houden met heel vcrschillende productiviteitsni
vcau's in landen. Zo'n Europees compromis zou 
ong twijfeld leiden tot drie meer op zichzelf ge
richte handelsblokken. 

De marktverzadiging en de zich ontwikkelende 
'productie op maat' maken deze aanpak echter 
onvoldoende en instabiel voor het probleem van de 

onderklasse. Omdat de vrije concurrentie binnen 
de Europese markt gehandhaafd blijft is het 'dwei
len met de kraan open': in het post-Fordistisch tijd
perk is de industrie eenvoudig ruet in staat massale 
werkgelegenheid in stand te houden. En dan is er 
nog geen rekening mee gehouden dat een deel van 
de industriële werkgelegenheid moet en zal wor
den vcrplaatst naar de Europese periferie. Er is dus 
meer nodjg om uit de problemen te komen. 

3. Een nieuw compromis 
Cruciaal is dat het grootste deel van de werkgele
genheid in de dienstensector moet worden gevon
den. In die sector is de stijging van de productiviteit 
beperkt (mét Bomhoff kan worden opgemerkt dat 
het weinig zin heeft een hulpbehoevende in ijltem
po 'onder de douche door te rollen') en de vraag is 
in principe zeer rekbaar. Het is ook logisch dat in 
een diensteneconomie de kern van een maatschap
pelijk compromis in die sector wordt gevonden. 
Door de vraag naar dienstverlening via overheids
beleid te reguleren kan 'een bodem in de arbeids
markt worden gelegd'. 

Vraag is natuurüjk: wie zal al die persoonlijke 
dienstverlening betalen? Dat zal altijd via een com
binatie van markt en overheid gebeuren. Maar de 
markt bedient vooral de rijken. Die markt de vrije 
hand laten maakt dat een groeiende onderklasse 
zich geen dienstverlening kan veroorloven. De ver
paupering in de arme wijken van de steden zal dan 
dus nog toenemen ('ze zoeken het onder elkaar 
maar uit'). Bovendien levert de dienstverlening aan 
de 'happy fcw' onvoldoende banen op. Juist de 
groep met grote problemen moet met adequate 
zorg worden geholpen. Het is ujtermate droevig 
om de grote hoeveelheid noodzakelijke zorgarbeid 
te zien die afgeleid kan worden uit wijkwelzijns
plannen, zorgplannen, jeugdcriminaliteitsplannen 
en schoolachterstandsplannen (kleinere klassen!) 
en daarnaast de minieme hoeveelheid geld die daar
voor beschikbaar is. Voor een belangrijk deel zal de 
dienstverlening dus door de overheid uit de belas
tingen gefinancierd moeten worden. Feitelijk bete
kent dat dat de opbrengst van de productiviteitsver
hoging in de industrie niet wordt aangewend voor 
hogere lonen (of voor investeringen in de andere 
twee mondiale kern gebieden) maar voor het finan
cieren van zorg. Alle uitkeringsgelden kunnen in 
banen worden omgezet. De bedenking dat alleen 
de markt 'echte' banen oplevert vervalt daarmee. 
Het FNv-plan voor een ba isuitkering en een 

7 1 



]2 
S &._D 2 1997 

opbouw-ww kan uitstekend dienen als basis voor 
zo'n zorgsamenleving14. 

Voor zo'n beleid is een nieuw 'maatschappelijk 
compromis' mogelijk, berustend op de midden
klasse, vakbeweging, vrouwen-beweging, milieu
groepen, boeren, het midden- en kleinbedrijf, het 
op de binnenlandse/Europese markt gerichte 
bedrijfsleven en binnen de sociaal-democratie 
vooral op de bestuurders van de grote steden. Om 
~et compromis mogelijk te maken is een sociaalde
mocratisch Fort Europa nodig, dat kapitaalbewe
gingen naar buiten de (uitgebreide!) Eu fors belast 
en selectieve goederenheffingen oplegt. Die pro
tectie is nodig om een einde te maken aan de 
beleidsconcurrentie tussen de Eu-landen, om het 
concurrentie-argument van (grote) bedrijven te 
ontkrachten en om bedrijven te 'stimuleren' hun in 
Europa gemaakte winsten in Europa te investeren 
in plaats van in marktexpansie in de andere kernge
bieden. Ofwel: het afgrenzen is geen oplossing voor 
het probleem, maar het maakt het oplossen van het 
probleem mogelijk. Het betekent ook geen einde 
aan de industriële concurrentie: bedrijven uit ande
re zones mogen rustig in Europa investeren, maar 
zonder dat ze in de gelegenheid zijn landen op hun 
belastingregime tegen elkaar uit te spelen. Als een 
bedrijf van buiten de Eu wil profiteren van de Eu
markt via lagere kosten als gevolg van een minder 
sociaal beleid, dan moet dat worden verhinderd 
door een importheffing. Het is dus noodzakelijk dat 
op Europees niveau overeenstemming bereikt 
wordt over een gemeenschappelijke belastingpoli
tiek (wat niet wil zeggen dat de belastingen overal 

14. FNV, 'Tijd voor nieuwe zekerheid', 
'996. 
•5- Zie bijvoorbeeld het 'Nationaal 
Zorgplan' van J. de Bruyn. Tim Lang en 
Colin Haines, The new protectionism; protec
tinB thejuture aoainstjree trade Earthscan 
Publications LTD, '993 De Volkskrant 

even hoog zijn, maar dat ze gebruikt worden om 
maatschappelijk gewenste doelen le bereiken). Tax

havens als Luxemburg en Zwitserland moeten wor
den aangepakt. Landen zijn uiteraard vrij om te 
bepalen hoe hun nationaal zorgsysteem er uit ziet. 

De grootste uitdaging voor de sociaal-democratie 
ligt in het overtuigen van de middenklasse dat een 
voortgezet marktbcleid op termijn voor hen loon
daling en voortdurende onzekerheid opleveren, 
zoals in de vs en Engeland overduidelijk is gcble
ken15. Doordat boeren (via het FNv-plan) van een 
bestaansminimum zijn verzekerd kan de Eu ten 
opzichte van de Maghreb en Oost-Europa fungeren 
als 'market of last resort' voor landbouwproduc
ten, de enige manier waarop die landen er econo
misch bovenop kunnen komen. Ook de industrie
sector kan meer ontspannen omgaan met import uit 
de Europese periferie. Dan heeft ook scholing zin, 
om werklozen geschikt te maken voor de hoogge
schoolde banen die hier overblijven, maar vooral 
voor banen in de zorgsector. 

Er onstaat zo een 'groot-Europees' blok. Het is 
duidelijk dat hiermee in eerste instantie gekozen 
wordt voor een regionale aanpak. Dat is realistisch. 
Een mondiale regulering is nog volstrekt niet in 
beeld. Als Japan weigert voor haar deel van de 
wereld als 'market of last resort' te functioneren, 
dan kunnen wij dat niet afdwingen. De enige 
manier om het op wereldschaal te reali eren is door 
in Europa te tonen dat een regionaal beleid de 
meeste kansen biedt om de problemen die ook de 
andere regio's teisteren aan te pakken. 

6-8 -94: 'De zelfmoord van de Britse 
middenklasse'; N Re-Handelsblad 1 5- 1 , . 

1994: 'De haat van het slinkende mid
den'. Peter Mair, 'De grondslag voor 
sociaal-democratische partijvorming', 
Zeventiende jaarboek voor het democratisch 
socialisme, pag. 23-39· 
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