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NewLabour 

René Cuperus bespreekt: 

Socia/ justice. Scraceaiesjor Nationa/ 

Renewal: The report<![ the Commission on 

Socialjustice, Vintage: Londen, '994· 

James Callaghan was de laatste 
Labour-premier van Engeland. 
We spreken dan over de late 
jaren zeventig! Al bijna twintig 
jaar vormt de Engelse Labour 
Party Her Majesry's Permanent 
Opposition. Je zou er bijna wanho
pig van worden. En dat is men dus 
ook geworden. Tony Blair laat 
niets meer aan het toeval over. 
Met de .meest avant-gardistische 
technieken op het gebied van 
politieke marketing en commu
nicatie en onder een ongekend 
gecentraliseerde partijregie is hij 
bezig de condities voor 'de laatste 
kans' van Labour te optimalise
ren. Je kunt je wenkbrauwen 
fronsen bij dat veramerikaniseer
de marketing-geweld en je zelfs 
afvragen hoever men kan gaan 
met het mediageniek overnemen 
van conservatieve thema's om 
'New Labour' niet in 'Non
Labour' te laten verkeren, maar 
zo'n trauma van 2o jaar oppositie 
maakt een boel begrijpelijk. 

Bovendien zou het cynisch zijn 
om het vernieuwingsproces van 
Labour louter tot een wanhopige 
media-strategie te herleiden. 
Verscholen achter de gladde, 
alamourous buitenkant is er sinds 
geruime tijd sprake van een bre
der moderniseringsproject: de 
partij(organisatie) wordt uit de 
beklemmende armen van haar 
oprichters en 'eigenaars', de vak
bonden, geloodst en daarnaast is 
er sprake van een programma
tische heroriëntatie, die Labour 
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van 'klasse-partij' tot een brede 
volkspartij moet maken, 'truly 
representative of the country 
at large, with candidates from 
all classes, all professions, all 
regions'. Dat lijkt, vanuit conti
nentaal perspectief, wellicht een 
wat atavistische operatie, doch 
Engeland is, zoals voetbalcultuur 
en House rif Lords illustreren, nog 
in aanzienlijke mate een maat
schappij met een klassekarakter. 
De barre oppositie-periode moet 
voor een deel worden verklaard 
uit een te lang blindstaren op dat 
klasse-karakter van de Engelse 
samenleving. Labour zat te 
zeer opgesloten in zijn rol van 
alleen-vertegenwoordiger van de 
'arbeidersklasse' (voor een ander 
deel zijn de beruchte interne 
strubbelingen uit de jaren zeven
tig en tachtig debet geweest aan 
het falen van Labour). Gebleken 
is dat winst in het Engelse distric
tenstelsel niet mogelijk is zonder 
steun van de nieuwe middenklas
se in Zuid-Engeland, stronahold 
van Thatcher's volksrevolutie (ik 
zie Newsniaht's Peter Snow nog 
met zijn 'Swingonometer' in de 
weer). Labour zoekt uit dit 
dilemma tussen traditie en elec
torale strategie een nieuwe uit
weg om zo de binnenhuisarchi
tectuur van Down i nastreet 1 o toch 
eens te kunnen veranderen. 

Naast de adaptatie van technie
ken uit Amerikaanse verkiezings
campagnes is er, zoals gezegd, 
wel degelijk inhoudelijk werk 
verzet om Labour een toekomst
gericht en breder aansprekend 
programma te verschaffen. Blair 
bouwt hierbij voort op het werk 
dat al onder Neil Kinnock werd 
begonnen. Het roemruchte 
nationaliserings-artikel Clause 

- ... 

Four is tot symbool geworden van 
dit interne debat over koers en 
strategie. 'The ideological re
foundation of the party took place 
through the revision of Clause 4· 
The party clearly said that we are 
in politics to pursue certain valu
es, not implcment an economie 
dogma. Since the collapse of 
communism, the ethica! basis of 
socialism is the only one that has 
stood the test of time.' Aldus 
T ony Blair op een Fabian Society 
conference in 1 9 9 5. 

Een belangrijke voorbeeld van 
die zoektocht naar een politiek 
van waarden zonder economi
sche dogmatiek is het eind 1994 
verschenen rapport van de 
'Commission on Social Security', 
nog ingesteld door de vroeg over
leden Labour-leider John Smith. 
Het gaat hier formeel om een van 
de Labour Party onafhankelijke 
commissie. Zo maakte de beken
de sociaal-liberale denker David 
Marquand er deel van uit en fun
geerde de onafhankelijke, 'left
of-centre think-tank lnstitute for 
Public Policy Research' (!PPR) 

als uitvalsbasis. De commissie 
werd nadrukkelijk in 1992 geïn
stalleerd bij het sc-jarig bestaan 
van het 'Beveridge Report' Social 
lnsurance and Allied Services, dat 
destijds de fundering legde voor 
de Britse welvaartsstaat, zo niet 
voor alle Europese verzorgings
staten. 

Het gaat hier dus om een soort 
'nationale commissie', die het 
gedachtengoed en de erfenis van 
Lord Beveridge wilde actuali
seren en• herformuleren in het 
licht van veranderde omstandig
heden. De instelling van de 
commissie kan tevens worden 
beschouwd als reactie op de 

-

'slope 
vatiev 
sel va 
neerk 
het ra 
heid 
years 
tried 
throu; 
markt 
been 1 

weala 
poli ti• 
jus ti Cl 

thc frc 

Bri 
an) 

Het i 
mooi 
geluk, 
conce 
zorgi1 
tribut 
sarnel 
analy• 
Datü 
verga 
een 
opbo1 
beeld 
een I 
Toda 

het ' 
'Wha 
clone, 
UK i 
schet 
rio's 
om v 

gieën 
uit t• 
on de. 
gend 
throu 
portt 
'Sec~! 

welfz 



m 
~n 

e
ce 

4· 
re 
u
tic 
of 
of 
tas 
.US 

!ty 

·an 

.ek 
ni-

94 
de 

y'' 
er-
th. 
ran 

jke 
en-
vid 
~n

~ft
for 
>R) 
;sie 

!ïn
aan 
ei al 

dat 
oor 
1iet 
1gs-

>ort 
het 
van 
lali

het 

d.ig-
de 

·den 
de 

'slopershamer' die de Conser
vatieven stelselmatig op het stel
sel van Bevcridgc hebben laten 
neerkomen. Want daarover laat 
het rapport weinig aan duidelijk
heid te wensen over: 'For 15 
years the Conservative Party has 
tried to re verse uK decline 
through the application of free
market economics. The result has 
been a vicious circle of economie 
weakness, social division and 
politica! centralisation ( ... ) ocial 
justice stands against fanatics of 
the free market economy'. 

Brittannia ru/es no waves 

any more 

Het is qua opbouw en stijl een 
mooi rapport geworden. Het is 
gelukt aansprekende politieke 
concepties (een intelligente ver
zorgingsstaat, belasting als con
tributie van een beschaafde 
samenleving) te combineren met 
analytische argumentatiekracht. 
Dat i voor een collectief 'bijeen
vergaderd' commiSSic-rapport 
een hele prestatie. Vooral de 
opbouw en indeling zijn voor
beeldig. Het rapport start met 
een beschrijving van 'The uK 

Today: the State of thc nation'; 
het vervolgt, onder het motto 
'What's Wrong? What can be 
clone?' met een diagnose van 'the 
uK in a changing world' en een 
schets van drie toekomstscena
rio's ('A tale of three futures') 
om vervolgens een aantal strate
gieën voor de toekomst nader 
uit te werken. De titels waar
onder dat gebeurt zijn veelzeg
gend: 'lnvestment: adding value 
through lifelong learning'; 'Op
portunity : working for a living'; 
' ecurity: building an intelligent 
welfare state'; 'Responsibility: 
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making a good society'; Taxa
tion: 'investing in ourselves'. 
Om te concluderen met: 'The 
need for change'. 

Waar het de commissie om te 
doen is, is een consen us voor 
'national renewal' naderbij te 
brengen. De taktiek daarbij is die 
van een psycho-therapeutisch 
slecht-weer-gesprek: het gaat 
zeer slecht met u, het zal nog 
slechter worden als u dezelfde 
weg vervolgt, maar als u deze 
wending neemt, gloort er een 
betere toekomst aan de horizon. 
De diagnose van de staat waarin 
Engeland zich bevindt is dan ook 
in sombere zwarttinten opge
schreven. Termen al malaise, 
verval, achterstand en onvermo
gen doordrenken de analyse. 
Brittannia rules no waves any more, 

integendeel: het aanpassings
verrhogen van Engeland schiet 
ernstig tekort. 'The uK is suffe
ring from a failure to keep up 
with three great revolutions that 
are transforming our world. 
There is no going back to the sta
bility and security of the 1 95os 
and 196os', heet het vanaf het 
begin. Met die drie revoluties 
wordt gedoeld op het globalise
ringsproces, 'the social revolu
tion of women's life-chances, of 
family structures and of demo
graphy', en de politieke revolutie 
van Europa en de mondige bur
ger, die tezamen de leerstukken 
van parlementaire soevereiniteit 
en overheidscentralisatie hebben 
ondergraven. 

Het rapport schetst voor 
Engeland drie mogelijke reactie
scenario's op deze ontwikke
lingen, drie opties om te komen 
tot een 'coherent framework for 
a new direction for our country'. 

Onderscheiden worden: lnvestor's 

Britain, Deregulator's Britain en 
Levellers' Britain . Voor de goede 
verstaander laten deze zich 
respectievelijk associëren met 
'New Labour' (de Labour-ver
nieuwers met stiekem in de slip
stream de sociaal-liberalen), de 
Conservatieven en 'Old Labour', 
de critici van Blair en de zijnen. 

Om elk van de scenario's tot 
leven te brengen volgt hier een 
kleine kenschets: 'Deregulator 's 
Britain' staat voor het ongebrei
delde vrije markt-scenario. De 
toekomst is aan dynamische 
ondernemers, niet gehinderd 
door arbeidswetgeving of maat
schappelijke verantwoordelijk
heid. Concurrentie is gericht op 
korte termijn-winst en kosten
reductie; publieke u~tgaven en 
collectieve lasten worden dras
tisch beperkt. Dit type onderne
mings- en risico-maatschappij zet 
een premie op succes, terwijl 
falen met armoede gepaard gaat. 
In politieke zin blijft de 'logica 
van centralisatie' dominant: 
'destroying institutions that stand 
between law-making gover
nment and individual decisions in 
the marketplace'. 

In' Levelier Britain' hebben de 
pessimisten aan het langste eind 
getrokken. Economische ver
nieuwing zal niet samen kunnen 
gaan met sociale rechtvaardig
heid. Armen dienen gevrijwaard 
te worden van economische 
misère. Sociale rechtvaardigheid 
is bovenal een kwestie van een 
goed belasting- en sociale zeker
heidsstelsel. Tegenover moder
nisering en innovatie zal men zich 
schrap moeten zetten, in loop
graven ter behoud van bestaande 
verworvenheden. 
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'lnvestor's Britain' - het door de 
commissie gekozen scenario -
staat in het teken van een combi
natie van 'the ethics of communi
ty with the dynamics of a market 
econorriy. In vestmentin people is 
the top priority.' Niet angst, 
maar zekerheid is de voedings
bodem voor economisch succes: 
'This demands strong social insti
tutions, strong families and 
strong communities'. Innovatie 
en maatschappelijke verandering 
zijn de beste garantie voor een 
uitbreiding van sociale zekerheid. 
'Only change towards a future of 
economie opportunity, social 
cohesion and politica! ren~wal 
can bridge the gap between the 
country we are and the country 
we would like to be.' 

Europeanisering 
Het 'investerings-scenario' kent 
een paar heldere uitgangspunten. 
Om te beginnen ziet de commis
sie sociale rechtvaardigheid als 
een voorwaarde van economisch 
succes: 'social justice is not sim
ple a moral i deal but an economie 
necessity'. Daaraan vooraf gaat 
een Rijnlandse opvatting van de 
sociale markteconomie: 'a mar
ket is a social reality which itself 
requires trust, order, goodwill 
and other forms of support'. 
Cruciaal voor een economisch 
succesvolle en sociaal faire 
samenleving is een 'widely shared 
sense of security'. Vooral daaraan 
moeten de regelingen van de wel
vaartsstaat blijven voldoen. In het 
post-Beveridge-tijdperk bete
kent dit een transformatie van de 
welfare state in activerende rich
ting. Werk, werk en nog eens 
werk, als enige stabiele uitweg uit 
armoede en deprivatie. 'A high 
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social security budget is a sign of 
economie underperformance, 
not social justice'. 
In de uitwerking van het investe
rings-scenario herkennen we 
meer echo's van Tony Blair's 
programma (educatie boven 
alles) alsmede van continentale 
programma-eisen zoals die van de 
eigen PvdA. De toekomstige 
kennismaatschappij speelt een 
hoofdrol. 'Lifelong learning' 
wordt erg letterlijk genomen: 
van 'universa! pre-school educa
tion for 3- and 4-year olds', tot 
een publiek-private 'Learning 
Bank' die ervoor zorgt dat een
ieder minstens drie jaar aanvul
lende educatie en training krijgt 
bovenop het Engelse A level. 

Gekozen wordt ook voor een 
tamelijk ontspannen arbeids
orde. Aan de ene kant staat vast: 
'Paid or unpaid, work is central 
to our Jives'; tegelijk dient het te 
gaan om 'a modem form of full 
employment': met arbeidstijd
verkorting en deeltijdarbeid, met 
een verdeling van zorg- en werk
taken tussen mannen en vrou
wen, met training en 'micro
entrepreneurship' voor werk
lozen e.d. Hier krijgt ook een 
pleidooi voor een verdere 
Europeanisering van Engeland 
gestalte: tegenover 'the u K's 
uncoordinated pay bargaining 
system' wordt invoering van een 
standaard-minimumloon bepleit, 
alsmede ondertekening van het 
Europese Sociale Handvest. 

Thatcherite 
Dit typeert het gehele rapport. In 
het geheel van analyse, illustraties 
en aanbevelingen is een continen
tale invloed herkenbaar. Het rap
port zou je een poging kunnen 
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noemen de Engelse welfare state 
te Europeaniseren of Rijnlandi
seren (naar het Rijnlands kapita
lisme-model van Michel Albert). 
De nieuwste inzichten op het vas
teland waar het gaat om het 
model van een activerende ver
zorgingstaat, met meer maat
schappelijke verantwoordelijk
heid van sociale partners en bur
gers, gebaseerd op onderhande
lingen in een overlegeconomie, 
zijn in dit rapport verwerkt. Een 
intelligente welfare state 'must 
be able to help people to negotia
te unpredictable changes within 
both family and workp lace. The 
welfare state must enable people 
to achieve self-improvement and 
self-support. It must offer a hand
up, not just a hand-out'. 

De aanpassing van het arbeids
bestel aan nieuwe leef- en werk
patronen, de toekomstige ken
nismaatschappij, de notie van 
'niemand aan de kant', het zijn 
vertrouwde geluiden uit het con
tinentale verzorgingsstaat-debat. 

De commissie maakt van 
Engeland wel weer een ware trait 
d'union tussen Amerikaanse en 
Europese politieke cultuur door 
de opname van een hoofdstuk, 
waarin fundamenteel wordt inge
gaan op de rechtvaardigheids
gronden van belastingheffing. 
(Een idee voor een PvdA-com
missie De Kam?) Angel aksisch 
van karakter is ook de liefdesver
klaring voor 'strong families and 
local communities'. Een rode 
draad door het rapport is dan ook 
afkeer van politieke centralisatie 
('The centralisation of power at 
Westminster is itself a major 
obstacle to national renewal'), en 
een groot geloof in de potenties 
van bottom-up-zelforganisatie: 
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'We must reconstruct the social 
wealth of our country. Social 
institutions, from the family to 
local government, must be nur
tured to provide a dependable 
social environment in which 
people can lead their lives'. 

In een bepaald opzicht kan het 
rapport zelfs Thatcherite worden 
genoemd. In de visie van de 
ondeugende 'Newsnight' -pre
sentator Jeremy Paxman (in 
Friends in High Places. Who runs 
Britain?, 1990) is zij het, meer dan 
de Labour Party, geweest die de 
Engelse klassenmaatschappij het 
meest ingrijpend heeft onder-

Hetprobleem 
van links 

Margo Trappenburg bespreekt: 

David Miliband (red.), ReinventinB the 

Lift, Cambridge : Polity Press, •994· 

Na acht verkiezingsnederlagen 
op rij, een beklemmende uittocht 
van jongere kiezers en een partij
reorganisatie die de PVDA trans
formeert tot een postmodern 
netwerk voor intimi, is een boek 
dat Reinventing the Lift heet ver
plichte literatuur voor iedereen 
die zich nog steeds sociaal-demo
craat wil blijven noemen. Is het 
daarmee ook bemoedigende lite
ratuur? Dat ligt eraan. Voor die
genen die de sociaal-democratie 
beschouwen als een betrekkelijk 
willekeurige keuze binnen het 
spectrum van linkse partijen 
(even zo goed had men zich kun
nen bekennen tot GroenLinks of 
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mijnd. Door politieke benoemin
gen en economische libe~ali
sering heeft zij het oude Engelse 
establishment van Eton, Ox
bridge en een militante vakbewe
ging danig ontregeld. (Niet voor 
niets spreekt haar opvolger, de 
acrobatenzoon J ohn Major, even
eens over het nabijbrengen van 
een klassenloze maatschappij) . 
Dit rapport kritiseert wel dege
lijk de grove ongelijkheid in de 
Engelse samenleving, maar 
maakt dit nadrukkelijk tot een 
maatschappelijk probleem voor 
allen door het te analyseren als 
een obstakel voor economisch 

o 66) biedt Reinventing the Lift tal 
van interessante aanknopings
punten in de categorieën 'demo
cratisering', 'emancipatie', 'anti
racisme' en 'groene politiek'. 
Voor lezers die links nog vooral in 
verband brengen met sociale 
rechtvaardigheid, biedt het boek 
benauwend wermg. In het 
laatste hoofdstuk (' Reinventing 
Polities') betoogt Manuel 
Escudero dat de hedendaagse 
maatschappij wordt gekenmerkt 
door fragmentatie, onvoorspel
baarheid, individualisme en een 
grote middenklasse. In een der
gelijke samenleving is geen plaats 
oor socialistische blauwdrukken 

of voor sociaal-democraten die 
denken dat zij enigerlei moreel 
gelijk aan hun zijde hebben. 
Linkse partijen moeten vooral 
open en democratisch zijn en 
appelleren aan individuen in 
plaats van collectiviteiten: 'het 
medium - dat wil zeggen: de 

succes. Het design van de toe
komstige welfare state wordt niet 
in klasse-termen, maar in die van 
burgerschap en individuele po
tenties getekend. 

Daarmee ontstijgt de commis
sie doelbewust een klasse-analyse 
in engere zin. Met een rapport als 
dit zou Tony Blair de constituencies 

van Zuid-Engeland moeten kun
nen overtuigen. Downingstreet t o 

krijgt eindelijk nieuw behang. 
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democratische procedures - is 
een wezenlijk deel van de politie
ke boodschap geworden' (p . 
241 ). In een reactie op dit hoofd
stuk verzucht de Britse Labour 
parlementariër Margaret Hodge 
dat een linkse partij die niet pre
tendeert moreel gelijk te hebben 
onbestaanbaar is. Mensen verlan
gen van politieke partijen dat zij 
duidelijke waarden en doelen 
hebben: 'wij moeten niet, zoals 
Escudero voorstelt, 'iedere pre
tentie van morele superioriteit 
laten varen' . Wij moeten geloven 
dat onze waarden niet alleen goed 
maar ook nodig zijn. ( ... ) 
Democratie is een centrale waar
de voor linkse politiek, omdat zij 
een gelijke participatie van indivi
duen in het bepalen van hun eigen 
leven mogelijk maakt. Maar 
andere waarden - gelijkheid en 
sociale rechtvaardigheid- zijn 
ook belangrijk.' (pp. 245- 246). 
Tegen die tijd is het boek echter 

135 




