
so 
SPD lll 

problemen 

I 

Er was eens een tijd dat het 
Eifurter Proaramm van de 
s P D in zijn geheel werd 
overgenomen door haar 
Nederlandse sociaal-demo
cratische zusterpartij, zoals 
later het Godesberaer Pro
aramm inspiratie en geest-

RENE CUPERUS EN in feite maatschappelijke 
organisaties en burgers ver
vangen. Dergelijke insider/ 
outsider-retoriek verraadt 
een gesloten partijcultuur 
van Genossen onder el
kaar. De partij als monopo-
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drift losmaakte in de buur-
landen. Duitsland geldt van oudsher als bakermat of 
zelfs 'Heimat' van de sociaal-democratie. Het 
samenspel tussen intellectuelen, bekwame sociaal 
democratische politici en een sterke vakbeweging 
maakte van de SPD steeds weer de avant-garde van 
de Europese sociaal-democratie. De confrontatie 
tussen 'Gei st und Macht' in en rond de s P D - en de 
vruchtbare concurrentie met het christelijk-sociale 
denken - resulteerden in verstandige sociaal-eco
nomische programma's, die de Duitse sociale wel
vaartsstaat niet voor niets tot een model voor de 
wereld hebben gemaakt. 

Die rol speelt de SPD niet meer. De 'Parteitag' 
van de s P D in Mannheim kwam niet zozeer door 
een inspirerende sociaal-politieke reactie op globa
lisering in het nieuws, maar door het aftreden van 
voorzitter Scharping. Dat voorval was een symp
toom van de crisis waarin de s P D verkeert. De par
tij heeft moeite een nieuwe inhoudelijke koers te 
bepalen. Een sterk ontwikkelde oppositiecultuur 
speelt haar parten. Omdat andere Europese zuster
partijen om uiteenlopende redenen van zo'n 
opstelling afstand hebben genomen, dreigt de SPD 

zich te isoleren binnen de Europese sociaal-demo-
cratie. 

Genossen 
Dit laat zich nader illustreren. Zo sprong - een 
veelzeggende kleinigheid - het gebruik van de aan
spreektitel Genossen op de Parteitag in Mannheim in 
het oog. In bijna alle Europese zusterpartijen is dat 
exclusieve, naar binnen gekeerde spraakgebruik zo 
goed als verdwenen. Die terminologie typeert de 
ouderwetse massapartij, waarin leden en afdelingen 

listisch voertuig van poli
tieke communicatie en 

meningsvorming. Daaraan kleeft de denkfout dat 
het partijkader de preferenties en kritiek van de 
burgers in het algemeen zou representeren . Niets is 
echter minder waar in een tijd van Politikverdrossen
heit en in dit onbestemde en turbulente fin-de-siè
cle. Zo'n tijd vraagt bovenal om eerlijke politiek. 
Een partij als de s P D die het partijkader als primair 
referentiepunt neemt, loopt het gevaar een opposi
tiecultuur te ontwikkelen waarbij 'Gesinnungs
ethik' 'Verantwortungsethik' gemakkelijk ver
drijft. Het is de vraag of daarmee het vertrouwen in 
het probleem-oplossend vermogen van de politiek 
het best wordt gediend. De les van regerende soci
aal-democratische partijen in Europa is immers, dat 
de kloof tussen oppositie-retoriek en reële regeer
verwachtingen niet te groot mag zijn. Anders ver
sterkt men het politiek cynisme slechts en onder
mijnt men op termijn het vertrouwen in politiek en 
sociaal-democratie. 

Proarom en koers 
Dit brengt ons bij de inhoud, het programmatische
en koersdebat in de SPD. Allereerst twee veelzeg
gende uitspraken, gedaan op het partijcongres in 
Mannheim: 'Die Sozialdemokratie muss in ihren 
Werten natürlich bewahrt werden, muss allerdings 
auch den Realitäten der jeweiligen Zeit angepasst 
werden'. En: 'Wenn wir hier lange debattiert 
haben und wenn wir klare Entscheidungen ge
troffen haben, dann ist es kein guter Stil, wenn die
jenigen, die bei den Entscheidungen unterlegen 
sind, in Hintergrundgesprächen oder öffentlich die 
Mehrheit als nicht reaierunaifähia (accent, rc/jmw) 
diskreditieren.' 
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Het eerste is een citaat uit de rede van de voormali
ge voorzitter van de Europese Commissie, Jacques 
Delors; het andere komt uit de roemruchte 'dolk
stoot-speech' van Oscar Wontaine. Waarom zijn 
deze veelzeggend? Wanneer een diplomatiek 
Europees politicus als Delors de s P D waarschuwt 
de realiteit niet te zeer uit het oog te verliezen, dan 
is dat niet zonder betekenis. Zijn congresrede 
bevatte een gloedvol pleidooi voor behoud - door 
modernisering - van het Europese Rijnlandse 
model (Michel Albert). Delors waarschuwt voor 
een 'complete vermarkting van de samenleving' en 
voor het enorme defensief waarin de factor arbeid 
in Europa dreigt te geraken. Hij lijkt zich openlijk af 
te vragen of de sPo zich wel voldoende rekenschap 
geeft van dit kernvraagstuk van -de toekomst. Zit zij 
hiervoor wel op de juiste koers? 

Ook Oscar Lafontaines's citaat spreekt boekdelen. 
Voor iemand uit de verantwoordelijke partijtop 
zou het voor de hand liggen (zoals in Nederland of 
Engeland) om critici van repliek te dienen die je 
verwijten te 'regeergeil' te zijn, te weinig princi
pieel, te bereid om compromissen te sluiten met 
coalitiepartners of met de 'werkelijkheid'. Bij 
Lafontaine ligt het merkwaardigerwijs precies 
andersom: hij anticipeert op kritiek van de kant van 
de SPD-realos. Daar zijn de critici te vinden, in de 
optiek van Wontaine, die de SPD mogelijk gebrek 
aan 'realiteitszin' of regeervaardigheid verwijten. 
Deze 'Umwertung aller Werte' zegt alles over de 
huidige koers en het profiel van de SPD. De partij
voorzitter, gesteund door de 'rank and file' van de 
partij (de congresmeerderheid) neemt een opposi
tionele positie in ten opzichte van de rechtervleugel 
en het gematigde midden van de s PD. Vooral daar
mee wijktdes PD sterk af van de Europese 'norma
liteit'. 

Vrijwel alle Europese sociaal-democratische 
partijen zijn hun crises en wanhopige oppositiepe
rioden enigszins te boven gekomen, door zich pro
grammatisch en electoraal te heroriënteren op het 
midden. Aanpassing van oude ·tokpaarden aan 
gewijzigde maatschappijke omstandigheden ging 
daarbij samen met een electorale strategie gericht 
op de 'nieuwe middengroepen'. Want Joschka 

1. Samen bezochten zij als PvdA-delega
tie de SPo-Parteitag in Mannheim, 
14 tot 17 november 1995 
2 . Zie: H. Kischelt, The Traniformation rif 
Europeon Social Democracy, Cambridge 
University Press, 1994, p. 164- I 70 en S. 
Padgett, 'The German Social 

Fischer, de voorman van de 'Grünen', heeft na
tuurlijk gelijk. Ook dit zou voor de SPD (en voor 
links Duitsland) de meest voor de hand liggende en 
vruchtbare optie zijn. Niet voor niets vragen 
wetenschappers zich vertwijfeld af waarom de s P D 
niet kiest voor een evidente strategie van stemmen
maximalisatie. Scharping's tragiek was dat hij wel 
iswaar deze weg wees, doch als persoon absoluut 
niet geschikt bleek om de 'geïnstitutionaliseerde 
stromingen-strijd' binnen de sPo te dynamiseren 2 • 

Met de verkiezing van Lafontaine als nieuwe partij
voorzitter van de sPo lijkt de marsroute naar links 
opnieuw te zijn ingezet. Niet Heirnut Kohl maar 
Gregor Gysi zou zijn eerste belangrijke gespreks
partner worden. 

Kohl en de SPD 
Waarom eigenlijk dit links-alternatieve, oppositio
nele profiel gekozen? Spelen de ]uso-reflexen uit de 
jaren zeventig hier parten? Of gaat het hier louter 
om electorale motieven, de concurrentie met 
Bündnis '9o/Groenen en de Pos? 

Voor ons als buitenstaanders komt dit obsessief 
zoeken naar alternatieve en oppositionele posities 
tamelijk gekunsteld over? Voor alles dient een ana
lyse van 'de staat' van de Duitse samenleving alsme
de van de toekomstige bedreigingen en potenties 
daarvan een politiek program te bepalen. 

Het Standort Deutschland-debat lijkt nu in alle 
hevigheid in Duitsland los te zijn gebarsten. In min
der robuste economieën als de Nederlandse is de 
discussie over globalisering en internationale con
currentieposities al wat langer gaande. Daarbij 
wordt duidelijk dat voor het behoud van het 
Europese Rijnlands model de christelijk-sociale tra
ditie van evengroot belang is als de sociaal-demo
cratische. Kohl en de sociale vleugel van de cou 
zullen, met andere woorden, belangrijke bondge
noten zijn bij de strijd voor een Europese Unie met 
een sociaal gezicht. De demoniserinB van Heirnut 
Kohl in SPD-kringen verhoudt zich moeizaam met 
het besef dat Kohl (in internationaal perspectief) 
geen neo-conservatief als Thatcher, Reagan of 
Major is . Dat lijkt ons iets te betekenen voor de 
SPo-koers. 

Demoeratic Party: between Old and 
New Left', in: 0 . Bellen E. Shaw (eds.), 
Conflict and Cohesion in Western Europeon 
Socio/ Democratie Porties, Pinter 
Publishers: London, I 994· Padgett 
spreekt zelfs van 'The Balkanisation of 
the SPD. 
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Bipartisan aareement 
Maar het gaat verder dan dat. De val van de Muur, 
de Duitse eenwording en de daaruit resulterende 
nieuwe rol van Duitsland in Europa en de wereld 
vereisen op korte termijn een andere politieke con
stellatie in Duitsland. Naar onze smaak zou de uit 
de jaren zeventig stammende ongekend felle polari
satie tussen 'Rot en Schwarz' verlaten moeten wor
den of op zijn minst van zijn scherpe kanten moeten 
worde~ ontdaan. 

De nieuwe internationale verhoudingen vragen 
om een consistente en verantwoordelijke Duitse 
politiek. In de huidige unipolaire wereldorde zal 
voor het Europese Duits-Franse leiderschap een 
cruciale rol zijn weggelegd. Die nieuwe verant
woordelijkheid van Duitsland vraagt om overeen
stemming over de kernvragen en hoofdrichting van 
het Europees en internationaal beleid. We denken 
zelfs dat de consequentie daarvan moet zijn, dat 
Duitsland de conceptie van 'bipartisan aareement' 

over buitenlands beleid van de Verenigde Staten zal 
moeten overnemen. Zoals de Amerikaanse Demo
craten en Republikeinen overeenstemming nastre
ven over de uitgangspunten van buitenlands beleid, 
zo ook zullen co u en sPo met elkaar hebben af te 
stemmen. Het behoeft geen betoog, dat in dat licht 
bezien de sPo-opstelling inzake Europa ( E M u en de 
o-Mark) en de Duitse Kamefeinsatz in Bosnië de ver
keerde richting wijst. 

Een probleem met de SPD-zoektocht naar 'alterna
tief-linkse' posities is niet alleen dat ze te weinig 
recht doet aan de historische vragen waarvoor 
'bipartisan' Duitsland zich gesteld ziet, maar ook 
dat ze bij de andere linkse concurrenten in betere 
handen is. Je zou als jongere wel gek zijn om een 
anti-racistische, ecologische copie van de Groenen 
te stemmen, dan kies je voor het origineel. 
Paradoxaal daarbij is dat de SPD door zijn toenade
ring en coalities met Groenen en POS deze 'origine
len' ook nog eens 'reaierunas - en salorifiihia' maakt. 

Dat komt hun stemmental zeker ten goede. Wat de 
SPD van Joschka Fischer en de Groenen eerder over 
zou mogen nemen is een wat meer ontspannen, 
loekere politieke habitus. De dierlijke ernst die 
zowel de sPo als de Duitse samenleving kenmerkt 
kan wel enige relativering gebruiken. Een meer 
ontspannen Leistunasaesellschcift Duitsland, met min
der sociale verkramptheid; dat lijkt ons een goed 
postmaterieel project voor de sPo. 
Maar uiteindelijk kan de sPo zich beter spiegelen 
aan de co u. Als partner én concurrent. Om samen 
in 'bipartisan agreement' de hoofdkoers van 
Duitsland in Europa en de wereld uit te zetten en 
om als concurrent te tonen dat de SPD met kwalita
tief betere politici en met een naar verhouding 
socialer en ecologischer program de Duitse bevol
king meer te bieden heeft. Maar ook met de sociaal
democratische zusterpartijen in Europa zal de dia
loog moeten worden geïntensiveerd. Over enge 
landsgrenzen heen dienen vraagstukken van 
Europese samenwerking, de toekomst van arbeid, 
ecologie en technologie aan sociaal-democratische 
parameters te worden getoetst. De kennis en erva
ring van de sPDkunnen daarbij niet worden gemist. 

Tot slot, deze kanttekeningen bij de Mannheimer 
Parteitag komen voort uit bezorgdheid. Bezorgd
heid over het reilen en zeilen van de SPD. Nog afge
zien van de partijcrisis in enge zin (de 'Enkel'
strijd), is voor ons de koers die de SPD heeft inge
slagen punt van zorg. Die dreigt niet alleen de sPo 
verdeeld en instabiel te houden, maar ook een 
Alleinaana van de SPD binnen de Europese sociaal
democratie te impliceren. De verdediging en 
modernisering van de Europese sociale tradities en 
verworvenheden kunnen het echter zonder een 
sterke en consistente SPD niet stellen. Geen 
Rijnlands model en geen sociaal Europa zonder 
sterke Duitse sociaal-democratie. Zie daar de bete
kenis vandes PD. 
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