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HOOFDEN & ZINNEN 

Partijvemieuwing 
door maatschappij
vernieuwing? 

Op voorstel van de afdeling 
Groningen heeft het laatste con
gres van de PvdA de voorstellen 
van het partijbestuur tot wijzi
ging van de reglementen niet in 
behandeling genomen. Voor d~ 
zoveelste maal praten over de 
regeltjes van de interne besluit
vorming vonden wij niet bijdra
gen aan de gewenste partijver
nieuwing. Bovendien deed het 
partijbestuur enkele voorstellen 
die door een eerder congres 
waren verworpen, zonder dat 
daarvoor nieuwe argurnenten 
werden aangevoerd. Uit enkele 
voorstellen sprak daamaast een 
centralistische tendens, hetgeen 
naar ons oordeel geen stimulans is 
voor participatie op plaatselijk 
niveau . Een open cultuur van de 
PvdA veronderstelt immers dat 
er florerende afdelingen zijn die 
zich naar buiten richten. De 
identificatie met de partij vindt 
voornamelijk op landelijk niveau 
plaats en daarom moeten ook de 
!eden zich bij die landelijke 
besluitvorming betrokken kun
nen weten. Dat is beter mogelijk 
wanneer mensen ook in hun 
eigen afdeling op een niet vrij
blijvende manier over die lande
lijke thema's kunnen meepraten. 
Hoewel het partijbestuur zelf 
ontkende dat het belangwekken
de voorstellen betrof- 'De voor
stellen van het partijbestuur heb
ben aileen maar de bedoeling de 
huidige regelgeving te ver
simpelen, inzichtelijker te maken 
en op onderdelen tegenstrijdig-

heden en onduidelijkheden weg 
te nemen. De voorstellen bevat
ten geen ingrijpende organisato
rische wijzigingen.' - heeft het 
aannemen van het voorstel van 
de afdeling Groningen achteraf 
enige commotie veroorzaakt. 

Ook in Groningen bestaat 
waardering voor de vergrote 
flexibiliteit van de partij en het 
beter functioneren van het partij
bureau zoals dat de laatste paar 
jaar is verwezenlijkt. Nu zijn er 
weer betere condities om de in
houd centraal te stellen. In geval 
van moeilijkheden zijn duidelijke 
regels nodig, voor het overige 
kun jeer soepel mee omgaan. De 
voorstanders van voortdurende 
veranderingen in de reglementen 
lijken een beetje op de generaals 
die zich voorbereiden op de vori
ge oorlog. Het partijraadssyndroom 
van 1977 zou nu toch moeten zijn 
genezen. Het aannemen van ons 
voorstel verplicht wei tot mee
denken over de vraag wat er wei 
moet gebeuren. 

Ondanks alle pogingen lukt het 
nog onvoldoende nieuwe vor
men te vinden waarmee we 
(weer) in contact kunnen komen 
met de verloren achterban en met 
nieuwe groepen. Luisteren naar 
wat de kiezer te zeggen heeft, is 
het motto. Dat is nuttig al was het 
maar om de verschillen in taalge
bruik en culturele achtergrond 
niet aan de aandacht van de partij 
kaders en volksvertegenwoordi
gers te Iaten ontgaan. Maar de 
kiezer zit niet altijd op ons te 
wachten. We vragen ons te wei
nig af hoe dat komt. De eigen 
organisatie en cultuur staan 
voortdurend ter discussie, maar 
we zijn te weinig bezig met het 

opstellen van een politieke agen
da die niet door de waan van de 
dag wordt bepaald en waarover 
we met de kiezers in debat kun
nen treden. 

Maatschappijvernieuwina 
De vernieuwingsdiscussie zal in 
de eerste plaats betrekking moe
ten hebben op de samenleving. 
Partijvernieuwing is slechts zin
vol wanneer het aan de door de 
partij voorgestane maatschappij
vernieuwing dienstbaar is. Het is 
primair van belang te praten over 
de hervormingen die wij in de 
samenleving willen - en denken 
te kunnen - realiseren. We mo
gen toch aannemen dat mensen 
lid van de partij worden vanwege 
de uitgangspunten die de partij 
voorstaat, gekoppeld aan de ana
lyse en het program dat we heb
ben om concrete stappen te kun
nen zetten. Felix Rottenberg en 
anderen wijzen regelmatig op 
enquetes waaruit blijkt dat soci
aaldemocratische doelen nog 
steeds bij brede groepen Ieven. 
Aan de PvdA de taak die doelen 
opnieuw vorm te geven en con
crete programmapunten te for
muleren. 

De vererina van onzekerheid 
Vanuit liberale hoek en onderne
mersorganisaties is er een sterke 
druk naar vergroting van onze
kerheid. Die onzekerheid heeft 
betrekking op de sociale voorzie
ningen, de hoogte van het inko
men, de tijd die men vrij is of 
moet werken, de lengte van het 
arbeidscontract, de voorzienin
gen in de woonomgeving, enzo
voorts. Blijft over de zekerheid 
dat de markt je morgen weer kan 
dwingen tot wat je eigenlijk niet 
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zou willen (Erst das Fressen und 
dann die Moral). Uit opportunis
tische overwegingen mag volgens 
de v v o overigens niet de onze
kerheid over de kleur en nationa
liteit' van de nieuwe buren wor
den bevorderd. Onzekerheid 
moet naar goed liberaal gebruik 
vooral gelden voor diegenen die 
op de markt een minder sterke 
positie hebben, zoals haast da
gelijks blijkt uit de voorstellen 
en propaganda van vv o en v No/ 
N c w voor meer markt. Wie 
immers voor echte gelijke kansen 
op de markt zou zijn, bedenkt 
voorstellen die voor ieder een 
gelijke kans bewerkstelligen op 
een miljonairschap of de bijstand 
met een schuldsaneringsregeling. 

Niet aileen op morele, maar 
ook op economische gronden, 
moeten wij deze verering van de 
onzekerheid en verabsolutering 
van bet economisch nut afwijzen. 
Onzekerheid is bepaald niet de 
enige conditie die mensen tot 
creativiteit en inspanning kan 
aanzetten. Waarom zouden we, 
omdat de techniek zo ver is ont
wikkeld, toe moeten naar een 
minder humane samenleving? 
Jacques Delors zei op ons laatste 
congres: 'Moeten we dankzij 
de technologische ontwikkelin
gen eerst net zo arm worden als 
de Chinese boeren, voordat we 

weer kunnen concurreren?'. En 
dan hebben we bet nog niet over 
de strijd die in nieuwe industrie
landen moet en zal worden 
gevoerd voor minder onzeker
heid. 

De markt als doel, in plaats van 
middel, leidt tot een samenleving 
die niet-zakelijke kanten van 
mensen afstraft en deelname aan 
onbetaalde activiteiten - zoals in 
de PvdA, in talloze andere orga
nisaties of ongebonden - als ver
spilling aanmerkt. Aile niet op 
geld waardeerbare behoeften zul
len in de knel komen, want de 
markt stelt de prioriteiten op 
straffe van uitsluiting. Voor vol
waardige deelname van allen zal 
geen plaats zijn. Wie onvoldoen
de op de markt waardeerbare 
waarde heeft, wordt over de rand 
geduwd. 

Het is tijd om een debat te voeren 
over de mogelijkheden van een 
economie voor de mensen en bet 
milieu, in plaats van andersom. 
Een open debat met partijgeno
ten en buitenstaanders dat uit
daagt tot een onconventionele 
inbreng. Vervolgens moet bet 
partijbestuur met een normatieve 
stellingname naar bet congres. 
Als we die weg op gaan zal bij veel 
leden de frustratie kunnen om
slaan in meedenken, zal de be-

langstelling om mee te doen kun
nen toenemen, zal de feitelijke 
vernieuwing van de partij een 
impuls krijgen, kan lidmaatschap 
en deelname aan partijactivitei
ten - ook voor de velen die niet 
de tijd en zin hebben de organisa
torische zaken te regelen - inte
ressant worden, kan kortom bet 
enthousiasme voor onze politiek 
bij leden en niet leden weer wor
dengewekt. 

De inzet van de discussie zal 
helder moeten zijn. Yoor bet 
meemaken van een vrijblijvende 
discussie hoeft men geen lid meer 
van een politieke partij te zijn. 
Daarvoor bieden de media toene
mende mogelijkheden. 

Voor de vloek van Michels hoeven 
we niet bang te zijn wanneer de 
partij, op afdelings- en landelijk 
niveau, een open debat met de 
samenleving voert. Veel groter is 
bet gevaar dat de ontdemocrati
sering van de samenleving verder 
toeslaat wegens gebrek aan poli
tieke partijen en structuren die de 
(intemationale) markt kunnen 
corrigeren ten behoeve van een 
humane en op participatie van 
allen gerichte samenleving. 

SJAK RIJPLOEG, 

Secretaris PvdA-qfdelinB Gronineen 
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