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Het nieuwe gelijkheids-
denken

Eerder dit jaar verscheen de bundel The New Egalitarianism, samengesteld 
door Policy Network, een denktank van het Britse New Labour. De 
bundel is gebaseerd op een serie bijeenkomsten van de internationale 
werkgroep ‘Community and Inequality’ van het netwerk, waaraan ook 
de wbs deelneemt. Hieronder een ingekorte vertaling van een van de 
bijdragen, geschreven door Patrick Diamond en Anthony Giddens. Daarin 
formuleren zij een nieuwe, op veranderde omstandigheden toegesneden 
gelijkheidsopvatting voor de sociaal-democratie. Op 3 november a.s. neemt 
Giddens deel aan een debat in de Balie in Amsterdam over het ‘Europese 
Sociaal Model’. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de wbs in 
samenwerking met Policy Network. 

patrick diamond & anthony giddens

In dit artikel geven we onze argumenten voor 
een nieuwe vorm van maatschappelijk gelijk-
heidsdenken: het nieuwe egalitarisme. Veel 
mensen, ook aan de linkerkant van het politieke 
spectrum, vragen zich af of economische on-
gelijkheid nog wel invloed mag hebben op het 
overheidsbeleid. Wij proberen aan te tonen dat 
de economische ongelijkheid die de afgelopen 
dertig jaar steeds groter is geworden, een cen-

traal thema moet blijven binnen de politiek. We 
concentreren ons op armoede en ongelijkheid in 
Groot-Brittannië, maar hopen dat het belang van 
onze discussie verder reikt dan ons land alleen. 
 Het tegengaan van maatschappelijke onge-
lijkheid is al meer dan een eeuw lang iets waar-
mee links sterk is begaan. De afgelopen tien jaar 
is het ook een splijtzwam geweest tussen traditi-
onalisten en modernisten in het centrum-linkse 
kamp van de Britse politiek. Veel aanhangers 
van ‘oud’ links vinden dat de modernisten the-
ma’s als gelijkheid en maatschappelijke recht-
vaardigheid overboord hebben gezet.
 Deze niet geheel terechte kritiek berust op 
een aantal simplificaties. Het scherpe onder-
scheid dat soms wordt gemaakt tussen ‘gelijke 
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kansen’ en ‘gelijke uitkomsten’ is onterecht. 
Voor het nastreven van gelijke kansen is het 
juist essentieel dat de verschillen in inkomen en 
vermogen vrij klein zijn: een individu kan zijn 
mogelijkheden niet volledig benutten als zijn 
maatschappelijke en economische uitgangsposi-
tie veel slechter is dan die van een ander.1 
 Dankzij het beleid van New Labour loopt de ar-
moede in Groot-Brittannië sinds 1997 sterk terug, 
vooral bij kinderen en gepensioneerden, en is de 
groei in inkomensverschillen tot staan gebracht. 
Maar is het huidige beleid ingrijpend genoeg om 
lange-termijnontwikkelingen in economische 
ongelijkheid daadwerkelijk om te buigen? 

(…)

waarom een nieuwe visie?

Wij richten ons hier op de economische onge-
lijkheid, vooral met betrekking tot inkomen en 
vermogen. Het nieuwe gelijkheidsdenken moet 
echter een breder bereik hebben, dat de verschil-
lende dimensies van ongelijkheid bestrijkt die 
andere auteurs elders in dit boek bespreken. Bij 
de bestrijding van ongelijkheid moet het accent 
liggen op het investeren in menselijke en cog-
nitieve vaardigheden die individuen kansrijker 
maken, niet op het achteraf herstellen van de 
schade.
 Een nieuw maatschappelijk gelijkheidsden-
ken is om diverse redenen nodig. Ten eerste 
toont Labour bij het nastreven van maatschap-
pelijke gelijkheid veel minder inzet dan bij het 
vernieuwen van de publieke dienstverlening. 
Het wordt tijd dat dit alsnog gebeurt. Het terug-
dringen van economische ongelijkheid is voor 
het herstel van solidariteit even onmisbaar als 
een effectieve publieke dienstverlening.
 Ten tweede is het zeker waar dat door het 
Labour-beleid sinds 1997 niet alleen de armoede 
sterk is teruggedrongen, maar er ook een eind 
is gekomen aan de hardnekkige groei in inko-
mensongelijkheid die al sinds het begin van de 
jaren tachtig gaande was. Het inkomen van de 
10% laagstbetaalden is van 1996-1997 tot 2002-

2003 met 2,8% per jaar gegroeid, terwijl het 
inkomen van de 10% hoogstbetaalden met 2,6% 
per jaar toenam. Maar er zijn ernstige twijfels of 
bij gelijkblijvend beleid de ongelijkheid nog wel 
verder wordt teruggedrongen.
 Bovendien is het overheidsbeleid om ar-
moede en ongelijkheid tegen te gaan niet con-
sequent geweest. Er zijn allerlei beleidsmaat-
regelen genomen, maar het zijn er zo veel dat 
men door de bomen het bos niet meer ziet. Zelfs 
experts hebben moeite om het beleid op waarde 
te schatten. Een meer geïntegreerde aanpak is 
duidelijk nodig. En ten slotte zijn er redenen om 
voorzichtig om te gaan met het vaandel waar-
onder New Labour sociale rechtvaardigheid 
nastreeft: het concept van ‘maatschappelijke 
uitsluiting’. Later in dit artikel gaan we daar  
nader op in.

gelijkheidsdenken ¬ oud en nieuw

Naar onze mening gaat er te veel aandacht uit 
naar het verschil tussen het ‘oude’ gelijkheids-
denken, dat zich richt op uitkomsten, en een 
concept van gelijkheid dat is gekoppeld aan kan-
sen. Uitkomsten en kansen zijn uiteraard nauw 
met elkaar verbonden, en ongelijkheden in in-
komen en vermogen ondermijnen elke serieuze 
poging om iedereen gelijke kansen te bieden. 
Een maatschappij met meer mobiliteit en dyna-
miek, waarin mensen meer respect hebben voor 
elkaar, is niet echt voorstelbaar in de context van 
een alsmaar groeiende inkomenskloof tussen 
rijk en arm. Toch zijn er belangrijke verschillen 
tussen beide zienswijzen. Hieronder gaan we in 
op vijf verschillen tussen het ‘oude’ gelijkheids-
denken zoals dat bij traditioneel links bestond 
en een nieuw soort gelijkheidsdenken.

1. Binnen het oude gelijkheidsdenken was eco-
nomische dynamiek bijzaak. De aandacht was 
vooral gericht op economische geborgenheid en 
herverdeling van rijkdom. Volgens de nieuwe 
zienswijze moeten de productiviteit en doelma-
tigheid van de economie groeien om de overheid 
ook op de lange termijn invloed te laten uitoefe-
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nen op de verdeling van inkomen en middelen. 
Een sociaal-democraat als Anthony Crossland 
zag dit in The Future of Socialism in, maar zijn 
werk stoelde niet op een samenhangende the-
orie van de gemengde economie, omdat econo-
mische groei aan het eind van de jaren vijftig in 
Groot-Brittannië heel gewoon werd gevonden.2

 Thatcher en haar volgelingen maakten con-
currentiekracht en het genereren van welvaart 
tot de speerpunten van hun filosofie ¬ en te-
recht. Links had zich hier nooit de kaas van het 
brood moeten laten eten. Gelijkheidsdenken in 
zijn nieuwe vorm erkent dat meer economische 
doelmatigheid als resultaat van een flexibele, 
dynamische economie een essentiële randvoor-
waarde is voor toekomstige herverdeling van 
rijkdom. Economische dynamiek en eerlijkheid 
moeten hand in hand gaan. 

2. Het oude egalitarisme wilde klassentegenstel-
lingen en statusverschillen doen verdwijnen. 
De nieuwe vorm wil gelijke kansen realiseren 
door minderbedeelden te steunen, niet zozeer 
door kansrijken een stap terug te laten doen ¬ 
en dit alles in de context van een samenleving 
die diverser is dan ooit. Sinds 1945 is de Britse 
samenleving door sterke veranderingen in 
werkgelegenheid en arbeidsparticipatie zo veel 
complexer geworden, dat het traditionele socio-
logische beeld van een rigide klassenmaatschap-
pij eigenlijk niet meer houdbaar is. 
 Vrouwen zijn op grote schaal aan het ar-
beidsproces gaan deelnemen, en ook door het 
ontstaan van de moderne consumptiemaat-
schappij zijn de vroeger zo scherpe scheidslijnen 
tussen de klassen vervaagd. Het ‘normale’ gezin 
is in verval. Het wordt nu overvleugeld door 
gezinsvormen die minder stabiel zijn en ook 
kwetsbaarder. De tegenstelling tussen dubbele 
inkomens en éénoudergezinnen groeit. Het ar-
moedepercentage bij kinderen in Groot-Brittan-
nië loopt terug naar 3% als beide ouders werken, 
terwijl éénoudergezinnen een groter risico lo-
pen om tot armoede te vervallen. Gezinnen met 
één laaggeschoolde kostwinner dreigen buiten 
de boot te vallen.3

3. Volgens het oude gelijkheidsdenken kon 
een rechtvaardige maatschappij worden ver-
wezenlijkt binnen de grenzen van één land. 
Steun voor hervormingen zou tot stand wor-
den gebracht via een nationale coalitie, met 
solidariteit tussen de klassen als uitgangspunt. 
Het nieuwe egalitarisme ziet in welke grote 
gevolgen de mondialisering heeft en aanvaardt 
een zeker geven en nemen tussen enerzijds et-
nische en culturele diversiteit en anderzijds de 
maatschappelijke solidariteit waarop een sterke 
verzorgingsstaat rust.

 Er bestaat geen onoverbrugbare tegenstelling 
tussen de sociaal-democratische kernwaarden 
van solidariteit en diversiteit. Wel moet integra-
tie weer het speerpunt worden van ons beleid. 
We moeten zoeken naar wegen om nieuw-
komers te laten integreren en onze nationale 
identiteit zo te definiëren dat maatschappelijke 
solidariteit haalbaar blijft. Deze spanning 
hangt samen met de botsing in contemporaine 
samenlevingen tussen de kosmopolitische mid-
dengroepen die voordeel hebben bij de ‘nieuwe 
economie’ en diegenen die de basale vaardighe-
den en de diploma’s ontberen om hun positie op 
de economische ladder te verbeteren.

4. Binnen de oude vorm van gelijkheidsdenken 
werden rechten als onaantastbaar beschouwd. 
De nieuwe vorm koppelt rechten aan verant-
woordelijkheden. De verzorgingsstaat kent op 
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die manier twee normen waaraan ontvangers 
van een uitkering moeten voldoen: er wordt niet 
alleen gekeken naar hun middelen, maar ook 
naar hun gedrag. Als iemand niet meewerkt, 
leidt dat tot een korting op de uitkering. Het is 
de moeite waard te overdenken of meer vormen 
van overheidssteun aan voorwaarden kunnen 
worden gebonden: geen kinderbijslag meer voor 
onwillige ouders van spijbelende kinderen, of 
minder huursubsidie voor huurders die zich 
misdragen. 

5. Het nieuwe gelijkheidsdenken richt zich 
vooral op het bieden van meer kansen aan ieder-
een en veel minder op de traditionele herverde-
ling van rijkdom ¬ gelijkheid van uitkomsten 
¬ per se. Maar, zoals eerder betoogd, het een 
versterkt het ander. Die herverdeling, een tradi-
tioneel doel van links, moet niet alleen worden 
nagestreefd via een andere verdeling van inko-
men of een op solidariteit gebaseerde loonpoli-
tiek, maar door een veel breder beleid, gericht op 
het veranderen van de verdeling van (productie-) 
middelen.
 Een puur meritocratisch model zou niet al-
leen onwerkbaar zijn, maar ook onsamenhan-
gend. Onwerkbaar, omdat de meeste sociale 
mobiliteit structureel van aard is en dat waar-
schijnlijk ook zal blijven ¬ de oorzaak is gele-
gen in verschuivingen binnen de beroepsstruc-
tuur. Een hoge mate van ‘ruilmobiliteit’, waarbij 
individuen massaal van positie wisselen, zou 
hoogstwaarschijnlijk maatschappelijk destruc-
tief zijn. Geen samenleving is opgewassen tegen 
een sterke neerwaartse mobiliteit en de gevoe-
lens van ontevredenheid en wanhoop die dit bij 
velen zou oproepen.
 Deze scepsis over meritocratie stoelt op de 
lange Britse traditie van een op gelijkheid geori-
enteerde sociaal-democratie. We denken hierbij 
aan schrijvers als R. H. Tawney en G.D.H. Cole, 
en ook aan het radicale liberalisme van Leonard 
Hobhouse en John Hobson. Zij betoogden dat 
economische productie gezien moet worden als 
een coµperatief proces, dat de bijdragen van veel 
individuen én de maatschappij als geheel weer-

spiegelt, niet als iets dat door solitair werkende 
individuen wordt gedragen.
 Een zuivere meritocratie zou weinig samen-
hang vertonen omdat, zonder herverdeling van 
middelen, succesvolle individuen een generatie 
later een vastgeroeste kaste zouden vormen, 
met als enig doel het behouden van de vergaarde 
rijkdom. In een rechtvaardige samenleving moe-
ten hoge inkomens en vermogens onder meer 

mensen worden verdeeld, opdat op die manier 
de bijdrage die alle sectoren van de gemeenschap 
leveren tot uitdrukking wordt gebracht. Maar het 
nieuwe gelijkheidsdenken moet zich een beschei-
dener en realistischer doel stellen: kansen en mo-
gelijkheden herverdelen ten voordele van mensen 
met een lage maatschappelijke positie, en tegelijk 
de kloof tussen arm en rijk verkleinen op basis 
van hoge, universele maatschappelijke normen.

Het nieuwe gelijkheidsdenken steunt de aanpak 
van New Labour, maar wil die verbreden, ver-
sterken en verdiepen. Verdere vooruitgang zal 
niet worden geboekt als het beleid blijft steken 
bij een consolidatie van de hervormingen op 
het gebied van belastingen, de arbeidsmarkt en 
de verzorgingsstaat. Werk en werkgelegenheid 
moeten centraal blijven staan. Een hoog niveau 
van arbeidsparticipatie, met inkomsten boven 
het minimuminkomen, is een succesvolle aan-
pak gebleken. Op dit moment heeft 75% van alle 
volwassenen in Groot-Brittannië een baan. De 
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Europese Lissabon-strategie uit 1999 mikt op een 
gemiddelde arbeidsparticipatie van 70% in 2015.4 
Op dit moment ligt het gemiddelde nog ruim on-
der de beoogde 64%. Onze nadruk op een flexi-
bele arbeidsmarkt heeft het principe van maat-
schappelijke rechtvaardigheid niet ondergraven, 
maar juist versterkt. Volledige werkgelegenheid 
is een essentiële voorwaarde voor sociale recht-
vaardigheid en betaald werk is en blijft de beste 
manier om aan armoede te ontkomen.

ideologisch fundament

Het nieuwe gelijkheidsdenken zou een duide-
lijke ideologische basis moeten hebben: breed 
en uitgesproken in zijn committment. De auteurs 
van een recent rapport van het Institute for 
Public Policy Research (ippr), State of the Nation, 
erkennen dat dankzij Labour de armoede sinds 
1997 is afgenomen. Maar zij stellen ook dat ‘ve-
len vinden dat Labours hervormingsprogramma 
incompleet is en kwetsbaar voor bedreigingen’ 
en dat het bovendien ‘visie ontbeert’.5 Het is een 
oordeel waarin wij ons kunnen vinden.
 Maar wat zou zo’n visie kunnen behelzen? 
Dat vermeldt de ippr-studie niet. Gelukkig heb-
ben we wel iets aan het werk van hervormings-
gerichte sociaal-democraten elders in Europa. 
De Duitse politiek wetenschapper Wolfgang 
Merkel noemt vijf prioriteiten die een postmo-
derne samenleving moet stellen bij het nastre-
ven van sociale rechtvaardigheid:6

1. Armoede moet worden bestreden ¬ niet al-
leen vanuit het oogpunt van economische onge-
lijkheid zelf, maar ook omdat armoede (en dan 
vooral langdurige armoede) een rem vormt op 
de autonomie en het zelfrespect van individuen. 
2. Scholing en opleiding moeten aan de hoogst 
mogelijke kwaliteitseisen voldoen en iedereen 
moet er in gelijke mate gebruik van kunnen 
maken.
3. Iedereen die daartoe in staat en bereid is, moet 
werk kunnen vinden.
4. De verzorgingsstaat moet zijn burgers be-
schermen en in hun waarde laten. 

5. Ongelijkheden in inkomen en vermogen 
moeten worden beperkt als die een nadelige 
invloed hebben op de eerste vier doeleinden of 
als ze de maatschappelijke samenhang dreigen 
te verstoren.

Deze formule legt een goede ideologische basis 
onder het nieuwe gelijkheidsdenken. Hij is een-
voudig en helder. Hij erkent dat in een gediffe-
rentieerde samenleving gelijke kansen voor ie-
dereen van het hoogste belang zijn, zeker in het 
licht van de huidige economische eisen. Hij stelt 
ook duidelijk dat het terugdringen van armoede 
bij kinderen absoluut essentieel is. Hoe meer 
kinderen armoede kennen, hoe groter de kans 
dat alle vijf doelstellingen niet worden gehaald. 
Recent onderzoek wijst uit dat de cognitieve 
ontwikkeling van een kind van 22 maanden een 
nauwkeurige indicatie geeft van het scholings-
niveau van datzelfde kind als het 26 jaar oud is. 
De resultaten werden vergeleken met de sociaal-
economische status van het gezin waaruit het 
kind kwam, en de uitkomst was dat kinderen uit 
arme gezinnen lager scoorden dan kinderen uit 
welgestelde gezinnen.7

 Maar er moeten nog heel wat hindernis-
sen worden genomen voor dit toekomstbeeld 
werkelijkheid is. De sinds de late jaren zeventig 
dramatisch gestegen inkomensverschillen zijn 
niet op korte termijn weg te werken, en ook voor 
de hardnekkige problemen in arme stadswijken 
is een lange adem nodig. Logischerwijs is een 
groot deel van de vooruitgang die sinds 1997 
is geboekt, het effect van ‘het plukken van de 
laaghangende vruchten’. Dankzij het succesvolle 
werkgelegenheidsbeleid van de overheid is er nu 
een krapte op de Britse arbeidsmarkt die gunstig 
is voor de onderhandelingspositie van mensen 
met een lage opleiding. De ware uitdaging ligt 
in het boeken van vooruitgang bij de ‘ echte 
probleemgevallen’, zoals langdurig werklozen, 
gehandicapten en sommige etnische minderhe-
den.
 Bovendien is een aantal structurele ontwik-
kelingen moeilijk tegen te gaan. Een voorbeeld: 
factoren die verschillen tussen inkomens 
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versterken, zoals de koppeling van een hoger 
salaris aan een hogere opleiding, gaan in onze 
kenniseconomie juist een steeds belangrijkere 
rol spelen. Daarmee is één van de drijvende 
krachten achter de toename van de ongelijkheid 
in oecd-landen aangeduid: lager geschoolde 
werknemers zien hun besteedbaar inkomen 
teruglopen en de verschillen in brutosalaris ne-
men sterk toe.8 Onze taak is het aanpakken van 

de oorzaak van die ongelijkheid. Daarvoor is een 
tweesporenbeleid nodig dat zich richt op de ge-
zinnen die het meeste risico lopen en dat toeziet 
op een eerlijke verdeling van zowel de middelen 
voor scholing als het maatschappelijke kapitaal.
 De eerste aanzet voor dit beleid dateert 
uit de jaren negentig. Daarbij ging het onder 
meer om belastingmaatregelen die aan het 
programma van de Amerikaanse Democraten 
waren ontleend. Deze maatregelen hebben in 
het algemeen succes gehad. Maar is een verdere 
uitbouw nog zinvol? Belastingmaatregelen zijn 
ingewikkeld en trekken een zware wissel op de 
infrastructuur van de verzorgingsstaat. En van 
de mensen die er recht op hebben, maakt een 
onverwacht groot aantal er geen gebruik van. 
Verder kun je werkende mensen wel belasting-
voordelen bieden, maar op de lange termijn 
verbetert dat de participatie op de arbeidsmarkt 
niet ¬ in plaats van een uitkering bij werkloos-
heid krijg je nu een uitkering als je werk hebt. 
Veertig tot vijftig pond per week erbij is welkom, 
maar het leven van een gezin verandert er niet 
fundamenteel door.9 Te weinig gezinnen die 

belastingvoordelen genieten, denken dat een 
substantiële verbetering van hun bestaan moge-
lijk is en deze lage verwachtingen worden vaak 
overgedragen op kinderen, wat weer resulteert 
in matige prestaties op school. 

de ‘onderklasse’ bestaat niet

‘Maatschappelijke uitsluiting’ is de term die 
de Britse overheid gebruikt bij haar poging om 
greep te krijgen op het veelkoppige monster van 
de economische achterstelling, vooral onder de 
zwakste groepen in de samenleving. Vanuit de 
hoek van traditioneel links is veel kritiek geko-
men op de term, die een eufemistische bena-
ming zou zijn voor wat eigenlijk ‘armoede’ zou 
moeten heten. Maar dit soort kritiek snijdt geen 
hout. Het begrip ‘maatschappelijke uitsluiting’ 
is niet door New Labour uitgevonden, maar door 
sociologen, die betoogden dat armoede niet de 
enige factor is die het mensen onmogelijk maakt 
om in de maatschappij te participeren. Econo-
misch gebrek is maar één van de verschijnings-
vormen van gecumuleerde achterstelling.
 Het echte nadeel van de term is de beperkte 
toepasbaarheid ervan. Men had met ‘maatschap-
pelijke uitsluiting’ vooral een onderklasse op het 
oog, vijf tot tien procent van de bevolking, die 
de aansluiting met de rest van de maatschappij 
had gemist. Labour baseerde zijn beleid vooral 
op deze gedachte. Recent onderzoek wijst echter 
onmiskenbaar uit dat zo’n onderklasse in Eu-
ropa helemaal niet bestaat, al zou dat in de Ver-
enigde Staten wel eens heel anders kunnen zijn. 
 Eén studie keek naar vier kenmerken van 
maatschappelijke uitsluiting, te weten werk-
loosheid en een lage opleiding, een laag inko-
men (minder dan 60% van het gemiddelde in-
komen), een geringe mate van sociale interactie 
en ten slotte een woning in een gebied dat wordt 
gekenmerkt door hoge misdaadcijfers, van-
dalisme of verval. Nog niet 1% van alle Britten 
voldoet aan al deze voorwaarden.10 De resultaten 
van het onderzoek betekenen natuurlijk niet dat 
het verschijnsel van ‘meervoudig gebrek’ niet 
bestaat, maar wel dat het op geïsoleerde plekken 
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voorkomt, in bepaalde straten en buurten dus. 
Het treft niet een hele ‘klasse’ mensen.
 Andere overwegingen hebben betrekking 
op de dynamiek van armoede en ongelijkheid. 
Lange tijd zagen we armoede als een statische 
toestand. We hadden simpelweg geen gegevens 
over de wijze waarop de levens van mensen door 
de jaren heen veranderden. Dankzij een veelheid 
aan longitudinaal onderzoek is dat nu wel het 
geval. Armoede, zo blijkt, komt in zowel Groot-
Brittannië als in andere geïndustrialiseerde lan-
den veel meer voor dan we denken. Maar voor 
de overgrote meerderheid is armoede een ver-
schijnsel van voorbijgaande aard ¬ de meeste 
mensen zijn maar relatief kort arm.
 Deze feiten leiden tot het inzicht dat we ons 
niet zozeer moeten concentreren op maatschap-
pelijke uitsluiting, maar moeten zoeken naar 
manieren om ervoor te zorgen dat mensen in 
risicogroepen niet tot armoede vervallen. Wel-
licht zijn hiervoor rechtstreekse ingrepen in 
de arbeidsmarkt nodig. Een groot probleem in 
Groot-Brittannië is het draaideureffect. Mensen 
laten de armoede herhaaldelijk achter zich, maar 
steeds voor korte tijd. Daarna vallen ze terug. 
Mensen aan het arbeidsproces laten deelnemen 
is dus niet voldoende. We moeten ervoor zorgen 
dat ze hun baan ook behouden en kans maken 
op promotie.
 Bij de overgang van een industriële samenle-
ving naar een diensten- of kenniseconomie ont-
staat een ongekend aantal beroepen die een hoge 
mate van scholing vereisen. Voor circa twee 
derde van alle banen die in een dienstenecono-
mie ontstaan ¬ de ‘goede banen’ ¬ gaat dat op. 
Maar toch blijft een derde van alle banen routi-
newerk ¬ ‘rotbaantjes’ ¬ voor laaggeschool-
den: caissière in de supermarkt bijvoorbeeld, of 
pompbediende. Mensen in deze beroepen lopen 
vaak het risico hun werk te verliezen, ze worden 
slecht betaald en maken weinig of geen kans om 
hogerop te komen. Dat alles vergroot de kans op 
groeiende inkomensongelijkheid aanzienlijk.
 Actief ingrijpen op de arbeidsmarkt kan een 
deel van de oplossing zijn, maar curieus genoeg 
geldt dat ook voor automatisering. Automati-

sering wordt meestal gezien als een simpel uit-
vloeisel van technische vooruitgang, maar met 
enige politieke sturing zou het fenomeen wel-
licht ook stabiele, goedbetaalde banen kunnen 
opleveren. Uiteraard is de kernvraag niet of een 
economie veel slecht betaalde ‘rotbaantjes’ telt, 
want die zijn onlosmakelijk verbonden met een 
dynamische diensteneconomie, maar of mensen 
de zekerheid hebben dat ze hogerop kunnen ko-

men. Britse en Amerikaanse cijfers lijken uit te 
wijzen dat een gedereguleerde, flexibele arbeids-
markt op zichzelf de mobiliteit niet bevordert. 
Het tegenovergestelde is eerder het geval.11

uitsluiting aan de top

Het beleid van New Labour richt zich op de ar-
men. Hoe staat het met de top? Over armen en 
achtergestelden zijn enorm veel cijfers beschik-
baar, maar we hebben verrassend weinig gege-
vens over mensen in vrije beroepen met een 
hoog inkomen. Over de kleine minderheid van 
de zeer welgestelden weten we nog minder. Toch 
zal duidelijk zijn dat het grote beslag dat rijken 
leggen op de beste huisvesting, gezondheids-
zorg en scholing invloed heeft op de kansen van 
armere groepen.
 Een eerlijker samenleving kan niet alleen 
van onderop worden opgebouwd. De grote 
vraag is hoe een samenleving haar cohesie kan 
bewaren bij alle economische ongelijkheden 

Markt- noch overheidsinstrumen-
ten hebben het laatste woord:  
ze moeten worden gecombineerd 
met elementen die buiten de 
overheid en het bedrijfsleven, in  
de sferen van vrijwilligerswerk en 
wederkerigheid, te vinden zijn
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die een markteconomie met zich meebrengt.12 

Centrum-links maakt zich al een tijdlang zorgen 
over de maatschappelijke versplintering die een 
gevolg is van Thatchers economische beleid en 
de concentratie van welvaart. Het laatste wat 
New Labour wil, is groepen in de samenleving 
van zich vervreemden waarvan het nu voor het 
eerst in zijn geschiedenis steun heeft gekregen. 
Maar anderen zijn er voorstander van om de 
inkomstenbelasting voor mensen met een inko-
men van meer dan 100.000 pond per jaar op te 
trekken naar 50%.
 Is dit de weg die we moeten gaan? Wij vinden 
van niet, uit zowel economische als politieke 
overwegingen. Een dergelijke belastingverho-
ging levert waarschijnlijk 3,5 miljard pond op, 
niet de 5 miljard die de voorstanders voorspel-
len. Bij de totale hoeveelheid geld die de over-
heid uitgeeft, zinkt dat bedrag in het niet. Verder 
zou dit beleid Labour bij de volgende verkiezin-
gen veel stemmen kunnen kosten, juist omdat 
het succes strafbaar lijkt te stellen. Toch moet er 
een samenhangend beleid komen dat zich richt 
op ‘maatschappelijke uitsluiting aan de top’. 
Veel effectiever zou een aanpak zijn die uitgaat 
van de verplichtingen van iedere burger en 
meer nadruk legt op het algemeen belang. Een 
mix van beperkende regels en positieve prik-
kels kan daartoe bijdragen. Zo zouden de vele 
wettelijke mogelijkheden die rijken hebben om 
belastingen te ontwijken, sterk moeten worden 
ingeperkt. Ze kosten de schatkist méér dan het 
verhogen van de bovenste schijf van de inkom-
stenbelasting zou opleveren.
 Voor de 1% topinkomens ¬ en al helemaal 
voor de 0,5% grootverdieners ¬ geldt dat de 
kloof met de rest van de bevolking in Groot-Brit-
tannië groter is dan in andere Europese landen. 
Zeer waarschijnlijk houdt dat verband met het 
agressieve opereren van Brits-Amerikaanse 
bedrijven, aangezien hetzelfde verschijnsel 
sinds het eind van de jaren zeventig in de Ver-
enigde Staten waarneembaar is. In het beperkte 
verband van dit artikel kunnen we daarop niet 
uitvoerig ingaan. Een tegenwicht zou in elk ge-

val kunnen worden geboden door een actievere 
opstelling van aandeelhouders en door andere 
maatregelen die ervoor zorgen dat bedrijven 
meer verantwoordelijkheidsbesef ontwikkelen 
en zich bewuster worden van hun plaats in de 
maatschappij. De fiscus let sinds kort scherper 
op belastingontduiking en –ontwijking, en die 
aanpak heeft enig succes. Dat proces moet voort-
gaan. Ook moeten we de fiscale mogelijkheden 
verruimen voor filantropie, schenkingen aan 
goede doelen en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Maar er zou ook meer aandacht 
besteed moeten worden aan het belasten van 
kapitaaloverdracht.

(…)

conclusie

In het nieuwe gelijkheidsdenken is een belang-
rijke rol weggelegd voor de overheid. Die moet 
de ongelijkheid in inkomen tegengaan die het 
gevolg is van banengroei op een vrije markt en 
middelen vrijmaken om die ongelijkheid te 
compenseren.De overheid moet ervoor zorgen 
dat ook laagbetaalden aanspraak kunnen maken 
op publieke financiële middelen en voorzienin-
gen; dat die bij een bredere groep terechtkomen 
dan nu het geval is. Een dergelijke sociale in-
vestering is niet alleen rechtvaardig, maar ook 
doelmatig. 
 In vergelijking met de traditionele sociaal-
democratie heeft het nieuwe gelijkheidsdenken 
bij dat alles een scherper oog voor de problemen 
die ontstaan als de overheid tekortschiet. Maar 
het erkent dat ook de markt tekort kan schieten. 
Markt- noch overheidsinstrumenten hebben 
het laatste woord: ze moeten hoe dan ook zorg-
vuldig worden gecombineerd met elementen 
die buiten de overheid en het bedrijfsleven, dat 
wil zeggen in de sferen van vrijwilligerswerk en 
wederkerigheid, te vinden zijn. Er zijn tal van 
manieren om economische gelijkheid te bevor-
deren en aldus ook in de toekomst het nieuwe 
gelijksdenken hoog te houden. 
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