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POLITIEKE REISGIDS VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCH EUROPA

De paan e amenleving en
dt· ocialisten van Felipe
Gonzálcz beleefden samen
lange tijd een honeymoon.
Wat and re Europese sociaal-cl mocratische partijen
ni t hadden durven dromen
in de jaren tachtig, geh •urd in panje: de Ps oE
kon r kenen op ruime electorale meerderheden en
op langdurige regeringsmacht, uiteindelijk van
19 2 tot 1996 . ln die periode zorgden de Ps o E en
'Felip ', zoal de leider in
d volksmond liefkozend
werd genoemd, voor de aflossing van de autoritaire
hypotheek uit de Franco'tijd n voor de constructie
van n tabiele en moderne

'Het nieuwe
midden'
avant la lettre
Triomf en malaise
van de
Spaanse socialisten

cialisten in de spilpositie om
af te kunnen rekenen met de
erfenis van de Franco-dictatuur? Hoe werd de PSOE de
drager bij uitstek van de
turbo-modernisering van
Spanje? Waarom is Spanje
een conservatief eiland geworden in het Europa onder
sociaal-democratische dominantie? Had de PS oE met
zijn op het neo-liberale denken van de jaren tachtig geoRENÉ CUPERUS EN
riënteerde regeringsbeleid
te vroeg de 'Derde Weg' inALVARO PINTO-SCHOLTBACH
geslagen? Heeft de Spaanse
Medewerker Wiardi Beekman Stichtins I
praktijk laten zien dat een
redacteur s &.P resp. beleidsmedewerker
centrum-positie voor socibuitenland van de PvdA- Tweede Karoeifractie
aal-democraten QP lange
en kandidaat-internationaal secretaris
termijn niet valt te handvan de PvdA
haven? Of is het veel simpeler en waren corruptie,
machtsmisbruik en politieke schandalen de allesbepalende factoren voor de
waardige plaats in Europa kon opeisen. Was de Ps oE
in de jaren tachtig de grote uitzondering binnen de
neergang vandeP s o E7
Europ · oeiaal-democratische familie, nu, eind
jar ·n n g ntig, is dat opnieuw het geval. Terwijl de
In zijn afscheidsspeech op het partijcongres van mei
ttmal van centrum-links overal op het continent
1997, na één jaar conservatieve regering, kondigde
gaand i en als in een dominospelland na land in han- Felipe González aan dat hij zich als militante de base
den komt van sociaal-democratische partijen - wat
(gewoon lid) van de PSOE voortaan zou gaan bezig
dat pre ics waard is, moet overigens nog blijken-,
houden met 'het opfrissen van het geheugen '. Voor
wordt panje met veel bravoure geregeerd door een alle helderheid: hij doelde daarmee niet op de herinneringen aan de laatste jaren, op die van hetjelipisme,
con n ·atieve partij. de Partido Popular van Josézoals de vijanden van de Ps oE alle kwaden van de soMariaAznar.
•ntraal in dit artikel over de wederwaardighe- cialistische regering aanduiden, maar op de verderden 1 an het paanse socialisme staat de vraag naar het weg gelegen herinneringen aan de Franco-dictatuur
en de naweeën daarvan: de militaire samenzweringen
waarom van de afwijkende Spaanse ervaring. Hoe de
ogenschijnlijke anomalie van de Spaanse sociaal-de- tot aan het begin van de jaren tachtig en de permamo rati te duiden? We proberen hierop een antnente anti-PSoE-campagne tijdens zijn dertien jaar
woord te vind n door de grondslagen van de polidurende regering. Een week na zijn politieke afscheid
ti kc cultuur in panje te verkennen, een verkenning verduidelijkte hij in een vraaggesprek met El Pais zijn
cl • I. aan d hand van vraaggesprekken met waarne- missie alsvolgt: Spanje, zo waarschuwde hij, dreigt
ro r. uit panje zelf. Hoe kwamen juist de Spaanse so- opnieuw een periode van 'autoritaire druk' in te
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gaan. Nog geen maand na deze onheilspellende woorden overleed Jaime Milans del Bosch, de generaal
achter de schermen gedurende de bezetting van het
parlement door kolonel Tejero op 2 3 februari I 9 8 I .
Een laatste en achterafkarikaturale poging een coup de
etat te plegen in een West-Europees land. Maar niet
één zonder betekenis. Zonder deze mislukte putsch
had de P s oE waarschijnlijk niet de hegemoniale rol
kunnen spelen die zij met de verkiezingsoverwinning
van I98 2 kreeg toebedeeld.
Aan het einde van het tijdperk-González bleek
evenwel dat de tijden veranderd waren. In I 996 probeerde het campagne-team van de P s oE het angstige
verleden nog eens tot leven te wekken. De PP van
Aznar werd aangevallen met een Tv-verkiezingsspot
waarin een 'dobberman' tegen een zwart-witte achtergrond woest om zich heen brulde. Vergeet niet de
antecedenten van rechts, zo wilde deP s oE op weinig
subtiele manier duidelijk maken. De herinneringen
aan dat verleden bleken echter fors aan kracht te hebben ingeboet. Voor het eerst in Is jaar verloren de socialisten de verkiezingen.
DEMOCRATISCHE TRANSITIE EN
SOCIALISTISCHE TRANSFORMATIE
'Met de P s oE bevrijdde Spanje zich van het slechtste
van zijn geschiedenis' zegt Santos Juliá. We zitten in
zijn werkkamer aan de Madrileense universiteit. De
universitair historicus, die tevens politiek columnist
van de centrum-linkse krant El Pais is, heeft net zijn
boek afgerond over de geschiedenis van de Spaanse
socialisten tussen I 8 79 en I 9 8 2, de periode van de
oprichting van de Partido Socialista Obrero Espanol
(Ps oE) tot de komst van het regerings-socialisme. 1 'Dat
laatste was niet denkbaar zonder de transformatie die
de PSOE doormaakte in de geboortejaren van de
Spaanse democratie. Daar ligt de sleutel tot het succes van González' P s oE als drager van het moderne
Spanje.'
Voor een goed begrip richten we eerst onze blik
op de 'kraamtijd' van de Spaanse democratie. Het is
vaker gezegd: de Spaanse democratie is zo oud als de
dood van Franco. Er wordt wel gedacht dat de breuk
met het oude regime geforceerd is door de nieuwe
koning. In werkelijkheid is het anders gelopen. Juan
Carlos, nu de icoon van het moderne democratische
1. Santos Julia, Los socialistas en la politica
espanola 1879-1982, Madrid: Taurus,

1997
2. Willy

Brandt, Herinnerinaen, Utrecht/
Antwerpen: Veen, 1990, p. 336.

Spanje, stond aan het sterfbed op 2o november I97 s
toen de beademingsmachines van de dictator werden
stopgezet. Zijn missie als nieuw staatshoofd was echter allesbehalve het forceren van een breuk met het
verleden. Integendeel, hij was klaargestoomd om een
'Franquisme zonder Franco' te ontwerpen en te realiseren, de hervorming van het regime binnen de
geldende verhoudingen. Toen dit geen haalbare optie
bleek te zijn, omdat de machtsbalans binnen het regime in het voordeel van de aperturistas (zij die de
'deur' van het gesloten Franco-regime open wensten
te zetten) verschoof, kwamen de kaarten anders te
liggen. Tegen het decor van een verslechterende economie, toenemende arbeidsonrust en oplaaiend Baskisch terrorisme, zag deze gematigde factie dat de
openstelling van het systeem onontkoombaar was om
een radicale omwenteling te vermijden. De verdienste van de koning, die onder die omstandigheden ook
vreesde voor de toekomst van de monarchie, was dat
hij Adolfo Suárez, een voormalige regeringsfunctionaris, als nieuwe regeringsleider aanwees. 'De monarch bleek een echte meevaller voor de Spaanse democratie te zijn', zoals Willy Brandt, die via de SPD en
de Socialistische Internationale intensief bij de
Spaanse transitie was betrokken, het later nuchter in
zijn memoires noteerde. 2 Suárez zou inderdaad een
gouden greep van de koning blijken te zijn. Hij kende
het Franco-regime van binnenuit, maar gold tevens
als verlicht-diplomatiek bruggenbouwer naar groepen die buiten of aan de periferie van het regime stonden. Deze ten onrechte niet tot nationale held verheven politicus stuurde dan ook aan op het sluiten van
een pact tussen de aperturistas en de democratische
oppositie van gematigde communisten, socialisten en
een handjevol christen-democraten. Beide legden
eind I 9 76 de grondslag voor een ruptura pactada, een
'geaccordeerde breuk' met het autoritair regime, dat
wil zeggen een geleidelijke overgang onder regie van
de zittende elite. Afgesproken werd om in I977 de
eerste vrije verkiezingen te laten plaatsvinden.
Dat de P s oE en de Spaanse Communistische Partij (PeE) zich neerlegden bij deze vanuit het regime
zelf geregisseerde transitie had diverse oorzaken.
Door de onzekere situatie als gevolg van het terrorisme, de toenemende onrust binnen het militair
apparaat en de economische crisis woog de angst voor

3. Zie Fred A. López II 1, 'Bourgeois
State and the Rise of Soda! Democracy
in Spain' in: Ronald Chilcote,
Stylianos Hadjyannis, Fred A. López III,
Daniel Nataf & Elizabeth Sammis,

Crane Russak, Transition from dictatorship
to democracy. Comparatil•e studies qf Spain,
Porwaal and Greece, NewYork, 1990.
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d t rugkeer naar het autoritarisme zwaarder dan de
wens om radicale veranderingen teweeg te brengen.
Beid • partijen zagen, mede onder invloed van de gebeurtcni sen in Chili in 19 7 3, het cruciale belang in
van en tevig verankerde democratie) Bovendien
had 94 procent van het electoraat zich tijdens het nationaal r ferendum van december 19 76 uitgesproken
voor het plan van Suárez voor politieke hervormingen, dat in de introductie van een parlementair stelsel
voorzag. Dit plan was in eerste instantie niet vanwege
d · Î1lhoud maar vanwege de afzender door de linkse
oppo itie verworpen. Daarbij kwam dat opinie-peilmg nuitwezen dat de bevolking de voorkeur gaf aan
~n gematigde koers. Men zou zichzelf links van het
midd n van het politieke spectrum opstellen in geval
van to komstige vrije verkiezingen . De bevolking
w nste boven alles een definitieve streep te zetten
onder de erfenis van de burgeroorlog (het zogenaamde 'twee-fronten-Spanje'), die door Franco juist
in re was gehouden ter legitimatie van de politieke
r pr sic. Men wenste de transitie te zien als een
proc van reconciliatie. 4
D ze weinig radicale houding van de Spaanse bevolking moet tevens begrepen worden uit de specifieke aard van de Franco-dictatuur. Al vanaf het midd •n van de jaren vijftig begon de Spaanse samenleving
zi h m er en meer los te weken van het regime. De
pi lar n waarop het franquisme steunde begonnen po•r u te worden. Binnen de katholieke kerk kwamen
dis id nt geluiden op, deels het gevolg van de seculari ring. De agrarische oligarchie (het grootgrondbeLit) nam in belang af door de industrialisering.
ind de cris i van 19 57 had Franco het autarkisch
mod !losgelaten en de economie langzaam geopend
\OOr buitenlandse investeringen. Er trad economihe voorspoed op en met de geleidelijke modernisering van panje ontstond er een aanzienlijke nieuwe
midd nklasse in de grotere steden. Vanaf begin jaren
tcv ·ntig begon het regime zelf, toch al nooit een
monolithisch geheel, te fragmenteren en werden uitputting verschijnselen meer en meer zichtbaar. Het
n~r1 t t gen het autoritarisme nam tegelijkertijd toe.
Dit all s impliceerde, zoals P. Camiller het fraai analy ert, dat grote groepen Spanjaarden er materieel
flink op waren vooruitgegaan in de laatste fase van het
Fran o-regime. Met als gevolg, dat 'the rejection of
the politica! order no Jonger necessarily spilled over
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into radical questioning of the socio-economie
order'.5

De rivaliteit tussen socialisten en communisten
Binnen het zich ontwikkelende oppositionele krachtenveld was de Ps oE de zwakke partij naast de
Spaanse Communistische Partij (PeE) en de door de
communisten gedomineerde clandestiene vakbeweging Comisiones Obreras. De Ps 0 E was bijna verwoest
door de burgeroorlog en kon zich gedurende het
Franquisme organisatorisch niet herstellen. De socialisten waren bij de laatste vrije parlementaire verkiezingen van I 9 3 6 met meer dan 2 I procent van de
stemmen de grootste linkse politieke formatie, maar
telden aan het begin van de jaren zeventig niet meer
dan een paar duizend clandestiene leden. De PCE
daarentegen beschikte over een uitgebreid netwerk.
De communisten waren gedurende de laatste twee
decennia de belangrijkste oppositiekracht tegen
Franco geweest, met vertakkingen zowel in de clandestiene vakbeweging als in de academische wereld .
Dankzij mensen als de schrijver Jorge Semprun had
de PCE al sinds de eerste universitaire revolte na de
dood van de filosoof José Ortega y Gasset in I 9 ss een
dominante rol gespeeld op de campussen, die tot
begin jaren zeventig de belangrijkste brandhaarden
van verzet bleven .
De PSOE-leiding bevond zich bovendien vanaf
I 9 57 in ballingschap na een golf van arrestaties in
Spanje. Pas in de loop van de jaren zeventig trad,
dankzij de uitputting van de dictatuur een verbetering op in de omstandigheden waarin politieke partijen in Spanje konden opereren. En dit zou vergaande gevolgen hebben voor de positie van de socialisten. Binnen dePSoEkwam langzaam een verschuiving van de macht van het buitenlandse- naar het binnenlandse deel van de organisatie tot stand. 6 Tijdens
het Congres van Suresnes van I 974 vond een ingrijpende hervorming van het leiderschap plaats. Voortaan zou de leiding gedeeld worden door de 'buitenlandse' leiders en vertegenwoordigers van de nieuwe
centra van socialistische militantie in Spanje, met
name Andalusië. De rivaliteit tussen de oude partijleiding in ballingschap en de 'Spaanse afgevaardigden'
onder leiding van Felipe González werd duidelijk in
het voordeel van de laatsten beslecht. González, een
3 2 jaar oude advocaat, werd tot secretaris-generaal
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4 · Pcrcr~Diaz, Espana puesta a prueba.

1976-1996, Madrid : Alianza Editorial,
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5· Zie P. Camiller, 'Spain: the Survival
of SociaHsm?', in: P. Anderson & P. Cami lier (eds.), Mappina theWest European

Lqi, London / NewYork, 1994, p. 234.
6. Zie voor deze periode meer
uitgebreid: Santos Juliá, ibidem.
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van de partij gekozen. Hij zou samen met een andere
Andalusiër, de theaterproducentAlfonso Guerra, afrekenen met de nostalgie naar de Republiek van voor
de Burgeroorlog die in de oude gelederen van de
P s oE nog volop leefde.
Met de verandering van leiderschap kwamen tevens nieuwe jonge kaders de partij in, die, tijdens
het laatste illegale congres van december I 976 in
Madrid, een programma afdwongen waarin het
marxisme als officiële ideologie werd opgenomen,
een dominante rol van de staat in de economie via nationalisaties werd verdedigd en een strategie van
massa-mobilisatie werd aangekondigd. Hiermee had
deP s oE het meest radicale socialistische programma
van heel Europa gekregen: men zag zich als een
'Marxist and Demoeratic class party, rejecting any
pathof accommodation to capitalism'. 7 Deze revolutionaire taal zou echter meer en meer haaks komen te
staan op de feitelijke strategie van compromissen die
men onder leiding van Felipe González volgde in het
kader van de 'ruptura pactada' en nog zou gaan intensiveren na de eerste vrije verkiezingen van juni I 9 77.
Belangrijker nog dan de ideologische dimensie, was
het feit dat partijleider González veruit de populairste politicus van het land was geworden. Zijn vitale en
dynamische uitstraling bleek goed aan te sluiten bij
'the mood of the public', van vooruitgang, optimisme
en modernisering. De communisten en de conservatieven leken in dat licht opeens relicten uit het verleden, fronten uit een Burgeroorlog waaraan men niet
meer wenste te worden herinnerd.
Bij die verkiezingen kreeg de PSOE bijna 30 procent van de stemmen, 5 procent minder dan de conservatieve UCD van premier Suárez. De PCE bleef
steken op slechts 9 procent van de stemmen; de
Alianza Popular van Franco-loyalisten op ongeveer
8 procent. De electorale zwakte van het Franquisme
aan de rechterkant van het politieke spectrum en van
het communisme aan de linkerkant bevestigde de afkeer van de samenleving voor politieke extremen. De
verkiezingsuitslag toonde aan dat voor het politieke
(machts-)centrum slechts de UCD en de PS OE in aanmerking zouden kunnen komen. De noodzaak van
het sluiten van compromissen werd nog eens onderstreept door de penibele economische situatie en het
intenser wordende terrorisme. In oktober I 977 riep
Suárez de leiders van de belangrijkste partijen naar de
7. P . Camiller, ibidem, p. 24o
8. Jose M. Maravall, 'From opposition
to government: the politics and polides

Moncloa, het Spaanse 'Catshuis', om een noodplan
op te stellen. Dit zogeheten Poetos de la Moncloa, waaraan zowel de PSOE als de PeE meewerkten, was een
sociaal-economisch aanpassingsplan, dat voorzag in
fiscale hervormingen, een strakke monetaire politiek, loonmatiging om de inflatie te bestrijden, uitbreiding van de pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en de !egalisering van vakbonden. De kérn van dit
sociaal akkoord bestond uit een uitruil van loonmatiging en sociale hervormingen. De socialisten schikten zich eveneens in de 'politiek van consensus' door
deel te nemen aanhet ontwerp van de Constitutie van
I978 en aan het proces van decentralisatie van politieke bevoegdheden naar de autonome regionale gemeenschappen.
Het commitment van de PSOE aan de nieuwe instituties van de transitie kon niet zonder ideologische
en organisatorische gevolgen blijven. Deze kristalliseerden zich definitief uit op het buitengewoon congres van de PSOE van september I979· Dit congres
zou later het Bad-Godesberg van het Spaanse socialisme
worden genoemd en paste qua oriëntatie wonderwel
bij de ontwikkelingen in de Europese sociaal-democratie als geheel op dat moment. 8 De strategische
vernieuwing van de Spaanse socialisten in I 9 79 vond
zijn wortels en inspiratie bij de ideologische revisie
van de Duitse SPD in I959 (de adoptie van het 'Godesberger Programm'), de Zweedse sociaal-democratie onder de jonge Palme en het denken van Crosland binnen de Britse Labour Party. De intensieve relatie tussen de SPD en PSO E, meer in het bijzonder de
persoonlijke band tussen Willy Brandt en Felipe
González, speelde bij de gedaanteverwisseling van de
P s oE een cruciale rol. Willy Brandt zou later in zijn
Erinnerungen schrijven:' Vanafhet allereerste moment
vatte ik een gevoel van verbondenheid en genegenheid op jegens de jonge advocaat Felipe González, die
in I974 tijdens een congres in Frankrijk de leiding
van de met tradities overladen P s oE op zich had genomen; onder zijn evenzeer behoedzame als moedige
leiding heeft Spanje een fascinerende route naar de
moderne tijd afgelegd.' Om vervolgens de kritiek op
de Duitse materiële steun aan de P s oE te pareren
met: 'Ik ben er tot op de dag van vandaag trots op, dat
de s PD onder aanvoering van mij de Spaanse democratie niet alleen met mooie woorden op de been
heeft geholpen'.9

of the PSO E', in: J.M. Maravall e.a.
(eds), Socialist Parties in Europe,
Barcelona: ICPs, I992: I I

9· Willy Brandt, Herinneringen,
Utrecht/ Antwerpen: Veen, I990
(oorspr. I989), P· 336-337.
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Maar de kern van de transformatie van de Ps oE
lag in panje zelf. Bij de parlementsverkiezingen van
maart 1979leed de PSO E een nederlaag als in de verki zing n daarvoor. Op het reguliere Ps oE-congres
van m i van dat jaar brak een enorme crisis uit. Felipe
nzál z legde - een taktische meesterzet-het leider hap van de partij neer uit onvrede met het
marxi ti che label dat de partij officieel nog droeg.
D P . oE bleek verdeeld tussen twee facties met een
uit enlopende visie op het socialistisch project: de
voor tand rs van een moderne gematigde sociaal-democrati eh lijn, de bestuurders met Felipe González
al. belangrijkste vertegenwoordiger versus de tradition Ie linkervleugel, de partij-ideologen die criticos
werden genoemd. De verkiezingsnederlaag bracht
b id facties uiteindelijk bij elkaar rondom een
ni uw politieke strategie: de PSOE zou zich voortaan expliciet als 'regeringsalternatief' tegenover
r cht pr senteren; en dit met behoud van de zogenaamd 'autonomie van het socialistisch project',
waarmee brede coalities werden verworpen. Het
e r te impliceerde dat men over een gematigd programma en een stabiele en verenigde partij moest behikken. Het tweede element vloeide voort uit de
\Tee dat in een brede coalitie, de PCE, net als in het
Italiaans en Portugese scenario, uit zou zijn op een
communi tische hegemonie binnen links.
D uitkomst was tevens dat Gonzalez werd herko,z n als leider en dat het marxisme werd afgezworen,
althan op één lijn gesteld met' committed Christian
o iali m, or socialism pringing out of anthropologial positions of an ecological or humanist variety'. ' 0
In h t programma werd opgenomen dat de partij zich
\OOrtaan zou richten op het veroveren van de regenng macht met als doel het effectueren van geleid lijke in plaats van radicale hervormingen. In organi~torisch opzicht betekende de nieuwe lijn een versterking van de eenheid en discipline binnen de partij;
intern discus ies werden als schadelijk voor de partij
hctitcld nonverenigbaar geacht met de ambities om
d regering te vormen. Alfonso Guerra werd vicevoorzilt r n verantwoordelijk voor een disciplinenog. trategie, die zijn gelijke in andere Europese sadaal-democratische partijen nauwelijks kent.
Het 'González-herverkiezingscongres' staat te
kal d water cheiding in het Spaanse socialisme.
Wat dit congres vooral bracht is, zo licht Santos Juliá
on in c n ge prek toe, het definitieve einde van de
ambivalenti tussen officiële retoriek en feitelijke politiek . 'In 1979 wordt definitief afgerekend met het
radicale di cours. Dat discours leunde nog op het col-

lectieve geheugen en op de symbolen van de oude socialistische partij en de politieke cultuur van het antiFranquismo. Het Franquismo werd beschouwd als de
Spaanse variant van het kapitalisme, en oppositie
daartegen werd automatisch als een socialistische
anti-kapitalistische politiek gezien. Het radicale gehalte van de retoriek tot I 979 had ook te maken met
de wens binnen bepaalde groepen om het zogenaamde 'socialisme van het Zuiden' na te streven. Dit
heette toen de 'derde weg', die tussen de Duitse sociaal-democratie en het Leninisme. Na het congres
werd het doel het behalen van de absolute meerderheid bij de verkiezingen. En daarvoor was een sociaaldemocratisch programma in woord en daad nodig.
Felipe González werd hiervan de personificatie.'
HET TIJDPERK GONZÁLEZ
Volgend op de reorganisatie van de partij en het afzweren van het marxisme heroverde de PSOE, voor
het eerst sinds de tijd van de Republiek, de hegemonie binnen links. In I 98 2 behaalde men een overweldigende overwinning met bijna so procent van de
stemmen, tegen slechts 7 procent voor de u co. De
PCE viel van I I procent naar 4 procent van de stemmen terug. Communisten-leider Carrillo werd hiermee afgestraft voor zijn te vergaande identificatie met
het Moncloa-Pact. Dat werd gezien als een 'onderonsje' tussen de oude vijanden van weleer, ~echts en ·
de communisten. Carrillo's 'uitvinding' van het Eurocommunisme kon het electoraat klaarblijkelijk niet
op andere gedachten brengen. De P s oE kreeg nu
voor het eerst de steun van progressieve jongeren en
stedelijke middengroepen, naast die van meer traditionele groepen als arbeiders, huisvrouwen en gepensioneerden. De u co-regering vanAlfonso Suárezhad
vanaf I 976 moeizaam gebalanceerd tussen verschillende facties. De opeenvolgende nederlagen in regionale verkiezingen hadden de evenwichtskunst van
Suárez verzwakt en de regering in een situatie van
permanente crisis gebracht. De definitieve desintegratie van de regeringscoalitie in de zomer van I 9 8 2
was het uiteindelijk gevolg. Suárez' u co werd hierop
hard afgerekend; de uiterst conservatieve Alianza
Popular (AP) van de voormalige Franco-minister Manuel Fraga werd nu de grootste partij van rechts: 2 s, 3
procent van de stemmen tegenover s, 7 procent in
I979·
De echte oorzaak van het electorale echec van
centrum-rechts en de triomf van de socialisten lag
evenwel een jaar eerder: bijTejero's poging tot staatsgreep van 2 3 februari I 98 I. Volgens Juan Luis Ce-
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brián, toen hoofdredacteur van El Pais, werd daarmee
duidelijk dat de 'aperturistas' slechts in staat waren
geweest om oude structuren af te breken, niet om
nieuwe op te bouwen. De democratische structuren
bleken allesbehalve te zijn verankerd, doch zeer fragiel. Cebrián zelf speelde een fameuze rol bij de verdediging van de democratie in bange dagen. 'Op 23
februari r98r,decoupwasom r8.3o,destaatstelevisie was uitgeschakeld, gingen we met speciale edities
de straat op, met daarin een hoofdcommentaar tegen
de coup. We vereenzelvigden daarmee de toekomst
van El Paîs als krant met de toekomst van 'El Paîs' (in
zijn letterlijke betekenis van het land, re/ ap) als democratie.' Deze moedige actie van de krant en zijn
journalisten, bijna letterlijk in confrontatie met de
tanks op straat, droeg fors bij aan de mislukking van
de coup. El Paîs was, toen de kruitlucht weer was opgetrokken, een politiek instituut geworden met een
grote historische en symbolische lading. Zo wordt de
krant sindsdien wel de aobierno alternativo genoemd,
de alternatieve regering. Cebrián werd vanaf dat
moment de Spaanse Citizen Kane. Hem rekent men,
samen met de koning en Felipe González, tot hét
driemanschap van de Spaanse moderne democratie. II
We ontmoeten hem als lid van het bestuur van
P RIs A (Promotora de Informaciones Sociedad An6nima), een hypermodern informatie-conglomeraat,
dat, naast de krant, bestaat uit televisie- en radiostations. Cebrián's directiekamer lijkt op die van een
Amerikaans politicus. Hij wordt omringd door oorkondes, diploma's, foto's, dankbetuigingen van over
de hele wereld, waarbij vooral die van Jacques Lang,
de voormalige Franse minister van Cultuur opvalt
door opzichtigheid. Op de salontafelligt een zilveren
sigarendoos met cryptische initialen 'Van R.J. C. voor
] .L.C.'. Een teken van waardering van de koning voor
de journalist: de twee redders van de Spaanse democratie op een cruciaal moment.
'De komst van de sociaal-democraten in de regering in r 9 8 2 moet je', volgens Cebrián, 'meer zien als
de komst van democraten dan als die van socialen.
Het volkkeeknaar Felipe en de PS oE als de democratische hoop van het land. Spanje stond onder druk van
hetleger en vanhet terrorisme, terwijl de u cD-regering verlamd was door een enorme interne crisis. De
Io. Camiller, ibidem, p. 241.
Vgl. R. Cuperus, 'Socialisme aan de

Costa Brava', in: Voorwaarts, nr.
I september I987, p. I6-I7.

I

8,

p s oE werd beschouwd als de partij die voor een liberale politiek kon zorgen. Men wilde er bij wijze van
spreken liever een Franse dan een Russische Revolutie van verwachten. Uiteindelijk zouden de socialisten zorgen voor de lang uitgestelde bourgeois-revolutie in Spanje'.
Het optreden van de P s oE na de verkiezingsoverwinning van 1982 stond inderdaad in het teken van
behoud en onderhoud van de prille Spaanse democratie. Met de campagneleus Por el cambio (Voor de verandering) had de P s oE primair geappelleerd aan urgente veranderingen in de sfeer van de reorganisatie
van het oude staatsapparaat en de bureaucratie. Fundamenteel daarbij waren de aflossing van de autoritaire staatsstructuur, de definitieve afrekening met
putchistische tendensen binnen het leger en de opbouw van een gedecentraliseerde staat als antwoord
op het regionaal nationalisme en het Baskische terrorisme. Dat laatste werd gedaan door implementatie
van het beginsel van Spanje als 'natie van naties', zoals
neergelegd in de nieuwe Constitutie van 1978. Van
begin af aan stuurde de socialistische regering aan op
de overdracht van bevoegdheden naar de verschillende regio's, via de weg van een permanente nationale dialoog waarin alle autonome gebieden participeerden. Het principe van solidariteit tussen rijke en
arme gebieden garandeerde een gelijke verdeling van
middelen vanuit de centrale overheid. Deze afspraken werden vastgelegd in de Pactos Autonomicos van
1992. In de strijd tegen de ETA, en als concessie aan
het militair apparaat, werd tot medio jaren tachtig de
geheime anti-terreurorganisatie, de zogenaamde
GAL, gehandhaafd, een erfenis van het oude regime.

'Euromoderniserina'
Zeventig jaar geleden verklaarde José Ortega y Gasset de oorlog aan de moderne samenleving. I 2 De
grootste Spaanse filosoofvan deze eeuw was een cultuurpessimist met een groot wantrouwen in het naar
voren treden van de nieuwe massa's; de moderne
mens was niet in staat om een rationele keuze te
maken bij de selectie van zijn vertegenwoordigende,
politieke elites. Ortega had een bijna religieus geloof
in Europa als bakermat van de hoge cultuur en als tegenkracht tegen die aanstormende massasamenleving. De gedachten van Ortega waren gemeengoed

II. Zie uitgebreider hierover: Juan Luis
Cebrián, The Press and Main Street. El Pais
- Journ~lism in Demoeratic Spa in, Ann
Arbor, University of Michigan, I989; en
Hans Magnus Enzensberger, Europe,

Europe. Forays into a Continent, NewYork,
I989, p. 262 ev.
I 2. José Ortega y Gasset, La rebeli6n de
las masas, Madrid, Espasa-Calpe, 1980
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onder J verlichte intelligentsia van voor Franco en
w rd •n waar het de passie voor Europa betrofw · ·r van hun stof ontdaan na de dood van de dictator.
De g •middelde panjaard had na de dood van Franco
het g voel dat de toetreding tot de Europese gemeen·hap onvermijdelijk zou volgen, als de historische
culminati van een lange mars naar de moderniteit. 1 3
D nieuwe socialistische politieke elite vervulde
d~ droom van Ortega, maar - in ironische tegenpraak met zijn gedachten - met steun van de Spaanse
ma:..a-samcnlcving. Men wilde, zoals alle Spanjaarden, het roemruchte gezegde van Napoleon-' Acht ·r d' Pyreneeën begint Afrika' - logenstraffen.
oncr ter: men wilde het isolement van Spanje
tiJd n d Franco-dictatuur opheffen en zich normali 1·r n binnen West-Europa. Net als voor Griekenland n Portugal gold het EG-lidmaatschap voor
panj al het toegangsbewijs tot een Pax Europea 1 4,
di d int rnationale verankering van het dernocrau eh tel el en de sociaal-economische modernisering van het land kon garanderen.
D Pax Americana van de NAVO werd binnen de
nieuw ont xt beschouwd als instrument om het
I ·g ·r ond r politieke controle te brengen. De P s oE
kr gaan h t begin van zijn regeerperiode te maken
met en militair apparaat dat, ondanks de mislukte
laat grc p van r 9 8 1, voor zichzelf een autonome po• iti · opei te tegenover de civiele macht. Het leger
had m d nieuwe democratische constitutie van 1 9 7 8
drtaak g kr gen de' constitutionele orde' te bescherm ·n, ond r opperbevelschap van de koning. Anders
d n m m i 198 2, toen Spanje onder de regering- Suárcttot d NAVO toetrad en de Ps oE zich in de oppolti rel geprofileerd had op een anti-NA VO koers en
tn r ~ r ndum over het lidmaatschap eiste, preva1( ·rdc, cnmaal in de regering gezeten, de overweging dat uittreding uit de NAVO Spanje internationaal
tou isolcr n. Dat zou de onderhandelingen over het
hdmaa chap van de EG ernstig kunnen schaden.
'adat m n de to treding tot de EG had veiliggesteld,
w1·rd in maart 1986 het NAVO-referendum geboud ·n, na n intensieve regeringscampagne vóór het
lidmaat hap van het bondgenootschap. De P s oE
w ·rd in h t referendum beloond met een krappe
m ·t·rd rheid van B procent van de stemmen. De
'I Pm7 01a1, ibidem, p. 34
L. Tsoulakls, The Europeon Community
anJ 111 lftdllerranean Enlaraement, Allen &

pro-NAVOhouding had echter tot gevolg dat jonge
en hoog opgeleide stedelijke middengroepen zich
van de PSOE distantieerden - die in hun ogen verraad had gepleegd aan een tiermondistische en antiAmerikaansepolitiek - en hun toevlucht zochten in
lzquierda Unida (Verenigd Links), waarin de communisten van de Pc E inmiddels waren opgegaan.
Spaans equivalent van Thatcherisme?
Wat sociaal-economische politiek betreft, zoals de
aanpak van de werkloosheid of de rol van de staat in
de economie, wasdeP s oE tamelijk gematigd. De minister van handel in de periode 198 2-1986, Luis de
Velasco, geeft hiervoor in zijn bespiegelingen achteraf, die gepubliceerd werden onder de veelzeggende titel Polfticas del PSOE 1982-1995. Del"cambio"
a la decepci6n (van veranderins tot deceptie), drie redenen: de economische crisis waarin Spanje zich bevond; de slechte ervaringen van de Franse socialisten,
met name waar het nationalisaties en stimuleringsbeleid betrof; en de overtuiging dat Spanje zich geen
slechte macro-economische kengetallen zou kunnen
veroorloven, omdat anders het IMF met een reddingspakket zou komen, wat de toetreding tot de EG
ernstig zou bedreigen. •s Tegen deze achtergrond
koos men voor een radicale modernisering van de
Spaanse economie, de gezondmaking van de overheicisfinanciën en het aantrekken van financieel kapitaal plus investeringen van buitenaf.
De Spaanse ervaring verschilde van andere socialistische partijen die in Zuid-Europa begin jaren
tachtig in de regering kwamen. Anders dan de
Griekse Pasok en de Franse PS, die aanvankelijk kritisch stonden tegenover de sociaal-democratie en een
'derde weg' tussen het kapitalisme en het communisme nastreefden, was de PSOE al vanaf 1979 sceptisch over radicale veranderingen. In tegenstelling tot
deze partijen streefde men geen 'Keynesiaans beleid
in één land' na , zodat men ook niet achteraf een
u-bocht behoefde te maken om pas onder dwang van
'economische wetten' over te gaan op een hard aanpassingsbeleid, zoals met Mitterrand in 198 3 gebeurde. ' 6 José Maravall, de belangrijkste denker van
de PSOE, heeft hierover opgemerkt: 'de Spaanse
socialisten stonden al in 1 9 8 2 voor het dilemma van
de moderne sociaal-democratie: ze moesten de con-

'S· Luis de Velasco, Polfticas del

PSO E

1~

1982- 1995. Del"cambio"a la decepci6n,

Un\\10, Londen, 1981

Barcelona: lcaria, 1996, pagina 2o.
16. 0. Sassoon, One HundredYears rif

Socialism, The West Europeon Lift in the
Twentieth Century, London: I.B. Tauris,
1996, p. s61 ev; Luis de Velasco,
ibidem, p. 2o
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currentiekracht en performance van de economie
verbeteren en tegelijkertijd tegemoet komen aan de
eisen voor sociale rechtvaardigheid die hen aan de
macht hadden gebracht. Het regeringsbeleid werd
van begin af aan gericht op het vinden van een balans
tussen economische efficiëntie en herverdeling, tussen een grotere rol voor de markt in de economie en
een expansie van de staat op het sociale vlak. I 7
Men zou de volgende stelling kunnen verdedigen:
wat de (perceptie van) globalisering voor de huidige
Europese sociaal-democratie is, was de Europeanisering reeds voor de Spaanse socialisten begin jaren
tachtig. De nieuwe economische en maatschappelijke
recepten, die na de 'gouden periode' van de keynesiaanse welvaartsstaat ontwikkeld werden, waren toen
allesoverheersend. De PSOE nam elementen van dit
neo-klassieke of neo-liberale denken over, met name
op het vlak van macro-economische sturing en de
openstelling van de nationale markt. Het geheel van
het regeringsbeleid kan evenwel niet als neo-liberaal
of als 'Spaans equivalent van hetThatcherisme' worden betiteld. Het terugdraaien van nationalisaties had
bijvoorbeeld andere oorzaken. Nationalisatie werd
door de ervaringen in het verleden met staatsondernemingen als inefficiënt en bureaucratisch beschouwd. Bovendien waren de oude staatsondernemingen bastions van het corporatisme onder Franco.
De transitie impliceerde dat de aan de staat gelieerde
ondernemersklasse juist gesaneerd moest worden.
De socialisten richtten hun beleidsinstrumenten dan
ook vooral op nieuwe moderne ondernemingen, die
belang hadden bij het openen van de relatief nog gesloten Spaanse economie voor de meer geliberaliseerde Europese markten. Het economisch beleid
kreeg aldus het karakter van zogenaamd 'bankierssocialisme'. In de regering werden bankiers opgenomen die het financieel en monetair beleid uitvoerden, met als hoogste doel het vertrouwen winnen van
de internationale financiële markten.
Privatiseringen en fusies vonden op grote schaal
plaats, ter voorbereiding van de nationale industrie
en financiële wereld op de Europese concurrentie.
Door middel van de partiële privatis~ring van een be~
perkt aantal publieke ondernemingen met een strategische waarde werd er daarnaast voor gezorgd dat de
staat zeggenschap behield over het beleid van die ondernemingen. De uitgaven voor versterking van de
Maravall I992, p. 2S-26.
P. Kennedy, 'The PSOE: Modernization and the welfare state in Spain',
I7.
IB.

infrastructuur werden meer dan verdriedubbeld in
minder dan tien jaar tijd om de kloof te dichten met
de ontwikkelde Europese partners. De Spaanse industrie kon echter niet rekenen op een direct steunbeleid van de overheid. Integendeel, al vanaf I982
werden massale saneringsoperaties uitgevoerd die,
gekoppeld aan het strikte monetair beleid en hoge
rentevoeten, tot een enorme verdringing van nationale industrieën door buitenlandse ondernemingen
leidde. Het gevolg hiervan waren toenemende overnames door buitenlandse ondernemingen, en een van
de hoogste niveaus van buitenlandse penetratie in een
ontwikkeld land. IS
Toen de P s oE tot de regering toetrad ging het
land door de ernstigste economische crisis sinds het
begin van de transitie. Meer dan I 6 procent van de
beroepsbevolking was zonder werk, de inflatie bedroeg 14 procent per jaar, het overheidstekort was
verdrievoudigd ten opzichte van I 97 8 en de economie groeide met slechts I, 2 procent per jaar. In drie
jaar tijd slaagde men erin om de inflatie met de helft
te verlagen en het overheidstekort met tweederde
terug te dringen. De werkloosheid steeg echter naar
bijna 2 2 procent in r 9 8 5". Deze zou de daaropvolgende decennia in de buurt van dit hoge niveau blijven, als permanente schaduwzijde van de hypermodernisering van Spanje onder socialistische regie.
In het macro-economisch beleid van de eerste regeerperiode tussen I982 en I986 lag het accent op
het voldoen aan de eisen die aan het lidmaatschap van
deEG kleefden. Na eerst het accent te hebben gelegd
op een harde peseta, werd in de jaren daarna voorzien
in devaluaties, loonmatiging, geleidelijke terugdringing van het overheidstekort, sanering van de industrie en flexibilisering van de arbeidsmarkt. Primair
doel daarbij was de verkleining van de welvaartsachterstand ten opzichte van de rest van Europa.
Met het algemene geleidelijke herstel van de
Europese economieën vanaf midden jaren tachtig, de
val van de olieprij~en en van de dollar, en de toename
van de buitenlandse investeringen in Spanje na de toetreding tot de EG trad een periode van economische
groei in. Tussen 1986 en I990 bereikte de Spaanse
economie de hoogste groei van de EG (gemiddeld
5" procent per jaar), met name dankzij de stroom
buitenlandse investeringen die aangetrokken werd
door de relatief goedkope arbeidskrachten en de
in: D. Sassoon (ed.), Looking Lift. Europeon socialism '!fier the ColdH'clr, Londen/
NewYork: I.B. Taurus, I997, p. 92.
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geliberali eerde arbeidsmarkt. '9 De werkgelegenheid groei was echter lang niet groot genoeg om de
kom. t van nieuwe werkzoekenden, vrouwen en jongeren, op te vangen. De werkloosheidscijfers bleven
1orgwckkend.
Liberalisering van de economie en versterking
van de infrastructuur, de harde en zachte (cultuur en
ond rwijs), waren de twee belangrijkste ingrediënten van het moderniseringsbeleid. In het Convergentieplan van 1992, bedoeld om de criteria van Maastri ht te halen, werd vastgelegd dat de publieke uitgaven voor de versterking van de infrastructuur in de
komende vijf jaar op s procent van het BNP zouden
liggen. Met de verslechtering van de economische
·ituatie en de overheidsinkomsten in 1 9 9 s werd hiervan afstand genomen om te voorkomen dat men gedwongen zou worden kortingen in de sociale uitgaven uit te voeren.
nd r dan op het terrein van de macro-economie, waar de P s oE feitelijk niet veel afweek van de
con. ervatieve regeringen in de EG, probeerde men
op h t terrein van sociaal beleid wel degelijk een
•ig n ko rs te varen. Om de maatschappelijke ongelijk.h id te verkleinen werd niet zozeer de kwaliteit
van d arrangementen vooropgesteld als wel de
kwantitatieve uitbreiding daarvan. Het gemiddelde
ink men in panje lag begin jaren tachtig op bijna
· nd rdc van het EG-gemiddelde en het werkloos•h id. p re ntage was door de economische crisis op
m · •r dan 16 procent terechtgekomen. De sociale ongt lijk.h •id was veel groter dan in de rest van West-Europa n de mogelijke rol van de staat bij het verkleim n daarvan ook zeer beperkt. Gedurende de jaren
\an franco was het aandeel van de overheid in de social z kcrheidsuitgaven gedaald van 2S procent in
193 naar leehts 4 procent in 1975; de totale publiek oeiale uitgaven lagen op een tiende van het
B P t rwijl hetEG-gemiddelde op een kwart lag. Met
d komst van de democratische centrum-rechtse
u o-regering kwam hier verandering in . Tussen
197) en 19 2 tegen de sociale uitgaven met bijna so
pro ent.
De xpan ie van de staat ging onderdeP s oE door.
In t g n telling tot de algemene verlaging van de
ocial uitgaven in de rest van West- Europa in de jaren
tachtig met als enige uitzonderingen Frankrijk en
riekenland - namen deze uitgaven in Spanje fors
'9 · B. Larre & R. Torres, Is Converaence a
Spontoneaus Proces? The experience '![ Spain,
Porwaal and Greece, Parijs: o ESO, ' 99', p. '9S

toe, maar niet zonder maatschappelijke druk. Dankzij
een stijging van de overheidsinkomsten, mede door
belastingverhogingen, kon het aantal pensioen-, onderwijs- en gezondheidszorg-gerechtigden met 8, 2
miljoen toenemen. De welvaartsarrangementen werden aldus dichterbij het universele karakter van de
Noord-Europese stelsels gebracht. De grote sprong
voorwaarts werd vooral gemaakt in het onderwijs en
in de culturele infrastructuur. Het was de stedelijke
middenklasse die gedurende deze jaren de grootste
vooruitgang boekte. Dit kan overigens gezegd worden voor de gehele periode van het PS o E-regeringssocialisme. De PSOE zou per saldo, wanneer men
achteraf de balans opmaakt, geen significante bijdrage
aan de inkomensherverdeling leveren. 20
De regering stond dan ook voortdurend onder
maatschappelijke kritiek; met name van de geestverwante vakbeweging UGT. Diens leider Nicolas
Redondo stelde, na aanvankelijk steun te hebben gegeven aan het socialistische saneringsbeleid: 'Het
enige wat zeker is, is dat deze versie van een markteconomie, die ons gepresenteerd wordt als de enig
mogelijke en als universeel panacee, ons land niets
anders brengt dan grotere werkloosheid, grotere ongelijkheid en grotere armoede. 2 ' En hij had de feiten
aan zijn zijde: in plaats van de in het verkiezingsprogramma Por el cambio (1982) beloofde ~oo duizend nieuwe banen, kwamen er soo duizend nieuwe
werklozen bij, waarvan velen het zonder enige vorm
van uitkering moesten stellen. Bovendien had de
flexibilisering van de arbeidsmarkt geleid tot het
hoogste percentage flexibele contracten van Europa.
Dat dit alles de P s oE-regering niet volledig delegitimeerde en diskwalificeerde, kan verklaard worden
door twee Spanje-specifieke factoren: 1. Achter de
werkloosheidscijfers gaat een wereld schuil van tijdelijke seizoenarbeid in de formele sector, tijdelijke arbeid in de informele sector en als laatste vangnet de
familie; 2. Er was geen (rechts) alternatief voor de
Ps oE beschikbaar en González en de zijnen slaagden
er wel in Spanje moderner te maken en respect af te
dwingen in Europa.
Het hoogtepunt van de rivaliteit tussen u GT en
regering kwam met de algemene staking van december 1988. Meteen omvangdienietmeerwas voorgekomen sinds 1 9 34, legde deze staking het land volledig plat. Het panische antwoord van de regering was
2 o.

Kennedy, ibid, p. 2 6

2'. Geciteerd bij P. CamjJier, ibidem,
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in eerste instantie toegeven aan de vakbeweging met
een snelle verhoging van de sociale uitgaven. Tegelijkertijd verzekerde González zich voor de langere termijn van steun van parlementair rechts en de werkgevers voor de noodzakelijk geachte saneringspolitiek. 22
SociALISTISCHE MALAISE EN
CONSERVATIEVE TRANSFORMATIE
Het regeringsbeleid vanaf I 9 8 2 onder leiding van
Felipe Gonzáles zou men achteraf 'post-socialistische' aanpassingspolitiek kunnen noemen. In de
allereerste plaats gold dat de aanpassing aan de specifieke Spaanse situatie. De transitie dwong als vanzelf
matiging af. De missie van nationale verzoening, democratisering en 'nation building', alsmede die van
sociaal-economische modernisering prevaleerden
boven een eigenstandig sociaal-democratisch program. Met even lelijke als heldere steekwoorden:
boven alles ging het in Spanje om' euromodernisering
en euronormalisering'. 'Europa' vulde voor de PS OE
ideologisch het vacuüm op dat achterbleef na het afzweren van het klassieke socialistische paradigma.
Dat ging uitstekend, zolang de integratie van Spanje
in Europa gelijkgesteld kon worden aan een voorspoedige modernisering van het land. Daarmee kon
de PS OE over een politiekkapitaal beschikkendat een
sterke electorale positie garandeerde en de toepassing van neo-liberale elementen in de economische
politiek legitimeerde. Dat politiekkapitaal brokkelde
af naar de mate waarin het Europees project meer
schaduwzijden begon te vertonen. Dat gebeurde met
name toen, in de context van de economische recessie in de eerste helft van de jaren negentig, steeds hardere maatregelen werden uitgevoerd om te kunnen
voldoen aan de eisen van het Verdrag van Maastricht.
In het Convergentieplan van I992 had men optimistische verwachtingen gewekt met betrekking tot
de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Men was
daarnaast uitgegaan van de nakoming van de convergentie-criteria voor de EMuuit het Verdrag van Maastricht. Men zou zelfs ruim onder de 3 procent-norm
uitkomen. 2 3 In I 994 werden de prognoses bijgesteld, zowel die van de groei en werkgelegenheid als
die met betrekking tot het nakomen van de EMueisen. Dit ondermijnde de geloofwaardigheid van de
22. Tijdens het 'state of the nation' -debat twee
maanden na de staking werd door de Partido
Popular, de opvolger van de AP, het economisch
beleid van de regering gesteund. Zie: R.
Gillespie, 'The Break-up of the "Socialist

regering met betrekking tot het beheer van de economie. In hetzelfde jaar was ook de onafhankelijkheid
van de Centrale Bank, conform 'Maastricht', wettelijk geregeld. Deze verhoogde meteen de rente omwille van de prijsstabiliteit en vergrootte daarmee het
ongenoegen binnen en buiten de P s oE met het 'monetaristisch' beleid van de regering. 24 Er, werd ook
een verdere liberalisering en deregulering van de arbeidsmarkt doorgevoerd, tegen de zin van de vakbeweging in. De flexibilisering in de jaren daarvoor had
al geleid tot een percentage van 3 s procent van de
werknemers met vaste-termijn contracten (tegen
een gemiddelde van slechts 9 procent in de EG, terwijl de loonkosten nog steeds een van de laagste van
de Europa bleven), maar de regering hield voet bij
stuk, in het besef dat de vakbonden, alshet er echt om
ging, geen bedreiging zouden vormen. De algemene
staking van I988 die doordeUGT was uitgeroepen
had het land weliswaar volledig verlamd, maar zoals
de uitslagen van de verkiezingen in I 989 uitwezen, zij
had geen politieke gevolgen gehad voor de regering.
Vakbondsleden kozen bij verkiezingen toch voor de
P s oE uit gebrek aan een politiek alternatief.
De scepsis onder de bevolking, traditioneel een
van de meest pro-Europese in de EU, groeide gestaag
en bereikte in I99S het voor de EU hoogste percentage 'teleurgestelden'. 6o Procent van de geënquêteerden geloofde niet dat het land van de EU had geprofiteerd. Ontgoocheling na de ontdekking van
schaduwzijden van het Europees project en onvrede
met de sociale prestaties van de regering droegen bij
aan het geleidelijk afbrokkelen van de electorale
steun aan: de socialisten. De stemmenpercentages
voor de P s oE vertoonden een neergaande lijn in de
opeenvolgende verkiezingen: r 9 8 2, I 9 8 6, I 9 8 9 en
I993 scoorden respectievelijk 48, 44,40 en 39 procent, scores die desalniettemin uitzonderlijk hoog
voor een regeringspartij zijn. Toch was de neergaande
lijn duidelijk. Na de verkiezingen van I 9 89 hing dit
vooral samen met een groei van de stemmen voor de
Partido Popular. Een ontwikkeling die niet eenduidig
verklaard kan worden door programmatische verschillen. Deze waren niet erg groot, laat staan sterk
ideologisch geladen. Er moest dus iets anders aan de
hand zijn dan het naar voren treden van de wens van
de bevolking voor ander beleid.
Family". Party-Union Relations in Spain,
I982-I989',in: WestEuropeanPolitics,vol. I3,
januari I99o, nr. I, pag. 47-62.
23. Kennedy, P·94
24. Zie Velasco, ibidem pag. I 23-I+.ç.
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'Zich met de hand verstappen'
\ ezcnlijker als oorzaak voor de afbrokkelende steun
aan het project van González waren dan ook de corruptie chandalen die aan het licht kwamen vanaf eind
jaren tachtig: een broer van Alfonso Guerra die als
projectontwikkelaar tegen betaling opdrachten krijgt
van de lokale PS oE-autoriteiten; de chef van de
Guard ia Civil, tevens PS oE-lid, die commissies voor
de partij int en geld in eigen zak steekt; de directeur
~;m d paanse nationale bank die belastingfraude
plc gt en in aandelen handelt met voorkennis; de
P~O~ - minister van Binnenlandse Zaken die beschuldtgd wordt van intensieve betrokkenheid bij de GAL,
d~ anti-terroristische bevrijdingsgroepen die tot
19 6 •en vuile oorlog tegen de ETA voeren; de Filesaaffaire waarin verschillende top-figuren uit de PSO E
~trokken zijn bij het opzetten van een netwerk van
bedrijven voor de financiering van de partij .
'D aantijgingen over corruptie en staatsterrorisme berusten op feiten. Maar dit raakt niet alleen
deP oE; de meeste partijen hebben hun kassen met
on criijk geld gespekt. En de vuile oorlog was al voor
dl' P oE een feit. Na de coup de etat werd meer aan
het leger toegestaan. Eind 198s, dat beweert de PS oE
achteraf, werden de laatste pogingen tot staatsgreep
d kop ingedrukt en in 19 8 6 werd de vuile oorlog getopt. Het probleem lag er veel meer in, dat toen alles
naar buiten kwam, de PSO E alle beschuldigingen van
•d( hand wees en geen actie ondernam . De bevolking
kreeg d indruk dat de regering zich alles maar dacht
te kunn n permitteren.', aldus de journalist Cebrián.
D c rder genoemde oud-minister van Handel, Luis
de Velasec zou de PS oE vanwege de corruptie rigor ·us de rug toekeren. In het voorwoord bij zijn gebundelde chotschriften tegen de Ps oE, die in het
c ntrum-rechtse blad Diari-o 16 verschenen haalt hij
hrrinn ringen op: 'Ik moest vaak denken aan de
\\oord n van de socialistische president van Chili bij
1ijn inauguratierede van november 1970. Salvador
All •nd zei toen iets wat later vaak in mijn hoofd opk\\am: e podrá meter la pata pero nunca se meterá la
mano (men kan zich met de voet verstappen, maar
nooit met de hand; oftewel er kunnen verkeerde stappt·n worden gezet, maar er zal nooit worden gegraaid,R lAP). Hier is beide gebeurd.'
D P oE verloor de verkiezingen van 1996 met
2). R. Vargas Machuca, 'El Momentode
la Reforma', El Pais, r s mei 1998
26 . Victor Pérez-Dlaz 'Espana puesta a
prueba 1976- 1996 ' , Alianza Editorial,
Madrid, r 996

37,s van de stemmen, tegen 38,9 voor de Partido
Popular. De verkiezingsnederlaag hield, zoals een
voormalige PSOE-parlementariër heeft opgemerkt,
verband met 'de uiting van ongenoegen van het publiek met een politiek die gevangen zat in een perverse driehoek van bureaucratie, gebrek aan verantwoordelijkheid en corruptie. Politiek was ordinaire
handel geworden.' 2 S Aan Felipe González was gedurende meer dan een decennium een ruim regeermandaat gegeven. Het land was als het ware aan hem toevertrouwd. Het was dan ook niet vreemd, zoals elders is beschreven, 26 dat het land als geheel zich ongemakkelijk voelde met de verkiezingsuitslag: de afstraffing van González was alsof men zichzelf had
afgestraft. Daarbij moet niet vergeten worden, dat
González inmiddels de contouren had aangenomen
van een Spaanse Caudillo, een leiders- en vaderfiguur,
waar velen zichzelf en het land vergaand mee identificeerden. Dit werd tevens in de hand gewerkt door de
constitutionele bevoegdheden van de eerste minister
in Spanje. De facto is er sprake van een bijnapresidentieel stelsel. González benoemde en ontsloeg zelf zijn, vaak partijloze, ministers en opereerde
op grote afstand van partij en parlement. González is
wel vergeleken met De Gaulle. Weinig andere politici
in Europa hebben het nationale en politieke leven
zo compleet gedomineerd. De 'berechting' van
González viel de Spanjaarden dan ook zwaar.
De verkiezingsnederlaag bleek niet te staan voor
een verschuiving van het electoraat naar rechts. Verschillende opiniepeilingen en studies toonden aan dat
een meerderheid van de Spanjaarden zichzelf nog
steeds als centrum-links typeerde. Men was ontevreden geraakt met de socialistische regering, maar het
geringe verliespercentage gaf al aan dat van een volstrekte cesuur in de Spaanse politiek geen sprake kon
zijn. 2 7 Volgens de directeur van het wetenschappelijk
bureau van de PSO E, Ludolfo Paramio, was deze centrum-linkse zelfpositionering van de bevolking het
gevolg van historische feiten (de burgeroorlog en de
dictatuur) en niet direct te herleiden tot de PS oE .
'Wat wel gebeurde, was dat de PSOE-regering een
sociaal-democratische basis heeft gelegd onder die
politieke habitus, door de uitbreiding van allerlei arrangementen die het Noord-Europese verzorgingsstaatmodel naderen. Je moet tevens bedenken, dat
27. M. Luz Moran & Jorge Bendedicto,
La Cultura Politica de los Espanoles.
Un ensayo de reinterpretación, Madrid:
CIS,
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wat de historische taak van een verlichte rechtse politieke klasse had moeten zijn- indien Spanje een normaalland was geweest- door links is uitgevoerd. De
liberalisering van de economie en de modernisering
van het land zijn door de PS oE gerealiseerd. Het gevolg daarvan is dat ook centrum-rechtse segmenten
van de samenleving zich door links vertegenwoordigd zagen.' Daar lag de kracht van de socialisten en
de oorzaak van de enorme problemen die rechts
lange tijd had om zich als een geloofwaardig alternatief te presenteren. Onder deze omstandigheden
was er geen ruimte voor een liberale kritiek op de regering. 'Vandaar dat rechts zich, bij gebrek aan beter,
via de anti-PsoE-media voluit stortte op de schandalen waarin de regering verstrikt was geraakt', aldus
Paramio.
'In 1992 heeft El Pais Felipe openlijk gesteund,'
geeft Cebrián volmondig toe. 'De regering werd van
alle kanten aangevallen. De anti-PSOE media, en de
Partido Popular die daarachter schuilging, deden herinneren aan het oude rechtse autoritarisme, aan een
totalitaire opvatting van macht. De leiding van de PP
bestond destijds uit mensen die rondom Fraga opereerden. Ik kom uit dezelfde sociale klasse; mijn familie was verwant aan die van Franco. Ik ken hun manier
van denken, die voortkomt uit het bewustzijn van die
groep. Vergeet niet: we hebben hier in Spanje nooit
een liberale bourgeoisie gehad. Rechts en de conservatieven waren fascistisch, zoals ook entrepreneurs
niet liberaal waren, met uitzondering van die in Catalonië. Bij de verkiezingen van 1996 kozen wij daarentegen bewust voor onpartijdigheid. Wij steunden de
P s oE niet omdat de Ps oE op was! De nieuwe generatie was moe van Felipe, Felipe was moe van zichzelf!
Het probleem van de PSOE was niet eens zozeer de
corruptie of het staatsterrorisme. De P s oE had het
nodig, om het zo maar eens te zeggen, om uit de regering te stappen. Men had geen project meer, men
wist niet meer wat te doen. Men had een periode van
rifreshment nodig om de partij in orde te brengen.'
De partij als obstakel

De transitie van Franco-regime naar de democratie
vergde een totaal nieuwe bemanning van het overheidsapparaat. Vanuit het niets moesten ambtenaren
op alle niveaus worden vervangen door een nieuwe
democratische bureaucratie. In dat proces speelde
coöptatie via de partij een cruciale rol. De partijorganisatie werd de headhunting machine voor de verdeling
van politieke en ambtelijk-technische overheidsposten. Interne partijdemocratie en programmatische

discussies waren tegen deze achtergrond niet zo besteed aan de afgevaardigden naar partijcongressen;
meer dan tweederde van hen was ambtenaar en voor
zijn/haar baan afhankelijk van de eenheid van de partij als garantie voor de continuering van de regeringsmacht. Pleidooien van de partijleiding voor eenheid
en cohesie werden vooral begrepen als pleidooien om
te zorgen dathet resterende derde deel van h~t partijkader ook een functie kon krijgen in het staatsapparaat. 28
De p s oE ontwikkelde zich vanaf het midden van
de jaren zeventig tot een partij die gekenmerkt werd
door interne discipline, onder regie van het bijna permanente leiderschap van Felipe González enAlfonso
Guerra. Hun taakverdeling was als volgt: González
ontwikkelde de ideeën en de strategie; Guerra
zorgde voor de controle over de partij. In tegenstelling tot de overige partijen, zowel aan de rechter- als
aan de linkerzijde, die met bijna permanente wisselingen van leiderschap of afsplitsingen te maken hadden, was de PS oE-leiding in staat de partij strak bijeen te houden, wat haar electoraal geen windeieren
bleek te leggen. Zonder serieuze rivaal aan de linkerzijde en met rechts gegroepeerd rond de conservatieve AP van Fraga, troffen de socialisten zichzelf eenzaam en alleen aan in het brede centrum van het politieke landschap. Zolang deze monopolie-positie en
de interne cohesie niet bedreigd werden of ter discussie werden gesteld, was er geen noodzaak om een
programmatisch of strategisch debat in de partij te
voeren. De interne en externe ontwikkelingen van
eind jaren tachtig zouden daar evenwel verandering
in brengen.
Om een grote controle over het partijapparaat te
voeren hadAlfonso Guerra al vanaf medio jaren tachtig een uitgebreid netwerk van regionale baronnen
opgezet. In het kielzog van de decentralisatie van het
landelijk bestuur na 1979 ontstonden sterke oligarchieën in de verschillende regio's. Die bleven trouw
aan de centrale leiding, maar functioneerden tegelijkertijd als feodale heersers op lokaal niveau, alwaar ze
diensten en gunsten begonnen uit te delen. Met de
bekendmaking van de eerste corruptieschandalen,
die hun oorsprong vonden in de regio's, werd de latente afkeer van de gewone partijleden tegen deze
oligarchieën geactiveerd. Extern werd de druk op de
partij nog eens versterkt door de flink verslechterde
relatie met de vakbeweging na de algemene staking
van 1988.
In dit soort gevallen - wanneer de kritiek van de
achterban op het gevoerde regeringsbeleid aan-
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1wcld - peeldeAlfonso Guerra de rol van het links
'partijg weten'. Aan hem was dan het ideologisch en
rntellcctu el debat toevertrouwd om de weerzin
tt'g ·n de bestuurders lfelipistas) te kanaliseren. Het
me t bombastische voorbeeld hiervan was eind
JUCn tachtig een landelijk debat onder alle geledingl'n van de partij. De schriftelijke opbrengst van die
rcitie, Man!fiesto Proarammo 2000, werd tijdens
h ·t 31. t Congres van 1990 zonder substantiële wijligtng •n aanvaard. Het doeurnent dat, zoals het in het
I•IOrwoord heet, het resultaat was van 'meer dan
ro.ooo bijdragen van duizenden partijleden, wetenhapp r , nationale en regionale politici', bevat in
gro1· lijnen analyses van de nieuwe issues waarmee
h ·t democratisch ocialisme te kampen heeft. Het
bood geen echte aanknopingspunten voor een op
ni •t al te lange termijn uit te voeren regeringsbel·id .19 Eerder dan een programma voor Spanje en de
P:M, pretendeerde het document een antwoord te
gl'ICn vanuit het perspectief van het Spaans socialr me op de algemene crisis waarin de Europese sociaal·d mocrate zich vanaf begin jaren tachtig bel nd.
i t toevallig werd Willy Brandt, toen nog secretaris-generaal van de Socialistische Internationale,
prominent bij de presentatie van het boekwerk inge·hak ld.
'Programma looo' moest Europa het bewijs lever ·n, dat de PSO E een volwaardig lid was geworden
• 1an de ·ociaal-democratische familie, na decennialang en ontvanger van hulp en adviezen van NoordEuropc zusterpartijen, met name de SPD, te zijn
g w c t. Met het doeurnent wilde de Ps oE definitief
afr ·ken n met een minderwaardigheidscomplex.
, 'it:t langer wilde zij hu lpbehoevend zijn of uitluitend g tekend zijn door de specifieke Spaanse gehkdcni . Men wilde voor zichzelf en Europa bewrjlen, dat men in taat was om een wezenlijke
biJdrag te leveren aan de inhoudelijke discussie over
ht·t d •mocrati eh socialisme. Europa, in dit geval de
Europ s sociaal-democratie, moest daarnaast ook
(n l·gitimatie bieden voor het regeringssocialisme
1an deP· oE. Want het begrip voor het materiële bel id 1an de regering was binnenlands langzaam aan
h t verdwijnen. Proarammo 2000 moest demonIn r ·n, dat, hoe pijnlijk de hervormingen, sanerrng ·n en bezuinigingen ook waren, ze niet sterk
28. R. Gillespie, 'The resurgence of
factionalism in the Spanish Socialist
Workcr' Party ', in : D.S. Bell &
E. haw (eds.), Coriflict &..Cohesion in
Western European Social Demoeratic

detoneerden met datgene wat er in de rest van
Europa door socialisten werd gedaan of gedacht.
'Voor een daadwerkelijke discussie die tot een
vernieuwing van de partijstructuren zou kunnen leiden, hadden we eerst een daadwerkelijke crisis
nodig', aldus de partij-ideoloog Paramio. 'De eerste
tekenen waren er al vanaf begin jaren negentig met
het geleidelijk weglopen van de middenklasse en de
jonge stedelijke groepen. Dit is ook verklaarbaar.
Vanaf 1990 bevindt de partij zich in de greep van de
schandalen, en het was voorspelbaar dat de beter
geïnformeerde sectoren, en degenen die de grootste
fiscale last van de staat dragen, zich van de PS oE zouden gaan distantiëren. Daarnaast was de succesvolle
integratie van jongeren in de oude PSOE van de ballingen uitgelopen op een permanente bezetting van
de partijleiding door deze generatie. Deze waren inmiddels vijftigers geworden en zij blokkeerden de
verjonging van de partij. Degenen die tussen I 976 en
I 9 8 2 de nieuwe partij vormden, bezetten in 1996
nog alle cruciale posten op lokaal, regionaal en nationaal niveau . Het gezicht van de partij wordt door deze
groep, de generatie van I968, nog steeds gedomineerd. Dus Spanje heeft niet alleen, als alle partijen in
Europa, te kampen met een gebrek aan belangstelling
onder de jeugd voor de politiek; jongeren die er zijn
worden ook nog eens weggehouden als gevolg van het
overdonderende succes van de jongeren van vroeger,
een inmiddels oude generatie. Al in I 994- I 99S verliestdeP s oE de macht in de grootste steden. In I 996
verliezen we de macht over de regering, maar de crisis die we nodig hebben komt pas met het vertrek van
Felipe. Want als hij kan vertrekken, waarom dan niet
de rest? Si Felipe se va, macho tu también!'
Felipe González trad in mei I 997 af en dwong
Alfonso Guerra hetzelfde te doen. Hij droeg het partijvoorzitterschap over aan Joaquin Almunia. Deze
voormalige regeringsadviseur van González werd van
begin af aan slechts als tussenpaus beschouwd. Felipe,
aan wie volgens de mythologie rond zijn overwinning
in I 9 8 2 de vrouwen op straat om een zoon vroegen,
kon onmogelijk worden vervangen door iemand die
volgens de commentaren in de media het uiterlijk,
het charisma noch de macht had van een leider. Jo Op
zoek naar steun in de partij om zijn imago van tussenpaus te kunnen afschudden, riep Almunia in maart
Parties, Londcn /New York, 1994,
p. so-69 en 92.
29. Maniflesto del Programma 2ooo,
Editorial Sistema, Madrid, '99'
JO. El Pais, 29 juni 1997
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I 998 'primarias electorales' (voorverkiezingen) uit
voor het lijstrekkerschap bij de volgende nationale
verkiezingen. Deze op de Amerikaanse primaries
geënte partij-innovatie zou hem echter duur te staan
komen. NietA!munia, maar José Borrel! werd gekozen. Borrel, een oud-minister, werd de nieuwe PS oEkandidaat voor de verkiezingen; Almuni a bleef, tegen
zijn belofte in, secretaris- generaal van de P s oE.
De voorverkiezingen maakten twee dingen duidelijk: de keuze voor Borrel was een keuze van de gewone leden voor de tegenkandidaat van het partijestablishment (bijna alle regionale secretarissen
steundenAlmunia), én tevens een keuze voor de 'primarias' als instrument om de partij te vernieuwen en
de interne democratie te herstellen. 3I Het laatste
werd twee maanden later in Madrid onderstreept,
toen op aandrang van leden en met de steun van Borrel, opnieuw voorverkiezingen werden gehouden, nu
voor de kandidatuur van de lijstrekker bij de regionale verkiezingen. Ookhierwerd niet de door het bestuur voorgedragen kandidaat gekozen, maar zijn
tegen-kandidaat.
José Borrel bekleedde vanaf medio jaren tachtig
verschillende posten in de regering en draagt nu het
vaandel van de democratisering van de partij. Daarin
wordt hij vooral gesteund door nieuwe leden en jongeren, maar hij wordt ook in staat geacht om de ontheemden van het 'felipisme' (vakbondsleden, intellectuelen en partijleden zonder functie in het staatsapparaat) in de partij te reïntegreren. Inhoudelijk is
de koers die Borrel wenst te varen niet noemenswaardig anders dan de middenkoers die de PSOE in
de regering volgde. De vernieuwing die Borrel voor
ogen staat, zit vooral in een verdere openstelling van
de partij, de verbreding van het bestuur na het superleiderschap van González en Guerra, het smeden van
allianties met andere maatschappelijke organisaties
en het introduceren van het principe van accountability binnen de partij en binnen een toekomstige regering. 32
Borrel heeft echter nog niet de volledige macht.
De partij wordt de facto geleid door de trojka González-Almunia-Borrel; González blijft' de 'natuurlijke'
leider, Borrel enAlmunia vervullen de rol van 'tweekoppige praktische leiding'. Tussen beiden bestaan
grote meningsverschillen over de reikwijdte van de
vernieuwing van de partijstructuur en de erkenning
van de schaduwzijden van het 'regeringssocialisme'

3 I. R. Vargas Machuca, El momentode la
riforma

van de P s oE. Het imago van de partij, ondanks de tot
de verbeelding sprekende 'primarias', blijft er daardoor een van een huis in renovatie, dat voorlopig geen
behuizing zal kunnen bieden aan de zwevende kiezer.
Dat is temeer problematisch, omdat de PSOE weliswaar een centrumpositie en middenkoers in het politieke spectrum innam, doch dit is niet zonder verlies
van een herkenbare identiteit mogelijk gebleken.33
Men zouhet zo kunnen stellen: de PSOE was meer de
linkse bezetter van het centrum, dan een verleider van
het centrum-electoraat voor sociaal-democratische
politiek. Dat dat een kwetsbare positie oplevert, illustreren de actuele politieke ontwikkelingen in Spanje.
De geboorte van Europees 'Nieuw rechts'?

'Wij zijn niet meer wie wij waren', riep José Maria
Aznar uit op het onlangs gehouden congres van de
Partido Popular, eind januari I 999. We zijn niet meer
rechts en conservatief, maar centrista-riformista. 'Het
reformistisch-centrum is de beste weg naar de toekomst. Gematigdheid en dialoog zijn onze instrumenten. Werk en onderwijs onze doelen, om kansen
te bieden aan alle mensen, om armoede en marginaHsering te bestrijden'. 34- Aznar ziet voor zichzelf de rol
weggelegd die Blair met New Labour voor links Europa
toebedeeld heeft gekregen. De PP moet als Nieuw
Rechts ten voorbeeld dienen aan de vernieuwing van
(centrum-)rechts in Europa. De PP zou het vacuüm
dat de nederlaag van Heirnut Kohl in I 9 9 8 achterliet
moeten opvullen, aldusAznar, want Spanje is het laatste grote land waar de 'niet-sociaal-democraten' nog
aan de macht zijn. De koers van' eentrista-reformista'
is officieel en met algemene stemmen aangenomen
als nieuw label van de Partido Popular. Van politieke
erfgenaam van de aan de Franco-tijd gelieerdeAlianza
Popular van Manuel Fraga, is de PP nu onder leiding
van premier en partijleider José MariaAznar getransformeerd in een centrum-rechtse partij, die ook de
restanten van de u cD van Adolfo Suárez heeft weten
te integreren. Oude partijkaders die zich met het
Franquisme lieten associëren, zijn nu vervangen door
een nieuwe lichting jonge, dynamische politici, zoals
de Andalusiër Javier Arenas. Als minister van Arbeid
en Sociale Zaken wisthij een duurzaam akkoord met
de vakbonden te sluiten; daarvoor is hij nu beloond
met de post van secretaris-generaal van de partij.
Arenas liet op het congres weten de dialoog binnen
en buiten de P P te willen intensiveren en - wat veel

32. J. Borrel, La izquierda del sialo xxr,
Madrid, augustus 1998.

33· Zie P. Camiller, ibidem, uitgebreider
voor deze analyse., p. 249 en p. 262.
34· El Pais, I februari I 999
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cultuur - de oppositie voortaan niet langer te bethouwcn als 'vijanden', maar als 'tegenstanders'.
In panjc mag dan wel convergentie bestaan op het
1 lak van de ideeën en het beleid (de trek naar het centrum), hct'tweefronten-Spanje' van de Burgeroorlog
llt nog dicht onder de mentale oppervlakte. Zie de
m ·diaoorlog tussen EI Mundo en El Pais.
Aznar won de verkiezingen van 1996 met een rriÏntmaal ver chil van stemmen en leek in de beginperi·xlc nog niet genezen te zijn van de frustratie van
1993, toendePPeen onverwachte, traumatische verki~zingsnedcrlaag leed en moest toezien hoe de Ps oE
nog net in de regering bleef. Die frustratie domineert
nog leed hetpolitieke leven, maar is nu, na twee jaar
tamelijk succesvol beleid, aan het wegslijten. Aznar
ht· ft en redelijke voorsprong op de PSO Einde opim p ilingen en wordt zo beloond voor het relatief
gun tig tij in panje. De werkloosheid is afgenomen,
het 1 M u-examen werd moeiteloos afgelegd, de economi. he groei is aanzienlijk en het is naar omstandigh •den redelijk gesteld met de arbeidsonrust en de
tarcur. De hetze-campagne die de rechtse krant El
lfundo al jaren tegen de Ps oE voert, gaat uiteraard
omcrmoeibaar door. Er wordt gerept van nieuwe be'' IJlCn over de laatste jaren van de socialistische regering. 0 schandalen rond de illegale financiering van
dl partij endegeheime operaties tegen de ETA, en na• tuurlijk ook de rol van Felipe González daarin zijn
1 rijwel dagelijks nieuws. Als de media het instrument
rn \lrijdwapen van de moderne politiek in de Wesll'T t w reld zijn geworden, dan is Spanje daarvan een
ui~ lekend illustratie.
mar voert 'oppositie tegen de oppositie' en valt
dl· P <H constant aan via de media (vooral de staatstdel i. ie) n in het parlement wanneer het regeringsbdcid inhoudelijk wordt bekritiseerd. Tegelijkertijd
koerst hij behendig aan op een bezetting van het centrum van het politieke landschap. Hij neemt het
pt· lv ld dat tot voor kort gedomineerd werd door
d P o ~,meer en meer in en reduceert aldus de kannop t rugkeer voor de Ps oE in Moncloa. De verhUil mg naar het politieke centrum heeft als achtergrond het verbreden van de electorale basis van de
PP Men ·wil de PP nog een decennium aan de macht
houd n. Inhoudelijke verschillen tussen de PSO Een
dt· PP over het economisch beleid, de welvaartsstaat,
Ul' mat van zelfstandigheid van de autonome regio's,
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deN AVO, het buitenlands beleid of Europa zijn er niet
of nauwelijks. Niet sterk afwijkend van de PS OE-regeerstijl worden er door de regering-Aznar akkoorden gesloten met ondernemers en vakbeweging over
het econorriÏsch beleid en wordt met Catalanen en
Basken de decentralisatie van bevoegdheden verder
ingevuld.
Met Europese sociaal-democratische leiders, met
name Tony Blair, werd onlangs het werkgelegenheidsprogramma voor de Eu besproken. Dat ging gepaard
met een openbaar optreden van Blair en Aznar, die in
Spanje als twee natuurlijke partners werden gepresenteerd. Aznar, die net als de rest van zijn kabinetsteam doordeP s oE in het begin afgeserveerd werd als
'Franco met andere kleren', ontpopt zich, verrassend
genoeg, meer en meer tot de Spaanse representant
van het nieuwe model van de West-Europese politiek:
het sociaal-liberalisme. In het geval van de PP met
nieuw-rechtse signatuur.
Als autoritair leider van zijn partij roeptAznar inrruddels ook de legende van de caudillo tot leven. Dat
is de leider- Franco eerst en Felipe later-, die het publiek rust en orde garandeert, geen radicale veranderingen veroorzaakt, en zichzelf van de massale steun
van gepensioneerden en huisvrouwen verzekert.H
Het beleid van de socialistische regering wordt,
kortom, in grote lijnen gecontinueerd, en zoals de
Ps oE lange tijd kon doen; de P P zet zich neer als de
partij van voorspoed, eenheid en stabiliteit.
Tussen beide partijen bestaat dan ook een vals antagonisme, niet om het heden, maar om het verleden,
zegt de historicus Santos Juliá. 'De PP gaat terug naar
het korte verleden, de laatste jaren van de schandalen
binnen de PSOE-regering; de PSOE grijpt naar het
lange verleden, de jaren van het Franquisme. Dit instrumentaliseren en politiseren van de Spaanse geschiedenis gebeurt slechts met het oog op de verkiezingen van 2ooo'
Slot
'Niets is dodelijker voor een "linkse partij", schreef
Joop den Uyl in 1950, 'dan consolidatie van het verkregene zonder tegelijk af te zetten voor de toekomst. In dat afzetten ligt het bestaansrecht van een
progressieve partij- voor de rest zorgen heus de conservatieven wel'. 3 6 Dit lijkt een treffende typering te
zijn van de actuele malaise van de PSOE. Nameer dan
twintigjaar democratisering en 'euromodernisering'

36. J.M. den Uyl, 'Labour's teruggang',
in: s&P, •9so, p.293, aangehaald in:

P. Kal ma, 'Het revisionisme van J. M.
den Uyl', s&P, december 1997, p.so9.
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van Spanje, ontbeert men een nieuw 'afzettings-project'. Het opfrissen van het geheugen dat Felipe
González propageerde, lijkt niet de juiste bezweringsformule te zijn. Ook de zelfvoldane naïviteit
waarmee de nieuwe PS OE-voorzitter Almunia onlangs vaststelde, dat de PS oE de enige politieke partij
is die zijn afkorting en persoonlijkheid niet heeft veranderd na de transitie, biedt geen begin van een antwoord.37 Misschien dat de nieuwe man Borrel de
vernieuwing van de partij in goede banen kan leiden,
maar zeker is dat niet.
De ontwikkeling van het socialisme in Spanje gedurende de laatste decennia staat in het teken van de
transitie: de noodzaak een stabiel democratisch stelsel te construeren en Spanje uit haar isolement te bevrijden via aansluiting bij Europa. De PSO Eis daarbij
ondanks haar radicale traditie het pad van reformisme
en matiging ingeslagen.
We zeiden het al eerder: men zou het regeringssocialisme van de PS oE 'post-socialistische' aanpassingspolitiek kunnen noemen. In de allereerste plaats
gold dat de aanpassing aan de Spaanse transitie. De
missie van nationale verzoening, democratisering en
'nation building', alsmede die van sociaal-economische modernisering prevaleerden boven een eigenstandige sociaal-democratische identiteit. Boven
alles ging het in het tijdperk-González om' euromodernisering en euronormalisering'. 'Europa' vulde
voor de P s oE ideologisch het vacuüm op dat achterbleef na het afzweren van het klassieke socialistische
paradigma.
Felipe, zeiden onze gesprekspartners, maakte van
Spanje een Europese democratie. Gedurende dertien
en een half jaar van socialistisch bestuur is niet alleen
de samenleving gedemocratiseerd en gemoderniseerd; de PS oE heeft- als onbedoeld bij-effect daarvan - tevens de Spaanse conservatieven 'geciviliseerd' en daarmee haar eigen politiek alternatief tot
leven gekust.
De PSOE onder González heeft een historische
missie volbracht, zoveel is zeker. De democratisering, modernisering en Europeanisering van Spanje
mag zij voor een groot deel op haar conto schrijven.
Wat evenwel resteert na deze missie - inclusief de
zwarte bladzijden van corruptie en machtsmisbruikis een smalle, kwetsbare partij-identiteit. Die zou
men bondig kunnen omschrijven als 'left-of-centre
37. Lezing Joaquin Almuni a over twintig
jaar Constitutie, Madrid, 19 oktober
1998, website PSOE
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party of demoeratic and modernising reform.3 8 Het
probleem voor de PS oE is nu, dat deze identiteit, die
steunt op haar re gerings-socialisme van de afgelope.n
jaren, niet exclusief voor de PSO E of de sociaal-democratie is. Camiller heeft het fraai gezegd: 'What
might be said is that most of what it had achieved
could have dorre by any enlightened government of
the right, in a capitalist country of a medium level of
development. But sirree no such right existed in
Spain, the PSoE's claim for historica! credit has understandably won enough popular acceptance' ,39
Het probleem vandaag de dag, in het post-Gonzáleztijdperk is nu evenwel dat 'zulk rechts' er is gekomen:
in de vorm van een naar het centrum koersende P P
vanAznar.
De crisis waarin de socialisten zijn beland na de
verkiezingen van r 996 heeft dan ook met misvatting
en onbegrip te maken. De PsoEraakte in verwarring
over haar eigen missie en identiteit. Zij bleef de PP
identificeren met oud rechts en de Franco-tijd, maar
onderschatte de veerkracht en het aanpassingsvermogen van rechts. Daarbij heeft ze onvoldoende en te
laat beseft hoe groot de maatschappelijke afkeer van
de eigen corruptie en politieke schandalen was geworden. Zelfs 'vader des vaderlands' González werd
daarvoor opgeofferd.
Alle andere partijen hebben inmiddels een gedaantewisseling ondergaan, de Partido Popular voorop. Misschien had de PS oE in het nieuwe politieke
landschap de middenpositie wel kunnen handhaven,
maar dan had men het centrum -recept van de 'Derde
Weg' in alle opzichten letterlijk moeten nemen: wil
je lang aan de macht blijven als middenklasse-partij,
dan moet je als 'party in government' absoluut over
een onberispelijke staat van dienst kunnen beschikken, zoals Peter Mandelson in zijn receptenboek The
Blair Revolution voorschreef.
De 'Derde Weg', heeftAlmunia gezegd, is voor de
PSOE niets nieuws. Voor de moderne conservatieve
partij die Aznar leidt, wel. DeP P kan zich thans presenteren als de Spaanse gesprekspartner van de Europese sociaal-democratie en als de nationale partij die
voor een efficiënt bestuur van het land zorgt. Aznar is
volop bezig om zich als leider van een middenpartij te
consolideren, met steun van jongeren en de stedelijke
middengroepen. Dezelfde groepen die in r982 achter de socialistische overwinning stonden en tevens

38. S. Padgett & W.E. Paterson,
A History if Social Democracy in Postwar
Europe, London:Longman, 1991, p. 62.

39· P. Camiller, ibidem, p. 262
40. F. Savater, 'Ob·a izquierda para
Espana', El Pais, 17 januari 1999
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'de m e t begunstigden' van het regeringssocialisme
\\aren. De regeringspartij u co bevond zich toen in
c ·n diepe crisis, zonder eenheid, zonder leider, zond r programma. De PSO E bevindt zich sinds 1996 in
c •n vrijwel vergelijkbare situatie. De regeringsperaode van de P P zal, indien serieus zelfonderzoek en
en programmatische en strategische bezinning van
deP E uitblijven, wel eens van lange duur kunnen
\\ord n.
Om de paanse linkse politiek te vernieuwen, zo
n• ende de filosoof Fernando Savater recent, zal men
opnieuw helder moeten definiëren wat men wel en
met wil zijn.+0 'Niet een politieke beweging die de
\ ·rd diging op zich neemt van politici die verant\\oordelijkheid dragen voor schendingen van de
r hts taat; wel een beweging die het begrip burgerhap principieel verdedigt en het publieke domein

moderniseert. In dat nieuwe domein moet het recht
op maatschappelijke participatie van de verliezers van
de moderne geglobaliseerde samenleving actief worden erkend.' Ondanks alle ontwikkelingen en verwikkelingen van de laatste jaren, beschikken de socialisten nog altijd over een solide maatschappelijke
basis waarop deze vernieuwing en herbezinning zou
kunnen stoelen. Van een wezenlijk verlies aan steun is
geen sprake. Een meerderheid van de bevolking blijft
zich traditioneel in het centrum-linker gedeelte van
het politiek spectrum positioneren. Het grote millennium-vraagstuk voor Spanje zal zijn: wie van de
twee potentiële kandidaten zal het nieuwe midden
het meest authentiek met politieke idealen, ambities
en beleidsdaden kunnen verleiden en bedienen? Een
gerevitaliseerde P s oE of een blijvend van gedaante
verwisselde P P?
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'1/s ~e Europa zien als een oplossine voor alles, als we
'Europa' zmaen als een mantra, met de banier van 'Europa'
zwaa1cn teaenover de kopplee 'nationalistische' ketters en
'&tem u!' schreeuwen, dan zullen we op een daa wakker
• rdcn en merken dat de mythe van 'Europa' de vraaastukttn tem onu tijd helemaal niet heift opaelost, maar het
JUl SI moediJker heift. eernaakt die te onderkennen .We zullen onrJekkcn dat ons aelorif in eenheid weinis meer is eerden dan een politiek correcte manier om plaatselijke
tnt/punten en cor!flicten aan het ooa te onttrekken (. ' .)
'Europa' IS meer dan een aardrijkskundiB bearip, maar
mmdcr dan een antwoord'. Aan het woord is de historicus
1i.n) judt m zUn boek Een grenzenloze illusie? De
k\\ •,tic uropa (Utrecht, 1997; New York, 1996). Judt
houdt h1erm een pleidooi voor een hernieuwde erkennin9
"'" Je lealllmiteit van de ze!fstandiae natie-staten als
aroncblaa van het werelddeel Europa.

Judt's analyse biedt een teaendroods aeluid teaenover
het Grote Lied van de Europese eenwordins dat dezer daaen
weer luider en luider aezonaen wordt. Stellen sommisen het
inmiddels niet zo voor, alsrif met de komst van de euro de
Europese eenheid en serneenschappelijkheid dan toch eindelijk aestalte hebben aekreaen en Euroland een pseudoniem voor de Vereniade Staten van Europa is? De E M u
heift een einde sernaakt aan de monetaire souvereiniteit
van landen, zoveel is zeker. De euro zal tevens, zo menen vele
waarnemers, een onvermijdelijke voorbode zijn van verdere
politieke eenwordina. Het macro-economisch beleid van de
eurolanden zal voortaan volledia in Europees perspectiif
staan en ook op het vlak van justitie en politie zulJen verderaaande stappen aezet aaan worden. Maar dit alles
maakt de nuchtere waarschuwins van Judt bepaald niet
overbodia.
Door de klanken van het lied van de Europese eenheid
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heen kan men zachtjes enkele coupletten van De Internationale horen. Die zijn daaraan toegevoegd door links en
centrum-links. Na jaren van interne crisis, vertwijfeling en
electorale impopulariteit is de sociaal-democratie terug op
het toneel. En hoe? Als in een dominospel heift land na land
sociaal-democraten in de regering gekregen. Europa kenmerkt zich nu door een ongekende dominantie van socialisten en sociaal-democraten. In zijn concept-manifest voor de
Europese Verkiezingen spreektdeP Es, de Partij van Europese
Socialisten, die alle nationale partijen losjes bundelt, trots
van: '11 out 15 governmentleaders in the Eu are currently
jrom PES parties; 13 out 15 governments have a PES party
participation; 9 out 20 Memhers cj the European Commission arejrom P Es parties and, last but not least, the Parliamentary Group cjthe P ES withits 214 Membas constitutes
the biggest politica/ group in the European Parliament'.
Deze Europa-brede revival van de sociaal-democratie
geift een illusie van gemeenschappelijkheid en grote gezamenlijkheid. Het manifest zelve, vervaardigd onder voorzitterschap van Robin Cook, de minister van Buitenlandse
Zaken van het Verenigd Koninkrijk, spreekt van een coherente strategie, die uit deze machtspositie dient voort te
vloeien: 'Parties cj the lift and the centre-lift are in power
in most cj the Memher States. The citizens cj Europeneed a
coherent strategy based on partnership between the new
European Parliament, the Council cj Ministers, the Commission and the Memher States.' Vervolgens biedt het l'erkiezingsmanifest 21· zogeheten 'committments' als basis
voor een gemeenschappelijke strategie.
Toch verraadt de retoriek van het programma- de vage,
voorzichtige grootste gemene deler waarop men elkaar heift
weten te vinden-, dat er nog altijd veel vm·iatie, wederzijds
onbegrip en gebrek aan werkelijke overeenstemming bestaat
binnen de Europese sociaal-democratie. Datzo'n P Es-programma voor een groot deel een optelsom is van frasen, algemeenheden en goede bedoelingen toont het gelijk van
judt: men stuit op de onwrikbare en onloochenbare dimensie van de zelfstandige natiestaten. Electoraal aangestuurde nationale belangen, specifieke politieke stelsels en
(partij)politieke culturen botsen hier op elkaar.
Achter de façade van een gemeenschappelijke munt en
het gezamenlijk door sociaal-democraten beheerste Europa
-hoe betekenisvol op zichzelf ook-, gaan blijvend enorme
verschillen schuil die te herleiden zijn tot nationale tradities, instituties, cultuur en geschiedenis. Men kan zelfs zover
gaan als Emmanuel Todd, een Franse demogracf en socioloog, recent aan het woord in N RC Handelsblad: 'De gemeenschappelijke markt betekent niet dat de landen van
Europa naar elkaar toegroeien. Economie geift de illusie
van een gemeenschappelijk .leven, maar het is slechts gemeenschappelijke rijkdom. Het is treurig dat we alleen in

termen van geld iets gezamenlijks hebben. In plaats van een
gemeenschappelijke munt zou Europa eerst gemeenschappelijke normen voor het burgerschap moeten formuleren'.
Hoe dit ook zij, Europa- en dit geldt niet minder ook
voor de Europese sociaal-democratie- is en blijft het boeiende verhaal van eenheid en verscheidenheid, overeenkomst
en verschil. Bij alle convergentie en gemeenschappelijkheid
in Europa blijft het noodzakelijk, voor een werkelijk begrip,
om ook in termen van nationale staten en nationale contexten te blijven denken. Simpel gezegd: New Labour en
het Derde Weg-debat vallen niet te begrijpen zonder de
Thatcher Revolutie, zoals de centrum-positie van de
Spaanse socialisten niet te verklaren valt zonder Franco. En
globalisering mag in het Zweeds, Slowaaks en Spaans dan
vrijwel hetzelfde worden gespeld, in de hoefden en harten
representeert dit volstrekt uiteenlopende begrippen, concepten en percepties. Overeenkomst en verschil, dus.
s &_o wil in dit jaar van de Europese Verkiezingen nadrukkelijk aandacht besteden aan dit verhaal van overeenkomst
en verschil binnen Europa, in het bijzonder binnen de
Europese sociaal-democratie. Onder de titel Politieke
reisgids van sociaal-democratisch Europa zal er door
(en deels onder redactie van) ondergetekenden in een serie
artikelen aandacht worden geschonken aan tenminste zes
sociaal-democratische partijen: de P s oE uit Spanje, de
Italiaanse PDS, het Britse New Labour, de Duitse SPD,
de Franse PS en de Zweedse SAP: drie landen/pal'tijen uit
het Noorden; drie uit het Zuiden. Felix Rottenberg tekentin aanvulling op de analyse van Peter Robinson in het januarinummer- voor de bijdrage over New Labour;Arie van
derZwanen Horst junk zullen schrijven overdes P Den de
Duitse Groenen.
Vancif dit Jèbruarinummer zal vrijwel elke maand een
portret van een sociaal-democratische partij worden geschilderd. Karakteristieke schetsen van de wederwaardigheden van de diverse partijen in de cjgelopen decennia. Het
zal gaan over het programmatisch debat, de 'cultuur', traditie en electorale strategie van de partijen, over het aanpassinasproces van al die sociaal-democraten in en aan Europa, en over de verhouding tot elkaar. De beschouwingen,
die voo1· een deel gebaseerd zijn op reiservaringen en vraaggesprekken in de betrokken landen, beogen het specifieke
van de nationale contexten en hetfunctioneren van de sociaal-democratie daarbinnen te verkennen en te belichten.
Welke bijdrage levert men cj zou men kunnen leveren aan
de virtuele Europese sociaal-democatie? Hoe komt het toch
dat elk land op zijn beurt een anomalie binnen Europa lijkt
te zijn? Wat en waar is dan Europa?
RENÉ CUPERUS
ALVARO PINTO SCHOLTBACH

