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De DerdeWeg
RAYMOND PLANT

Master of St. Catherine's Collese in Oiford
markt en de effecten die dat
Vanafh t moment datTony
en bekleedt als Lord Plant cif Hislifield een zetel
heeft op de rest van de saBlair d I iding binnen de
in het Britse Hoserhuis*
L1hour·partij overnam, i
menleving. Het ligt dus
voor de hand dat de derde
er prakc gcwe st van zijn
'proje t' n inds zijn premierschap is dit project weg zich in hoofdzaak bekommert om de rol en de
În1ct g ·word n van een politieke discussie over de beperkingen van zowel de markt als de staat. Maar
eerst wil ik graag de bijdragen van enkele theoretici
mogclijkh id van een derde weg in de politiek.
BI ir' D rd Weg heeft heel wat stof doen opwaaien aan de discussie over de derde weg en hun visie op de
n dl' pre mi r zelfheeft geen mogelijkheid onbenut tekortkomingen van zowel het neo-liberalisme als
latt·n om in politieke en academische kringen in de sociaal-democratie bespreken. Het besef van
root·Brittannië, Europa en de Verenigde Staten het deze tekortkomingen heeft immers voor een belan van de derde weg te benadrukken.
langrijk deel de roep om een derde weg hoorbaar
Omdat d achterliggende ideologie voor velen gemaakt.
nog te d in nevelen gehuld is, zal de derde weg in
dit artik I aan c n constructieve, doch kritische anaDe derde wes en het neo-liberalisme
1) worden onderworpen. Een dergelijke analyse
De derde weg gaat tot op zekere hoogte mee in de
wordt ni t nkel ingegeven door interesse, maar neo-liberale opvatting van markten. Ze keurt plandoor t nd n n in onze cultuur en in de wereldeco- ning af en staat zeer sceptisch tegenover iedere vorm
nomit di erop duiden dat traditionele politieke van staatsinterventie. De derde weg gelooft wel in
fiscale en monetaire stabiliteit; forse overheidsuitk1'UIC n d waarden en aannames waarop deze zijn
g h ·rd ni t lang r toereikend zijn en dat een po- gaven in achterstandsgebieden gedurende twee jaar;
het besluit om de overheidsuitgaven middels een colhut kt· h ·r riëntatie noodzakelijk is geworden.
f n van d methoden om vast te stellen wat de lectieve uitgavenbegroting voor drie jaar vast te stellen; het besluit om de Bank cifEnaland de vrije hand te
geven bij het vaststellen van de rentetarieven; het fiscale stabiliteitspact: allemaal maatregelen om de
markt van een stabiel raamwerk te voorzien, maar
ook om dat raamwerk relatief immuun te maken
voor politieke invloeden. Wellicht nog interessanter
is hoe politici van de derde weg de relatie tussen
overheid en bedrijfsleven defmiëren wanneer het
gaat om thema's als sociaal beleid, sociale gelijkheid,
de verzorgingsstaat en maatschappelijke solidariteit.
Een belangrijk aspect is de relatie zoals die volgens derdeweg-politici bestaat tussen de markt en
de samenleving waarin deze is ingebed. Derdewegkmg n 1 tt n zich aft gen overheid en bureauera- criticasters van het neo-liberalisme laten niet na te
benadrukken dat het economisch liberalisme het
U •\', rd r Lijn Lij fel gekant tegen de idee van sociale
r htvaardigh id zoal di wordt nagestreefd door morele draagvlak dat de markt nodig heeft om goed
la.tl ·d mocrati eh regeringen. Sociaal-demo- te functioneren buiten beschouwing laat. De neocr t ·n daar nt gen vertrouwen meer op de reguie- liberale visie op normen en waarden is subjectief,
r nd taak van d overh id en leggen meer de na- individualistisch en keuzegeoriënteerd en de Rede is
druk op d mor I tekortkomingen van de vrije bij hen instrumenteel (d .w.z. gericht op nutsmaxi-
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malisatie). Hoe meer sociale activiteiten en instellingen opgaan in de individualistische markt, des te
moeilijker het zal worden de sociale en morele cohesie te behouden waarop de markt berust. Markten
functioneren niet als een onpersoonlijke entiteit in
een sociaal vacuüm; markten zijn een product van de
samenleving, en als zodanig gestoeld op allerlei opvattingen en menselijke betrekkingen, zoals het nakomen van (contractuele) afspraken, het winnen van
vertrouwen en het respecteren van regelgevende
structuren. Kortom, burgerwaarden als fundament
voor het kapitalisme.
Dit idee is zeker niet nieuw. Hegel sprak er al
over, en ook Durkheim gaf er blijk van in zijn stelling
dat 'niet alles in het contract contractueel is', d.w.z.
dat het naleven van een contract gekoppeld is aan
bepaalde randvoorwaarden, zoals vertrouwen. Ook
bij filosofen van diverse pluimage, zoals Schumpeter
en Habermas, vinden we deze gedachte terug. Neoliberalen zien dit echter over het hoofd.
Hierbij spelen twee zaken een rol. Allereerst kan
het marktdenken de morele principes en overtuigingen, die deel uitmaken van een morele traditie waarbinnen ook de markt fungeert, ondermijnen. Een
subjectivistische visie op waarden en een instrumentele visie op de Rede zou dit collectieve waardenstelsel wel eens omver kunnen werpen, waardoor de
markt haar fundament verliest. Neo-liberalen gaan
ervan uit dat het mogelijk is deze waarden in ere te
herstellen door moreel subjectivisme en instrumenteel denken in de praktijk te brengen, veelal door op
creatieve wijze gebruik te maken van speltheoretische modellen. Of dit überhaupt mogelijk is valt
echter te betwijfelen en wanneer het tegendeel
mocht blijken, dan schiet het neo-liberalisme op een
essentieel punt tekort, namelijk het kweken van een
gevoel van morele verbondenheid, een oriëntatie op
het collectieve welzijn.
Neem bijvoorbeeld het monopolie. Voor de neoliberaal is monopolie een verwerpelijk gegeven,
maar toch is iedere producent er alles aan gelegen
via instrumenteel denken en een subjectieve
waarde-interpretatie een monopoliepositie voor
zijn product te verwerven. Natuurlijk kan men hem
erop wijzen dat het monopoliestreven de marktorde

waarbinnen hij actief is zal verstoren, maar als hij
ervan overtuigd is een voorsprong te kunnen behalen op alle andere marktspelers die geen monopolie
nastreven, zal hij de verleiding niet kunnen weerstaan. Monopolievorming kan uiteraard van rechtswege worden belemmerd, maar de wet is gebaseerd
op de morele waarden van mensen. Wanneer burgerlijk normbesef niet tevens op de markt zelf wordt
betrokken, kunnen gedragingen die volgens het individuele marktdenken volstrekt verantwoord zijn
de marktorde danig verstoren.
Het zou onjuist zijn te beweren dat sommige radicale neo-liberalen deze kwestie niet aangestipt
hebben. Zo stelt Hayek in deel 2 van Law, Legislation
and Liberty, nadat hij tot zijn eigen tevredenheid had
aangetoond dat sociale rechtvaardigheid een utopie
is: 'zonder normbesefmet betrekking tot de markt
zullen mensen geen verbondenheid voelen met deze
onpersoonlijke, anonieme orde' (door hem tot
'Great Society' gedoopt). Verder speculeert hij over
de vraag of de marktorde wellicht gerechtvaardigd
wordt door onjuiste morele overtuigingen die overeind moeten worden gehouden, omdat de pure
marktopvatting van moraliteit en rationaliteit tekortsduet. Het eerste probleem is dus dat de markt
zelf de morele waarden en opvattingen ondermijnt
die het nodig heeft om zich in stand te houden.
Het tweede probleem is dat vanuit neo-liberaal
oogpunt bijna alle sociale activiteiten en instellingen
binnen de invloedssfeer van de markt worden gebracht. Neo-liberalen hebben klaarblijkelijk geen
oog voor de morele beperkingen van de markt. Met
het oprukken van de markt winnen ook de centrale
elementen van het marktdenken steeds meer terrein
in het leven van alledag: nutsmaximalisatie, instrumenteel denken, moraliteit als persoonlijke voorkeur, het contract als het paradigma van menselijke
relaties. We zien meer en meer aspecten van het dagelijks leven gecommercialiseerd worden op een
manier die andere waarden en menselijke relaties
ondermijnt. Voorbeelden van deze trend zijn de introductie van het marktprincipe in huwelijk en
gezin, in openbare en particuliere instellingen, waar
de klant steeds meer een nummer wordt, en bij de
handel in menselijke organen.

Dit is een verkorte weergave van een
lezing gehouden door Lord Plant
tijdens een door de Friedrich-EbertStiftung/European Policy Forum
georganiseerd seminar over 'De Derde
Weg' (Londen, 2o juli 1998).
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Dez(' ui tbr •iding van de markt naar terreinen die
\an oud her worden gedomineerd door andersoortigl, veelal traditionele waarden heeft tot gevolg dat
ht·t brcd re kad r van maatschappelijke waarden
langtaam afkalft. Hierdoor wordt een veelzijdig
\\ ani nstclsel, waar verschillende overwegingen in
\rr rhillende situaties gelden, gereduceerd tot ratrnnt•lt· nut maximali ati zonder aanzien des perns, met weinig gevoel voor de veelzijdigheid van
h tlc·H'n en \'OOr wat men en beweegt. Zo ontstaat
• n amcnle~'ing waarin men geen verplichtingen
h · ·lt j •gen · d ander, tenzij d ze zelf worden ervarrn of tijn \'a tgelegd in contracten of schriftelijke
f prakcn. De enig verplichtingen die we als burger
nog hebben is elkaar niet voor de voeten te lopen.
\'olgcns politieke commentator n die neigen naar de
dmk w ·g biedt dit geen basis voor een gemeenhapp lijk leven. In dit opzicht is er sprake van
onnmunitari ti che kritiek op het neo-liberalisme.
G ffi(' •n. chap is dan ook geen woord dat vaak
opdurkt in het vocabulaire van neo-liberalen. Zo is
<mcmschap voor Hayek een atavistisch, nostalI h, ana hroon en primitief begrip dat beter past
Ir] .tamml'n uit de oudheid. Hij vergelijkt het enigstlil
hcmoroorde lel met zijn anoni me 'Great
>errty' ·een\ rije markt m teen marginale rol voor
cl U\t·rht•id. Pleitbezorger van de derde weg zijn
\ n m ·ning dat de combinatie van een orthodox
>ort libnalisme met rudimentair conservatisme de
(on natrc,en uiteindelijk fataal werd. Het neo-li1 ral bl'lcid \'an de Con ervatieve regering, dat
Zl h uil! trt:kt over meer en meer terreinen van het
da clr]k. leven, leidde niet alleen tot verregaande
rrnarkting \'an allerlei go deren, maar ook tot gel ui h]k n•rl dering van de traditionele waarden
\\.t r dl·
onscrvati ven zich altijd mee hadden ver"'' hrgd. Omdat het spanningsveld tussen het behoucll-n \Jn solidariteit en traditie enerzijds en het
ullhr<·rckn van marktinvlo den anderzijds te lang
\\ H·maarloosd, verloor d regering uiteindelijk
haar ·loofwaardigheid.
() d ·rele w g mag dan het belang onderkennen
\011'1 elf am ·nlc\'ing n de maatschappelijke waarden
\\ aarm markten zijn ing bed een besef dat reeds bij
11 I ( 1770 - r 3 1) aanwezig wa - het is van een
h · Iandae ord om een theor tisch beleidskader
op h teil n dat d markt in staat stelt te groeien,
h t n·n noodtakelijk i in een mondiale economie
rm·t fdl · l'On urrenti , zonder de sociale cohesie
\H t m·mt·n.
m dit t realiseren, dient de markt
lt wnrdt·n afg • t md op de princip sdieten grond-

slag liggen aan menselijke verhoudingen binnen die
markt.
Sommige derdeweg-denkers hebben het Verre
Oosten als voorbeeld genomen voor de manier
waarop vrije markten, hechte samenlevingen en stevig verankerde waarden hand in hand kunnen gaan.
Dit zou wel eens een foutieve inschatting kunnen
zijn, aangezien de Aziatische markten nog niet
'volgroeid' zijn. Zodra dit wel het geval is, zou de
vereiste sociale en geografische mobiliteit deze samenlevingen - zowel geografisch bepaalde als daarvan afgeleide gemeenschappen waar geloof of bijv.
zorgverlening het sociale bindmiddel vormen - wel
eens uiteen kunnen rukken. Dan zullen deze economieën dezelfde problemen ondervinden bij het zoeken naar een evenwicht tussen markt, samenleving
en sociale waarden als wij in het westen.
Dezelfde kritiekpunten gelden voor de neo-liberale opvatting over vrijheid, een centraal thema
onder het bewind van Thatcher en Major. De neoliberalen hebben zoals gezegd een uiterst negatieve
kijk op vrijheid: vrijheid is de afwezigheid van opzettelijke drukuitoefening door individuen of door de
overheid. Volgens deze definitie bestaat het verband
tussen vrijheid en enige vorm van persoonlijke ontplooiing uitsluitend uit de keuzevrijheid, die essentieel is voor deze ontplooiing. Zonder een verband
tussen vrijheid, persoonlijke ontplooiing en een
combinatie van behoeften, middelen, kansen, waarden en plichten valt moeilijk in te zien waarom we
vrij zouden willen zijn en waarom we onze samenleving vrijer achten dan een andere .
De neo-liberalen hebben de vrijheid ontdaan van
haar moraal en dit is wederom een mogelijkheid
voor communitaristische kritiek op hun benadering
van vrijheid. Maar wanneer waarden puur subjectief
zijn en het denken puur instrumenteel, is er ook
geen verband tussen vrijheid en andere verworvenheden en rest ons niets anders dan te veronderstellen dat de keuze als zodanig en niet het soort keuze
voor mensen van belang is. Deze existentiële, antinomische opvatting past niet bij een Conservatieve
Partij die altijd het belang van traditionele waarden
en opvattingen heeft verdedigd. Toch vormt ook dit
een uitdaging voor de derde weg: niet alleen de verbanden tussen vrijheid, moraliteit en verantwoordelijkheid aantonen, maar deze ook op coherente wijze
benoemen.
In het verlengde van de reeds besproken kritiekpunten op het nco-liberalisme ligt de kritiek op de
opvatting van de markt als het instrument voor
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maatschappelijke solidariteit en integratie. De neoliberaal aanvaardt geen collectieve verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de markt, wat de mate
van ongelijkheid en marginalisering ook moge zijn,
omdat deze gevolgen onbedoeld zijn en voortkomen
uit het vrije verkeer van mensen en goederen. Volgens derde-wegdenkers kan het marktmechanisme
niet alléén zorgen voor deelname aan de maatschappij. Incidentele 'success-story's', een minimaal
vangnet en gelijke behandeling volgens de wet volstaan niet om de gemeenschapszin aan te wakkeren.
Een actiever beleid is noodzakelijk om sociale integratie te realiseren en de door de, onmisbare, markt
veroorzaakte vervreemding tegen te gaan. Het wegwuiven van een collectieve verantwoordelijkheid
voor de sociale gevolgen van de markt en de kritiek
op overheid en bureaucratie maken dathet neo-liberalisme de morele en politieke bagage ontbeert
(behalve via individuele liefdadigheid) om sociale integratie te bevorderen. Bij de derde weg heeft de
overheid de verantwoordelijkheid voor solidariteit
en integratie, een eer die haar in de nomocratische
visie van de neo-liberalen nauwelijks toekomt.
Het neo-liberalisme benadrukt terecht het grote
belang van de markt, maar het ontbreekt aan demorele en intellectuele middelen om een coherente
visie te ontwikkelen op hoe de markt zich verhoudt
tot de samenleving als geheel en hoe de kracht van
deze samenleving kan worden behouden in de context van zowel markt als overheid. Dit nu vormt de
enorme uitdaging waarvoor de derde weg zich geplaatst ziet: marktdenkers hebben immers altijd
aangevoerd dat markten de emancipatie ten opzichte van de gemeenschap belichamen en het individu bevrijden van een teveel aan sociale controle.
Het tegendeel van deze stelling bewijzen is voorwaar geen geringe opgave. Als de derde weg deze
pretenties waar kan maken, lijkt het een echt alternatief te bieden voor het neo-liberalisme.
De derde weg en de sociaal-democratie

De nadruk op de samenleving en de sociale plichten
wordt door de derde-wegdenker ook gebruikt als
argument tegen het type sociaal-democratie zoals
dat hierboven is beschreven. Dit geldt met name
voor opvattingen van sociaal-democraten over sociale rechten en het recht op sociale voorzieningen.
Zij beschouwen sociale rechten als een vorm van
sociale integratie en cohesie. Evenals burger- en politieke rechten roepen ze een gevoel van sociale en
politieke verbondenheid op. In deze optiek vormen

burger-, politieke en sociale rechten de voorwaarden voor lidmaatschap van en opname in een moderne staat.
Aanhangers van de derde weg beschouwen dit als
een misvatting. Sociale rechten zorgen niet voor een
gevoel van solidariteit. Integendeel: de onv?orwaardelijke toegang tot sociale voorzieningen heeft geleid tot het wegvallen van solidariteit, discipline en
verbondenheid en bovendien het besef van het educatieve en sociale belang van de arbeidsmarkt doen
afnemen. Het louter passief ontvangen van een uitkering draagt niet bij aan het creëren van gemeenschapszin. Evenals vrijheid dienen ook rechten te
worden gekoppeld aan verantwoordelijkheden en
gemeenschappelijke plichten. Vrijblijvende rechten
werken alleen vervreemding in de hand.
Er spreekt een duidelijke communitaristische
invloed uit de kritiek van de derde weg op het neoliberalisme en de sociaal-democratie. Deze invloed
zien we ook terug in een sociaal-democratisch thema
dat lijnrecht tegenover de ideeën van de neo-liberalen staat: sociale rechtvaardigheid en de strijd van de
overheid tegen marginalisering en armoede. Omdat
deze strijd gefinancierd wordt met overheidsgelden,
moet ze haar rechtvaardiging vinden in een soort politieke moraal. Juist op dit punt hebben de sociaaldemocraten specifieke bezwaren tegen de neo-liberalen, die sociale rechtvaardigheid links laten liggen.
Gemeenschap, samenwerking en rechtvaardigheid

Door het belang van wat in ruime zin kan worden
gezien als communitarisme te onderstrepen, heeft
Tony Blair het versterken van de gemeenschapszin,
als de centrale pijler waarop markten rusten, tot
belangrijkste agendapunt van zijn beleid gemaakt.
Tijdens een door de regering georganiseerd seminar
over de derde weg betitelde Peter Kellner deze visie
als mutualism. Ik wil kort ingaan op de relaties tussen
deze concepten en sociale rechtvaardigheid, die,
zoals ik reeds zei, de derde weg een sterker sociaaldemocratisch karakter zouden kunnen geven.
Mutualism (ook wel social-ism) appelleert aan de
voor de hand liggende notie dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. Wanneer ik al mijn behoeften als een geïsoleerd individu zou willen bevredigen, dan zou ik de mogelijkheden van het leven
slechts ten dele benutten. We kunnen veel meer bereiken als onderdeel van een samenleving die geënt
is op wederzijdse samenwerking.
Momenteel is dit voor de één een loze kreet en
voor de ander juist een uitdaging. Tot de tweede
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r p h~hoort John Rawls, die in A theory rj'Justice de
1ra.tg upwcrpt of de voorwaarden van samenweTkin in l' •n muwahstische samenleving wel eerlijk
Jn . Of cl ·lusten en la ten van de samenwerking gehik 1 ·rdt• ·ld 1ijn. Zelfs wanneer een neo-liberaal
1
1ou 11illcn leggen over deze voorwaarden, dan
l u odal• r ebtvaardigheid en dus ook eerlijkheid
nn ge •n rol pelen. Voorstanders van de derde
w g cla.lr nt g n dragen sociale rechtvaardigheid en
w ·r1ijd
menwerking hoog in het vaandel. Dit
l lt · ·n aantal implicati s.
Albcl'rst i voor h n de opvatting van de samenI 1 n al· t• n vorm van mutualism geen loze kreet
m r. Z · roept vragen op ov r wie een bijdrage
I 1 rt an de samcnw rking en wie niet, en waarom
m t , 01 ·r d Iu t n n lasten en of die in verhouding
t n Int de bijdrage. Over wie de samenwerking
d mmlTrl •n hoe met deze machtspositie wordt
aan. 11 •maal ook herkenbare sociaal-demo-
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d r cll glohali •ring zijn d veronderstellingen van
r I nd mer de aard van h t kapitalisme te opti -

m• 11 h chl ·k •n. Daarom dient de sociale zekerh td t 11onk·n h rvormd, met mutualism en sociale
mt ra lil' al uitgang punten. Vooral het laatste sluit
pr l aan bij rosland treven naar gelijkheid en
1 rbctl'flng van d positie van d armen.
~tiall \ernicuwing k nt altijd meerdere uitrkmgl·n. Met nam ' wat b treft uitkeringen is de
r mie m ning dat d v rzorgingsstaat uit moet
n 1an d • arbeidsmoraal. Arbeid wordt gezien als
n t, pis h v orbeeld van het 'voor wat hoort

wat'-principe en van de wederkerigheid waarnaar
de derde weg streeft en past derhalve naadloos in het
collectieve waardenstelseL De keus om al dan niet te
werken wordt derhalve niet afhankelijk gemaakt van
de subjectieve toekenning van waarden, zoals bij de
neo-liberalen.
Belastingbetalers zullen niet bereid zijn bij te
dragen aan vrijblijvende uitkeringen om mensen van
de armoede te bevrijden. Dus als we echt werk willen maken van solidariteit en integratie, moeten we
de arbeidsgeschikten (waaronder ook alleenstaande
ouders en gehandicapten) aan het werk krijgen, aangezien dit de beste uitweg uit de armoede is. Het
verhogen van de uitkeringen, de standaard oplossing
van de sociaal-democraten, valt af vanwege de weerstand van de belastingbetaler tegen voorzieningen
waarvoor geen tegenprestatie wordt geëist, en
omdat het heffen van belasting voor improductieve
uitkeringen de concurrentiepositie op de wereldmarkt zal verzwakken.
Voorstanders van de derde weg grijpen deze argumenten aan om de sociaal-democratische bewering, dat de sociale zekerheid een bijdrage zou
leveren aan grotere sociale gelijkheid en positieverbetering van de armen, in twijfel te trekken.
Werk voor arbeidsgeschikten is de enige uitweg uit
de armoede. De bijzondere heffing voor nutsbedrijven levert de middelen om te investeren in werkgelegenheid, zoals het verstrekken van subsidies aan
werkgevers die jongeren en langdurig werklozen in
dienst nemen. Dit wijkt niet alleen behoorlijk af van
wat de Britse sociaal-democraten in de jaren 'so
dachten, ook is geheel tegen de neo-liberale denkwijze in, een rol weggelegd voor de staat, voor het
ambtenarenapparaat en voor belastingheffing. In dit
opzicht vormt Blair's sociale vernieuwing een echt
alternatief voor de eerste en tweede weg.
Hervorming van de sociale zekerheid is echter ook
verbonden met gelijke kansen, een van de hoofdthema's van de sociaal-democraten, maar nog essentiëler voor de derde weg. Uitgaven voor scholing en
sociale voorzieningen moeten worden ingezet om
de werkgelegenheid te vergroten, waardoor onder
meer schoolverlaters zich goed voorbereid op de arbeidsmarkt kunnen begeven. Een arbeidsmarkt overigens die een gedaanteverwisseling heeft ondergaan
vergeleken met de jaren 'so, in de hoogtijdagen van
de sociaal-democraten. De globalisering van de economie en de technologische vooruitgang vergen een
flexibelere arbeidsmarkt. Banen voor het leven of
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carrièreplanning zullen grotendeels verdwijnen.
Mensen zullen een groot aantal verschillende functies moeten vervullen tijdens hun werkzame leven.
De overheid kan geen banen garanderen en de onzekere vooruitzichten van de middenklasse, die de
regering Major zozeer parten hebben gespeeld, niet
wegnemen door een interventionistisch beleid (de
arbeiders hebben overigens tijdens het grootste gedeelte van de moderne geschiedenis last gehad van
eenzelfde onzekerheid). Indien een individu een
bepaalde mate van zekerheid wenst, zal hij dat moeten bereiken door zijn vaardigheden flexibel in te
zetten en de bereidheid te tonen nieuwe vaardigheden te verwerven.
Investeren in werkgelegenheid en permanente
scholing is niet alleen een voorwaarde voor een
dynamische economie die investeert in menselijk
kapitaal met een veellagere 'omloopsnelheid' dan
financieel kapitaal, maar ook een manier om gelijke
kansen te realiseren. Nieuwe vormen van scholing
en sociale voorzieningen dienen in het teken te staan
van het verbeteren van vaardigheden (supply-side
citizenship). In een mondiale economie is burgerschap niet gebaseerd op status, is er geen pakket
rechten waarop een burger ongeacht de marktsituatie aanspraak kan maken. Burgerschap is geen
status, maar een doel dat kan worden verwezenlijkt
door deel te nemen aan de arbeidsmarkt en de
vruchten ervan te plukken. In deze nieuwe economische orde draagt investeren in kennis en vaardigheden bij aan het scheppen van gelijke kansen en het
verwerven van burgerschapsrechten.
Hoewel de invulling van dit beleid nogal verschilt
van de sociaal-democratische ideologie van Crosland, heeft het toch meer gemeen met de sociaaldemocratie dan met het neo-liberalisme. Dit blijkt
uit de centrale rol van de staat, het accepteren van
regeringsverantwoordelijkheid op dit gebied en de
nadruk op gelijke kansen in positieve zin. Het tegengaan van sociale marginalisering door het hervormen van de sociale zekerheid en het opzetten van de
werkgelegenheidsprogramma's laat echter het belangrijkste twistpunt tussen de soc'iaal-democratie
en het neo-liberalisme onberoerd. De sociaaldemocraat wenst een politiek waarin de absolute
positie van de welgestelden gelijk blijft, terwijl de
relatieve positie van de minder bedeelden wordt
verbeterd. De neo-liberaal wil precies het tegenovergestelde: de absolute positie van de minder bedeelden verbeteren waarbij de kloof tussen arm en
rijk mag groeien.

Waar staat de derde weg in dit debat? Het antwoord is, geloof ik, dat men zich niet uitspreekt.
Alleen door hun praktische vaardigheden te vergroten en een beroepsopleiding te volgen kunnen de
minder bedeelden de armoede achter zich laten:
Maar de Britse regering lijkt de beloningsstructuur
ongemoeid te willen laten en niet van zins om bijvoorbeeld de belastingtarieven voor de hogere inkomens te verhogen. Onder deze omstandigheden legt
men de vraag of de positie van de armsten met relevante vaardigheden ten opzichte van de rijken zal
verbeteren in handen van de markt. De sociaal-democraten willen een actief regeringsbeleid op dit
punt en het niet overlaten aan de markt. Het accent
dat de derde weg legt op het tegengaan van marginalisering is geenszins vergelijkbaar met het sociaaldemocratisch streven naar verbetering van de positie van de armen (of anders gezegd: het verminderen
van de ongelijkheid). Evenmin is het een variant van
het neo-liberalisme, omdat de rol van de overheid en
de belastingen bij het bevorderen van deze vaardigheden veel verder gaat dan de rol die neo-liberalen
voor de staat wegleggen.
Overleg, democratie en gemeenschap

In de nu volgende paragrafen wil ik het hebben over
de constitutionele mogelijkheden om enkele van de
hierboven genoemde derdeweg-principes te verwezenlijken. In tegenstelling tot de sociaal-democraat
en de neo-liberaal gaat de derde weg uit van een
sterke gemeenschapszin, van samen leven en samen
verantwoording dragen. Toch mogen ministers of
beleidsmákers deze concepten niet lichtzinnig hanteren. Als we bij het sociale beleid het 'voor wat
hoort wat' -principe hanteren en eenieder die zich
daaraan onttrekt bestraffen (bijv. door hen de uitkering te ontnemen), dan moeten we zeker zijn van
de morele gronden waarop we dit doen.Wanneer de
regering beweert, en dat doet ze af en toe, dat ze in
het belang van de samenleving gedwongen is inbreuk
te maken op diepgewortelde rechten die zowel publieke als particuliere instellingen raken, dan moet
ze handelen vanuit een morele autoriteit. In dit verband zouden grondwettelijke hervormingen gerechtvaardigd kunnen zijn. Er is geen reden waarom
verantwoording afleggen voor keuzen niet tevens
zou gelden voor de politiek. Door het overdragen
van bevoegdheden kunnen Britse overheden op lokaal, regionaal en nationaal niveau zelf de verantwoordelijkheid voor hun lot op zich nemen.
Als we sociale taken en plichten willen opleggen
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n on ni t t vreden willen stellen met het vrij- gen Thatcher I Major was dat ze de markt en het
hhJ' ·nd individualisme van de neo-liberalen en de daaraan gekoppelde individualisme niet in evenul -d moerat n, dan dient dit te gebeuren van- wicht wisten te brengen met het behoud van tradiwt een 1ck r mor Ie autoriteit. Maar in een pluri- tionele waarden, waarom zouden we dan geloven
formt maatschappij kan het gezag niet door één dat een derde weg de markt (waar de concurrentie
orgaan worden vert genwoordigd, zoals bijvoor- op mondiaal niveau naar verwachting alleen maar zal
ld de hri telijke kerken. Veranderingen in de toenemen) kan stimuleren en tegelijkertijd de ge\\Ij/( waarop d centrale bestuursorganen en moge- meenschapszin en het gevoel van solidariteit nieuw
hjk ook h ·t Brit e parlement worden gekozen zullen leven kan inblazen? Als de marktgerichtheid van de
n m er p overleg gerichte democratie wellicht Conservatieven afbreuk deed aan traditionele waar\order n. H tzelfde geldt voor andere vormen den, waarom zal het de derde weg dan anders
un politieke con ultatie, zoals de vaak wegge- vergaan?
hoond 'focu -gro pen', die een bredere discussie
Een van de mogelijke antwoorden zou natuurlijk
mog lijk mak n over de principes waarop eeuwen- zijn dat de derde weg een politiek voert waarin onoude praktijken en instellingen gebaseerd zijn . De derscheid wordt gemaakt tussen verschillende ternoo hbcrul t ekt de loftrompet over individu- reinen van het leven. Waarin sommige terreinen
la me rn diversit it en koestert een diep wantrou- worden gedomineerd door de markt en waarin nietwm j ·gen politieke besluitvormingsprocessen. De - marktgerelateerde waarden bepalend zijn op andere
l'tllgc mani r waarop persoonlijke waarden er in de terreinen. Deze vorm van pragmatisme zou naar
n \an en n o-liberaal toe doen, is binnen de mijn mening veruit de voorkeur verdienen. De taak
mMkt . Wann er we echter inzien dat zaken met be- van de overheid zou dan zijn om de scheidslijn tussen
tr ·kkmg tot de moraal van de samenleving dringend terreinen te handhaven, bijv. door geen marktwerund~ ht b h even, dan kunnen overlegorganen
king in de gezondheidszorg toe te staan. Een derged rt h 't aangewezen platform zijn. Het gaat lijke benadering past ook goed bij de derde weg. Ze
~tuurlijk om het bereiken van een zekere morele
erkent het belang van niet-marktgerelateerde waarcorutruus en ni t om de waarheid; op basis van deze den, zij het buiten de markt om en niet erbinnen.
on ·n u zullen beleid makers iets van de morele Bovendien versterkt ze een gevoel van solidariteit,
mfr tructuur kunnen herstellen die onontbeerlijk omdat er overeenstemming moet worden bereikt'
1 \nor t' n ffi cti veen menselijke samenleving.
over wat tot welk terrein behoort. Tot slot doet de
benadering recht aan de complexiteit van de menseEr11luatrt
lijke aard, waardoor we niet zomaar gereduceerd
In d1t laat te deel wil ik enkele voorlopige kanttekc- worden tot consumenten in een markt.
Toch zijn de zaken niet zo eenvoudig. Een overrun n plaats n bij de derde weg. De kanttekeningen
dr ·n c ·n globaal karakter daar de derde weg nog heid die een zakelijke aanpak hanteert, loopt het gena t tot ,on wa dom i gekomen en een definitief vaar kosten als criterium te gaan nemen voor het
rd d du nog niet geveld kan worden. De derde maken van keuzes en geen compensatiemechanisme
liJkt g n eig n theorie te hebben over de eco- te hebben waarin ook morele overwegingen een rol
n m1t ·n ho dez functioneert. Daarom kan men kunnen spelen. Hierdoor kan het genoemde pragd •gen opvattingen over samenleving en verant- matisme haar effectiviteit eenvoudig verliezen. Laat
oord lijkheid niet vertalen in een model van de ik dit toelichten aan de hand van een concreet voornom1c in enge zin. Dit wil niet zeggen dat er beeld: de privatisering van gevangenissen. Parlen md re communitaristische markttheorieën mentslid Jack Straw was oorspronkelijk fel gekant
taan, maar voor zover ik dit kan beoordelen tegen het privatiseren van particuliere gevangenisrt d derd w g ni t tot deze categorie. Derde- sen op morele gronden; die morele bezwaren haddmk r houd n zich meer bezig met de setting den te maken met de ongepastheid van marktdenken
\\Whmn n en conomie functioneert; de vraag in en winstbejag wanneer het gaat om vrijheidsstrafhor'crr d markt samenleving n ondermijnt; fen. Als minister van Binnenlandse Zaken echter
\\ rkgc leg nh id b vorderende vaardigheden en heeft hij de verdergaande privatisering van het gemugdijkh den voor olidariteit. Dit roept een pran- vangeniswezen goedgekeurd ... uit kostenoverweg nd \rug op.
gingen: het beheer van particuliere gevangenissen is
I · n van d tekortkomingen van de regerin1 s procent goedkoper. Ik beschuldig de minister er
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niet val?- inconsequent te zijn, maar het geeft wel aan
hoe moeilijk het is de invloed van de markt te beperken tot wat moreel aanvaardbaar is. Het is een nobel
streven om een sociaal en moreel kader rondom de
markt aan te brengen teneinde het eroderen de effect
van individualisme en subjectivisme op het collectieve normbesef tegen te gaan, maar het trekken van
een grens wordt moeilijk wanneer het kostenaspect
alle andere argumenten overheerst.
Ik wil nu de aandacht verleggen naar de hervorming
van de sociale zekerheid, waar de ideeën van de
derde weg het meest lijken te zijn uitgekristalliseerd. De factoren die hier een rol spelen zijn bijzonder complex, dus ik zal er slechts enkele uitlichten. Er wordt wel beweerd dat bij het hervormen
van de sociale zekerheid werkgelegenheid centraal
moet staan en dat uitkeringen voor arbeidsgeschikten onacceptabel zijn. Dit zou leiden tot sociale pathologie, armoe en marginalisering. Maar als het
recht op voorzieningen wordt gekoppeld aan de verplichting tot werken, wat dan als er geen werk is?
Bijvoorbeeld vanwege een recessie of wanneer door
technologische ontwikkelingen de aard van het
werk zo snel verandert dat bijscholing dit tempo niet
meer kan bijbenen? (als er al banen zijn voor bijgeschoolden) Momenteel worden subsidies voor bepaalde banen gefinancierd met behulp van een bijzondere heffing op extreem hoge winsten, maar die
valt over drie jaar weg en het is de vraag of de financiële prikkel voor werkgevers überhaupt sterk genoeg is om meer banen te creëren. Als de staat werk
als een verplichting beschouwt, kan het dan vertrouwen op de markt om banen te scheppen? En als de
markt hier niet in slaagt, moet de overheid dan niet
de rol van werkgever op zich nemen, als laatste redmiddel? Of het moet zijn dat de staat een doel nastreeft (werk als een collectieve verplichting) zonder de middelen na te streven (banen). Zover is het
nog niet, maar als de werkgelegenheid verder afneemt komen we voor dergelijke keuzes te staan.
Hoe duur het ook moge zijn voor de overheid om als
ultieme werkgever op te treden, een andere, moreel aanvaardbare mogelijkheid lijkt in de huidige
situatie- werken verplicht stellen en het ontvangen
van uitkeringen ontmoedigen- niet voorhanden.
Het huidige werkgelegenheidsbeleid is inderdaad erg duur door de investeringskosten (bijbrengen van vaardigheden en levenslange scholing) en de
stimuleringskasten (veel langdurig werklozen die
weer in het arbeidsproces worden opgenomen krij-

gen een baan in de met overheidsgeld gefinancierde
vrijwilligerssector). Deze kosten moet de overheid
terugverdienen. Momenteel gebeurt dat door de
bijzondere heffing, maar wat als deze wegvalt? De
kritiek van de derde weg op de sociaal-democratie
was dat men alle belastinggelden direct weer uitgaf
en dat men de kiezers niet kon overhalen meer belasting te gaan betalen om sociale projecten te steunen. Tenzij een andere financieringsvorm wordt gevonden voor de 'New Deal' (dat zeker niet gezien
kan worden als een tijdelijk overgangsprogramma),
zullen ook Blair en de zijnen de langetermijnkosten
van sociale integratie moeten verantwoorden. Voorstanders van de derde weg zullen aanvoeren dat belastingbetalers eerder geneigd zijn bij te dragen aan
sociale projecten als de 'New Deal', waarmee wordt
geïnvesteerd in menselijk kapitaal en die gekoppeld
zijn aan een tegenprestatie. Het draagvlak voor vrijblijvende uitkeringen binnen een sociaal-democratisch stelsel zou veel minder groot zijn. Dit klopt
ook wel en de koppeling is in ieder geval een mogelijke oplossing voor het aloude dilemma van de sociaal-democraten, maar feit blijft dat de 'New Deal'
een zware wissel trekt op de belastingbetaler.
Een ander punt met betrekking tot sociale vernieuwing is waarom werk de enige tegenprestatie
voor het ontvangen van een uitkering zou moeten
zijn. Waarom wordt de zorg voor kinderen of vrijwilligerswerk niet als zodanig erkend? Een deel van
het antwoord ligt mijns inziens in de vraag hoe ver de
morele consensus reikt over wat plichtvervulling is.
Werk spreekt voor zich: we weten wanneer mensen
werken en wanneer niet, het heeft een tastbare
geldswaarde. Dat kan niet worden gezegd voor andere tegenprestaties en ik kan me zo voorstellen
dat de overheid het idee om na te gaan in hoeverre
deze zaken als plichtvervulling kunnen worden beschouwd niet te ver wil doorvoeren.
Aangezien de overheid zich bij de hervorming
van de sociale zekerheid, en met name bij de 'New
Deal', bepaald niet op de vlakte houdt (integendeel:
de overheid draagt een zware verantwoordelijkheid
voor diegenen die zich aan de zelfkant van de samenleving bevinden), moet de derde weg een passend
antwoord vinden om de neo-liberale kritiek op de
bureaucratie te weerleggen. Men heeft niet gekozen
voor een openlijke veroordeling van bureaucratisch
gedrag. Toch wordt de neo-liberale kritiek ter harte
genomen en wordt impliciet erkend dat de sociaaldemocratie niet in staat is gebleken iets aan de
bureaucratie te doen. De Labour-regering lijkt tot
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gehandicapten voorop)? Zolang we niet erkennen
dat voor sommige groepen een uitkering zonder tegenprestatie volstrekt logisch is, is de overheid wellicht bezig een systeem te ontwikkelen dat de ene
groep helpt terwijl het de andere groep - zij die om
wat voor reden dan ook niet actief deel kunnen
nemen aan de prestatiemaatschappij - juist dieper in
de problemen drukt.
Samenvattend kunnen we zeggen dat zich duidelijk een derde weg in de politiek aftekent die fundamenteel verschilt van het neo-liberalisme, behalve
wat betreft de volmondige steunbetuiging aan de
centrale en onontbeerlijke rol van de markt, en, zij
het in mindere mate, van de sociaal-democratie. De
derde weg vertoont zeker overeenkomsten met de
sociaal-democratische ideologie, maar houdt er ook
afwijkende zienswijzen op na, onder meer ten aanzien van ongelijkheid en statusverschillen. De beweging bevindt zich nog volop in ontwikkeling. Ik hoop
dat dit artikel een constructieve bijdrage zalleveren
aan een discussie die de komende jaren haar stempel
op de Britse politiek zal drukken.
(vertalina:Taalcentrum vu Amsterdam)

