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De wereldekonomie verkeert in grote
problemen. Ook in West-Europa, en
vooral in Nederland, is het krisis. De
werkloosheid stijgt tot hoogten die we
alleen van de jaren dertig kenden.
De nieuwe krisis kent vele gezichten.
Niet alleen is er een ongekend aantal
werklozen: in de hele EG meer dan 15
miljoen. Ook worden de ekonomische
problemen eenzijdig afgewenteld op de
groepen in de samenleving die al
voortdurend de klappen krijgen.
Bijvoorbeeld jongeren, vrouwen,
uitkeringsgerechtigden en
buitenlanders en ouderen. Hele
groepen mensen dreigen in de
samenleving op het tweede plan te
komen. Het betaald werk en daarmee
voor een belangrijk deel de macht in de
maatschappij komt meer en meer
terecht bij alleen de groep blanke
mannen van tussen de 25 en 45 jaar.
Dit leidt tot maatschappelijke
-

-

ontwrichting. In deze situatie dreigen
diskriminatie, vreemdelingenhaat en
het zoeken van zondebokken weer meer
kans te krijgen.
De krisis uit zich ook in het milieu.
Inmiddels is wel voor iedereen
overduidelijk geworden hoe slecht het
oude beleid van grootschaligheid en
ongeremde gif produktie was.
Het bestaan van de krisis heeft alles te
maken met de konservatieve keuzes die
er in de politiek door opeenvolgende
machthebbers zijn gedaan. Dat geldt op
wereldschaal, dat geldt in West-Europa,
dat geldt in Nederland.
Het is tijd voor andere keuzes, tijd
voor een sociaal en ekologisch
verantwoord beleid. Zulke keuzes
worden gemaakt door het Groen
Progressief Akkoord van CPN, Groene
Partij Nederland, PPR en PSP. Deze
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zelfstandig recht heeft op een
volwaardig inkomen, ook als je geen
betaald werk hebt.

samenbundeling voor een radikaal
ander beleid, komt dan ook uit op een
heel ander beleid dan dat van de EG.
Wij kiezen voor zinvolle produktie.
Ongelooflijke hoeveelheden geld,
grondstoffen en menselijk talent worden
vergooid aan zeer slechte vormen van
produktie, alleen omdat die meer geld
opbrengen (op de korta termijn, wel te
verstaan). Voorbeelden zijn de
weggooi-produktie, soms onredelijke
luxe, militaire produktie. Voor zinnige
produktie waaraan grote behoefte
bestaat, wordt tot nu toe onvoldoende
geld vrijgemaakt, zoals betere
woningbouw, goed openbaar vervoer,
gebruik van duurzame energiebronnen.
Wij kiezen voor een beleid van
gelijkwaardigheid tussen mensen. De
enorme werkloosheid geeft al aan, dat
de betaalde banen slecht verdeeld zijn.
Maar dat is niet het enige. Zo is ook het
onbetaalde werk (net als het betaalde
werk) slecht verdeeld tussen mannen en
vrouwen. En wordt de ekonomische
krisis genadeloos afgewenteld op de
inkomens van jongeren en
uitkeringsgerechtigden. Kiezen voor
gelijkwaardigheid van mensen in de
ekonomie betekent onder meer recht op
betaald werk voor iedereen. Om dat
recht waar te maken is een 25-urige
werkweek nodig. Alleen zo hoeft
volledige werkgelegenheid geen loze
kreet te blijven. En alleen zo kan er iets
terecht komen van een gelijke verdeling
van verzorgende taken en ander
onbetaald werk tussen vrouwen en
mannen. Kiezen voor gelijkwaardigheid
betekent ook dat ieder persoon

Wij kiezen voor schone en duurzame
energiebronnen.
Vooral in EG-verband wordt nog
teveel gekeken naar grootschalige en
milieuvijandige produktiewijzen. Zo
speelt de kernenergie een belangrijke
rol in het beleid van de EG. Dat moet
veranderen. De energieproduktie moet
gericht worden op schone en duurzame
bronnen, zoals wind, zon en water.
Zeker op langere termijn is dat
goedkoper en vooral beter dan een
energiepolitiek die het milieu vernietigt,
bijvoorbeeld door zure regen, gifbelten
en radioaktiviteit.
Wij kiezen voor een
kringloop-ekonomie.
Een kringloop-ekonomie betekent
meer aandacht voor het milieu bij elke
ekonomische aktiviteit. Geen
weggooi-maatschappij, maar een
ekonomie met meer aandacht voor
hergebruik en reparatie. Zuinigheid met
grondstoffen en energie, en meer
kleinschalige produktie horen daarbij.
Wij kiezen voor een demokratischer
ekonomie.
De belangrijkste beslissingen in de
ekonomie worden nog steeds door heel
weinig mensen, vaak in het grootste
geheim, genomen. Zie bijvoorbeeld het
RSV-schandaal. Dat laat zien hoe in
deze ekonomische orde grote groepen
werknemers stilletjes door een klein
groepje mensen werden
gemanipuleerd. Het Groen Progressief
Akkoord van CPN, Groenen, PPR en
PSP kiest voor een veel grotere
zeggenschap van werknemers en
demokratisering van het
produktieproces. De struktuur van
ondernemingen behoort zo te worden,
dat het kapitaal geen beslissende
invloed meer heeft.
Wij kiezen voor een gerichte
stimulering van de ekonomie.
CPN, Groene Partij Nederland, PPR
en PSP vinden wel degelijk dat de
overheid een goede rol kan spelen in de
ekonomie. Niet door bakken geld aan
ongerichte subsidies als de WIR naar de
grote bedrijven te brengen. Wel door
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gericht, in speciale sektoren en
bedrijven, onder speciale voorwaarden,
overheidsgeld te besteden. Door daarbij
voorwaarden te stellen, over
arbeidstij dverkorf i. ver het aantal
arbeidsplaatsen, c„
-ntrole en
zeggenschap van werknemers en
vakbonden in het bedrijf. Dat betekent
stimulering van zinvolle en
milieuvriendelijke arbeidsplaatsen, in
belangrijke sektoren van de ekonomie.
Steunverlening willen we niet alleen
aan grote bedrijven, maar juist extra
aandacht voor het midden- en
kleinbedrijf, waar veel mogelijkheden
liggen. Bijvoorbeeld in de
energievoorziening, de besparing van
energie, stimulering van hergebruik van
goederen, elektonika, woningbouw en
stadsvernieuwing, dienstverlening,
openbaar vervoer, de landbouw.
BELEID EG FAALT
Voor zover de EG een ekonomisch
beleid voert, faalt dat goeddeels. Nu kan
dat net zo goed verweten worden aan de
nationale regeringen als aan de EG. De
nationale regeringen verschuilen zich
maar al te graag achter "Europa". De
problemen zijn alleen internationaal aan
te pakken, zegt men dan, en van
"Brussel" gaat niets uit. En omgekeerd
klaagt de EG over de onmacht van

regeringen om gezamenlijk tot besluiten
te komen. Het probleem is echter op de
eerste plaats dat zowel op het nivo van
regeringen als van de EG vrijwel steeds
dezelfde rechtse politieke krachten het
voor het zeggen hebben.
We geven hieronder enkele
duidelijke voorbeelden van het falend
beleid van de EG.
DE STAALSEKTOR
In de staalsektor is een
verschrikkelijke slachting aangericht.
Hele streken, vooral in Belgie en
Noord-Frankrijk, dreigen hun
ekonomische basis volkomen te
verliezen. Toen het nog goed ging in de
staalsektor, en er grote winsten werden
gemaakt, wilde de EG de heren
ondernemers vooral niet lastig vallen.
En nu de ondernemers de pijp aan
Maarten geven, laat de EG zich
opschepen met ruimen van het puin.
Puinruimen, meer is het niet. Want een
opbouwend geluid valt er van de EG
nauwelijks te vernemen. De EG beperkt
zich tot richtlijnen over beperking van
de produktie. Voor de sociale gevolgen
daarvan geen aandacht; over
vervangende werkgelegenheid valt
niets te horen.
De EG had veel eerder een
verantwoordelijkheid kunnen nemen,
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door tijdig tot afspraken te komen over
een gezonde staalsektor, toen het nog
niet zo slecht ging. Maar ook nu kan de
EG zich beter van haar taak kwijten,
door een beter industriebeleid en door
zorg voor andere werkgelegenheid.
DE ENERGIESEKTOR
Er liggen goede mogelijkheden voor
een moderne en kleinschalige industrie
voor gedecentraliseerde
energie-opwekking (vooral wind- en
zonne-energie). De EG heeft hier echter
geen oog voor. Het beleid van de EG is
nog steeds afgestemd op kernenergie.
Behalve dat hiermee voor mens en
milieu onaanvaarbare risiko's worden
genomen, blijven vele mogelijkheden
voor nieuwe werkgelegenheid onbenut.
STIMULEREND BELEID NODIG
Weer dreigt de EG te falen, door te
weigeren een stimulerend beleid te
voeren. Zo ligt er een plan van het EVV
(het Europese Verbond van
Vakorganisaties, de vakbonden dus),
voor extra investeringen, voor een
bedrag van 1 % van het Bruto Nationaal
Produkt. De Europese werkgevers
(verenigd in UNICE), de meeste
Europese regeringen en de Europese
Kommissie willen daar echter niet van
weten. Niet zo verwonderlijk, als je ziet
welke mensen daar de dienst uit maken:
Lubbers, Thatcher, Kohl, Davignon. De
Rudings en Wagners van Europa dus.
Deze mensen staan een kil
boekhouders-beleid voor, waarbij van
alles weggesaneerd mag worden en de
werkloosheid ongekend hoog mag
oplopen. Als hun kasboek maar klopt.
Toch kan in het kader van de EG ook
wel een wat progressiever beleid
gevoerd worden. Dat blijkt uit het
afkondigen van drie richtlijnen tot
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen. Hierdoor is Nederland
gedwongen zijn sociale wetgeving in
progressieve richting te herzien. De
Nederlandse regering doet alle moeite
is het niet naar de letter dan toch
feitelijk deze richtlijn niet te hoeven
toepassen. Zo'n progressief element in
het EG-beleid is wel zeer sporadisch,
maar het vormt toch een hoopvol teken.
Op meer terreinen zou er door de EG
een progressief standpunt moeten
worden ingenomen. Maar helaas is dat

maar heel zelden he! geval.
Naar onze mening is dat niet zo
toevallig. Dat komt omdat de EG zich
sterk richt op het 'verbeteren van de
markt' en uitgaat van de vrije
konkurrentie van bedrijven. Die markt
raakt echter steeds meer in handen van
een klein aantal multinationale
ondernemingen. Zij weten hun stempel
op het hele ekonomische gebeuren te
drukken. Hun invloed op de EG is groot.
Juist vertegenwoordigers van grote
ondernemingen spelen een belangrijke
rol in de EG spelen! Zo komt
bijvoorbeeld de EG-kommissaris voor
industrie, Etienne Davignon zelf uit een
milieu van staalbaronnen.
Een versterking van de demokratische
krachten in Europa is broodnodig.
Vooral, omdat we ook ekonomisch een
gevaarlijke tijd tegemoet gaan. De
voortgaande automatisering schept
nieuwe gevaren en nieuwe
mogelijkheden. Het gaat er om, de
nieuwe mogelijkheden op te pakken, en
de gevaren af te wenden. Dat kan als we
kiezen voor een menselijke ekonomie.
Dat maakt die keuze ook des te
noodzakelijker:
voor zinvolle produktie
voor gelijkwaardigheid tussen
mannen en vrouwen
voor gebruik van schone en duurzame
energiebronnen
voor een kringloop-ekonomie
voor een demokratische ekonomie
voor gerichte stimulering van de
ekonomie.
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De EG is tot nu toe een sta-in-de-weg
voor deze progressieve keuzes. Te
weinig nog zijn de progressieve
bewegingen, en de belangen van de
mensen zelf, doorgedrongen op dit nivo.
Teveel nog wordt er bij de EG alleen
geluisterd naar grote ondernemers; veel
te weinig wordt er geluisterd naar
vakbonden, konsumentenorganisaties,
milieu-organisaties.
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