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De voorzittersverkiezingen bij sp.a en de manier
waarop ze worden gevoerd, worden door velen
gezien als onderdeel en orgelpunt van een al langer bestaande malaise in de partij. Toch vormen
ze ook een opportuniteit voor een diepgaande,
fundamentele en noodzakelijke reflectie over
waar de partij staat en naartoe moet.
Voor geen enkele formatie zou de transformatie
van decennialange bestuurspartij naar oppositiepartij gemakkelijk zijn. Zeker niet voor een
partij die al zoveel - gezien de electorale resultaten mislukte - vernieuwingsoperaties achter de
rug heeft. ‘Er is een fundamenteel nieuw verhaal
nodig’, aldus ook voormalig campagneleider
voor sp.a Fons Van Dyck in Het Nieuwsblad
(21/04/2015).
Wie ook voorzitter wordt, er wacht hem een
zware taak. En grote verantwoordelijkheid.
Te groot voor één man. De sp.a bleek in het
verleden geen ploegsport. Een van de cruciale

opdrachten is daarom de interne werking verbeteren. Zolang de buitenwereld denkt of voelt
dat er binnen de partij een kille wind waait, kan
ze niemand overtuigen. De nieuwe voorzitter en
zijn equipe moeten de heersende lusteloosheid
vervangen door trots.
Het verbeteren van die interne partijwerking
lijkt één van de belangrijkste voorwerpen van
de voorzittersstrijd, waarbij de uitdager vooral
op dat vlak het verschil lijkt te willen maken met
zijn voorganger. Het dubbelgesprek verderop in
dit blad geeft echter aan dat er ook op inhoudelijk vlak best wat verschillen te noteren zijn.
Dat is een goede zaak want er is een noodzaak
om de inhoudelijke lijn van de sociaaldemocratie (of is het socialisme?) te verduidelijken, te
verscherpen. En hoe zit dat nu met die gekke
‘a’ en baseline: socialistische partij anders of
sociaal-progressief alternatief? Hoe links of
centrum moet sp.a worden? Over deze funsampol 2015/5|1
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damentele, strategische partijlijn verschillen
de twee kandidaat-voorzitters van mening. De
stelling dat deze kiesstrijd enkel over persoonlijkheid en charisma gaat klopt niet.
Er zijn immers ook andere verschillen tussen
beiden. Uiteraard binnen de brede bedding
van de sociaaldemocratie. Maar zelfs dan zijn
ze niet zonder betekenis. Kort door de bocht:
Tobback mikt op centrumlinks, Crombez wil
meer naar links van dat centrum. De laatste
wint daarmee in scherpte, maar zoals Frank
Vandenbroucke onlangs in Veto stelde heeft
dat ook gevaren: ‘In Vlaanderen heeft links
een helderder en warmer verhaal nodig, maar
het mag zich niet opsluiten in het eigen gelijk.
(…) Maar moeten we per se linkser worden
omdat de anderen rechtser worden? In de jaren 1980 heeft Labour dat in Groot-Brittannië
geprobeerd als reactie op Thatcher, die steeds
rechtser en nationalistischer werd. Op de duur
was het socialisme in Groot-Brittannië dood.
Men had het midden moeten invullen.’
Rond veel thema’s heeft de partij veel werk.
Denk aan diversiteit en migratie. Voor iedereen
moeilijk, maar zeker voor sp.a omdat het publiek
waarop de partij zich richt(te) daarover verdeeld is. Grofweg waren er de voorbije decennia
drie inhoudelijk-strategische lijnen binnen het
Vlaamse socialisme. Er was de lijn Elchardus,
die vooral de meer traditionele, lager opgeleide
(arbeiders)achterban moest aanspreken: een
uitgesproken links discours op socio-economisch vlak gecombineerd met een kritischer
verhaal over multiculturaliteit met o.a. nadruk
op de plichten van allochtonen. Een andere lijn
gaat voor de stedelijke, hoger opgeleide groep
alsook de allochtone gemeenschap zelf en omarmt de superdiversiteit en benadrukt vooral
discriminatie en antiracisme. En er was de lijn
Stevaert: niemand tegen de borst stoten, laat ons

er vooral over zwijgen en focussen op thema’s
die potentiële kiezers wél verenigen. De voorbije
20 jaar zijn die verschillende strekkingen, deels
tegelijk deels achtereenvolgens, gevolgd. Het is
tijd voor een duidelijke keuze. Zoals verderop
blijkt, verschillen ook de kandidaat-voorzitters
daarover subtiel van mening.
Ook rond de corebusiness - werk en sociale
zekerheid - is meer debat nodig. De voorbije
jaren werd sterker de nadruk gelegd op een
‘rechten en plichten verhaal’, ook bekend als
‘voor wat hoort wat’. Intussen is dat verhaal
ook geclaimd door rechts. Hoe moet sp.a zich
daartoe verhouden? Hoe hard moet op (on)
voorwaardelijke rechten en plichten gewezen
worden? Waar ligt het fundamentele verschil
met het discours van anderen dat soms gelijkluidend kan zijn? Is de sprong voorwaarts met
het ‘basisinkomen’ een optie om de partij te
laten verschillen? Vooral Crombez zet dat in
de markt, maar de verschillen met Tobback
blijken ter zake klein.
Ooit komt het communautaire weer naar boven. Ook daarop was de positie van de sp.a de
voorbije jaren nogal dubbelzinnig. De partij
hervormt de staat, m.i.v. de splitsing van een
deel van de sociale zekerheid, is niet voor een
federale kieskring en stelde ook het dominante
nationalistische discours niet fundamenteel in
vraag. Maar waar staat de sp.a communautair,
straks twintig jaar na Het Sienjaal? Neemt ze
deel aan het debat over identiteit en wat die
betekent? En hoe verhoudt ze zich tot de Franstalige zusterpartij in eigen land? Daar horen we
beide kandidaten weinig over.
Over Groen des te meer: meer samenwerking
moet, maar na alle eerdere afwijzingen vraagt
de sp.a-voorzitter, wie het ook wordt, straks
niet meer de hand van Almaci. Maar vooraleer
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er ‘meer samenwerking’ kan komen, moet de
partij haar discours over milieuthema’s op een
lijn trekken. Onder Stevaert werd sterk ingezet
op het belang van het openbaar vervoer, als
onderdeel van het ruimere gratis-verhaal. Ook
zijn focus op verkeersveiligheid verbreedde het
thematische spectrum van het Vlaamse socialisme. Enkele jaren later zette men ook in op het
debat rond kernenergie. Maar de focus was de
voorbije jaren minder sterk. Groen werd roder
dan rood groener werd. Nog een aandachtspunt.
Zoals ook de relatie met andere progressieve
actoren. Beide kandidaten willen open staan
en zowat met iedereen van goede progressieve
wil samenwerken, maar concreet wordt het
nooit. Net nu een krachtig ‘alternatief ’ voor het
huidige meerderheidsbeleid meer van een aantal
burgerinitiatieven (bv. ‘Ringland’, ‘Hart boven
Hard’) komt dan van politieke partijen? Wat
doet sp.a daarmee? Beide kandidaten blijven
daarover te vaag.
En wat met de breuklijn stad-platteland, correcter in de Vlaamse context tussen stad en
randstad? In Vlaanderen stond het socialisme
traditioneel sterker in de steden, de christendemocratie meer daarbuiten. Nog maar tien
jaar geleden haalde sp.a ook een groot deel
van haar sterkte uit haar dominante positie in
grote steden. In Antwerpen vervelde ze zelfs tot
stadspartij. De tegenstelling stad-randstad is
meer dan geografisch: deels ook socio-cultureel.
Moet sp.a proberen om (nog) meer uitgesproken
een stadsbeweging te worden en op dat punt
de concurrentie aangaan met Groen en Open
VLD? Of moet de partij een apart verhaal ont-
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wikkelen voor al diegenen die buiten de stad
wonen en door andere progressieve partijen
minder bediend worden? Vlaanderen is dan
wel verstedelijkt, maar veel Vlamingen leven in
hun hoofd buiten de stad. Laat sp.a die liggen?
En wat met de houding tegenover de EU? Het
succes van bv. Syriza en Podemos heeft uiteraard te maken met hun specifieke context, maar
tegelijk roept die vragen op over het beleid van
de EU waarvan de fundamenten de voorbije
jaren ook mee door heel wat socialistische
regeringsleiders zijn gelegd. De deregulering
en privatisering die sinds de jaren 1990 vorm
kreeg, werd ook door de Vlaamse socialisten
niet fundamenteel in vraag gesteld. Zo’n tien
jaar geleden leek de sp.a even een eurokritischere koers te varen. En nu?
Kortom: de partij staat voor fundamentele inhoudelijke keuzes. Op breuklijnen die cruciaal
zijn voor sp.a. Niet op alle hoeft een radicale
keuze gemaakt te worden, maar het geheel moet
een scherper profiel opleveren. Daar zijn beide
kandidaten het over eens. De nieuwe voorzitter
moet als groepsleider mee helpen om knopen
door te hakken en de gemaakte keuzes charismatisch uitdragen en aan de m/v/x te brengen.
Het gaat om te veel thema’s om in één interview
diepgaand uit te spitten, maar het gesprek met
de twee kandidaten in dit blad legt iets meer
dan verwacht ook enkele verschillen bloot. Of
de winnaar een overgangspaus wordt dan wel
de partij naar de electorale heropstanding zal
leiden, kan enkel de toekomst uitwijzen. In elk
geval zal hij het niet alleen kunnen.

sampol 2015/5|3

SAMPOL_mei_2015.indd 3

5/19/2015 1:37:24 PM

QUO VADIS SP.A?

Linksaf, zo
snel mogelijk
Mark Elchardus

Het gaat al geruime tijd neerwaarts met de sociaaldemocratie, weliswaar met ups-and-downs. Een charismatisch
leider, een uitzonderlijke campagne kunnen even zorgen
voor een heuveltje in de lange neerwaartse helling. Om
die neerwaartse langetermijntrend echt te keren, is het
nodig de oorzaken ervan te kennen. Ik zie vijf maatschappelijke ontwikkelingen die de sociaaldemocratie niet
goed heeft verwerkt en die haar structureel verzwakken:
desindustrialisering, globalisering, liberalisering, diversifiëring en versymbolisering. In de toekomst moet de sociaaldemocratie democratischer, linkser en meer gemeenschapsgebonden. We moeten ophouden een partij van
de quasi liberale middeltjes te zijn om er weer een van de
grote linkse doelstellingen te worden.
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Welke samenleving willen wij? Hoe verwezenlijken we die?
Dat lijken me de twee wezenlijke vragen… en
ze zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden.
Het zal nooit beter gaan met de sociaaldemocratie als sociaaldemocraten niet heel duidelijk
zeggen waar zij met de samenleving naartoe
willen en waarom en hoezeer dat verschilt van
wat andere politieke bewegingen nastreven. En
die goede samenleving zal er nooit komen als de
sociaaldemocratie niet opnieuw een belangrijke,
doorslaggevende politieke beweging wordt.
DE NEERWAARTSE TREND ONTLEED
Het baat niet naar de toekomst te kijken, zonder
het verleden mee te nemen. Vooraleer we in dit
stuk de stapstenen aanreiken die de neerwaartse
trend kunnen ombuigen, detecteer ik eerst de
vijf struikelstenen die de sociaaldemocratie
structureel verzwakken.
Desindustrialisering
Door de desindustrialisering is het aantal arbeiders geslonken. De identiteiten ‘arbeider’ en ‘arbeidersbeweging’ gingen verloren. Sociologisch
gezien werd de arbeidersklasse vervangen door
de laaggeschoolden. Veel meer dan de beroepscategorie werd het onderwijsniveau bepalend
voor toegang tot de goede dingen van het leven.
De verschillen en ongelijkheden tussen laag- en
hooggeschoolden zijn schrijnend. We zijn, wat
materiële ongelijkheid, de sociale afstand en
de culturele verschillen tussen laag- en hooggeschoolden betreft, wat de kansen op sociale
mobiliteit betreft, weer een standenmaatschappij geworden.
Het aantal hooggeschoolden is spectaculair
gestegen en het aantal laaggeschoolden sterk
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gedaald. Op zoek naar een verbreding van hun
electorale basis gingen de voormalige arbeiderspartijen op zoek naar hooggeschoolden. Deze
leverden alras een deel van het electoraat en nagenoeg alle politieke kaders. Het is politiek ook
een aantrekkelijke groep, de sociaal bewogen
hoogopgeleiden. Maar de democratie werd snel
een diplomademocratie. De diepe maatschappelijke breuk tussen laag- en middengeschoolden
enerzijds, hooggeschoolden anderzijds, werd
binnen de sociaaldemocratische partijen geïmporteerd. De hooggeschoolden zetten de toon,
definiëren de problemen, bepalen de agenda,
reiken hun oplossingen aan en beslissen wat
weldenkend is… en blijken daarbij bijzonder
weinig voeling te hebben met de traditionele
achterban van de sociaaldemocratische partijen.
Van die laatsten hielden velen het na een tijdje
voor bekeken en stapten over naar extreemrechtse en populistisch rechtse partijen.
Globalisering
Globalisering hoeft niet negatief te zijn, maar
onder de condities geschapen door de globalisering zoals deze zich nu voltrekt, staan alle
werkende mensen bloot aan ontwikkelingen die
hun kansen op een goed leven bedreigen. Zij
worden in concurrentie geplaatst met mensen
die onder sociaal onaanvaardbare omstandigheden en tegen een hongerloon werken. Daardoor wordt concurrentie een race to the bottom.
Wie de slechtste arbeidsomstandigheden kan
afdwingen, krijgt de prijs. Op die manier doodt
globalisering echt ondernemerschap. Werknemers en werkgevers die het anders en beter willen aanpakken, krijgen in eigen land oneerlijke
concurrentie omdat de Europese wetgeving
via allerhande constructies wordt omzeild,
zonder dat de Europese Unie daar doeltreffend tegen optreedt. Door consumptiedrang
en de hoge kosten van het levensonderhoud
sampol 2015/5|5
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worden mensen ertoe gedreven producten te
kopen die onder onaanvaardbare omstandigheden worden geproduceerd, maar waartegen in
naam van een verkeerd begrepen vrijhandel niet
wordt opgetreden, tenzij via vrijblijvende acties
en oproepen ethisch te consumeren en even
vrijblijvende, en soms schijnheilige oproepen
maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
Vele mensen hebben de indruk dat de sociaaldemocratische partijen hen onvoldoende tegen dat
soort praktijken en concurrentie beschermen.
Dat ze niet vechten tegen de komst van een

Liberalisering
Via de Derde Weg hebben veel sociaaldemocratische partijen hun ideaal van individuele
vrijheid op basis van collectieve actie ingeruild
voor een liberaal mensbeeld. Zij aanvaardden
de liberale stelling dat er individualisering is,
dat het kapitalisme de mensen heeft bevrijd en
dat zij dus in veel grotere mate dan voorheen
individueel konden worden verantwoordelijk
gesteld voor wat er met hen gebeurt. In de praktijk werden en worden veel mensen verantwoordelijk gesteld voor dingen waar ze geen vat op

Nooit eerder werd er zoveel lippendienst bewezen aan individuele
vrijheid en tegelijkertijd zoveel gecontroleerd, geëvalueerd, gevisiteerd, gesanctioneerd… in feite zoveel vrijheid van de mensen
afgenomen.
wereld waarin het streven naar economische
vooruitgang gelijk wordt gesteld aan sociale
afbraak. Dat is een hard en niet volkomen terecht oordeel, maar inderdaad, via de zogeheten
Derde Weg zijn sociaaldemocraten veel te ver
mee gestapt met een liberaal verhaal van vrijhandel, zelfregelende markten, deregulering van de
internationale financiële markten, afbraak van
de sociale bescherming en van de moeizaam
opgebouwde arbeidswetgeving… maatregelen
allemaal die de capaciteit van overheden, de
reikwijdte van de democratie, de positie van de
werkende mensen en de bestaanszekerheid van
iedereen hebben ondergraven. Met het gevolg
dat in verschillende Europese landen de geijkte
achterban van sociaaldemocratische partijen nu
ten dele mee stapt met populistische vormen
van euroscepticisme en antiglobalisme of naar
extreemlinks verhuist in de hoop daar bescherming te vinden tegen deregulering en tegen de
groeiremmende liberale besparingsrecepten
van de Europese Unie.

hebben. Collectieve verantwoordelijkheid en
risico’s worden afgewenteld op individuen. Dikwijls krijgen de zwakste schouders de zwaarste
lasten te dragen.
Nooit eerder werd er zoveel lippendienst bewezen aan individuele vrijheid en tegelijkertijd
zoveel gecontroleerd, geëvalueerd, gevisiteerd,
gesanctioneerd… in feite zoveel vrijheid van de
mensen afgenomen.
In de naam van prestatie en efficiëntie werd
aan vele mensen de autonomie op het werk
ontnomen, werd hun de kans op beroepsfierheid ontnomen, de kans om te werken naar
eigen inzicht ontnomen… En dat heeft niet
geleid tot een betere samenleving, wel tot een
samenleving met meer stress, minder plezier in
het werk en hoge werkloosheid. Medeplichtigheid aan een dergelijk beleid is niet wat mensen
van de sociaaldemocratie verwachten.
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Diversifiëring
Diversiteit is een misnoemer. Diversiteit is geen
probleem. Mochten we in dit land honderd talen
spreken, het zou af en toe moeilijk zijn, maar er
zou nooit sprake zijn geweest van een ‘talenkwestie’, laat staan van een communautair conflict.
Diversiteit naar etnische of culturele oorsprong
is evenmin een probleem en de zogeheten ‘superdiversiteit’ nog minder. De absorbatiekracht
van onze samenleving is groot; grote delen van
de bevolking beschouwen diversiteit als een pluspunt. Het probleem is de aanwezigheid van een
voor het moderne Europa nieuwe en door de
meeste van haar gelovigen zeer traditionalistisch
beleden religie, de islam.
Dat probleem is tweeledig. De zeer gebrekkige
sociaaleconomische integratie van de moslims
zorgt terecht voor frustratie en boosheid bij een
deel van de bevolkingsgroep. Ze geeft ook aanleiding tot een aanpassing aan een leven van vervanginkomens en onzekerheden, wat bij een aantal
niet-moslims dan weer wordt beschouwd als een
grootschalige vorm van sociale fraude. Daarnaast
is er een gebrekkige mate van culturele integratie,
wat zich uit in grote verschillen in opvattingen,
gebrek aan wederzijds respect en gebrek aan
sociale integratie, aan contact tussen moslims
en niet-moslims. Bij een kleine minderheid van
moslims leidt dit alles tot radicalisering en een
actieve vijandigheid tegenover deze samenleving,
wat een aantal niet-moslims dan weer doet vrezen
voor een vergaande aftakeling van de sociale
cohesie en voor gewelddadige conflicten. Het is
onverantwoord deze problemen te beschouwen
als een probleem van diversiteit of van een gebrek
aan openheid en tolerantie.
In de meeste Europese landen hebben de sociaaldemocratische partijen geijverd voor een
snelle opname van nieuwe bevolkingsgroepen in
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de samenleving, via onder meer het snel toegang
geven tot de voorzieningen van de verzorgingsstaat en tot burgerrechten en politieke participatie. Omdat de sociaaleconomische en culturele
integratie, ondanks die maatregelen (volgens
sommigen precies ten gevolge van die maatregelen) niet goed is verlopen, heeft dit ertoe geleid
dat grote delen van de traditionele achterban de
sociaaldemocratie de rug toekeerden. Zij deden
dat omdat ze haar verantwoordelijk stellen voor
het laten groeien van een onderklasse die de
houdbaarheid van de sociale zekerheid bedreigt
en voor het onvoldoende verdedigen van de
Verlichtingsidealen die de sociaaldemocratie
al altijd hebben geïnspireerd.
Versymbolisering
De versymbolisering van de samenleving, zo
kan men de ontwikkeling beschrijven die er
dankzij de economische groei en de verzorgingsstaat toe heeft geleid dat het leven van de
mensen in mindere mate wordt bepaald door
de materiële condities waaronder zij leven. Het
denken, voelen en doen van mensen wordt nu,
gelukkig, in mindere mate gestuurd door de
vrees voor armoede. Andere factoren, zoals het
onderwijs dat zij genieten, de wijze waarop zij
zich informeren, de media… oefenen nu een
grotere invloed uit. De sociaaldemocratie, die
nochtans zelf een belangrijke rol heeft gespeeld
in het verwezenlijken van deze transitie, heeft
zich daar onvoldoende of op een verkeerde manier aan aangepast. Onvoldoende bijvoorbeeld,
omdat nog steeds wordt geloofd dat men via een
sociaaleconomisch beleid alle problemen kan
oplossen, ook dat van de culturele integratie.
Besturen wordt nog al te zeer en te exclusief
beschouwd als het geven van budgettaire en
financiële incentives. Daardoor kan sociaaldemocratisch besturen niet meer worden onderscheiden van liberaal besturen, van besturen
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alsof mensen eendimensionele individuen zijn,
alleen door eigenbelang gedreven, eigenlijk niet
meer dan het product van hun belangen en van
de materiële omstandigheden waaronder zij
leven. Zo’n pover mensbeeld past niet bij de
sociaaldemocratie. Daarin herkennen sociaaldemocraten zich niet. Voor hen zijn mensen
reëel, geen abstracte individuen, maar mensen
die man of vrouw, moslim, katholiek of atheïst,
arm of rijk… zijn, concreet, echt, van vlees en
bloed, verankerd in de samenleving.

haar verwezenlijkingen en alzo fundamenteel
vernieuwen. Dat betekent vandaag: democratischer, linkser en meer gemeenschapsverbonden. Of, zoals de slotzin van het prachtige Van
Waarde-essay van Monika Sie Dhian Ho, directeur van de Nederlandse Wiardi Beckman
Stichting, het zegt: ‘sociaaleconomisch naar
links, sociaal-cultureel naar binding en politiek
naar versterking van zeggenschap’.

De partij is, verblind door de mogelijkheden van
massacommunicatie, in grote mate een campagneteam geworden, waardoor de democratie
wordt herleid tot een stembusgang om de vier
jaar. Waardoor de partij ook maar eens om de
zoveel jaar, naar aanleiding van een verkiezing,
met de achterban spreekt. Daardoor wordt de
communicatie tussen de burgers en de partij
herleid tot wat de massamedia willen brengen.
Dat leidt ertoe dat mensen nog bitter weinig van
partijen en politiek verwachten. Zij hebben het
gevoel dat het vinden van een baan, een leefbare
woonomgeving, een goede school voor de kinderen, degelijke zorg als men ziek is, een goed
pensioen… een zaak van persoonlijke inzet
en wat geluk zijn. De rol en de mogelijkheden
van collectieve en politieke actie worden niet
meer gezien. Dat is nefast voor de democratie,
maar noodlottig voor partijen die het willen
opnemen voor mensen die op collectieve actie
zijn aangewezen om het goede leven te bereiken.
Die mensen blijven verweesd achter. Zelfs in een
land met opkomstplicht, nemen velen van hen
niet meer deel aan de verkiezingen.

Tussen de mensen en de politiek staat vandaag
een dubbele vervreemding. De mensen rekenen
niet meer op de politiek bij hun streven naar het
goede leven en de politiek luistert onvoldoende
naar hen, is al te vaak blind en doof voor de
verzuchtingen van de mensen.

Democratischer

DE NEERWAARTSE TREND OMBUIGEN

De sp.a moet de mensen weer laten ervaren dat
hun persoonlijke zorgen en wensen de kern van
het programma zijn. Op alle mogelijke manieren
moet naar de mensen worden geluisterd, en
moeten hun persoonlijke zorgen worden verbonden met de waarden waar de sociaaldemocratische beweging voor strijdt. De partij moet
weer beweging worden, mobiliseer-machine.
De partij moet het niet altijd eens zijn met de
vakbond en de mutualiteit, maar de banden met
die en andere middenveldorganisaties moeten
worden aangehaald, de synergie kan en moet
veel groter worden. Het is van cruciaal belang
dat burgerinitiatieven en partijwerking met
elkaar verweven zijn, niet los staan van elkaar.
Als partijen zich losmaken van burgerinitiatieven worden het zwevende kiesmachines.
Als burgerinitiatieven zich ver van politieke
partijen houden, worden het kleine, roerige,
onrepresentatieve en vluchtige clubjes.

De sociaaldemocratie moet politiek bedrijven
vanuit haar kernwaarden, verder bouwen op

Waar mensen zich organiseren en mobiliseren
rond hun belangen, zorgen en dromen moeten
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onze middenveldorganisaties en de partij hen
helpen en ondersteunen. Politiek moet veel minder een periodieke mobilisatie rond verkiezingen worden, meer een constante bedrijvigheid
van politiek actieve burgers die zich mobiliseren, die gelijkaardige persoonlijke problemen
en wensen bundelen en er publieke issues van
maken, deze mediatiseren, op de agenda van
de politiek plaatsen, in samenwerking met deskundigen en ambtenaren mogelijke oplossingen
uitwerken, deze via partijprogramma’s naar
de verkiezingen en het parlement brengen, en
uiteindelijk vertalen in regelgeving en andere
beleidsinstrumenten.
Partijen moeten politiseren wat het leven van
de mensen beroert, niet zwijgen ter wille van
mogelijke verdeeldheid bij de eigen achterban.
Er grijpt een enorme verschuiving van bevoegdheden naar de Europese Unie plaats, en dit
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welk beleidsniveau de samenleving die wij
wensen het best kan worden gerealiseerd en
de bevoegdheden in functie daarvan verdelen.
Linkser
Dit was een klassensamenleving. Het is nu
door de toenemende verschillen tussen laag- en
hoogopgeleiden weer een standenmaatschappij
geworden. Om de ongelijkheid te verminderen,
de kloof tussen de onderwijsstanden enigszins
te dichten en de dynamiek van de standenmaatschappij te breken, dient gewerkt aan betere
kansen in het onderwijs, betere kansen op de
arbeidsmarkt en meer en beter werk.
In het onderwijs volstaat het niet gelijke kansen
of een zogeheten level playing field te bieden.
Daarvoor zijn de ongelijkheden te groot en te
hard geworden. Streven naar enigszins gelijke

Partijen moeten politiseren wat het leven van de mensen beroert,
niet zwijgen ter wille van mogelijke verdeeldheid bij de eigen achterban.
wordt door de middenpartijen ternauwernood
gepolitiseerd, ternauwernood aan de kiezer
voorgelegd. Men hoort vooral de eurosceptische
populisten. Europa moet centraler komen te
staan in alle verkiezingen. We moeten streven
naar meer Europa waar we het nodig hebben,
voor het reguleren van de banken en de financiële markten of voor de rechtszekerheid van de
mensen, bijvoorbeeld. We moeten bouwen aan
een Europa dat groei stimuleert en niet afremt,
dat ongelijkheid verkleint en niet laat toenemen.
We gaan van staatshervorming naar staatshervorming in dit land en ook dat wordt door de
sociaaldemocratische partij ternauwernood
gepolitiseerd. We moeten de vraag stellen op

kansen impliceert nu compenserend beleid:
compenseren voor de kansarmoede van kinderen uit kansarme gezinnen, dikwijls gezinnen
van laaggeschoolde ouders. Dat beleid kan,
in nog grotere mate dan vandaag het geval is,
de vorm aannemen van hogere subsidies voor
scholen met een concentratie van kansarme leerlingen, het oriënteren van de beste leerkrachten
en schooldirecteurs naar die scholen, het opzetten van betere leerlingvolgingsystemen om alzo
sneller en doeltreffender te kunnen ingrijpen
en bijsturen als de schoolloopbaan dreigt te
ontsporen. De contacten met de ouders van
de kinderen en jongeren die afhaken, moeten
intenser worden. Er moet ook doeltreffender
worden opgetreden tegen spijbelen, want ook
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dit vergroot de kansarmoede. Voor kinderen
uit kansarme gezinnen is het ook belangrijk
dat zij vroeg in een gepaste vorm van opvang
kunnen verblijven, waar ook veel aandacht is
voor hun intellectuele ontwikkeling en taalvaardigheid. De lange zomervakantie is nefast
voor de kinderen uit kansarme gezinnen. Die
moet worden ingekort.
Terwijl men alle leerlingen maximale ontwikkelingskansen moet bieden, kan het niet de bedoeling zijn iedereen naar het hoger onderwijs

Telkens als de werkloosheid stijgt, duikt de
vraag op of werk nog wel een centrale plaats in
ons leven moet bekleden, of het beschikbare
werk niet moet worden herverdeeld, of de productiviteitswinst niet moet worden omgezet in
een drastische arbeidsduurverkorting, of arbeid
en inkomen niet van elkaar moeten worden
losgekoppeld via een basisinkomen. Nog los
van de vraag naar de financiële implicaties van
het basisinkomen (betekent het de afbouw van
de verzorgingsstaat?) steunt het pleidooi voor
die maatregel op een verkeerde inschatting van

Nodig is niet een basisinkomen, maar een basisbaan.
te sturen. Het doel van onderwijs en verheffing
is niet een zo hoog mogelijk diploma voor iedereen, maar wel iedereen, absoluut iedereen de
competenties laten verwerven die het mogelijk
maken een waardig, bevredigend en productief leven te leiden, ten volle sociaal, cultureel,
politiek en economisch te participeren. Voor
kinderen uit kansarme gezinnen veronderstelt
dit bijzondere aandacht voor hun kansen op de
arbeidsmarkt en voor de basiscompetenties die
nodig zijn om in deze samenleving te leven en
te overleven, om er bijvoorbeeld zijn rechten te
laten gelden. Het impliceert ook meer aandacht
en middelen voor het volwassenenonderwijs.

wat werk voor de meerderheid van de mensen
betekent. Arbeid is veel meer dan een manier
om geld te verdienen. Het is een morele aangelegenheid, een kwestie van plicht, een middel
tot verbondenheid met anderen, een middel tot
ontplooiing en ontwikkeling, een belangrijk
bestanddeel van de identiteit. De overgrote
meerderheid van de mensen heeft geen renteniersmentaliteit, houdt zelfs niet van renteniers
noch van mensen die, hoewel ze kunnen werken,
toch op de kap van de gemeenschap willen teren.

Ook als de scholen hun uiterste best doen en
het beleid hen daarin optimaal ondersteunt,
zullen er nog steeds jongeren zijn die met heel
beperkte, in een aantal gevallen ontoereikende
competenties de school verlaten. Een degelijke
verzorgingsstaat moet de mensen niet alleen zo
goed mogelijk toerusten, maar moet ook een
goed leven en bestaanszekerheid bieden aan
degenen die slecht toegerust zijn of wier gezondheid hun arbeidsmarktparticipatie bemoeilijkt
of onmogelijk maakt.

De markt slaagt er duidelijk niet in de behoefte
aan werk te koppelen aan de behoefte zich nuttig te maken, zich verbonden en gewaardeerd
te voelen, fier te zijn op wat men doet, zich te
ontplooien in het werk, via het werk iets voor
de anderen te doen. Het is echter absurd dat
manifeste marktfalen te willen opvangen met
een basisinkomen of het herverdelen van het
‘beschikbare werk’ (die term alleen al!). We
moeten naar meer en beter werk.

Arbeid moet veel lonender worden, vermogen
moet zwaarder worden belast.

Nodig is niet een basisinkomen, maar een basis-
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baan: iedereen die de school verlaat met de nodige basiscompetenties en die wil werken, moet
kunnen werken en dat werken moet een weg
bieden naar meer kansen op de arbeidsmarkt,
naar meer competenties. Dat moet onze utopie
zijn. Wij zijn geen partij voor of van renteniers.
We moeten dingen maken die de wereld wil.
De economie dient geheroriënteerd van een
renteniersmentaliteit naar ondernemerschap
en een vierde industriële omwenteling. Daarop
moeten de fiscaliteit, het investeringsbeleid en
de opleidingen worden afgestemd. In het onderwijs moet een grotere nadruk komen te liggen op
ambachtelijkheid, op technologie en op wetenschap. De innovatiekracht van het onderzoek
moet worden verstevigd en de koppeling tussen
wetenschapsbeleid, R&D en productie moet
intenser worden. De sociaaldemocratie moet
terug naar haar grote traditie van maatschappelijke hervorming. Niet vervallen in een liberaal
verhaal van onmacht en ‘er is geen alternatief ’.
Ons zeker niet neerleggen bij het geloof dat enkel wat sociaal kan worden gecompenseerd voor
de nefaste gevolgen van het mondiaal, financieel
kapitalisme. Wel doen wat al altijd werd gedaan.
Het kapitalisme beteugelen, ombuigen tot een
economische orde die zowel groei als sociale
vooruitgang mogelijk maakt.
We moeten weg van de liberale recepten die
naar crisis leiden, die het goede werk vernielen,
een bijstandsklasse scheppen, een renteniersmentaliteit stimuleren en de meest dringende
behoeften onvervuld laten.
De ontwikkeling van de persoonlijke diensteneconomie kan een groots project worden. Velen
die diensten en zorg nodig hebben, kunnen
die vandaag niet betalen. Een doeltreffend en
voldoende dekkend stelsel van zorgverzekering
moet verder ontwikkeld worden, dat het moge-
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lijk maakt de persoonlijke diensteneconomie
te ontplooien.
De laatste decennia werden, in het kader van
een verkeerd begrepen efficiëntiestreven, veel
ondersteunende diensten ‘weggerationaliseerd’.
De poetsvrouw die fier was op haar gebouw en
die je daarop kon aanspreken, werd vervangen
door een bedrijf dat ‘doorrationaliseerde’ en
mensen uiteindelijk liet werken in minder propere lokalen, met in het beste geval een moeilijke, onpersoonlijke, trage en meestal nietwerkende klachtenprocedure. Het resultaat
is een vermindering van de kwaliteit van het
leven en het werk.
Een groot deel van de mensen, zeker van de
jonge mensen, zoekt vandaag ontplooiing in
het werk. Zij willen werk dat boeiend is en dat
daarom ook absorberend mag zijn. Misschien is
dit wel de belangrijkste grondstof waarover we
beschikken in een economie die noodgedwongen vooral moet steunen op betrokkenheid
en creativiteit. Maar die jonge mensen willen
tegelijkertijd investeren in het gezin, investeren in de opvoeding van hun kinderen. Deze
samenleving biedt hen nog steeds geen goed
evenwicht tussen gezin en werk, een evenwicht
dat niet veronderstelt dat het ene, bijvoorbeeld
via een loopbaanonderbreking, wordt opgeofferd aan het andere. De voorzieningen moeten
nog bedacht en verwezenlijkt worden die een
waarlijk eigentijdse, moderne levensloop mogelijk maken, een inrichting van het leven die
is aangepast aan de wensen en ambities van de
jonge mensen.
Gemeenschapsafbakening
Het internationalisme is een wezenlijk bestanddeel van de sociaaldemocratie. Het veronderstelt de natie; het veronderstelt een gemeensampol 2015/5|11
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schap van lotsverbondenheid, van mensen die
rechten en plichten delen en een demos vormen.
Binnen de grenzen van de natie, en dankzij die
grenzen, kunnen de rechten van de burgers,
ook van de zwakste burgers worden verdedigd.
‘La nation est le seul bien des pauvres’ - de natie
is het enige bezit van de armen - zei de Franse
socialistische voorman Jean Jaurès.
De sociaaldemocratische utopie is een wereld
van naties waarin de waarden van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid de grondslag vormen
van de rechten en de plichten die de mensen binden. Die droom kan niet worden verwezenlijkt
door naties en grenzen te vernielen, maar door
binnen die grenzen via sociale strijd te streven
naar vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid en
op die manier samenlevingen te bouwen waarin
de levensomstandigheden voldoende gelijk zijn
opdat zij naar elkaar toe zouden kunnen groeien. Ook de Europese Unie moet op die manier
worden benaderd, als een vergaande vorm van
samenwerking van naties die langzaam, en niet
altijd even rechtlijnig en niet allemaal op hetzelfde ritme, naar elkaar toegroeien.
Globalisering heeft het belang van grenzen weer
verduidelijkt. De invloed van het liberalisme
en de verwoede pogingen een wereld te scheppen waarin de vermogensongelijkheid steeds
groter kan worden, hebben ertoe geleid dat die
grenzen onvoldoende werden bewaakt, waardoor de capaciteit van de natie om rechten te
garanderen en binding te verwezenlijken, sterk
is afgezwakt. Daarom is gemeenschapsafbakening een nieuwe, belangrijke opdracht voor de
sociaaldemocratie. Gemeenschapsafbakening
streeft naar het herstel van de grenzen die het
mogelijk maken een gemeenschap te zijn die
haar leden beschermt en een actor te zijn op
het internationale niveau.

De deregulering van de financiële markten heeft
de nationale economieën tot een speelbal van
speculanten gemaakt. De internationale actie
van sociaaldemocratische partijen moet in de
eerste plaats gericht zijn op een her-regulering
van de financiële markten, op het scheppen van
een wereldorde waarin economische en sociale
vooruitgang voor alle naties mogelijk is, waarin
economische groei gepaard gaat met sociale
opbouw, niet afhankelijk wordt gemaakt van
sociale afbraak.
De wijze waarop de globalisering zich nu voltrekt,
vervalst de concurrentie. Het is op zich goed dat
economische productie de toets van de concurrentie moet doorstaan, maar dan van een eerlijke
concurrentie, een concurrentie in termen van
creativiteit, innovatiekracht, doeltreffendheid
en efficiëntie, niet een concurrentie zoals die
vandaag onder invloed van de globalisering tot
stand komt: een race naar zo goedkoop mogelijk
werk, zo slecht mogelijke arbeidsomstandigheden, zo weinig mogelijk werkzekerheid en zo
veel mogelijk ongelijkheid. We moeten door
invoerbeperkingen en heffingen landen stimuleren om hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren.
Ondernemers dienen ondersteund en geholpen
om via creativiteit en innovatie, niet via sociale
afbraak, concurrentiëler te worden.
Mensen willen werkzekerheid. Dat is een belangrijk fundament van bestaanszekerheid, een
grondslag waarop een bevredigend leven kan
worden gebouwd. Werkzekerheid kan echter
niet meer worden geboden als de globalisering niet via gemeenschapsafbakening onder
democratische controle wordt gebracht. De
huidige tendens in Europa lijkt de andere kant
op te gaan. Vooral de laaggeschoolden en zelfs
de middenklasse worden daar het slachtoffer van. Goede jobs worden vervangen door
wegwerpjobs, door precaire statuten, door
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schijnzelfstandigen. De spelregels die er zijn
om mensen goed werk te geven, worden meer en
meer omzeild. Dat dient dringend onmogelijk
te worden gemaakt.
Het afbouwen van de moeizaam opgebouwde
arbeidswetgeving, het omzeilen van die wetgeving, het laten groeien van een leger uitgebuite
illegalen, het laten groeien van een onderklasse,
het cultiveren van een bijstandscultuur… het
zijn allemaal manieren waarop het neoliberale
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Binnen de sociaaldemocratie zijn er mensen
die het internationalisme voor kosmopolitisme
hebben geruild. Een aantal deden dat omdat ze
kozen voor een liberaal mens- en maatschappijbeeld waarin vlot grenzen worden overschreden; waarin mensen volatiel zijn, gaan naar
waar ze hun talenten best kunnen valoriseren.
In de echte wereld emigreren echter weinig
mensen om hun talenten te valoriseren. Er zijn
nu eenmaal bitter weinig mensen die vertrekken uit rijke landen naar andere rijke landen.

Men kan het leven van de inwoners van dit land, vooral van de
meest kwetsbaren, niet langer hypothekeren door ongecontroleerde
immigratie van mensen die niet voldoen aan de voorwaarden om
snel economisch, sociaal en cultureel in deze samenleving te worden
opgenomen.
beleid van de laatste decennia de kansen op een
goed leven in een rechtvaardige samenleving
heeft ondergraven. De sociaaldemocratie moet
zich daar radicaal tegen verzetten, door iedereen
en vooral de meest kansarmen betere kansen te
bieden, door mensen uit de illegaliteit te halen,
door de strijd tegen discriminatie hard te voeren, door te activeren, iedereen de competenties
en attitudes en goesting te laten verwerven die
een bevredigende en productieve participatie
aan de samenleving mogelijk maken.
Die doelstellingen zijn onhaalbaar als de immigratie niet onder controle wordt gebracht en
de sociaaleconomische en culturele integratie
niet wordt bevorderd. Men kan het leven van
de inwoners van dit land, vooral van de meest
kwetsbaren, niet langer hypothekeren door
ongecontroleerde immigratie van mensen die
niet voldoen aan de voorwaarden om snel economisch, sociaal en cultureel in deze samenleving te worden opgenomen.

Een kleine fractie van de bevolking doet dat en
slechts een kleine fractie van die kleine fractie
doet dat omdat de aantrekkingskracht van het
andere land groot is. De meesten gaan tegen
hun goesting, bitter zelfs omdat ze door een
gebrek aan kansen worden weggeduwd uit het
land waar hun roots liggen, hun familie woont en
waar ze liefst willen leven. En uit de arme landen
vluchten de mensen om, als ze onderweg niet
stikken in een container, vermoord worden of
verdrinken, in de rijke landen een onderklasse
te vormen. De wereld is nu eenmaal heel anders
dan de liberale theorietjes hem voorstellen.
Een andere, waarschijnlijk belangrijker drijfveer
van het kosmopolitisme is medemenselijkheid,
medelijden met de mensen die zo wanhopig
zijn dat ze hun leven riskeren om hier in een
vochtige kelderkamer te komen wonen en te
worden uitgebuit. Dat is het nobele motief van
het kosmopolitisme. En die motivatie, die medemenselijkheid moeten we koesteren. Maar we
sampol 2015/5|13
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moeten er tevens over waken dat dit niet leidt tot
objectieve medeplichtigheid met mensenhandelaars en uitbuiters van illegalen, met de pogingen
om de verzorgingsstaten te ondergraven, met
regimes die in naam van een religie of door corruptie gedreven de ontwikkeling van hun land
fnuiken, systematisch armoede, verdrukking,
frustratie en geweld kweken en daarom hun burgers op de vlucht jagen. Dat probleem kan niet
worden aangepakt door de grenzen te openen.
Het vergt een aangepaste vorm van ontwikkelingshulp, het vergt plaatselijke vluchtelingenhulp
en onder bepaalde omstandigheden vergt het ook
militaire interventie. En voor de mogelijkheid dat
doeltreffend te doen, moeten sociaaldemocraten
ook durven ijveren.
Gemeenschapsafbakening is geen gemeenschapssluiting. Of het nu gaat om wetenschap,
bedrijf, overheidsadministratie, politie, leger,
onderwijs,… we moeten innoverende mensen
van waar ook ter wereld hier kansen geven. We
moeten kansen geven aan alle mensen die kunnen aantonen dat zij tot deze samenleving willen
en kunnen bijdragen. Dat veronderstelt niet het
onmogelijk maken van immigratie, maar het
controleren van immigratie. Het veronderstelt
ook dat immigratie wordt gekoppeld aan minimale eisen tot integratie: de kennis van de taal,
de bekwaamheid in het eigen levensonderhoud
te voorzien.
De immigratie uit het verleden heeft geleid tot

een belangrijke nieuwe bevolkingsgroep, de
moslims en tot verschillende minderheden. Het
behoort tot de sociaaldemocratische traditie
open te staan voor nieuwe groepen, de godsdienstvrijheid van die groepen te garanderen,
hen het recht te geven de symbolen van hun
belijdenis te dragen en te helpen zoeken naar
een harmonieus evenwicht tussen het bewaren
van eigenheid en de aanpassing aan de basiswaarden van de samenleving. De grote groep
moslims in dit land is sociaaleconomisch achtergesteld. Sociaaldemocraten kiezen de kant
van achtergestelde groepen, strijden samen met
hen voor vooruitgang en emancipatie, tegen
discriminatie en achterstelling. Daarom heeft,
in het licht van haar traditie en haar waarden, de
sociaaldemocratie een bijzondere band met de
moslims en met andere minderheidsgroepen.
En die bijzondere band geeft sociaaldemocraten
ook de plicht samen met die mensen te streven
naar een volwaardige en hechte opname in deze
samenleving. Dat moet inderdaad samen met
die groepen gebeuren, luisterend naar hen, lerend van hun ervaringen, maar het moet in alle
openheid en eerlijkheid gebeuren. Het gaat om
het samen bouwen aan een waarlijk democratische, seculiere welvaartsstaat. Daarin passen
geen haat, onderdrukking, vervolging van ‘afvalligen’, homofobie, racisme, antisemitisme,
fundamentalisme of onzinnige complottheorieën. Wie dat wil bestrijden, is welkom. Wie
dat wil bevorderen of oogluikend tolereren, is
dat niet.

Mark Elchardus
Socioloog en redactielid Samenleving en politiek
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QUO VADIS SP.A?

Eco-socialisme als
nieuw groot verhaal
Marc Le Bruyn

In tijden van instabiliteit op wereldniveau, klimaatverandering en ecologische crisis, is er
meer dan ooit behoefte aan het herdenken van de ideologische en programmatorische basis
van de linkerzijde in het algemeen en van de socialistische beweging in het bijzonder. Er
is nood aan een nieuw ‘groot verhaal’, dat mobiliserend werkt en tegelijkertijd een beeld
schetst van een nieuwe post-kapitalistische economie en samenleving. Dat groot verhaal
moet eco-socialistisch zijn door het streven naar een meer rechtvaardige samenleving te
verbinden aan een duurzame economie. Vanuit enkele duidelijk omschreven basisdoelstellingen kan er dan worden gewerkt aan een krachtig links politiek programma. We proberen
hier enkele krachtlijnen voor een dergelijk eco-socialistisch alternatief te schetsen.

DE NASLEEP VAN 25 MEI
De verkiezingen van mei 2014 vonden voor de
sp.a plaats in een sfeer van inhoudelijke en organisatorische crisis, waardoor het voeren van een
goede verkiezingscampagne erg moeilijk was.
Inhoudelijke crisis? We hadden toch een vernieuwingscongres achter de rug, met een ‘sterk’
nieuw programma als resultaat? Dat viel dan
toch niet op tijdens een campagne, die zwalpte
en allerminst radicaal was in het afwijzen van het
te verwachten rechtse beleid. Achteraf was er wel

grote opluchting dat de partij, niettegenstaande
die crisis, toch niet volledig ten onder was gegaan.
Het resultaat in de provincie West-Vlaanderen
gaf bovendien aan dat electorale afkalving voor
de partij geen onvermijdelijk proces voor was.
Daarna kwamen er de eerste aarzelende stappen in een politieke omgeving die ons al lang
niet meer bekend was: een rechts beleid op alle
niveaus, afscheid van 25 jaar ononderbroken regeringsdeelname en de gedwongen catacomben
van de oppositie, waarin we ons niet onmiddelsampol 2015/5|15
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lijk konden oriënteren. De moeilijke aanpassing
aan dat nieuwe gegeven heeft de crisis van de
partij verder uitgediept. Daar zijn verschillende
redenen voor: een oppositierol die niet uit de
verf komt, stuurloosheid door een gebrek aan
leiding, partijstructuren die voor een groot stuk
disfunctioneel zijn geworden. Als je niet wint, heb
je bovendien weinig vrienden. Ook dat hebben
we gevoeld: mensen gaven er de brui aan en we
hadden weinig te bieden om nieuwe mensen aan
te trekken. We leven bovendien in een politiek
klimaat van verrechtsing, wat overigens een uitda-

kelijk het eeuwige leven heeft. Als historisch wereldsysteem, ontstaan in de 15de-16de eeuw, loopt
het volgens hem zelfs op haar laatste benen en zal
het vervangen worden door ‘iets anders’ waarvan
we nog niet weten wat dat precies zal inhouden. In
elk geval staan we daardoor voor een chaotische
historische periode die enkele tientallen jaren kan
duren en die niet echt aangenaam zal zijn voor de
mensheid en waarvan de afloop niet te voorspellen
valt.1 Wallerstein heeft het dus niet over een socialistische revolutie of het ontstaan van een socialistisch systeem, maar over een lange periode van

Het is duidelijk dat een vernieuwing van de sp.a tegelijkertijd moet
sporen met een vernieuwing van de volledige linkerzijde in Vlaanderen. Daarvoor is de ontwikkeling van ideeën nodig, die niet
worden voortgejaagd door de waan van de dag.
ging voor de gehele politieke en maatschappelijke
linkerzijde zou moeten betekenen.
Om uit die organisatorische en inhoudelijke
crisis te geraken zijn er geen kant en klare oplossingen. Veel denkwerk is nodig. Bovendien
is het duidelijk dat een vernieuwing van de sp.a
tegelijkertijd moet sporen met een vernieuwing van de volledige linkerzijde in Vlaanderen.
Daarvoor is de ontwikkeling van ideeën nodig,
die niet worden voortgejaagd door de waan
van de dag. Dat is ook de bedoeling van deze
tekst: enkele ideeën meegeven, die hopelijk iets
bijdragen aan het debat. Er moet daarbij buiten
de traditionele lijntjes worden gekleurd. Oude
vormen en gedachten zijn gelukkig sterfelijk.
VOORBEREID ZIJN OP EEN LANGDURIGE SYSTEEMCRISIS
Immanuel Wallerstein, de grondlegger van de
wereld-systeemtheorie, heeft er al op gewezen dat
het mondiale kapitalistische systeem niet noodza-

mondiale instabiliteit. Enkele tendensen zijn nu al
duidelijk. Zo verliezen natiestaten hun regulerende
impact. De ‘staat’ zelf wordt minder en minder
relevant in het sturen van de maatschappij. In zijn
uiterste consequentie leidt dat tot ‘mislukte staten’,
met alle rampzalige maatschappelijke gevolgen
vandien. Een tweede tendens is de uitputting van
de aarde en de klimaatcrisis, die de toekomst van
de gehele mensheid bedreigt en die in feite ook
het gevolg is van de degeneratie van het mondiale
kapitalistische systeem.
Le capital au XXIeme siècle van Thomas Piketty
geeft een cijfermatige bevestiging van de Catch22
waarin het mondiale kapitalisme zich bevindt. De
lange kapitalistische bloeiperiode na de Tweede
Wereldoorlog gaf aanleiding tot een ongebreideld geloof in het systeem, omdat de welvaart
blijkbaar steeds verder toenam en verdeeld werd.
Ondertussen toont het kapitalisme weer duidelijk zijn ware aard: de kloof tussen een steeds
kleinere groep rijke kapitalisten en de rest van
de wereldbevolking wordt almaar groter doordat

sampol 2015/5|16

SAMPOL_mei_2015.indd 16

5/19/2015 1:37:25 PM

Marc Le Bruyn

het kapitaal meer en meer geconcentreerd wordt
in de handen van een steeds kleinere groep. De
conclusie van Piketty is dat die extreme kapitaalsconcentratie de houdbaarheid van het systeem
sterk ondermijnt. Ook dat is een illustratie van
de systeemcrisis waarin we ons bevinden.
Het uitzichtloze Palestijns-Israëlisch conflict,
Syrië, de afloop van de aanvankelijk zo bejubelde Arabische Lente, de massa-emigratie uit
Afrika en andere gedestabiliseerde regio’s, de
oorlog in Oekraïne,… het zijn tekenen aan de
wand dat we op wereldvlak in een bijzonder
onstabiele periode zijn gekomen. Het is geen
ver-van-ons-bed-show meer. De gevolgen van
de mondiale instabiliteit zijn tot in de kern van
onze eigen samenleving voelbaar. We kunnen
hier maar beter op voorbereid zijn.
DE VERWORVENHEDEN VAN DE EUROPESE DEMOCRATIE
De vraag is dus: hoe kunnen we ons daar het
best op voorbereiden en wat zijn de politieke
consequenties die we daaruit moeten trekken?
We hebben er alle belang bij dat we de systeemcrisis met zo weinig mogelijk collateral
damage kunnen overwinnen om tot een nieuw
evenwicht te komen, maar dan in een duidelijk
beter sociaaleconomisch en politiek (wereld)
systeem dan dat wat we nu kennen. Met andere
woorden: het resultaat van een maatschappelijke vernieuwing moet zijn dat we in een beter
functionerend systeem terechtkomen, dat democratischer, eerlijker en ook veel duurzamer
is. Een systeem waarbinnen het mogelijk moet
zijn het leefmilieu te redden, de klimaatopwarming terug te draaien en armoede uit de
wereld te helpen. We moeten vooruit denken
over een ‘post-kapitalistisch’ systeem. De 20ste
eeuw heeft ons wel geleerd dat het opbouwen
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van een nieuwe samenleving, na een revolutionaire omwenteling, niet tot het paradijs op
aarde leidt. Het geloof in de maakbaarheid van
de mens is meer een filosofische contructie, dan
een basis voor een haalbaar politiek alternatief.
Het enige valabele en werkzame politieke alternatief op de korte termijn is het bewaren en versterken van de democratische verworvenheden.
Want die hebben ons behoed voor onmenselijke
dictaturen en voor heel wat conflicten, die in het
verleden op een oorlog zouden zijn uitgedraaid.
De democratie, waarvoor zovele generaties hebben gevochten, staat door de systeemcrisis onder
zware druk. Het geloof in politieke partijen, en in
via verkiezingen tot stand gekomen beleid, is snel
aan het tanen. Ook de opkomst van ondemocratische uiterst-rechtse stromingen is symptoom en
gevolg van die systeemcrisis: bange mensen zullen
zich nog liever afzetten tegen zondebokken dan
op zoek te gaan naar solidariteitsmechanismen.
Een belangrijk onderdeel van de verbreding
en de uitdieping van de politieke democratie
is het verder bouwen aan een democratisch
en eengemaakt Europa. Wat voor een vorige
generatie, die de Tweede Wereldoorlog en de
naweeën ervan heeft meegemaakt, een vanzelfsprekendheid was, wordt nu immers meer dan
ooit in vraag gesteld.
Maar om ook dit kortetermijnperspectief waar
te kunnen maken, hebben we een mobiliserend
politiek project nodig dat de harten en de hoofden van de mensen verovert. Daarmee komen
we tot de kern van ons betoog: wat moet er op
dit ogenblik aan de linkerzijde gebeuren?
HET STRATEGISCHE PROJECT VAN
LINKS
Een strategisch project moet de vorm aannesampol 2015/5|17
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men van een realistische utopie. Realistisch,
omdat het een geheel van strijdpunten moet
bevatten die haalbaar zijn, als er een draagvlak
voor wordt gevonden. Utopisch, omdat het in
het perspectief wordt geplaatst van een betere
samenleving, die niet alleen het dagelijkse leven
van de mensen ten goede komt, maar ook zorgt
voor een duurzaam omgaan met de wereld,
het leefmilieu, het klimaat en de natuurlijke
rijkdommen. Je kan dat een eco-socialistisch
project noemen.
De aanzet van een dergelijk eco-socialistisch
project kan vertrekken vanuit drie essentiële
principes, die de basis kunnen vormen voor een
eigentijds politiek programma, dat uiteindelijk
geen optelling van allerhande maatregelen is,
maar een visie geeft op een toekomstige betere
samenleving. We geven hier een onvolledige
werkhypothese. Er ontbreken elementen, zoals
welke rol we aan de overheid toekennen in het
verankeren van solidariteitsmechanismen.
Waar we vooral voor pleiten is dat een partij,
die de ambitie heeft een betere wereld mogelijk
te maken, een nieuw groot verhaal moet kunnen vertellen. Dat kan het best gebeuren door
zich te profileren rond enkele zeer duidelijke
kernwaarden, van waaruit de rest van het programma kan volgen. Het is met die zeer duidelijk
en radicaal te formuleren kernwaarden dat een
partij, of een bredere linkse politieke stroming,
een herkenbare smoel krijgt.
DE DRIE ASSEN VAN EEN ECO-SOCIALISTISCH PROJECT
De eerste as: ‘Stedelijkheid’
Onder andere Benjamin Barber2 wijst op het
grote belang van steden voor onze toekomstige
samenlevingsvormen. Dat is een wereldfeno-

meen, dat in landen in ontwikkeling nog veel
pregnanter is dan in Europa. Maar ook in Vlaanderen wordt er onder andere door de Vooruitgroep3 en de denktank Oikos4 nagedacht over
wat stedelijkheid hier kan betekenen.
Vlaanderen is op zich al een sterk verstedelijkt
gebied. Dat zal in de nabije toekomst alleen
maar duidelijker worden. De prognoses van de
bevolkingsaangroei van bijvoorbeeld Antwerpen spreken daarover boekdelen. De Vlaamse
grondstroom is echter historisch doordrongen
van een ver doorgeschoten aandacht voor het
platteland en het verspreid wonen in dorpskernen. Er heerst nog altijd een diepgaande
heimwee naar dat vroegere dorpsleven. Dat is
een van de illusies waarop de sterkte van de ‘plattelandspartij’ bij uitstek, de christendemocratie,
gestoeld was. Het huidige succes van de N-VA
kan ook voor een groot stuk daaraan worden
toegeschreven. Tekenend daarbij is het verzet
tegen tramlijnen die de rand met de stad verbinden: ze zouden stedelijke problemen naar de
rustige verkavelingsdorpen kunnen exporteren.
De praktijk toont aan dat de verknochtheid van
de Vlaming aan zijn dorp tot heel wat problemen
leidt: een chaotische ruimtelijke ordening, quasi
onoplosbare mobiliteitsproblemen, verdwijnen
van natuur, onbetaalbaarheid van wonen op het
platteland, enzovoort. Dat is voor veel mensen,
en niet noodzakelijk degenen die onderaan de
sociale ladder staan, een belangrijke aansporing
om toch in de stad te gaan wonen. Ook in Vlaanderen heeft de stad dus de toekomst, ook al is
er op dat vlak nog geen echte mentale omslag.
Een eco-socialistisch project zet volop in op
maatregelen die tot leefbare steden leiden.
Dat gaat van betaalbare woningen, over het
bestrijden van luchtvervuiling en fijn stof tot het
stimuleren van ‘stadslandbouw’. In elk geval is
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er daarover voor een sociale en ecologische linkerzijde een aantrekkelijk politiek programma
te schrijven.
Maar wat dan met de rand van de stad, waar
toch een belangrijk deel van de werkende bevolking woont? We kunnen het ons toch niet
permitteren om ons politiek terug te trekken in
de stad, en tegelijkertijd het platteland als politiek wingewest aan de rechterzijde overlaten?

Eco-socialisme als nieuw groot verhaal

op de mobiliteitsproblemen. Een leefbare stad
zal ook de bewoningsdruk op het platteland
verminderen, omdat meer mensen geneigd zullen zijn in de stad te gaan wonen.
Inzetten op stedelijkheid is geen vanzelfsprekendheid, maar het kan worden vertaald in aansprekende politieke eisen, die ook in de rand
als muziek in de oren van de mensen moeten
klinken. Voor links ligt hier een heel terrein braak.

De enorme scores van de N-VA op 25 mei 2014,
bijvoorbeeld in de Antwerpse rand, kunnen voor
een groot deel worden toegeschreven aan het
zich afsluiten van de stad, althans voor wat de
woonfunctie betreft. Het heeft te maken met
angst voor sociale achteruitgang. Die angst is
een belangrijke verklaringsgrond voor de keuze
voor een conservatief politiek project.

De tweede as: Zelforganisatie en het belang van
het publieke domein

Het komt er dus op aan het gezamenlijke belang
tussen werkmensen in de stad en op het platteland duidelijk te maken. Een van de sleutels

Politieke zelforganisatie moet een onderdeel
zijn van het herstellen van het vertrouwen in
democratische processen. Het verzet tegen de

Een eco-socialistisch project maakt werk van
zelforganisatie van de 99%. Het gaat daarbij om
politieke zelforganisatie, economische zelforganisatie en het heroveren van het geprivatiseerde
publieke domein.

Inzetten op stedelijkheid is geen vanzelfsprekendheid, maar het
kan worden vertaald in aansprekende politieke eisen, die ook in de
rand als muziek in de oren van de mensen moeten klinken. Voor
links ligt hier een heel terrein braak.
daartoe is dat een leefbare stad een groene rand
veronderstelt. Een stad die zich ongeordend
als een olievlek uitbreidt en het laatste groen
opslorpt, is niet het toekomstbeeld van de stad
als samenlevingsvorm dat we voor ogen moeten
hebben. Het in stand houden van die groene
rand vereist dus evengoed politieke actie.
Een leefbare stad én een leefbaar platteland
veronderstelt bijvoorbeeld goede verbindingen,
met voorstadsnetten, die een antwoord bieden

Oosterweelverbinding in Antwerpen is op dat
vlak exemplarisch: het toont aan dat bewuste
burgers, die in staat zijn zich stevig te organiseren en te verankeren, een reële impact op
belangrijke politieke beslissingen kunnen hebben. Even belangrijk is de vaststelling dat een
dergelijke beweging ook in staat is om werkbare
alternatieven te formuleren, die gestoeld zijn
op een sterke inhoudelijke basis. De toekomst
van de democratie ligt in het versterken van
dergelijke politieke zelforganisatie: het maakt
sampol 2015/5|19
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duidelijk dat mensen in staat zijn hun lot in
eigen handen te nemen, wat het vertrouwen in
democratische processen zal doen toenemen.
Economische zelforganisatie in al zijn mogelijke
verschijningsvormen zal steeds belangrijker
worden in het bestrijden van de gevolgen van
de kapitalistische economische crisis. Door
ook daar het lot in eigen handen te nemen, kan
worden duidelijk gemaakt dat die crisis door
solidair samenwerken kan worden gekeerd.
Coöperatieve banken en verzekeringsmaatschappijen, aankoopcoöperaties en productiecoöperaties grijpen terug naar de roots
van de socialistische beweging. Een moderne
coöperatieve gedachte kan zeer mobiliserend
werken, omdat dat ook het zelfvertrouwen van
de mensen zal ten goede komen. Coöperaties
zorgen ook voor samenlevingsopbouw, integratie en emancipatie. Ook voor andere nieteconomische knelpunten, zoals bijvoorbeeld
wachtlijsten in de zorg, kan de coöperatieve
gedachte oplossingen aanbieden.
In die moderne coöperatieve gedachte kunnen ook de mogelijkheden van Peer-to-Peer
alternatieven worden verwerkt. 5 Belangrijk
element in het Peer-to-Peer denken is dat het
grote mogelijkheden biedt voor innovatie: productinnovatie, procesinnovatie en zeker ook
maatschappelijke innovatie. Een post-kapitalistische, duurzame samenleving staat of valt met
haar mogelijkheid voortdurend te vernieuwen
en met betere, meer duurzaam geproduceerde
producten te komen.
Het is ook belangrijk dat de publieke ruimte en
openbare dienstverlening, die evengoed voor
economische ontwikkeling zorgt maar tijdens
de neoliberale vloedgolf van het einde van de
vorige eeuw is geprivatiseerd, uit de logica van

de kapitalistische winstmaximalisatie worden
gehaald. Of er moeten nieuwe publieke of coöperatieve structuren worden ontwikkeld, die de
geprivatiseerde structuren uit de markt prijzen
en overbodig maken.
Een en ander moet ook gezien worden in een
niet-aflatende strijd tegen het consumentisme dat
niet alleen de aarde uitput, maar ook de samenleving ‘ongelukkiger’ maakt. De treurigheid van
de shoppingcentra als het Wijnegem Shopping
Center zorgt niet voor een beter leven. Het verzet
tegen gedrochten als Uplace is een bij uitstek
anti-kapitalistisch verzet tegen dat opgelegde
consumentisme. Consumentisme maakt steden
onleefbaar, zorgt voor slechte producten, leidt
tot slavernij in de landen waar die goedkope
producten worden gemaakt. Ook de ideeën van
Rutger Bregman zijn op dat vlak verhelderend.6
Veel initiatieven ontstaan aan de basis. Het
is niet aan een politieke partij om die initiatieven te claimen. Wat een linkse politiek wel
kan waarmaken, is het terrein effenen om die
initiatieven alle mogelijke kansen te geven. Dat
zal zich uiteindelijk ook politiek vertalen in
een vooruitgang van de progressieve krachten.
De derde as: de eco-socialistische beweging is een
cultuurbeweging
Om de hoofden en de harten van de mensen te
veroveren moet een eco-socialistisch project
bij uitstek ook een cultuurproject zijn. Cultuuruitingen worden steeds meer vermarkt
en in commerciële keurslijven gedrukt. Dat
zorgt voor verschraling en vervreemding. Een
emancipatorische beweging geeft ruimte aan
het groeien en bloeien van cultuur in zijn meest
brede uitingen. Als men de brede culturele wereld achter een dergelijk project kan scharen,
dan heeft dat een ongekende mobiliserende
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kracht. Daarvan zijn in de geschiedenis genoeg
voorbeelden te vinden. De stimulering van die
brede cultuur moet dus opnieuw een speerpunt
van politieke actie zijn.
Cultuur appeleert ook aan een grote behoefte
van mensen om samen te komen, om een gemeenschap te vormen. Ook dat geeft kracht.
Tom Lanoye zegt daarover in een recent Humointerview: ‘Ik vind dat de traditionele linkse partij
opnieuw moet worden uitgevonden (…) Onze
seculiere kerken, de theaters bieden volgens mij
uitkomst: daar kan kunst nog mensen samenbrengen’. 7
Met deze drie principes - duurzame en leefbare
samenlevingsvormen, zelforganisatie en co
operatie en een mobiliserende cultuurbeweging

Eco-socialisme als nieuw groot verhaal

Voor de sp.a moeten er op korte termijn twee
zaken gebeuren:
- het werken aan het grote verhaal: een echt
ideologisch manifest met een eco-socialistische
toekomstvisie die verder reikt dan de volgende
stembusslag;
- het stimuleren van interne diversiteit en politiek debat binnen de partij.
De tweede doelstelling is zelfs noodzakelijk om
de eerste te kunnen waarmaken. We zouden kunnen verwijzen naar het Roodboek van de Jongsocialisten in de jaren 1970, dat geleid heeft tot
een toentertijd gemoderniseerde socialistische
partij, die overtuigd naar links zwenkte en die
daardoor sterk kon groeien. Het verdwijnen van
een goed georganiseerde linkse stroming, zoals
Nieuw Links in de jaren 1980 en begin jaren 1990,

Voor de middellange termijn moet worden nagedacht over een
nieuwsoortige politieke partij of beweging, die aansluit bij een andere, meer participatieve vorm van democratie, die de traditionele
representatieve democratie met zijn instellingen overstijgt.
- kan men al een heel eind op weg voor het opstellen van een stimulerende toekomstvisie. Dat
wil niet zeggen dat men zich tot deze principes
moet beperken. Dit is enkel een aanzet.
‘QUE FAIRE?’
De uitslag van de verkiezingen van mei 2014
heeft ondertussen rechtse regeringen aan de
macht gebracht. Het gevoerde beleid slaat soms
met verstomming, met de onbarmhartigheid
waarmee de zwakken in de samenleving worden
aangepakt. Ook al zijn er lichtpunten dat het
verzet tegen dat beleid snel vorm krijgt, toch zal
de oppositieperiode enige tijd duren. Die tijd
moet worden gebruikt om een strategie uit te
werken en een ruk naar links voor te bereiden.

heeft ook aanleiding gegeven tot een verschraling
van het interne partijdebat en het afkalven van
een duidelijke maatschappijvisie. In elk geval kan
een stimulerende debatcultuur voor nieuw bloed
zorgen. Zo kunnen we opnieuw mensen uit het
brede middenveld en uit de culture wereld warm
maken voor ons partijproject.
Tegelijkertijd moet er onbeschroomd worden
gepraat met partijen en stromingen buiten de
partij over wat bindt en scheidt en over mogelijke gezamenlijke acties. Met een sterk, mobiliserend eco-socialistisch programma zal de
sp.a klaar zijn voor een dergelijk gesprek en zal
de partij haar waarde kunnen bewijzen voor de
noodzakelijke maatschappelijke modernisering
en de aanpak van de diepgaande systeemcrisis.
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Voor de middellange termijn moet worden
nagedacht over een nieuwsoortige politieke
partij of beweging, die aansluit bij een andere,
meer participatieve vorm van democratie, die
de traditionele representatieve democratie met
zijn instellingen (klassieke partijen, gemeentebesturen, parlementen) overstijgt. De toekomst
is aan participatie, aan het beleid van betrokken
burgers, via nieuwe vormen van politieke actie,
zoals blijkt uit de volksbeweging die ontstaan
is rond de Antwerpse mobiliteitsproblemen.
Georganiseerde en geïnformeerde burgers zijn
best in staat alternatieve beleidslijnen uit te stippelen, los van (en desnoods tegen) de bestaande
beleidsstructuren. In de toekomst zal beleid
meer en meer op die manier tot stand komen:
door participatie van burger en samenspraak
met degenen die het beleid uitvoeren.8
We moeten er tot slot van doordrongen worden
dat een partij een middel is om iets ten goede
te veranderen in de samenleving en geen doel
op zich. Het in vraag stellen van de eigen partij en van de eigen structuren en (al dan niet
persoonlijke) belangen, zal een opdracht zijn

voor de gehele linkerzijde. Er zit in een partij als de sp.a heel wat disfunctionaliteit. De
structuren zijn niet echt geschikt om mensen
samen te brengen. Veel te veel zijn ze vehikels
om persoonlijke ambities waar te maken. In
een samenleving waarin zelfbeschikking en
zelforganisatie steeds belangrijker worden, is
het ook noodzakelijk politieke structuren op te
zetten die die zelfbeschikking en zelforganisatie
een kader geven.
Hiervoor zijn veel ideeën aan te brengen, maar
één daarvan is dat de partij in haar basisactiviteiten veel meer moet opgaan in de brede linkse
stroming die er in Vlaanderen zeker bestaat. Als
we stellen dat de sp.a een kristallisatiepunt van
dergelijke linkerzijde moet kunnen zijn, betekent dat niet noodzakelijk het louter versterken
van de eigen partij. Het betekent wel: aanwezig
zijn daar waar het nodig is, mensen een stem
geven, ideeën met elkaar confronteren,…
Dat proces zal niet vanzelf en vlotjes verlopen,
maar als we erin geloven, komen we er ooit wel.
Venceremos!

Marc Le Bruyn
Voorzitter sp.a Ranst
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De moed om utopisch te zijn
Thomas Decreus en Christophe Callewaert
“Wish I didn’t have to go to work tomorrow”, he said.
“Don’t, then. Stay home.”
“No. I guess I’ve got to go.”
Richard Yates, Revolutionary Road

De voorzittersverkiezingen van de Vlaamse socialisten vinden plaats onder een slecht gesternte. Wie een blik werpt op de cijfers moet erkennen dat de sociaaldemocratie electoraal
gezien historisch zwak staat. Die electorale zwakte is niet het gevolg van de eventuele afwezigheid van sterke leidersfiguren of een paar slechte campagnes. De crisis waar de sociaaldemocratie voor staat is er één die structureel is. Wie het roer bij de Vlaamse socialisten ook
moge overnemen, van belang is dat een analyse van die structurele malaise serieus wordt
genomen. Enkel zo kan op termijn een kentering teweeg gebracht worden. Enkel zo krijgen
we een hernieuwde hegemonie van links.

In deze bijdrage willen we de structurele neergang van de sociaaldemocratie analyseren in
termen van het door Gramsci ontwikkelde
begrip hegemonie. Hegemonie is een begrip
dat verwijst naar het dominant worden van
een specifiek vertoog over de maatschappij.
Met die dominantie gaat steeds een bepaalde
machtsschikking tussen verschillende groepen in de samenleving gepaard. Wij zullen die
machtsschikking in de eerste plaats interpre-

teren in termen van een verhouding tussen
arbeid en kapitaal. We vertrekken daarbij van
de constatering dat de verhouding arbeid en
kapitaal evolueerde van een compromis naar
een hernieuwde confrontatie ten voordele van
kapitaal. Het is die hernieuwde confrontatie,
in samenhang met structurele tendensen, die
volgens ons de neergang betekende voor de naoorlogse hegemonie van de sociaaldemocratie.
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Wij willen echter meer doen in deze bijdrage dan een zoveelste analyse bieden van de
neergang van de sociaaldemocratie. Naar het
einde van dit essay toe willen we ook aantonen dat er niet te onderschatten opportuniteiten zijn voor een nieuw links verhaal. Een
verhaal dat de potentie heeft om hegemoniaal
te worden. Voorwaarde hiertoe is wel een radicale heroriëntering en het achter ons laten
van enkele van de voornaamste premissen
waarop de sociale welvaartsstaat is gebaseerd.
DE HEGEMONIE VAN DE SOCIAALDEMOCRATIE
In de dertig jaar na de Tweede Wereldoorlog
was de sociaaldemocratie hegemoniaal. Dat
wil niet zeggen dat alle sociaaldemocratische
partijen per definitie met de electorale winst
gingen lopen, maar wel dat het politieke programma en bijhorende weltanschauung van
de sociaaldemocraten in grote mate gedeeld
werd door concurrerende politieke krachten.
Vrijwel alle politieke krachten van betekenis
gingen ervan uit dat ongebreideld kapitalisme
geen leefbare samenleving voortbrengt, dat
een democratische politiek gestut moet worden door een sociale politiek en dat structureel
sociaal overleg meer soelaas brengt dat klassenconflict. Deze nieuwe consensus werd ook
erkend en toegejuicht in de Frankfurt Declaratie
(1951), het document waarin de naoorlogse
sociaaldemocratische partijen hun belangrijkste principes en streefdoelen uiteenzetten.
Artikel 5 van de Frankfurt Declaratie luidt:
‘In many countries uncontrolled capitalism is
giving place to an economy in which state intervention and collective ownership limit the scope
of private capitalists. More people are coming to
recognise the need for planning. Social security,
free trade unionism and industrial democracy
are winning ground. This development is largely

a result of long years of struggle by Socialists and
trade unionists. Wherever Socialism is strong, important steps have been taken towards the creation
of a new social order’.1
Dit citaat is belangrijk omwille van twee redenen. Ten eerste toont het aan dat sociaaldemocraten de naoorlogse politiek genegen waren.
Ze beschouwden de naoorlogse orde in belangrijke mate als een realisering van hun eigen
programma en hun eigen politieke strijd. Ten
tweede wordt impliciet erkend dat er een politieke consensus ontstaan is rond het programma
van de sociaaldemocratie. Een consensus die
partijgrenzen overschrijdt en het kader schept
waarin de naoorlogse politiek vorm krijgt. Met
andere woorden, in de Frankfurt Declaratie is er
een zelfbewustzijn van de hegemoniale positie
die sociaaldemocraten innemen.
De hegemonie van de sociaaldemocraten materialiseerde zich in het tot standkomen van de
welvaartsstaat. De welvaartsstaat is de meest
tastbare uiting en tegelijk de belangrijkste
verwezenlijking van de sociaaldemocratische
hegemonie. Hoewel de concrete implementatie
van de welvaartsstaat verschilt van land tot
land, kunnen we toch enkele basisprincipes2
onderscheiden die bepalend zijn voor de welvaartsstaat van na de Tweede Wereldoorlog:
1) Een zo groot mogelijke door de staat gegarandeerde werkgelegenheid. De welvaartsstaat
gaat terug op het principe dat er werkgelegenheid voor iedereen kan worden gecreëerd. Het
is de staat en niet de markt die zich hiervoor
borg stelt. Indien nodig gaat de staat actief jobs
creëren door middel van planning of tewerkstelling in de publieke sector.
2) Inkomenszekerheid. De welvaartsstaat garandeert inkomenszekerheid voor de burgers.
Enerzijds door het voeren van een loonpolitiek
die onder andere minimumlonen vastlegt, an-
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derzijds door het invoeren van een verzekeringsstelsel dat behoedt voor risico’s zoals ziekte en
werkloosheid.
3) Sterke progressieve belastingen. De welvaartsstaat handhaaft een sterke herverdelingspolitiek. De zwaarste schouders worden geacht de
zwaarste lasten te dragen.
4) Economische democratie en overleg. Er worden
reguleringen ontworpen met betrekking tot
veiligheid, arbeidsuren en inspraak op de werkvloer. Om tot dergelijke afspraken te komen
gaan werknemers en werkgevers met elkaar in
dialoog. Dit zowel op het niveau van het bedrijf,
sector als regionaal en nationaal.
HISTORISCH BLOK
Een hegemonie komt niet zomaar tot stand. Dat
geldt ook voor de hegemonie van de sociaaldemocratie. Antonio Gramsci, de Italiaanse filosoof die het concept hegemonie ontwikkelde,
wees erop dat het dominant worden van een
politiek narratief steeds het resultaat is van een
samenspel tussen structuur en superstructuur.
Dit noodzakelijke samenspel tussen structuur
en superstructuur wordt vaak uit het oog verloren. Traditionele marxisten neigen ernaar om de
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positie in. Als marxist ging Gramsci ervan uit
dat het geheel van economische verhoudingen
de condities schept voor wat politiek mogelijk
is. Maar dat betekent niet dat we moeten mee
stappen in een deterministisch verhaal waarin
economische verhoudingen bepalend zijn voor
de politiek. Voor Gramsci gaat het er eerder om
dat het geheel van economische verhoudingen
de krijtlijnen bepalen voor wat politiek mogelijk
is. Maar die krijtlijnen zijn ruim getrokken, en
binnen het gebied dat ze afgrenzen bestaat er
een ruime waaier aan historische mogelijkheden. Economische verhoudingen leiden dus
nooit tot één bepaalde politieke uitkomst. De
politiek blijft een grote mate van autonomie
bewaren ten opzichte van de economie. Bovendien kan de politiek uiteraard ingrijpen in het
geheel van economische verhoudingen en deze
wijzigen. Het is dus niet enkel de structuur die
op de superstructuur inwerkt, de superstructuur
werkt evengoed in op de structuur. Er bestaat
een constante wisselwerking tussen beide.
Dit alles is van belang als we willen begrijpen
hoe en waarom een bepaald politiek narratief
hegemoniaal wordt. De creatie van een hegemonie is in de eerste plaats een werk van poli-

Een succesvol politiek narratief moet de heersende economische verhoudingen op betekenisvolle wijze kunnen duiden en zich ook enten
op het potentieel dat in die verhoudingen aanwezig is.
rol van de structuur - de economische verhoudingen - als bepalend voor de superstructuur
te beschouwen. Hedendaagse interpretatoren
van Gramsci kennen dan weer een bepalende
rol toe aan de superstructuur: het zijn politieke
evoluties die economische verhoudingen vormgeven, en niet andersom.
In dit debat nam Gramsci vooral een midden-

tieke articulatie. Er moet een politiek discours
ontwikkeld worden dat een coherente en bevattelijke weltanschauung uitdraagt. Een dergelijke
weltanschauung wordt volgens Gramsci ontwikkeld en uitgedragen door politieke partijen en,
indien succesvol, gereproduceerd doorheen de
verschillende geledingen van de civiele samenlevingen (onderwijs, media, opvoeding, …).
Maar een hegemonie is niet enkel het gevolg
sampol 2015/5|25

SAMPOL_mei_2015.indd 25

5/19/2015 1:37:26 PM

Thomas Decreus en Christophe Callewaert

De moed om utopisch te zijn

een sterk en coherent narratief. Wil een politiek
narratief echt hegemoniaal worden, dan kan
het niet losstaan van de structurele ontwikkelingen. Een succesvol politiek narratief moet
de heersende economische verhoudingen op
betekenisvolle wijze kunnen duiden en zich ook
enten op het potentieel dat in die verhoudingen
aanwezig is. Wanneer een politiek narratief
daarin slaagt, dan spreekt Gramsci over een
historisch blok. 3 De notie van het historisch
blok verwijst naar het op elkaar passen van een
bepaald narratief en bepaalde structurele ontwikkelingen. In praktijk uit zich dit in specifieke
machtsschikking tussen bepaalde groepen in
de samenleving.
De hegemonie van de sociaaldemocratie en de
materialisering daarvan in de welvaartsstaat
kan worden begrepen als een historisch blok
dat een bepaalde machtsschikking tussen arbeid
en kapitaal inhield. Georganiseerde arbeid en
kapitaal waren aan elkaar gewaagd, wat zich
uitdrukte in het compromis dat ze met elkaar
sloten. Er zijn drie belangrijke, structurele factoren die dit compromis mogelijk maakten. Ten
eerste werden de eerste decennia na de Tweede
Wereldoorlog gekenmerkt door een vrij spectaculaire economische groei. OESO-landen
kenden een gemiddelde groei van vier procent
in de jaren 1950 en van vijf procent in de jaren
1960. Die groei ging gepaard met een quasi
volledige tewerkstelling en een keynesiaans
geïnspireerd economisch beleid. Ten tweede
was de economie vooral nationaal geïntegreerd
en georganiseerd. Internationale handel vond
voornamelijk plaats tussen landen met vergelijkbare arbeidsrechten. Het leidde ertoe dat er geen
neerwaartse druk op lonen of arbeidsrechten
ontstond. Ten derde bestond er een systemische
competitie tussen kapitalisme en communisme.
Europese elites hadden er alle baat bij om aan te
tonen dat een gemengde economie zowel sociaal

als economisch beter functioneerde dan een
centraal geleide planeconomie. De naoorlogse
welvaartsstaat moest het spook van de revolutie
verdrijven door het te overtreffen.4
BARSTEN IN DE CONSENSUS
De hegemonie van de sociaaldemocratie en de
welvaartsstaat, in combinatie met de structurele
tendensen die haar mogelijk maakten, leidde
tot een ongeziene welvaartsstijging. De periode tussen 1945 en 1975 wordt daarom soms
aangeduid als Les Trentes Glorieuses. Lonen en
productiviteit waren hoog, consumptiemogelijkheden namen toe en het sociale vangnet
was performatief. 5 Maar toch doen we er goed
aan om die drie decennia niet te verheerlijken. Onder de spectaculaire welvaartsstijging
broeide de existentiële onrust. De fordistische
arbeidsorganisatie die kenmerkend was voor
de dertig glorieuze jaren en waar de welvaartsstaat tevens op teerde, hielden een disciplinerende, seksistische, bureaucratische en uiterst
conformistische samenleving in stand. Het is
het type samenleving dat op de korrel werd
genomen door schrijvers als Salinger (Catcher
in the Rye), Miller (Death of a Salesman) en Yates
(Revolutionary Road).
In de schoot van glorieuze welvaartsstaat ontstond toenemend verzet tegen het conformisme
dat ermee samenhing. Aanvankelijk waren het
vooral intellectuelen en kunstenaars die zich
roerden. Er was de beat generatie in de VS en
de Lettristische Internationale in Frankrijk
(waaruit later de Situationisten zouden ontspruiten) die zich steeds meer gingen afzetten
tegen de gevestigde normen. In plaats van het
conformisme dat zo kenmerkend was voor de
jaren 1950 werden individuele autonomie, authenticiteit, vrijheid en zelfexpressie naar voor
geschoven als centrale waarden. Het waren ook
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die waarden die centraal zouden staan in de
wereldwijde protestbeweging die mei ‘68 was.
Mei ‘68 kan het best begrepen worden als een
linkse revolte tegenover de sociale consensus.
Het was een golf van protest die potentialiteiten
van de welvaartsstaat verder wou uitbuiten en
zich tegelijk keerde tegen het consumentisme
en het conformisme dat de welvaartsstaat met
zich meebracht. In die zin was mei ‘68 de laatste grote opstoot van een tegendiscours dat
zich ter linkerzijde van de hegemoniale soci-
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valt betekent dat immers een kantelen van de
machtsbalans ten voordele van kapitaal. Want
wanneer arbeid schaars wordt, kan kapitaal
zijn eisen opleggen aan arbeid in plaats van
andersom. Het was een evolutie die door kapitaal bewust als strategie werd verdergezet.
Naast toenemende werkloosheid was ook globalisering een strategie om winsten te maximaliseren
en zich te onttrekken van de macht van georganiseerde arbeid en natiestaat. Door toedoen van
globalisering werden bedrijven transnationale

De hegemonie van de sociaaldemocratie en de welvaartsstaat
kwam vanaf de jaren 1970 steeds meer onder druk te staan. Deze
toenemende druk vertaalde zich in een reële machtskanteling ten
voordele van kapitaal en ten nadele van arbeid.
aaldemocratie bevond. Een tegendiscours dat
echter in de jaren na ‘68 steeds meer voor de kar
gespannen werd van een rechtse kritiek op de
welvaartsstaat. De kritiek op de bureaucratische
staat bijvoorbeeld werd overgenomen door het
rechtse kamp. Dat kamp eigende zich ook de
verdediging van de individuele autonomie toe.6
Deze cultureel-politieke verschuiving ging
gepaard met veranderingen op een structureel niveau. Vanaf begin jaren 1970 trad een
‘stagflatie’ op: de economie stagneerde en de
inflatie steeg. Onder meer de oliecrisis van
1973 was een cruciale factor in het verder aanwakkeren van de stagflatie. Na verloop van tijd
liet zich dit ook voelen op de arbeidsmarkt:
de quasi volledige tewerkstelling waardoor
de dertig glorieuze jaren gekenmerkt werden,
verdween. In dezelfde periode onttrekt de private sector zich ook steeds uitdrukkelijker van
het sociale compromis. De toenemende werkloosheid bood daartoe een uitgelezen kans.
Eenmaal quasi volledige tewerkstelling weg-

netwerken die zich vestigen in die landen die
de laagste loonkost of het beste fiscaal regime
kunnen garanderen. In die zin betekende het een
emancipatie van het kapitaal ten opzichte van de
politieke macht. Die emancipatie ging gepaard
met de opkomst van supranationale instellingen
zoals het Internationaal Monetair Fonds en de
Wereldbank die de globale markt structureren.
Het zijn deze structurele tendensen die er, in
combinatie met de culturele kritieken en veranderende arbeidsprocessen, voor zorgden dat
de hegemonie van de sociaaldemocratie en de
welvaartsstaat vanaf de jaren 1970 steeds meer
onder druk kwam te staan. Deze toenemende
druk vertaalde zich in een reële machtskanteling
ten voordele van kapitaal en ten nadele van arbeid. De welvaartsstaat en de sociaaldemocratie
werden in het defensief gedrongen door deze
machtsverschuiving waardoor haar politieke
speelruimte drastisch verkleinde. Deze defensieve positie en beperkte speelruimte houdt
aan tot vandaag.
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DE CRISIS DIE NOOIT VERGING
De structurele tendensen die leidden tot de
ondergang van de hegemonie van de sociaaldemocratie zijn niet verdwenen. Ze zijn enkel
sterker geworden. De economie is sinds de jaren
1970 steeds globaler geworden en de werkloosheid blijft hoog. De vraag is daarom niet:
hoe kunnen we globalisering en werkloosheid
tegengaan? Eerder dienen we te vertrekken van
de vraag welke systemische ingrepen mogelijk
zijn in tijden van globalisering en werkloosheid
om de machtsbalans opnieuw te doen kantelen,
zodat een hegemonie van links mogelijk wordt.
Op theoretisch niveau circuleren reeds een
aantal pistes om de machtsbalans te doen keren.
Als antwoord op de economische globalisering
houdt Thomas Piketty een pleidooi voor een
internationale vermogensbelasting. Dit zou
inderdaad een erg belangrijke correctie kunnen
betekenen op de globalisering. Voor velen is een
internationale vermogensbelasting utopisch.
Maar een internationale vermogensbelasting
is in se niet utopischer dan het nastreven van
een globale vrije markt. Bovendien bestaat er
reeds een supranationaal kader dat die globale
markt organiseert en reguleert. Dat kader zou
op termijn verder uitgebouwd kunnen worden
om vormen van internationale vermogensbelasting te organiseren. Wat vooral ontbreekt
is de politieke wil om werk te maken van een
vermogensbelasting, zowel op nationaal als
internationaal niveau.
Een gelijkaardige politieke wil ontbreekt om
op fundamentele wijze na te denken over het
fenomeen werkloosheid. Zowel de linker- als de
rechterzijde van het politieke spectrum gaat er
impliciet van uit dat we kunnen terugkeren naar
een quasi volledige tewerkstelling, dat sociale
rechten moeten worden gekoppeld aan betaalde

arbeid en dat een voltijdse, vaste loopbaan de
norm is. Tegenover deze dominante ideeën
steekt de waarheid schril af. Economische groei
vertaalt zich in steeds minder jobcreatie omdat er steeds meer kan worden geproduceerd
door minder mensen tewerk te stellen. Dat is
ook de onderliggende logica van het kapitalistische productieproces. Het nastreven van
winstmaximalisatie veronderstelt het aannemen van zo weinig mogelijk personeel en het
nastreven van een maximum aan efficiëntie.
Daarenboven betekent het bestaan van een
hoge, structurele werkloosheid een strategisch
voordeel voor kapitaal. Kapitaal heeft er dus
alle belang bij dat zo weinig mogelijk jobs gecreëerd worden. Heden ten dage worden we
steeds meer geconfronteerd met de effecten
van die logica. Er zijn steeds minder jobs en de
bestaande jobs zijn precair geworden. Halftijdse
arbeid, flexibele loopbanen, onbetaalde stages
en interimarbeid: dat is de norm die steeds meer
geldt voor zowel hoog- als laaggeschoolden.7
Het schaarser worden van werk en de precarisering van het bestaande werk, creëert een
toenemende en niet te onderschatten druk op
werknemers en werkzoekenden. Werknemers
zijn steeds meer bereid om tot het uiterste te
gaan in hun job omdat ze weten dat een job een
schaars goed is. Ook werkgevers weten dat. Op
die manier ontstaat een zichzelf versterkend
effect van uitbuiting en zelf-uitbuiting wat zich
weerspiegelt in de spectaculaire stijging van het
aantal werkgerelateerde psycho-sociale aandoeningen. Werkzoekenden worden aan een
gelijkaardige druk blootgesteld. Zij worden
steeds meer gecriminaliseerd en als de facto fraudeurs voorgesteld. Het controleapparaat dat op
werkzoekenden wordt losgelaten, is kafkaiaans
en een democratie stilaan onwaardig. Werkzoekenden zijn tweederangsburgers geworden die
voortdurend gestigmatiseerd en gedisciplineerd
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worden, zowel door de politiek als door de instellingen waarvan ze afhankelijk zijn.
NAAR EEN HEGEMONIAAL ALTERNATIEF
Om opnieuw een gunstige uitgangspositie te
creëren voor werknemers en werkzoekenden is
een paradigmatische shift nodig. In de decennia
na de Tweede Wereldoorlog was het de volledige
werkgelegenheid die werknemersgroep enorme
macht en vertrouwen gaf. De werkloosheid in
België is nu numeriek hoger dan in de donkere
jaren 1980. Gezien de productiviteitsstijgingen
en de voortdurende automatisering rijst de vraag
of het nog mogelijk is om iedereen een voltijdse
(38u/week) baan te geven. Vanuit ecologisch
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del om inkomenszekerheid los te koppelen van
arbeid. Het is daardoor ook een wapen tegen de
stigmatisering van mensen die aangewezen zijn
op een uitkering om te overleven.
Het basisinkomen of arbeidsduurvermindering
kan ook deel uitmaken van een nieuw narratief
dat zich ent op deze structurele machtswissel.
Arbeidsduurvermindering of de introductie van
een basisinkomen zijn maatregelen die bijdragen tot de autonomie van werkende mensen, hen
opnieuw controle geeft over de schaarse tijd en
hen toelaat om gezin en arbeid op een leefbare
manier te combineren. Werkzoekenden worden
dan weer bevrijd van de permanente druk en
toenemende stigma dat op hen rust. Het is een
verhaal gelijkheid én vrijheid dat burgers toelaat

Niet enkel het realiseren van een basisinkomen of een radicale
inperking van de werkweek, maar de politieke en sociale strijd
aangaan om een basisinkomen te realiseren, zal bijdragen tot een
offensief politiek narratief op links.
oogpunt is het zelfs niet wenselijk om dat te
doen. Er zijn dan twee manieren om de onderhandelingspositie van werknemers te versterken.
De eerste is een radicale vermindering van de
arbeidsduur. De Britse denktank New Economic
Foundation stelt voor om van 21u/week het
nieuwe voltijds te maken. Dat is de tijd die je
krijgt als je alle werk verdeelt over de mensen
die in staat zijn te werken. Een tweede mogelijkheid is de invoering van een basisinkomen.
Evidente voorwaarde is wel dat het basisinkomen
hoog genoeg is, zodat de werknemer in principe bij machte is om werk te weigeren indien
de condities hem of haar niet zinnen. Indien
dat het geval is, kan ook het basisinkomen een
structurele machtswissel helpen bewerkstelligen
tussen arbeid en kapitaal. Het is ook een mid-

zich te emanciperen van zowel markt als staat.
Alle experimenten met een basisinkomen en
arbeidsduurvermindering wijzen erop dat dit
ondernemingsdrang, creativiteit en onderlinge
sociale betrokkenheid aanwakkert.
Niet enkel het realiseren van een basisinkomen of een radicale inperking van de werkweek, maar de politieke en sociale strijd aangaan om een basisinkomen te realiseren, zal
bijdragen tot een offensief politiek narratief
op links. Een narratief dat binnen de huidige
constellatie kans maakt om hegemoniaal te
worden net omdat het enkele structurele tendensen kan duiden en remediëren. Dat laatste
is iets wat zowel de linker- als de rechterzijde
van het politieke spectrum niet kan vandaag.
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Uiteraard zullen een basisinkomen of een kortere werkweek niet genoeg zijn om een hernieuwde hegemonie van links te realiseren,
maar het kan er wel een belangrijk element
in zijn. Bovenal toont een idee als het basisinkomen of de kortere werkweek de richting
aan waarin een links narratief zich zal moeten
ontwikkelen om opnieuw hegemoniaal, of op
zijn minst offensief te worden. Met een louter
defensieve verdediging van de welvaartsstaat
zullen in ieder geval geen potten meer gebroken
worden.
CONCLUSIE
Eén van de voornaamste redenen waarom de
sociaaldemocratie haar hegemonische positie
moest afstaan aan het neoliberalisme, is het gebrek aan antwoorden op structurele tendensen
die zich voltrokken. Deze tendensen deden de
machtsbalans kantelen ten voordele van kapitaal
en worden daardoor ook actief gestimuleerd
door het kapitaal. De sociaaldemocratie bleef
echter vastklampen aan de premissen van de
welvaartsstaat. Dit leidde tot een defensieve politieke positie die zich als voornaamste doel stelt
om wat er rest van de welvaarststaat te redden.
Het neoliberalisme nam de offensieve rol over.
Wil de sociaaldemocratie en links in het algemeen opnieuw een offensieve rol spelen, dan

moet het enkele fundamentele premissen van
de welvaartsstaat achter zich laten. Het idee van
een volledige werkgelegenheid en de koppeling
van betaald werk met de uitbouw van sociale
rechten, is achterhaald. Om emancipatie in
deze eeuw te realiseren zal naar andere, nieuwe
middelen moeten worden gegrepen. Mogelijke
antwoorden zijn het heffen van (internationele)
vermogensbelastingen, de introductie van een
universeel en onvoorwaardelijk basisinkomen
en arbeidsduurvermindering. Deze ideeën
dienen serieus genomen te worden door ze te
onderzoeken en na te gaan in welke vorm ze
concreet kunnen worden geïmplementeerd.
Utopisch? Misschien wel. Maar we doen er goed
aan om volgende woorden die Friedrich Hayek,
schreef in de lente van 1949:
‘The main lesson which the true liberal must learn
from the success of the socialists is that it was their
courage to be Utopian which gained them the support of the intellectuals and therefore an influence
on public opinion which is daily making possible
what only recently seemed utterly remote. Those
who have concerned themselves exclusively with
what seemed practicable in the existing state of
opinion have constantly found that even this had
rapidly become politically impossible as the result
of changes in a public opinion which they have done
nothing to guide’. 8

Thomas Decreus en Christophe Callewaert
Journalisten DeWereldMorgen
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Noten
1/ Voor een digitale versie van de
Frankfurt Declaratie, zie http://
www.socialistinternational.org/
viewArticle.cfm?ArticleID=39.
2/ Deze fundamentele principes
van de welvaartsstaat worden
in ietwat gewijzigde vorm ook
opgenoemd door Guy Standing.
Zie Standing Guy, “The Need for
a New Social Consensus”. In: Van
Parijs P. (ed.), Arguing for Basic
Income. Ethical Foundations for
Radical Reform, Verso, 1992, p.
47 e.v.
3/ Forgacs David (ed.), The
Gramsci Reader. Selected Writings
1916-1935, New York University
Press, 2000, pp. 192-193.
4/ Hobsbawn Eric, Age of Extre-

mes. The Short Twentieth Century
1914-1991, Abacus, 1994, 268 e.v.
5/ Piketty Thomas, Capital in the
21st Century, Belknap Press, 2014,
p. 87.
6/ Zoals Chiapello en Boltanski
aantoonden in hun klassieke
studie The New Spirit of Capitalism werd het tegendiscours van
‘68 geïntegreerd in een vernieuwd
kapitalistisch arbeidsproces.
Vanaf de jaren 1970 maakt het
starre fordisme plaats voor het
post-fordisme dat de individualiteit, creativiteit en autonomie
onder werknemers stimuleerde.
Waar het fordisme de individuele
persoonlijkheid van de werknemer onderdrukte om de productiviteit te stimuleren, gaat het

De moed om utopisch te zijn

post-fordisme net die persoonlijkheid stimuleren en alle ruimte
geven om het productieproces te
stimuleren. Op die manier werd
het linkse tegendiscours van mei
‘68 systeembevestigend en voer
voor een rechtse kritiek op de
welvaartsstaat. Boltanski Luc en
Chiapello Eve, The New Spirit of
Capitalism, Verso, 2007.
7/ Zie bv. Gorz André, After Work.
Beyond the Wage-Based Society,
Polity Press, 1999 of Standing
Guy, The Precariat. The New
Dangerous Class, Bloomsbury
Academic, 2011.
8/ Hayek Friedrich, The Intellectuals and Socialism. Zie https://
mises.org/library/intellectualsand-socialism.
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QUO VADIS SP.A?

Aan de volgende
sp.a-voorzitter
Wim Vermeersch

Heel wat sp.a-leden hebben al gestemd maar het is wachten tot 13 juni om te weten of Bruno
Tobback dan wel John Crombez de leiding van de partij in handen krijgt. In dit artikel nemen we eerst de intentieverklaringen van beide kandidaat-voorzitters onder de loep. Vervolgens schetsen we de uitdagingen voor de partij op korte, middellange en lange termijn.
We benoemen daarbij telkens bondgenoot en tegenstander. Voor de volgende voorzitter is
het zaak die goed te identificeren; dat is immers het postulaat van de politiek.

DE INTENTIEVERKLARINGEN
Midden maart kregen de sp.a-leden de intentieverklaringen van de twee kandidaat-voorzitters
voorgeschoteld. Het valt echter te betwijfelen of
die teksten hun keuze echt hebben beïnvloed.
Intentieverklaringen zijn per definitie niet de
meest opwindende literatuur. Daarvoor staan ze
te los van concrete, maatschappelijke pijnpunten. Bovendien lopen deze twee intentieverklaringen nogal gelijk. Zowel Bruno Tobback als
John Crombez willen de toekomst weer beter
maken, politiek engagement buiten de partij
ondersteunen, de betrokkenheid van de leden
versterken, van lokale afdelingen opnieuw de

motor van de beweging maken, nadenken over
een basisinkomen, inzetten op coöperatieve
initiatieven, enzovoort.
Bruno Tobback profileert zich in zijn intentieverklaring als de ‘traditionele sociaaldemocraat’ die de nadruk legt op de waarden, en het
vernieuwen ervan, van een moedige centrumlinkse beleidspartij. Zijn tekst is duidelijk een
product van de Grasmarkt, in de lijn van ‘Het
Vlaanderen van Morgen’ (2013) en ‘Crescendo’
(2014-2016). Ze leest als een rechtvaardiging
van de aanpak van de zittend voorzitter. Tobback
profileert zich als de geschikte persoon om de
onder hem gestarte inhoudelijke vernieuwing
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verder te zetten. Dat is handig gespeeld: het
lijkt alsof uitdager John Crombez campagne
voert tegen een partijvernieuwing die hij zelf
mee uittekende.
De intentieverklaring van John Crombez is
- logisch - dan ook wat meer in oppositietaal
geschreven, met enkele stevige sneren (zoals
“Militanten verdienen een partijtop die zich
in het zweet werkt, die aan één zeel trekt”). Bij
Crombez geen verwijzingen naar sp.a als moedige beleidspartij. Al in paragraaf twee lezen we
over ‘rode lijnen’, al komen we verder in de tekst
niet te weten welke die zijn. Op inhoudelijk vlak
spreekt Crombez over groene economie, welzijn en geluk, internationale samenwerking,...
onderwerpen die we niet terugvinden in de
tekst van Tobback. Op partij organisatorisch
vlak lezen we dat de partij moet worden teruggegeven aan de leden en opnieuw moet worden
geleid door een groep personen.
UITDAGINGEN OP KORTE TERMIJN
(2015)
Bondgenoot: gelijkgestemden in de samenleving
In de intentieverklaringen van beide kandidaten
lezen we de terechte ambitie om als partij haar
plaats te vinden in een breed progressief netwerk.
De nieuwe voorzitter heeft veel werk voor de
boeg om deze intentie hard te maken. Op korte
termijn moet de werking in een aantal slapende
partijafdelingen worden gestimuleerd, moeten
er meer inspanningen gebeuren op het vlak van
sociale media en dient de dialoog met links intellectueel Vlaanderen te worden versterkt. De partij
moet strijdvaardiger, meer de straat op, harder
werken, meer aanwezig zijn, en wel dit jaar nog.
De oppositie is daarbij een opportuniteit. Het
is voor de leden - de echte ambassadeurs van
de partij - een stuk eenvoudiger om vandaag de
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waarden van de partij uit te dragen dan tijdens
de voorbije 25 jaar toen regeringscompromissen
moesten worden verkocht.
Om klankbord, facilitator en aanjager te zijn van
een breder maatschappelijk netwerk moet de
partij eerst en vooral opnieuw haar geloofwaardigheid bij een groot aantal van deze bewegingen weten te vergroten. Verenigingen zitten vol
politiek geïnteresseerden. Bij hen heerst vaak
ontgoocheling over het beleidsparcours van sp.a
en over de gesloten burcht die de partijtop nog te
veel is. In dat opzicht is de huidige ‘Crescendo’vernieuwingsoperatie een gemiste kans. Ze wordt
getrokken door doorwinterde bestuurders Freya
Van den Bossche en Ingrid Lieten. Het bevestigt
het beeld van een partij die het moeilijk heeft om
de regie uit handen te geven.
Tegenstander: de eigen partij
Ondanks de installatie van rechtse regeringen op
Vlaams en federaal niveau, is op dit moment de
eigen partij de grootste tegenstander van sp.a. De
lang uitgesponnen voorzittersverkiezing (met een
te vroege kandidatuurstelling van John Crombez
en een te late kandidatuurstelling van Bruno
Tobback) heeft een verlammend effect op de
werking van de partij. De media keek het voorbije jaar met hongerige ogen naar sp.a als naar
een gewond dier. Overal viel wel een sneertje of
afrekeningetje, vaak off the record, te noteren. Het
verkrijgen van de steun van de afdelingen was
een lelijk schouwspel. Dat de partij in haar eerste
oppositiejaar sinds lang in de touwen hing, is een
gemiste kans. Michel I en Bourgeois I kregen
al snel tegenwind. Oud en nieuw middenveld
vonden elkaar, mobiliseerden meermaals, maar
er was geen daadkrachtige en eendrachtige sp.a
om mee te surfen op die golf van onvrede, laat
staan om er de stuwende kracht van te zijn.
Stel dat de partij pas tegen begin 2016 haar
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zaakjes weer min of meer op orde heeft, dan
is het momentum van verzet misschien gepasseerd. Daarom is het de allereerste taak van de
nieuwe voorzitter om zo snel mogelijk de rust
in de partij te herstellen, alle neuzen weer in
dezelfde richting te krijgen, de achterklap te
doen stoppen. De partij hoopt daarvoor best
op een duidelijke uitslag, met een overtuigend
mandaat voor de nieuwe voorzitter. Alleen dan
kan deze voorzittersverkiezing een doorstartmoment betekenen. Bij een 55-45 resultaat
dreigt verder gespin.
Het is zaak om menselijker om te springen met
eigen politiek talent; het zal talent buiten de
partij ook makkelijker aanzetten tot de partij
toe te treden. De nieuwe voorzitter moet een
nieuwe groep mensen samenbrengen die de
oppositielijn mee vormgeven en uitdragen. Veel
nieuwe gezichten zijn er vooralsnog niet. Ze

moeten dus worden getraind en gestuurd. Het
voorstel in de intentieverklaring van Bruno
Tobback om een School van Brood en Rozen
op te richten die politieke vorming verzorgt, is
daarom een goed idee.
UITDAGINGEN OP MIDDELLANGE
TERMIJN (2016-2019)
Bondgenoot: Gelijkgestemden in de politiek
Volgend jaar, 2016, is het twintig jaar geleden
dat Norbert De Batselier en Maurits Coppieters
het manifest ‘Het Sienjaal’ schreven dat opriep
tot progressieve frontvorming in Vlaanderen.
Een kleine tien jaar later zette toenmalig sp.avoorzitter Steve Stevaert alles op de sporen om
de partij om te vormen tot de open beweging
‘Pro’, maar toen hij gouverneur van Limburg
werd, werd dat pad van verruiming door zijn

BOX 1: Linkse heropstanding - elders
In haar weg omhoog liggen voor sp.a de best practices van succesvolle sociaaldemocratische
partijen elders in Europa niet echt voor het oprapen. Integendeel, 2014 was het jaar van de opkomst van linkse partijen, zoals Syriza en Podemos, wat gepaard ging met een krimp (PSOE)
of een decimering (PASOK) van sociaaldemocratische partijen. Binnen de sp.a-partijtop is het
overheersende standpunt dat er weinig te leren valt uit de winst van Syriza, dat de economische
situatie en de mate van corruptie van de politieke klasse onvergelijkbaar zijn, en dus het soort
populisme in Noord- en Zuid-Europa anders zijn. Dat klopt. Toch zou het onverstandig zijn
geen lering te trekken uit de opkomst van Syriza en Podemos, meer bepaalde inzake partij
organisatie en manier van aan politiek doen. Eén. Syriza en Podemos staan tussen het volk,
creëren enthousiasme, mobiliseren zowel gelijkgestemden als politiek argelozen. Ze geven een
stem aan bepaalde groepen die zich voordien stil hielden. In het politiseren van het debat schoot
sp.a de voorbije jaren tekort. In de oppositie moet het de draad weer oppikken. Twee. Ook op
ideologisch vlak zijn lessen te leren van partijen als Syriza en Podemos. Uiteraard moet sp.a
niet bruusk naar links. Wel kan ze leren van de onbeschaamd antagonistische manier waarop
beide partijen aan politiek doen. Syriza en Podemos scoren door het bespelen van een ‘wijzij-breuklijn’. Door het jarenlange besturen zit die reflex niet meer in het DNA van sp.a. In de
oppositie moet de partij zich opnieuw aan het antagonistische spel wagen.
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opvolger Johan Vande Lanotte verlaten. Vandaag, zo’n twintig jaar later, is het moment voor
een nieuwe poging.
De analyse van Het Sienjaal is immers niet gedateerd. Ze vertrok van de nieuwe onoverzichtelijkheid van de jaren 1990, met economische
globalisering en maatschappelijke fragmentering als opkomende tendensen. Beiden hebben
zich nog doorgezet, met als bijkomend element
dat de electorale blokken versplinterd zijn. Het
huidige politieke panorama voor Links is pijnlijk: sp.a kan nauwelijks nog een middelgrote
partij genoemd worden, Groen weet het plafond
van de 10% maar niet te doorbreken, PVDA+
haalt de kiesdrempel niet en de progressieve
elementen in CD&V en Open VLD zijn gemarginaliseerd. Willen of niet, Links zal de
moeilijke loopgravendiscussie over hoe partijen
best samenwerken toch moeten voeren. Anders
blijft het veroordeeld tot het aftoppen van rechts
beleid inzake voor allen belangrijke thema’s als
duurzaamheid, klimaat, de kwaliteit van werk
of de verdeling van rijkdom.
We horen, van zowel Groen als sp.a, dat frontvorming enkel organisch kan groeien en dat de
fracties in de parlementen de facto al samenwerken. Klopt. Maar eens sp.a haar winkel weer
op orde heeft, ondernemen de nieuwe sp.a- en
Groen-voorzitters best stappen om voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zoveel
mogelijk samenwerkingsverbanden op te zetten. Mochten die goed scoren, dan kan dat een
opstap zijn naar electorale samenwerking in
2019. De vorm waarin dat gebeurt, is van ondergeschikt belang: het kan gaan om afspraken
inzake programma, een lijstverbintenis of een
roodgroen kartel. Dat laatste kan een electoraal vehikel zijn dat ook ontevreden progressieve christendemocraten en liberalen aantrekt.
Eenvoudig wordt dit niet. Samenwerking komt
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vaak enkel tot stand als het met alle partijen
slecht gaat. Groen is vandaag een begeerde
bruid. Na de gemeenschappelijke fractie in de
Kamer, zette het recent met de oprichting van
een federaal Bureau een nieuwe stap naar meer
samenwerking met Ecolo. Het is niet echt duidelijk wat de partij daarbij denkt te winnen in
een land met gescheiden kiesdistricten, behalve
een ‘Belgisch’ profiel.
Tegenstander: Michel I en Bourgeois I
Met de regeringen Michel I en Bourgeois I dienen
zich handvaten aan voor stevige oppositie. Het
moet sp.a moed geven, want goede oppositie
wordt beter gewaardeerd dan goed bestuur. Daarvoor moet de partij de volgende jaren wel een
antagonistisch verhaal ontwikkelen. Geen rood
amendement van een centrumprogramma, maar
een duidelijk alternatief. De partij moet weer
linkser, scherper, compromislozer. Het afwerpen
van het centrumlinks establishment imago is een
moeilijke evenwichtsoefening (zeker als je niet
de populistische toer op wil), maar absoluut
noodzakelijk. Anders wordt de partij in 2019
wakker in een politiek landschap met N-VA als
aantrekkelijke partij op rechts en Groen als aantrekkelijke partij op links, met daartussenin de
middenpartijen sp.a-CD&V-Open VLD die verdrinken in de Bermuda van het politieke centrum.
Een scherpere profilering is dus nodig, en daarvoor worden onvermijdelijk de banden met het
oude middenveld - vakbond en mutualiteit aangehaald. Toch is het voor sp.a zaak om, tot
2019, niet continu de vakbondslijn te volgen.
Die is in de huidige context immers per definitie
defensief. De partij maakt de volgende jaren
best werk van een offensief verhaal. Met enkel
de strijd tegen een kleine groep superrijken of
de bescherming van de sociale zekerheid, bouw
je geen politiek programma. De nieuwe voorsampol 2015/5|35
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zitter moet een nieuw soort strijdvaardigheid
uitstralen en zich over alle maatschappelijke
trends uitspreken. De voorgeschiedenis oogt
echter weinig geruststellend: onder Patrick Janssens werd vooral het groene luik verwaarloosd,
onder Steve Stevaert mocht over diversiteit en
belastingen niet gepraat worden en onder Bruno
Tobback werd een enge sociaaleconomische
verkiezingscampagne gereden.

herbronningsprogramma heeft sp.a een nieuw
project nodig. Een project dat de indruk geeft
de toekomst te kunnen vormgeven, niet haar
te moeten ondergaan. Een project dat verder
gaat dan het beheren van de winkel, dan het
verantwoordelijk organiseren van de rat race.
Een project dat de twee grote problemen van
de volgende decennia - ongelijkheid en klimaat
- echt weet aan te pakken.

UITDAGINGEN OP LANGE TERMIJN
(POST-2019)

De veranderde tijdsgeest is alvast een bondgenoot. In 1989 voorspelde een toen nog onbekende Amerikaanse socioloog, Francis Fukuyama,
dat het kapitalisme zich over de hele wereld
zou verspreiden. Een dikke 25 jaar later hoor
je diegenen die ‘het einde van de geschiedenis’
proclameerden niet meer. Anders dan tijdens de
oppositiejaren van SP in de jaren 1980 hebben
liberale economische opvattingen afgedaan.
Vandaag heeft sp.a stilaan alle academici en

Bondgenoot: The Times They Are a-Changin
Rechts heeft de voorbije decennia de lijnen
uitgezet waarbinnen vandaag moet worden
gekleurd, maar op lange termijn moet Links
onvermijdelijk opnieuw over maatschappijverandering spreken. Meer dan een zoveelste

BOX 2: Rood-groen: rivalen of partners - elders
Zoals de krimp van de sociaaldemocratie geen Vlaams fenomeen is, is de complexe relatie met de
groenen dat evenmin. Groene partijen hebben bijna overal in Europa een links-libertair profiel
aangenomen: ze maken liberale keuzes over sociale kwesties als immigratie, homohuwelijk,
vrouwenrechten, legaliseren van drugs, en combineren dat met erg linkse stellingnames over
economische kwesties, zoals belastingen, de welvaartsstaat, investeringen en nieuwe ideeën
zoals het basisinkomen. Groene partijen trekken een jonger, stedelijker, hoger opgeleid en
vrouwelijk electoraat aan. Daarmee vissen ze in de vijver van sociaaldemocraten, die na de ene
poot (de traditionele arbeidersklasse - deels overgelopen naar rechts en niet binnen te halen
voor groenen) nu ook de andere poot van haar electoraat bedreigd zien. Overal in Europa
zijn de groenen dus electorale concurrenten voor centrumlinks geworden. Winst voor de ene
betekent vaak verlies voor de andere, en omgekeerd. Neem recent Finland: op 19 april won de
Groene Liga 5 zetels en verloren de sociaaldemocraten er 8. Het kan ook anders: in de Scandinavische landen Noorwegen, Zweden en Denemarken maken sociaaldemocraten en groenen
meestal deel uit van min of meer permanente politieke allianties, en kunnen zo geregeld samen
deelnemen aan de macht. Zo wordt het verlies van de ‘partner’ binnen de eigen alliantie aan
partijen uit het andere kamp ook een verlies voor de alliantie. En dus voor de eigen slagkracht.
Concurrentie hoeft partnership dus niet in de weg te staan.
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internationale instellingen met zich mee: om
opnieuw groei te bewerkstelligen moeten de
lonen omhoog, de vermogens aangepakt en de
ongelijkheid verminderd.
Het volgende decennium liggen er dus kansen om
de democratische motor te zijn achter dit ‘economisch herstel’. Dat moet de sociaaldemocratie
vertrouwen geven om een offensief programma
uit te bouwen met meer ambitie en meer conflict.
Sp.a moet haar schroom afleggen om een ander
maatschappijmodel te belijden. Het zal daarmee
nieuwe electoraten aansnijden, zoals jongeren,
die vandaag hun weg niet meer vinden naar de
sociaaldemocratie. Een verhaal over ‘geluk’ en
‘duurzaamheid’, het pad dat sp.a exploreert met
haar ‘Crescendo’-operatie, kan hen aanspreken.
Tegenstander: oude gedachten
Of Michel I na 2019 nog in het zadel zal zitten,
valt onmogelijk te voorspellen. Of het oppositiewerk van sp.a zal lonen, nog minder. Maar
zelfs mocht sp.a in 2019 een aantal procenten
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winnen, dan nog hangt het van de resultaten
van anderen af of ze aan een regering kan deelnemen. En zelfs als de partij in 2019 opnieuw
in de regering geraakt, zal ze achteraf opnieuw
kiezers moeten trotseren met realisaties die
gezien de context best flink mogen wezen, maar
altijd ontgoochelend zijn voor wie een sociaaldemocratische maatschappijvisie heeft. Dit
straatje zonder einde heeft maar één oplossing:
de partij moet in een hogere gewichtsklasse
zien te geraken om een links project te kunnen
uitvoeren. Op middellange termijn kan dat door
het vormen van kartels of lijstverbintenissen
tussen gelijkgezinde partijen (zie hoger). Op
lange termijn is het echter primordiaal om een
nieuw links maatschappijbeeld te ontwikkelen.
Het failliet van de huidige sociaaldemocratie
is dat ze voortborduurt op dezelfde patronen.
Steve Stevaert, onder wie sp.a niet toevallig de
laatste goede electorale score behaalde, begreep
dit goed. De les uit zijn voorzitterschap is dat
platgetreden paden, oude gedachten en oude
organisatiestructuren moeten worden verlaten.

BOX 3: Jongeren en de sociaaldemocratie - elders
PartiRep-verkiezingsonderzoek toont dat sp.a verkiezing na verkiezing minder stemmen haalt
bij -26 jarigen, met 25 mei 2014 als absoluut dieptepunt. Ook dat is geen Vlaams fenomeen.
Uit de bijdragen in dit nummer van Samenleving en politiek over sociaaldemocratische partijen
in ons omliggende landen (Duitsland, Nederland, Frankrijk) en landen waar later dit jaar verkiezingen gepland staan (Spanje en Denemarken) blijkt dat sociaaldemocratische partijen er
nergens nog in slagen om jongeren aan te spreken. In Duitsland scoorde SPD bij de Bondsverkiezingen van 2013 slecht bij de generatie tussen 25 en 45. In Nederland keerden bij de recente
Provinciale Statenverkiezingen voornamelijk jonge, mannelijke kiezers de PvdA de rug toe.
In Frankrijk gaven bij voorbije verkiezingen vooral jongeren in als socialistisch bestempelde
kantons, waaronder de voorsteden, massaal verstek. In Spanje stappen hoogopgeleide jongeren
over van PSOE naar Podemos. En in Denemarken dreigen de Rood-Groenen en de nieuwe
partij ‘Het Alternatief ’ stemmen weg te halen bij Socialdemokraterne.
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Zoniet zet de structurele neergang van sp.a zich
gewoon verder. Zoniet zal, wie op 13 juni ook
voorzitter wordt, sp.a steeds minder kiezers
weten aan te trekken: na veel arbeiders zullen
ook veel lage middenklassers alternatieven op
rechtse en linkse flanken zoeken, en intelligentsia hun heil bij groene en blauwe optimisten.
Ziehier de aartsmoeilijke evenwichtsoefening
en de echte uitdaging op lange termijn: ja, de
stellingnames moeten scherper; neen, sp.a (of
een eventuele nieuwe organisatie die zij mee
vorm geeft en haar centrale waarden uitdraagt)
mag haar ambitie niet laten varen om de verschillende groepen te verbinden en te vertegenwoordigen.
TER CONCLUSIE
Iedereen heeft een mening over hoe het nu verder
moet met sp.a, maar niemand heeft het definitieve antwoord in petto. Een medicijn voor onmid-

dellijk electoraal gewin voor sociaaldemocraten
bestaat niet. Anders was het allang toegediend,
hier en elders in Europa. Ook de intentieverklaringen van John Crombez en Bruno Tobback verschillen, fundamenteel, niet bijzonder
veel van elkaar. Ze leggen wat andere accenten,
vooral inzake partijwerking en communicatie,
maar radicaal andere maatschappijvisies vallen
daaruit niet te distilleren. Op die manier wordt
de voorzitterskeuze voor de leden voornamelijk
een gevoelszaak, een kwestie van gut feeling. Dan
is - gezien de kwesties die spelen op korte en
middellange termijn (zie boven) - John Crombez
misschien meer geschikt om de rust in de partij
te herstellen, de banden met gelijkgestemden in
de samenleving en in de politiek te versterken.
Maar niemand die durft te beweren dat onder
zijn voorzitterschap de vooruitzichten voor de
uitdagingen op lange termijn (zie boven) rooskleuriger zijn dan onder een verlengd voorzitterschap van Bruno Tobback.

Wim Vermeersch
Hoofdredacteur Samenleving en politiek
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In Memoriam Steve Stevaert
Jan de Zutter

Compañero,
Het is nu precies twee weken geleden. Dinsdag
aten we samen hopscheuten met een gepocheerd
eitje. Daarna voerde je me, laat op de avond,
van Brussel naar Antwerpen. Je ratelde traag je blijft een Limburger - over je plannen en we
lachten. Er was veel toekomst. Die toekomst mis
ik vreselijk. Woensdag belde je. Je vertelde me
over de nieuwe clip van Stromae die je geweldig
vond. Donderdag was je weg. Ik heb met mijn
vingertoppen je assen gevoeld.
Ze hebben me gevraagd iets over je te schrijven. Eerst De Morgen. Je was toen nog gewoon
vermist, maar men ‘bereidde zich al voor op
het ergste’. Je hebt geen idee wat er dan door je
heen gaat. Later volgden andere persorganen.
Ik heb dat geweigerd. Ik heb een week lang geen
krant kunnen aanraken. Uiteindelijk heb ik toegezegd aan Samenleving en politiek, je weet wel,
dat blad waar je pukkels van kreeg. Je vond het

een speeltuin voor politicologen. Daarom was
Sampol ook nuttig. ‘Als ze daar spelen, maken
ze nergens anders iets kapot,’ zei je.
Er werd geschreven dat je een moeilijke verhouding had met intellectuelen. Je zou dat ten
stelligste ontkend hebben. Je was dol op brains.
Maar je vond dat heel wat intellectuelen een
belangrijk deel van hun hersenen niet gebruiken. Michel de Montaigne, niet toevallig je
lievelingsfilosoof - ik geloof ook je enige filosoof
- greep het pseudo-intellectualisme bij de horens
toen hij schreef: ‘Il y a ignorance abecedaire, qui
va devant la science, une autre doctorale, qui vient
après la science.’ Er is een ongeletterde onwetendheid en een geletterde onwetendheid. Jij
was mild voor de eerste en bikkelhard voor de
tweede. Je kon niet begrijpen dat intellectuelen
uiterst dwaas kunnen zijn.
Jijzelf was het toonbeeld van de ongeletterde
wijsheid. Maar laat me je niet te veel prijzen.
sampol 2015/5|39

SAMPOL_mei_2015.indd 39

5/19/2015 1:37:27 PM

Jan de Zutter

In Memoriam Steve Stevaert

‘I come to bury Caesar, not to praise him.’ Die lepe
truc wil ik wel gebruiken, want uiteraard kom ik
je hier prijzen. Je bent mijn vriend; een briljant
politicus. En verdomme de peter van mijn zoon.
We hebben het hem moeten uitleggen, weet je.
Ik heb gelogen. Ik heb verteld dat je een ongeluk
hebt gehad. Hij leert nu zwemmen. Ik kan hem
dus niets over een kanaal vertellen.
Maar het was geen ongeluk. Het was het vervolg
op de toespraak van Antonius: ‘The evil that men
do lives after them; The good is oft interrèd with their
bones.’ Daar was je zo bang voor. De publieke
veroordeling, lang voor een mogelijk vonnis. De
kwaadsprekerij. Wees maar zeker dat je er bakken
van over je heen hebt gekregen. Van de usual suspects, het triumviraat van de wansmaak: Camps,
Dedecker, Sanctorum. Zelfs Van Overtveldt heeft
zijn best gedaan om elke vorm van menselijkheid
achter zich te laten. De banaliteit van het kwaad
borrelde ook op uit de riolen van Twitter. Walter
Pauli noemde het je laatste juiste inschatting. Je
wist wat je te wachten stond. Of liever, wat je
naasten te wachten stonden. Je had alweer gelijk.
De mediastorm is al geluwd. Maar de storm in
mijn hart raast als een allesvernietigende tornado.
Ik mag niet dromen wat jouw meest dierbaren nu
moeten voelen. Er zijn momenten dat ik kwaad
op je ben, Steve.
Maar meestal niet.
Weet je Steve, ik heb de afgelopen week Shakespeare leren waarderen. Zoals elke dwaas
citeerde ik ‘to be or not to be’. Deze week heb ik
ook de volgende zinnen gelezen. ‘Zijn of niet
zijn, daar gaat het om. Is het eervoller om in
je hoofd die voortdurende aanvallen van het
nietsontziende lot te verdragen of de wapens
op te nemen tegen de zee van moeilijkheden en
er al vechtend een einde aan te maken?’ Hier
spreekt een would be zelfdoder.

Jij hebt het gedaan. Ik heb die donderdag als
een bezetene naar de livebeelden van TV-Limburg gekeken. Uren kabbelend kanaal. Dan een
tentje. Het was rood. Dat zou je geapprecieerd
hebben.
Was ‘zijn of niet zijn’ echt de ultieme vraag? Zo
lijkt het toch. We moeten het hier over hebben:
er is veel geschreven over verkrachting. Over
hoe vrouwen niet ernstig worden genomen.
Er was een uitstekend artikel met cijfers en
percentages; er was een videogetuigenis. Een
vriendin vertelde in de krant over haar verkrachting. Rake getuigenis. Het was allemaal
‘naar aanleiding van’. Je weet dat Angelique,
mijn vrouw, jouw vriendin, ook verkracht werd.
Je hebt ons toen nog geholpen. Ik word ziek
van verkrachters. Nu wordt breed uitgesmeerd
dat ook jij misschien… Dat speelt, weet je. Ik
kan het niet geloven, maar ik wil evenmin dat
slachtoffers onrecht worden aangedaan. Het is
lastig om het ‘niet weten’ een respectvolle plaats
te geven. Wij moeten allemaal leven met die
gapende vraag: wat is er verdomme gebeurd? Ik
heb de afgelopen week allerlei puzzelstukken
verzameld en ze in elkaar gepast. Ze bieden
alvast rust. Ik was niet alleen in mijn zoektocht.
Heel wat vrienden hebben getracht een antwoord te vinden op die open vragen. We hebben met elkaar gesproken, onze bevindingen
naast elkaar gelegd. We kunnen nu een klassieke Griekse tragedie schrijven waarin de held,
door een opstapeling van dwaasheid, onkunde,
toevalligheden, misverstanden en uiteindelijk
kwaadsprekerij, achterklap en publieke schande
aan zijn einde komt. Het Lot, quoi.

lees verder pagina 49
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SIDIRO (Griekenland) - Massagraf van meer dan 300 anonieme migranten in het
Griekse dorpje Sidiro in de Evrosregio. De migranten verdronken bij een poging
om de Evrosrivier op de grens van Turkije en Griekenland over te steken.

NICK HANNES - Mediterranee. The Continuity of Man
Na een reeks dramatische scheepsrampen staat het vluchtelingenprobleem volop in de schijnwerpers van de wereldpers. De Europese Unie begrijpt dat het zo niet langer kan. Ook particulieren
nemen initiatieven. De dood doet Europa ontwaken. Toch is het probleem met de vluchtelingenstromen niet nieuw. Gedurende jaren volgde fotograaf Nick Hannes de vluchtelingen langs de drie
belangrijke mediterrane routes (west: Ceuta/Melilla; midden: Lampedusa en Malta; oost: grens
Griekenland-Turkije). Hij legde op beeld vast hoe de Middellandse Zee steeds meer fungeert als
een slotgracht rond Fort Europa, waardoor vluchtelingen hun leven riskeren via de zee. Zijn foto’s
registeren hoop en wanhoop. De volledige collectie is te bekijken op de website www.continuityofman.com. Of, voor wie in de buurt is: de volgende exhibitie loopt van 23 juni tot 30 september
2015 in de Thessaloniki Biennale of Contemporary Art.
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CEUTA (Spanje) - Afrikaanse migranten in het opvangcentrum voor migranten in
Ceuta. Gelegen aan de Straat van Gibraltar, vormen de Spaanse enclaves Ceuta en
Melilla de enige landgrens tussen de Europese Unie en Afrika. Om migranten buiten
te houden, werd in 2005 een indrukwekkend hek gebouwd rond beide steden.
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CEUTA (Spanje) - Een Spaanse politieman patrouilleert langs het antiimmigratiehek rond de Spaanse stad Ceuta. Het hek is 6 meter hoog en voorzien
van scheermesdraad, anti-klimmatten, warmtecamera's en bewegingsdetectoren.
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ATHENE - Een tv-ploeg maakt een verslag van een politierazzia tegen sanspapiers in Athene. Wie geen verblijfspapieren heeft, wordt opgepakt en opgesloten.
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ATHENE - Elke ochtend drummen honderden kandidaat-vluchtelingen aan de
poort van het politiekantoor Petrou Ralli in Athene in de hoop een asielaanvraag
te kunnen indienen. Slechts een twintigtal mensen per dag slagen daar ook in.
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PATRAS (Griekenland) - Afghaanse vluchtelingen verschansen zich in de ruïnes
van afgebroken huizen in de buurt van de Griekse havenstad Patras. Ze hopen op
een dag als verstekeling aan boord van een schip naar Italië te varen.

SAMPOL_mei_2015.indd 46

5/19/2015 1:37:38 PM

LAMPEDUSA (Italië) - Op het scheepskerkhof van Lampedusa worden de
wrakken van vluchtelingenboten verzameld.
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HAL FAR (Malta) - Het opvangcentrum voor migranten in Hal Far, op Malta,
bestaat uit wooncontainers. De meeste migranten hadden Italië als doel, maar
kwamen ongewild op Malta terecht.
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Jan de Zutter

Je hebt me ooit verteld dat wat we niet kunnen veranderen, we moeten ondergaan. Welk
een tragiek er ook plaats heeft gehad, jij blijft
een uitzonderlijk mens. Dat je gebreken had,
wisten we allemaal. Maar je talenten waren
verbluffend. Ik heb ooit foto’s in mijn handen
gehad van toen je een tiener was, een schriel
kieken met lang haar, als pierenverdriet. Een
jongen met een verlegen, guitige blik. Je had
twee grote gaven: een onfeilbare intuïtie en
een magistraal talent voor massapsychologie. Jij
was als een thermometer voor de samenleving.
Je doorzag rationaliseringen en ging recht naar
de kern. Je vertelde me keer op keer dat ik foute
vrienden had. Niet omdat mijn vrienden fout
waren, maar omdat ik er van uit ging dat zij
het ijkpunt waren. Dat ik iets kon leren door
te luisteren naar mijn omgeving. Je leerde me
dat dat niet zo is. Dat we een verkeerd beeld
krijgen van de samenleving als we die afmeten
aan onze directe omgeving. Jij wist dieper te
peilen. Jij wist hoe mensen zijn. Daarom hield
je ook zo van mensen. De afgelopen veertien
dagen is dat vaak geschreven: je hield echt van
mensen. Vooral van hun gebreken.
Over dat talent om de mens te doorgronden
als emotioneel wezen hebben slimme mensen
dikke boeken geschreven. Michel de Montaigne
wist al dat emoties en passies even bepalend zijn
in onze keuzes als de rede. Bepalender zelfs.
Precies omdat je dat besef belichaamde, werd je
de ideale politicus zoals Drew Westen, de auteur
van The Political Mind, die zich zou voorstellen:
iemand die in staat is de waarden van mensen te
peilen en hen aan te spreken op datgene waarvan
ze menen dat het hun identiteit uitmaakt. Je
uitspraak dat ‘de meeste mensen socialist zijn,
maar dat nog niet beseffen’, is daarop gebaseerd.
Jij was er van overtuigd dat de meerderheid van
de bevolking empathisch ingesteld is. Voor jou
was socialisme de programmatorische vertaling

In Memoriam Steve Stevaert

van menselijke empathie. Weten hoe het voelt
om als gezin met kleine kinderen zonder elektriciteit te worden gezet. Het daarom evident
vinden dat we solidair die gezinnen een pakket
gratis energie geven. Dat met volle goesting
doen. Meer is het niet. Maar ook niet minder.
Er zijn politicologen die in de krant beweerd
hebben dat jouw gratis-verhaal nooit onderbouwd werd. Je zou daarin het bewijs hebben
gezien dat politicologen onwetend zijn. Het
essay ‘Socialisme is gratis’ werd uitgegeven door
Houtekiet en bevindt zich ongetwijfeld in een
bibliotheek. Het is tien jaar oud en ik heb het
afgelopen week herlezen. Je was er opnieuw
visionair in. De geefpleinen, de gratis soepbedeling als actiemiddel, de problematiek van de
‘commons’ en de deeleconomie,… het staat er
allemaal in aangekondigd. Het gratis-verhaal
was zowat het sterkste verhaal dat de sociaaldemocratie kon én kan vertellen. Op 8 april,
een week na je wanhoopsdaad, maakte Anne
Hidalgo, de burgemeester van Parijs, bekend
dat ze gratis openbaar vervoer wil. Nu beseft
men dat het iets kan betekenen in de strijd tegen
luchtvervuiling. Dat zou jij nooit gezegd hebben: te high brow. Jij zei dat trams en bussen
beter mensen dan lucht vervoeren.
Je was wel vaker visionair. Toen we tien jaar
geleden naar Cuba trokken en er met Fidel
door de straten van Havana scheurden, werd
je weggehoond als een vriendje van de dictatuur. Vandaag schudt Obama de hand van die
andere Castro en vraagt hij het Congres om
Cuba van de lijst van ‘terrorisme steunende
staten’ te halen. Jij wist tien jaar geleden al dat
het belachelijk was om een dwergstaat als Cuba
tot the Axis of Evil te rekenen en dat het land
op weg was om de twintigste eeuw te verlaten.
Herinner je je het moment dat Fidel over het
bordes wandelde? Ik dacht dat ik droomde.
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Het was alsof ik de twintigste eeuw zag materialiseren. De nog levende verpersoonlijking
van de Koude Oorlog, van een belangrijke periode in mijn leven. Een man die Kennedy had
gekend, die de ondergang van de Sovjet-Unie
had meegemaakt en zijn land daar zwaar voor
zag betalen, die vervloekt en geprezen werd. Jij
hield geen blad voor de mond en dat werd geapprecieerd. Toen ze je vroegen om minister te
worden in de Cubaanse regering was je gevleid,
maar heb je dat wijselijk afgewezen. (Dit is een
bot dat ik de hyena’s toewerp, Steve. Eens kijken
of ze bijten.) Je bent gouverneur van Limburg
geworden. Je had altijd gevoel voor humor. Je
zag de Limburgers ook graag.
Ik denk dat ze verwachten dat ik al je politieke
verdiensten opsom. Ik ga dat niet doen. Ik zou
zelfs niet weten wat je precies allemaal verwezenlijkt hebt. Van zodra ik lijstjes begin te maken, heb ik meteen de indruk dat ik belangrijke
dingen vergeet. Ik kan wel wat uitkramen zoals,
pakweg, de afschaffing van het ‘kijk- en luistergeld’, maar dat zijn onbeduidende symbool-

dossiers. Daarom zijn ze belangrijk. Mensen
die daar hun boterham mee verdienen, zullen
allicht de juiste analyses maken. Of wellicht
niet. Ik ken je niet als een opsomming van verwezenlijkingen. Dat zou je onrecht aan doen.
Ik ken je als een genereus man, l’esprit généreux.
Een beetje zoals je eerste campagne: Zeg Steve,
stem Stevaert. Daarmee was de toon gezegd. Je
was een man die zich graag met de voornaam
liet aanspreken. Ja, dat werd uiteindelijk een
gimmick, maar het was wel authentiek.
Ik kende je zus niet Steve, maar ik heb samen
met haar geweend. Met neven en nichten, met
vrienden, met Marleen. Wij hebben jouw assen
tussen ons in gehouden en elkaar geknuffeld
en ze heeft me verteld hoe vreselijk graag ze
je ziet. Ik heb Marc vastgepakt, die 16 jaar je
chauffeur was en waarvan slechts een hoopje
ellende overblijft. Ik sta met je op en ik ga met
je slapen. Ach, het zal allicht slijten. Daarop heb
je gerekend. This too shall pass.
Had je dat maar bedacht voor je sprong.

Jan de Zutter
Redactielid Samenleving en politiek
21 april 2015
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PROJECT IN DE KIJKER

Het Museum
van het Kapitalisme
Het woord ‘kapitalisme’ wordt vaak gebruikt, maar slechts zelden uitgelegd. Het Museum
van het Kapitalisme wil het thema begrijpelijk maken voor een breder publiek. Het museum heeft als doelstelling een reeks werktuigen aan te reiken die kunnen dienen bij reflectie
over ons sociaal systeem, opdat elke bezoeker zich deze werktuigen eigen kan maken en
deze, wanneer nodig, gebruiken. Dit museum zal dus niet een volledige en onbetwistbare
uitleg geven over het kapitalisme en zijn geschiedenis, maar zal een poging ondernemen om
van zijn bezoekers burgers te maken.

Onze maatschappij zit gekneld tussen twee vrij
antagonistische realiteiten. Aan de ene kant
worden we geconfronteerd met een aantal
schijnbaar onoplosbare economische, ecologische en maatschappelijke crisissen. Aan de
andere kant is het nog nooit zo gemakkelijk
geweest om door de wereld te reizen, gaat de
technologische ontwikkeling razendsnel door,
is informatie massaal beschikbaar en kunnen
we om het even welk product overal en altijd
verkrijgen. De hoop op een comfortabel en
welvarend leven is aanwezig bij ons allen, maar
het wordt steeds moeilijker om de ecologische
en sociale gevolgen van onze huidige levensstijl
te negeren.

Kan het zo verder gaan, stort het allemaal eens
in elkaar of is het al aan het instorten? Welke
zijn de krachten die onze samenleving doen
draaien? Kan onze maatschappij deze talrijke
uitdagingen aan, of zijn er fundamentele veranderingen nodig? Ben ik uiteindelijk persoonlijk
ook in staat om een handje toe te steken? Hoe
en waarvoor wil ik mijn leven hier op aarde
benutten? Op deze en vele andere vragen heeft
het Museum van het Kapitalisme helaas géén
antwoord. Wel tracht de tentoonstelling de
bezoeker te helpen om zich een weg te banen
tussen de ontelbare levensvragen die men zich
kan stellen in ons kapitalistisch systeem.
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Het Museum van het Kapitalisme

EERST IN NAMEN
Dit project is al bijna drie jaar oud. Het wordt
gedragen door een twintigtal jongeren tussen 20
en 35 jaar. Ze kwamen samen na, of op het einde
van, hun studies met eenzelfde verlangen: actief
blijven en iets betekenen in de maatschappij op
basis van vrijwillig engagement. Het project
ging van start als een wild idee rond een kampvuur. Waarom bestaat er eigenlijk geen museum
van het systeem waarin we leven? Waarom is er
geen plaats waar we kunnen leren en nadenken
over hoe de wereld draait? Waarom is er geen
museum over het kapitalisme? Want na een
bezoek aan het Museum van het Communisme
in Praag lijkt dit een zeer interessante manier
om op een zo objectief mogelijke manier de
werking van een samenleving voor te stellen
alsook deze met de bezoekers verder op te bouwen. En inderdaad: volgens het internet bleek er
nergens een museum over
het kapitalisme te bestaan!
Waar de meeste wilde
ideeën meestal stoppen
met het opkomen van de
zon, was dat niet het geval
voor dit museum. Een week
later begonnen we al met
de eerste vergaderingen:
een groep opstellen, een
visie op lange termijn opbouwen, het (her)lezen van
vele boeken of (her)bekijken van tal van documentaires om de inhoud op te bouwen,... Alles werd
in werkgroepen verdeeld, maar moest steeds
weer opnieuw in plenaire zittingen bevestigd
worden. De inhoud moest uiteindelijk ook nog
pedagogisch en ludiek gebracht worden, en door
experts worden nagekeken.

Na veel timmerwerk, grafisch werk en vele
plotse verrassingen opende op 13 februari
2014 uiteindelijk het eerste Museum van het
Kapitalisme ter wereld zijn deuren in de universitaire bibliotheek van Namen. Met ongeveer
400 aanwezigen op de opening en meer dan
3.000 bezoekers gedurende de vier maanden in
Namen werd het alvast een groot succes. Een
80-tal groepen, waarvan het merendeel klassen
uit de laatste jaren van het middelbaar onderwijs, hebben er een rondleiding gekregen. Na
de vele positieve reacties was het duidelijk, we
verhuizen naar Brussel!
NU IN SINT-GILLIS
Na een druk jaar in 2014 (opstelling in het festival Esperanzah! in Floreffe, ateliers met de
middelbare scholen Institut de l’Assomption
en Collège Saint-Hubert in Bosvoorde, enzovoort) staat de - nu tweetalige - tentoonstelling tot
en met 30 mei 2015 in het
OCMW van Sint-Gillis
(Fernand Bernierstraat
40). Deze verhuizing gaat
gepaard met een vernieuwing van de scenografie,
het herzien en het opknappen van de inhoud alsook
het vergroten van de groep.
De horizontale werking in
de groep, de vrije bijdrage
na een bezoek en de algemene structuur van de tentoonstelling zijn daarentegen dezelfde gebleven.
Het museum is opgesteld in vier zalen met elk een
specifiek thema. Het bezoek duurt ongeveer 2 tot
3 uur. De eerste zaal doorloopt de geschiedenis
en de verschillende theorieën van/over het kapitalisme. Daarna komen de meer praktische zalen.
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De tweede zaal stelt de hoop en de successen van
het kapitalisme voor. We denken dan aan het
dagelijkse comfort, aan de vele culturele uitwisselingen alsook aan de vrije tijd die we vandaag
kennen dankzij de technologische vooruitgang
die door de kapitalistische ontplooiing wordt
gestuwd. De derde zaal toont daarentegen de
limieten van ons systeem. Denk maar aan de
noodzakelijke ontginning van grond- en brandstoffen om onze economische productiviteit te
behouden, die zware ecologische problemen
creëert. Daarnaast zijn er ook de ongelijkheden
in onze maatschappij, die intrinsiek gelinkt zijn
aan het private karakter van het hedendaagse

Het Museum van het Kapitalisme

bezit. Uiteindelijk stelt de laatste zaal een waaier
van micro en macro alternatieven voor en nodigt de bezoeker ook uit om deze nadien zelf te
implementeren.
BINNENKORT IN GENT
Heb je interesse? Aarzel niet en kom snel naar
Sint-Gillis om het Museum van het Kapitalisme
te bezoeken voor 30 mei. In juli verhuist het
Museum naar de Gentse Feesten (17-26 juli,
in ‘Ons Huis’ op de Vrijdagsmarkt)! Wil je een
persoonlijke rondleiding? Mail dan naar contact@kapitalismemuseum.org.

Olivier Vermeulen
Mede-initiatiefnemer
www.kapitalismemuseum.org
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‘Naar links,
of niet?’
Dubbelinterview met

John Crombez en Bruno Tobback
Kandidaat-voorzitters sp.a
Op 13 juni weten we wie de nieuwe sp.a-voorzitter wordt.
Bruno Tobback of John Crombez krijgt het voorzitterschap van de partij in handen op een sleutelmoment in
haar bestaan. Daarna moet blijken of de nieuwe voorzitter ook de nieuwe leider van de partij wordt. Na 25 jaar
regeringsdeelname en met nog minstens 4 jaar oppositie
voor de boeg, heeft de partij alvast heel wat denkwerk te
doen. Omdat de intentieverklaringen van beide kandidaten relatief gelijk lopen, duiken Sampol-politicologen Carl
Devos en Dave Sinardet samen met de twee kandidaatvoorzitters dieper in de toekomst van de partij. In een geanimeerd gesprek tussen de zittende voorzitter en zijn uitdager geven de verschillen zich stilaan bloot: “Ik ben het
volstrekt oneens met Bruno dat we onze communicatie
moeten richten op het politieke centrum”.
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Dubbelinterview met John Crombez en Bruno Tobback

De maanden na de verkiezingsnederlaag van 25 mei 2014 verliepen voor sp.a tumultueus. Na een
reeks therapeutische sessies en moeizame partijbesturen werd beslist om de voorzittersverkiezing te
verschuiven naar juni 2015. Een beslissing die zenuwachtigheid met zich meebracht; niet in het minst
omdat John Crombez (41) zich al heel vroeg kandidaat stelde en Bruno Tobback (45) dat pas heel
laat deed. Dat een zittend voorzitter wordt uitgedaagd door een vooraanstaand lid van de partij, is in
de geschiedenis van sp.a ongezien. Sommigen verweten Crombez en Tobback de partij in de problemen te brengen door alle twee kandidaat te zijn; de meesten zagen in dit duel een ideaal moment om
een volwassen debat te voeren waar het met de partij naartoe moet. Maar de partij echt dynamiseren
deed de voorzittersstrijd vooralsnog niet. Beide kandidaten leken elkaar te sparen. Ook de strijd in
de provinciale afdelingen werd vaak met de handrem gevoerd. Samenleving en politiek legt via dit dubbelgesprek bloot dat het debat veel rijker en boeiender is dan tot nu toe vaak werd verondersteld. Het
lijkt bijna een positie in dat debat, maar de verschillen zijn er en ze zijn niet triviaal.
John Crombez: “Niet-leden hadden misschien meer dynamiek verwacht, maar uit de ronde
bij de leden kwamen vooral vragen over hoe de partij moet werken, over hoe we standpunten
moeten innemen, communiceren en uitdragen. Het is een item geworden te zeggen dat de
verschillen tussen Bruno en mij klein zijn. Maar ik ben het daar niet mee eens. Anders had
ik me geen kandidaat gesteld. Alleen: de verwachting was dat we extreem tegenovergestelde
posities gingen innemen. Dat is onrealistisch. We zitten tenslotte allang in dezelfde partij en
hebben een aantal van de voorbije inhoudelijke discussies samen gevoerd.”
Bruno Tobback: “Ik ga niet ontkennen dat ik wat teleurgesteld ben dat er niet meer discussie is over waar we met de sociaaldemocratie in Vlaanderen naartoe moeten. Misschien ligt
dat aan het feit dat er niet veel verschillen zijn. Ik had gedacht dat, als het zo belangrijk was
om een tegenkandidaat te hebben, de verschillen groter zouden zijn. Als het is om hetzelfde
te doen maar met een ander telefoonnummer hadden we ons de moeite kunnen besparen.
We moeten opletten om de nuanceverschillen niet op te blazen tot grote orkanen - een van de
mooie tradities van links. (lacht)”
John Crombez: “Als je onze intentieverklaringen naast elkaar legt, zijn er wel degelijk
verschillen. Ik zou geen kandidaat zijn, moest ik vinden dat we verder kunnen zoals we
bezig zijn. De partij moet een aantal dingen radicaal anders doen. De manier waarop we de
partijwerking organiseren is te behoudend. We communiceren te veel met de handrem op.
Kijk naar de vermogenswinstbelasting. We waren de eerste om dat op de politieke agenda te
brengen, maar ook de eerste om de handrem op te trekken toen we tegenwind kregen.”
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Welke keuze maken de leden ten gronde als ze kiezen tussen Bruno Tobback of John Crombez?
Bruno Tobback: “Willen we een centrumlinkse beweging zijn met een breed draagvlak
en mikken we daarbij op de fameuze socialisten die Steve Stevaert overal zag maar die het
van zichzelf nog niet wisten? Of willen we bewijzen dat we zuiver in de leer links-links zijn?
Partijpolitiek vertaald: zien we CD&V of PVDA+ als onze rivaal? Voor mij: het eerste. Ik
sta voor het brede sociaaldemocratische verhaal waarbij we in de eerste plaats een partij
als CD&V in het vizier nemen. Het is de enige manier om politiek voldoende gewicht in de
schaal te leggen. Die keuze brengt een aantal consequenties met zich mee. Niet in het minst
inzake de manier waarop je een boodschap brengt. Peter Mertens heeft niet de ambitie een
kwart van de bevolking te overtuigen en kan radicaal communiceren. Voor een partij die die
ambitie wel heeft, ligt dat moeilijker.”
Explicieter dan in het verleden wijst u nu een duidelijke richting aan waar sp.a onder uw bewind
naartoe moet.
Bruno Tobback: “Die boodschap zat ook al in mijn vorige intentieverklaring. Maar toen
was PVDA+ nog niet zo relevant als we hem ondertussen gemaakt hebben; de frame waarin
je communiceerde was anders. Deze politieke mars richting ligt trouwens in het verlengde
van de keuzes die ik de voorbije vier jaar als voorzitter heb gemaakt. John noemt dat met
de handrem op. Maar als je inzake belasting op spaargeld of aftrek van hypothecaire lening
- zaken die de meerderheid van de bevolking raken - met de voeten vooruit gaat, heeft dat
electorale consequenties voor een brede centrumlinkse partij.”
‘Breed’ gaan, betekent minder scherp zijn. Is het niet pijnlijk dat het thema van de vermogenswinstbelasting uiteindelijk door CD&V op de politieke agenda is geplaatst?
Bruno Tobback: “Het is gemakkelijk om het sociale dwaallichtje te zijn in de huidige regering. Alleen: CD&V krijgt niets gedaan. Wij hebben in de vorige regering een massa maatregelen genomen; zo zijn de tarieven voor onroerende voorheffing en dividenden opgetrokken.
In ons verkiezingsprogramma stond duidelijk dat we voorstander waren van een vermogenswinstbelasting. We hebben daar niet met de handrem over gecommuniceerd. Het is gewoon
geen bepalend thema in de verkiezingscampagne geweest. Vandaag is het dat wel, precies
omwille van deze schrijnend onrechtvaardige regering zonder socialisten die aan de ene kant
de brede bevolking de keel dichtknijpt en aan de andere kant er een aantal laat ontsnappen.”
John Crombez: “Ik ben het volstrekt oneens met Bruno dat we onze communicatie moeten richten op een breed bereik in het politieke centrum. De verschillen tussen Bruno en ik
spelen zich af op twee punten: partij organisatorisch en inhoudelijk. Inzake partijorganisatie
is het meest heldere voorbeeld de kwestie rond de decumul. Daar verschillen we erg van
mening. Als ik voorzitter word, wil ik de decumul en de lijstvorming voor het einde van 2016
grondig met de leden bespreken en aanpassen. Ook inhoudelijk zijn er verschillen. We hebsampol 2015/5|56
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ben in het verleden rond gevoelige thema’s wel degelijk af en toe de handrem opgetrokken.
We moeten stoppen met onze standpunten te bepalen op basis van enquêtes. We moeten met
een model komen waar mensen weer het geloof krijgen dat dingen kunnen veranderen. Dat
was bij de verkiezingen van 2014 niet het geval. We zijn niet op volle sterkte naar die stembusgang gegaan. Na het congres van Leuven in juni 2013, waar onze nieuwe beginselverklaring werd goedgekeurd, vielen we helemaal stil. We hebben de kiezer er niet van overtuigd
dat een stem op sp.a een verschil ging maken. Dat heeft veel te maken met de afvlakking die
we intern maken. We moeten onze partij zo organiseren dat onze boodschap wel overkomt.
En als te veel kiezers in het politieke centrum het daar lastig mee hebben, moeten we het hen
potverdikke uitleggen. Daar heeft de partij een hele geschiedenis in.”
Is hiermee de essentie van het verschil tussen jullie beiden blootgelegd?
Bruno Tobback: “We moeten opletten dat we onszelf niet naar een hoek drijven waar we
niet horen te zitten. De idee dat sp.a de voorbije jaren alleen maar standpunten heeft ingenomen die niemand tegen de borst stuiten, dat is het laatste waar iemand me ooit van beticht
heeft. Akkoord, als de helft voor en de helft tegen is, moet je klaar en duidelijk een kant kiezen. Maar als 90% niet voor een thema is en je er toch voor vecht, moet je achteraf niet klagen
dat je bij verkiezingen maar 10% haalt. Sp.a moet de ambitie hebben om meer te zijn dan een
zweeppartijtje. Peter Mertens mag content zijn met 4%, Meyrem Almaci met 8%, maar wij
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niet met 14%. Betekent dit dat we van elke boodschap de scherpe kanten moeten afvijlen?
Neen. Op het congres van Leuven hebben we de allang aanslepende discussie over de hoofddoek klaar en duidelijk beslist: geen verbod. Idem voor de vermogenswinstbelasting: geen
mens in de verkiezingscampagne die twijfelde dat we daar voor waren. Alleen: 90% van de
Vlamingen heeft er niet voor gestemd.”
John Crombez: “Nu bewijs je mijn punt, Bruno. Als zoveel mensen voor een vermogenswinstbelasting zijn, hoe komt het dat we de kiezers dan niet hebben bereikt?”
Bruno Tobback: “(opgewonden) Maar allez. De Vlaming is niet en masse voorstander van een
vermogenswinstbelasting. Dat bewees de verkiezingsuitslag toch?”
Een standpunt inzake een bepaald thema en de keuze voor een bepaalde partij overlappen toch niet
noodzakelijk?
Bruno Tobback: “(kalm) De suggestie dat sp.a niet duidelijk is in haar standpunten over
belastingen, klopt niet. Dat er in de regering-Di Rupo een staatssecretaris voor fiscale fraude
was, was omdat ik dat onderhandeld heb. Tegen het advies in van mijn wijze, goede vriend
Steve Stevaert hebben we het verhaal dat socialisten moeten zwijgen over belastingen achter
ons gelaten. Anderzijds moet je nuchter genoeg zijn: in drie jaar tijd krijg je de tanende
geloofwaardigheid van de staat, en dus de tanende bereidheid om belastingen te betalen, niet
bijgestuurd. Dat heeft tijd nodig. En je krijgt dat al zeker niet bijgestuurd als je er nog veel
straffer over communiceert. In dat geval had in 2014 niet Bart De Wever maar Peter Mertens
32% gehaald.”
John Crombez: “Ik ben het ermee eens dat er een probleem is met de geloofwaardigheid
van onze instellingen. Maar onze partij heeft evenzeer een probleem van geloofwaardigheid. Het klopt: socialisten en belastingen, dat is in het verleden geen gemakkelijk huwelijk
geweest. Maar we hebben de voorbije jaren te weinig kiezers overtuigd van het feit dat er
te veel belastingen worden betaald op arbeid en te weinig op vermogens. We trokken al te
veel de handrem op toen we merkten dat de bevolking er niet klaar voor was. Sp.a moet niet
remmen. Waarom zouden kiezers geïnteresseerd zijn in ons als we er zelf niet vol voor gaan?
Waarom zouden ze geïnteresseerd zijn in ons als we niet in staat zijn toe te geven dat we de
voorbije jaren een aantal zaken niet goed hebben aangepakt?”
Een van die zaken is het ‘voor wat, hoort wat’-discours dat de partij heeft ontwikkeld. Is dat een socialistisch verhaal?
Bruno Tobback: “Voor mij betekent solidariteit: in ruil voor wat je krijgt bereid zijn iets te
geven. ‘Voor wat, hoort wat’ dus. In mijn intentieverklaring staat dat we moeten nadenken
over vormen van basisinkomen, maar ik ben niet voor een onvoorwaardelijk basisinkomen.
Het is niet de bedoeling iemand een uitkering te geven om uit de samenleving te stappen.
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Dat is a priori onsocialistisch. Er moet altijd een vorm van return zijn, een bijdrage aan de
samenleving: zorgen voor zieke kinderen, helpen bij Natuurpunt, wat het ook moge wezen.
Een basisinkomen kan iemand de vrijheid geven om die keuze vrijer te maken, los van pure
financiële noodwendigheden die dwingen in gebroken shiften bij Starbucks voor een appel
en een ei te gaan werken. Daarom ben ik voor een discussie over het basisinkomen. Maar
‘onvoorwaardelijk’, dat bestaat niet in een solidaire samenleving.”
Vraag is of een socialistische partij zo sterk de nadruk moet leggen op het ‘voor wat, hoort wat’-discours zoals sp.a de voorbije jaren deed?
Bruno Tobback: “Natuurlijk wel. Als
je de verdediger wil zijn van solidariteit,
moet je er de eerste verdediger van zijn.
Indertijd waren de strengste controleurs
van de sociale zekerheid de bodes van
de mutualiteit. Die tolereerden niet dat
iemand profiteerde van het geld dat de rest
met veel moeite had samengebracht. Kijk,
sp.a moet ambitieus durven zijn. Gaan
we onszelf blijven troosten door iemand
levenslang een werkloosheidsuitkering
te geven, of zoeken we voor die persoon
een andere oplossing? Wat mij betreft dat
tweede. De beslissing van de regeringDi Rupo om de werkloosheidsuitkering
degressief te maken in de tijd past in dat
verhaal. Niet in de karikatuur die Liesbeth
Homans ervan maakt. Wel in de geest van
Monica De Coninck, die uit haar ervaring
van het OCMW Antwerpen weet dat je
met begeleiding en bijscholing veel meer
kans hebt om mensen naar de arbeidsmarkt toe te leiden.”
John Crombez: “Met deze discussie ontbloot zich een verschilpunt bis tussen Bruno en ik.
Voor mij discussiëren we te veel mee op het terrein van rechts. Dat was duidelijk in de discussie rond de mantelzorgende werklozen. Socialisten moeten durven stellen dat een werkloze
met een ziek kind recht heeft op een deftig inkomen waarvan die kan leven. En geen 260
euro per maand zoals nu het geval is, want dat betaalt met moeite de dagelijkse maaltijd van
de ouder in de kliniek. We durven niet meer zeggen dat we daarvoor extra geld moeten uittrekken.”
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Bruno Tobback: “Durf jij dat dan niet meer?”
John Crombez: “We hebben het alleszins niet gedaan in de discussie over de mantelzorgende werklozen.”
Bruno Tobback: “Toch wel. Wanneer niet dan?”
John Crombez: “We zeiden dat die 260 euro behouden moest blijven, mits het voorleggen
van een medisch certificaat. Dat noem ik meediscussiëren in de termen van rechts. Bruno
heeft gelijk: op dit moment is een groot aantal Vlamingen ervan overtuigd dat er te veel
profitariaat is. Toch moet sp.a durven zeggen dat er meer mistoestanden zijn door het feit dat
mensen die een tegenslag hebben, benadeeld worden dan dat er problemen zijn met het profitariaat. Als wij dat niet meer zeggen, wie dan wel? Mensen die chronisch ziek zijn moeten we
niet elke maand voor een artsentribunaal zetten, maar een onvoorwaardelijk inkomen garanderen. Onvoorwaardelijk. Daar zijn we welvarend genoeg voor. Ik verwacht geen ‘plichten’
van mensen met een zwaar ziek kind of chronisch zieken die niet meer kunnen werken. We
moeten af van de huidige situatie dat het controlesysteem belangrijker is dan de bescherming
zelf. Waarom doen we meer controles op mensen die ziek zijn dan op multinationals?”
Bruno Tobback: “Voor we in een rare discussie terecht komen. Je moet geen verschillen
zoeken waar er geen zijn, John. Inzake de chronisch zieken verschillen we niet van mening.”
Concreet: zijn jullie op vandaag voor of tegen de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering of de
beperking van het recht op een inschakelingsuitkering, twee maatregelen genomen onder Di Rupo I?
John Crombez: “Ik sta nog altijd achter de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering die
we onder Di Rupo hebben ingevoerd, maar ben tegen wat nu op tafel ligt. Inzake de beperking van het recht op een inschakelingsuitkering moeten we durven toegeven dat het niet de
beste beslissing was. We hebben dat trouwens, redelijk snel na invoering, al gecorrigeerd.”
Bruno Tobback: “Ook ik sta nog altijd achter de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen zoals door de regering-Di Rupo beslist.”
Is het niet vreemd om de beslissing van Di Rupo I inzake de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering te blijven verdedigen en nu die onder Michel I een beetje verder gaat af te schieten?
John Crombez: “Neen. Want toen we zelf in de regering zaten, konden we werken aan een
systeem dat nog altijd rechtvaardig was. De maatregelen inzake degressiviteit zoals wij ze
beslisten, gaven nog altijd de kans om op een redelijke manier werk te zoeken zonder dat je
uit de boot viel mocht het niet lukken.”
Wat is het voornaamste probleem waar onze sociale zekerheid vandaag mee kampt?
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Bruno Tobback: “Dat is dat ze voor een hele hoop mensen onverstaanbaar en daardoor
onaanvaardbaar is geworden. Mensen begrijpen de mechanismen achter solidariteit niet
meer. Dat heeft niets te maken met op het speelterrein van rechts te zitten, zoals John stelt.
We moeten solidariteit weer transparant en verstaanbaar maken. Als je aan de mensen de
helft van hun inkomen vraagt, ook aan diegenen die weinig verdienen, moet je de solidariteit
kunnen uitleggen. Omwille van de complexiteit van het systeem en omwille van de huidige
superdiversiteit - de andere olifant in de kamer die socialisten in het verleden liever niet te
veel benoemden -, is het vermoeden van onschuld dat nodig is om de solidariteit in stand te
houden, weg. Dat is leuk voor rechts. Met een handig gekozen voorbeeld slagen ze erin een
volledig systeem van solidariteit onderuit te halen. Denk aan de gepensioneerde met een
pensioen van 3000 euro die gratis op de bus rijdt.”
Verschillen jullie inzake diversiteit van mening?
Bruno Tobback: “Op het congres van Leuven (2013) maakten we duidelijke keuzes. Ik
ben voor individuele godsdienstvrijheid, maar opnieuw: alles vertrekt vanuit ‘de’ samenleving. Ook het diversiteitsverhaal is alleen maar oplosbaar vanuit rechten en plichten. Er is
het recht om een hoofddoek te dragen maar ook de plicht om de rechten van de anderen te
respecteren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan
die van holebi’s of niet-gelovigen. Maar
de hoofddoek is een randdiscussie. Ons
probleem is niet of vrouwen wel of niet een
hoofddoek mogen dragen achter het loket.
Wel dat je in dit land nog altijd geboren
kunt worden, naar school gaan, de taal perfect kennen en drie diploma’s halen, maar
nog altijd gediscrimineerd worden op de
arbeidsmarkt omwille van uw afkomst.
Dat is het echte probleem.”
John Crombez: “Als ik voorzitter word,
blijft het partijstandpunt over de hoofddoek behouden. Het is belachelijk dat
een schoonmaakster achter het loket haar
hoofddoek mag ophouden en een bediende
voor het loket de hoofddoek moet afnemen.
Dat heeft niets meer met neutraliteit te
maken. Bruno heeft gelijk dat de hoofddoek
bijzaak is. Het verhaal waar het is misgelopen tussen sp.a en een deel van onze achterban, is veel concreter: in de probleemwijken
hebben we geen coherent verhaal verteld
sampol 2015/5|61

SAMPOL_mei_2015.indd 61

5/19/2015 1:37:43 PM

Dubbelinterview met John Crombez en Bruno Tobback

dat een oplossing voor het samenleven in zich droeg. Voor mij is een duidelijke gemeenschapsafbakening, zoals ook door socioloog Mark Elchardus bepleit, erg belangrijk: als wij die niet
kunnen benoemen en ertegen reageren, gaan we een probleem blijven hebben.”
De superdiversiteit in de steden is al een tijdje realiteit, maar dat heeft sp.a te lang miskend?
John Crombez: “De partij heeft haar diversiteitsbeleid te lang niet geconcretiseerd, waardoor de discussie over de hoofddoek het overheersende beeld is waar de partij inzake diversiteit wel of niet voor stond. En laat ons eerlijk zijn. Door te zwijgen hebben we twee keer verloren: in de gemeenschappen die het belangrijk vonden om te weten wat we over de hoofddoek
vonden en in de gemeenschappen die het belangrijk vonden om te weten wat we gingen doen
aan de complexe samenlevingssituatie.”
Bruno Tobback: “Niet akkoord. Het probleem was niet dat de partij erover gezwegen heeft.
Het probleem was dat de partij lange tijd verdeeld was wat ze over de diversiteitsproblematiek
moest zeggen. Er was het Antwerpse model versus het Gentse model. Ik geloof niet in gemakkelijkheidsoplossingen of -slogans. Ik draai al een tijdje mee in de partij en herinner me de reacties op een andere Tobback toen die koos voor de flinkse aanpak, de lijn-Elchardus zeg maar.
We struikelden niet over protest in Vlaanderen, maar over protest in de eigen partij.”
Als Bart De Wever forse uitspraken doet over Berbers, moet sp.a dan de partij zijn die daar frontaal
tegenin gaat?
Bruno Tobback: “Maar dat hebben we gedaan. Net zoals we dat deden toen hij stelde dat
racisme een probleem is van de vorige eeuw. Onze uitdaging is niet te pingpongen met Bart
De Wever, wel om de rest van Vlaanderen te overtuigen van het feit dat uw buur misschien
wel een moslim is maar eveneens bijdraagt aan onze samenleving. Als we er niet in slagen dat
duidelijk te maken aan deze twee buren die elkaar vandaag fundamenteel wantrouwen, kunnen we onze hele sociale zekerheid vergeten. Dan blijft alleen solidariteit als liefdadigheid
over, in de geest van de Britse conservatieve denker Theodore Dalrymple. We zitten middenin een technologische omwenteling die de ongelijkheid concentreert. Aan de onderkant van
de samenleving moet stilaan iedereen aanklampen. ‘De ander’ is dan snel de zondebok. Hoe
vaak word ik niet aangesproken door sp.a-leden die bij mij komen klagen dat hun uitkering te
laag is door ‘die bruin mannen’. Dat zijn onze eigen leden, he.”
John Crombez: “Niet alleen mensen onderaan de maatschappelijke ladder. Op scholen,
waar je de superdiversiteit het meest ziet, maken ouders die het goed hebben zich minstens
evenveel zorgen als de ouders die moeten aanklampen. Sp.a moet sterker worden in micropolitiek. Eerder dan de multiculturaliteit te gaan uitleggen, moeten we actievere politiek voeren, standpunten innemen. Ik ben bijvoorbeeld voorstander van een verplichte kinderopvang
op jonge leeftijd. Daarom niet de hele week, maar wel voor alle kinderen. Een mogelijkheid is
om daar een stuk kindergeld van afhankelijk te maken.”
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In de intentieverklaring spreken jullie beiden de hoop uit dat de partij een onderdeel wordt van een
ruimer netwerk. Wie hebben jullie daar voor in gedachten? En hoe doe je dat concreet?
Bruno Tobback: “Het gaat niet zozeer over ‘spreken met’, maar eerder over ‘luisteren naar’.
Dat hadden we meer moeten doen toen we in de regering zaten, maar de cultuur is misgroeid. Jarenlang ging ik, als voorzitter en daarvoor als minister, overal uitleggen wat we
deden. Nu we in de oppositie zitten, krijgen we de gelegenheid om meer te gaan luisteren.
Naar de vakbondsman aan het piket. Naar Hart boven Hard. Al hoop ik dat daar meer ideeën
en minder protest uit komt dan nu het geval is. Misschien kan Hart boven Hard uitgroeien
tot een discussieplatform over het basisinkomen.”
John Crombez: “We moeten onze partij zo organiseren dat we actief naar groepen mensen
kunnen trekken. Daarvoor heb je sterke afdelingen als antennes nodig. Er zijn afdelingen die te
weinig ondersteuning krijgen, waar te weinig militanten en bestuurders zijn. Die blinde vlekken
moeten we wegwerken. De talloze initiatieven in de samenleving hebben te vaak de indruk dat
ze de politiek niet kunnen bereiken. We moeten dus, één, die mensen de hoop geven dat dit
wel kan. En, twee, de rol van facilitator op ons nemen. Zoals we met de groepsaankopen voor
elektriciteit doen: informeren, zitdagen in afdelingen organiseren, huis aan huis formulieren
uitdelen, enzovoort. Het vergt een organisatie waar sterk uitgebouwde afdelingen voldoende
ondersteuning krijgen van de partij.”
Een ander onderwerp dat blijft terugkomen, is een mogelijke samenwerking met Groen.
Bruno Tobback: “Ik ben het met Daniël Termont met niet veel dingen oneens, maar wel met
zijn standpunt dat we zo snel als mogelijk met Groen moeten samenwerken ‘omdat het anders niet zal lukken’. Ik wil met iedere progressieve kracht samenwerken, maar wel vertrekkende van een beetje geloof in wat we zelf te vertellen hebben. Sinds het congres van Leuven
staan we daarvoor inhoudelijk sterk genoeg in ons schoenen.”
John Crombez: “We zitten in een tijdsgewricht dat progressieve partijen geen kans mogen
laten liggen om samen te werken. In welke vorm dat gebeurt - een gezamenlijke lijst, kartel,
lijstverbintenis - interesseert me veel minder dan dat het gebeurt. De echte Zweedse coalities, die in Zweden dan, doen het al jaren op die manier: rechtse en linkse blokken formuleren gemeenschappelijke objectieven die niet in een regeerakkoord mogen ontbreken. Je
hoeft daarvoor geen gezamenlijke partij of kartel te vormen. De samenwerking met Groen
is organisch aan het groeien. In het Vlaams Parlement zitten we nu een half jaar samen in
de oppositie en dat gaat goed. We overleggen inzake standpunten en communicatie, dienen
samen amendementen in, voeren gezamenlijk actie, enzovoort.”
Dat is het Vlaamse Parlement. In de Antwerpse gemeenteraad en het federaal parlement wordt Groen
stilaan de stem van de oppositie.
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Dubbelinterview met John Crombez en Bruno Tobback

John Crombez: “Niet akkoord.”
Bruno Tobback: “Ik lees nu al een tijdje dat Groen de leiding aan de linkerzijde aan het
nemen is en dat Kristof Calvo de god van het federale parlement is. Akkoord, Groen straalt
dynamisch zelfvertrouwen uit en ja, Calvo is een politiek talent, maar Groen blijft nog altijd
maar half zo groot is als sp.a. Natuurlijk zou ik liever hebben dat sp.a de enige partij aan de
linkerzijde is, maar we zijn sterk genoeg om niet de hele tijd op Groen te focussen. Bovendien
is onze fractie in de Kamer minstens even goed als hun fractie, los van wat de gazet schrijft.”
John Crombez: “Als we het echt menen dat het belangrijk is dat we samenwerken om
inhoudelijke punten binnen te halen, maakt het niet uit wie er eerst op radio of tv verschijnt.
Vergeet ook niet dat sp.a uit jarenlang beleid komt. Dan is het niet onlogisch dat de media
voor bepaalde dossiers de eerste reactie bij Groen haalt.”

Interview: Carl Devos, Dave Sinardet, Wim Vermeersch
Foto’s: Theo Beck
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STATE OF THE LEFT

PvdA: een partij
met gebroken benen
Joop van den Berg

Niet alleen heeft de Nederlandse Partij van de Arbeid (PvdA) in één jaar tijd beide electorale
benen gebroken - zij verloor dramatisch bij de gemeenteraads- en provinciale verkiezingen zij riskeert haar maatschappelijke relevantie te verliezen. Als een typische Noord-Europese
sociaaldemocratische partij is zij bij uitstek de klassieke coalitie van de intellectuele middenklasse en dat deel van de bevolking dat zonder bescherming van de overheid niet lang overeind kan staan. De intellectuele elite dreigt zij kwijt te raken aan GroenLinks en D66 en de te
beschermen bevolking aan de SP. Zij wordt zo van de partij van links tot één partij van links,
maar in die magere vorm verliest zij haar bestaansreden: de grote coalitie die in staat is macht
uit te oefenen. Voor sectarisme is zij naar haar aard ongeschikt.

PIJNLIJKE NEDERLAGEN IN STAD EN
STREEK
Toen ik in 1995 aan mijn tweede mandaat begon als lid van de Eerste Kamer, overheerste
de teleurstelling dat de PvdA was teruggezakt
naar 14 zetels. Acht jaar daarvoor waren het er
nog 26 geweest en vier jaar daarvoor 16. Twee
fracties waren nu groter dan die van de PvdA:
de liberale VVD kreeg er 22 en het christendemocratische CDA 19. Nog een alarmerend
feit: de SP, nieuwe concurrent op links, had

haar eerste zetel in de Eerste Kamer gekregen.
Twintig jaar later heeft de VVD in de Eerste
Kamer 13 zetels maar is zij niettemin de grootste
partij; het CDA heeft er 12 en de PvdA heeft er
nog 8. Was in 1995 de PvdA nog de op twee na
grootste partij, nu zijn naast VVD en CDA ook
D66 (10 zetels), Wilders’ PVV (9) en de SP (9)
allemaal groter dan de PvdA.
Dat wijst om te beginnen op de totale verbrokkeling van de politieke machtsverhoudingen in
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de Eerste Kamer, als gevolg van de fragmentatie
van de provinciale volksvertegenwoordigingen,
die optreden als kiescollege van de Eerste Kamer. De uitslag voor de provinciale staten van
18 maart 2015 laat echter nog iets meer zien dan
fragmentatie alleen. De sociaaldemocratische
PvdA werd meer dan gehalveerd ten opzichte
van de Tweede Kamerverkiezingen in 2012:

Tweede conclusie: de PvdA moet verder met
twee gebroken benen: haar positie zowel in
gemeenten en als in provincies is immers ernstig verzwakt, vooral daar waar zij traditioneel
sterk was. Zij heeft nog slechts een redelijk grote
fractie in de Tweede Kamer en een aantal ministers in het kabinet-Rutte II, tezamen met de
VVD. Dat past wel bij de traditionele fixatie

De grote traditionele sociaaldemocratische partij heeft niet alleen
dramatisch verloren, maar andere linkse partijen hebben dat op
geen stukken na gecompenseerd. Links Nederland lijdt als geheel
dus aan krimpverschijnselen.
zowel D66 aan haar rechterzijde als SP aan
haar linkerzijde is nu groter dan de PvdA. In
de provinciale verkiezingen voltrok zich aldus
hetzelfde drama als bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, toen de sociaaldemocratie ook
ruimschoots werd gepasseerd door D66 en SP,
juist daar waar de PvdA langdurig de grootste
en dominante partij was geweest: in de steden.
Zowel in de bestuurscolleges van deze steden als
in veel provincies is de partij vrijwel niet meer vertegenwoordigd: niet in Amsterdam, Rotterdam en
Utrecht, maar ook niet meer in die van Friesland,
Groningen, Utrecht en Zuid-Holland. Bijkomend
drama: waar de PvdA uit het dagelijks bestuur
wordt verwijderd, is de SP vaak haar vervangster.
GroenLinks is op zijn best over zijn dieptepunt
van 2012 heen, maar uitzonderingen daargelaten
is er van echt machtsherstel geen sprake.
Dat leidt alvast tot een paar pijnlijke conclusies,
nog voordat wij goed en wel zijn begonnen. De
grote traditionele sociaaldemocratische partij
heeft niet alleen dramatisch verloren, maar andere linkse partijen hebben dat op geen stukken
na gecompenseerd. Links Nederland lijdt als
geheel dus aan krimpverschijnselen.

van de sociaaldemocratie in Nederland op de
nationale politiek, maar de gebrekkige representatie in gemeenten en provincies kan haar
nu lelijk opbreken.
Want, er is nog een derde conclusie mogelijk, al
is die hopelijk nog voorbarig. De PvdA is niet
langer dé partij van links in Nederland; zij is
één partij van links geworden naast andere, die
groter of even groot zijn. Voor een traditionele
sociaaldemocratische partij in Noord-Europa
is dat een tamelijk rampzalige situatie, zoals
hierna nog aan de orde komt.
DE TELOORGANG VAN EEN KLASSIEKE COALITIE
Onmiskenbaar is de achteruitgang van de Nederlandse sociaaldemocratie onderdeel van
een ontwikkeling die zich in een groot deel van
Europa voltrekt en waarbij vooral de twee grote
volkspartijen, christendemocratie en sociaaldemocratie, structureel bezig zijn terrein te verliezen. In Nederland hebben christelijke partijen
en de PvdA langdurig bijna twee derden van de
zetels in de Tweede Kamer bezet, maar uiterlijk
vanaf de jaren 1990 is sprake van duurzame
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achteruitgang van beide. In landen als Duitsland, België, Oostenrijk, Italië en Frankrijk is
de situatie niet principieel verschillend; hooguit
is de teruggang er soms minder dramatisch.
Daardoor is er in de politieke arena’s een groot
gat ontstaan. Aan de linkerkant is er ruimte gegroeid voor groene partijen en voor populistisch
links, zoals Die Linke in Duitsland en de SP in
Nederland. De christendemocratie maar ook
de sociaaldemocratie hebben daarnaast macht
prijsgegeven aan rechts-populistische partijen,
als de PVV in Nederland, het Front National
in Frankrijk, UKIP in Groot-Brittannië en AfD
in Duitsland. De Vlaamse N-VA valt daarmee
niet op één lijn te stellen, maar het is niettemin
het project van een politieke entrepreneur die
vroeger te midden van de oude volkspartijen
minder ruimte zou hebben gekregen.
Nederland wordt geteisterd door hoge volatiliteit van het kiesgedrag. Het aantal zetels dat
bij verkiezingen van partij wisselt is in Europa
nergens zo hoog als in Nederland, zelfs niet
in Italië. Niet langer wordt gestemd volgens
sociologische criteria (godsdienst of klasse)
maar issue georiënteerd. Het vermoeden is gerechtvaardigd dat daarmee zichtbaar wordt dat
de oude gedisciplineerde industriële samenleving is veranderd in een veel beweeglijker en
individualistische dienstensamenleving. Dat
maakt politieke partijen onrustig. In Nederland
heeft het een periode van politieke instabiliteit
ingeleid. Sinds de eeuwwisseling heeft Nederland al zeven verschillende coalities gekend in
vijftien jaar; tussen 1980 en 2000 regeerden
drie coalities ruim twintig jaar.
Alleen bij verkiezingen voor de Tweede Kamer
heeft de PvdA zich tot heden als de grootste partij op links weten te handhaven. Zij moet concurreren met de SP die weifelt tussen oppositie

PvdA: een partij met gebroken benen

en antisysteempolitiek en met het postmoderne
GroenLinks dat oud links-radicalisme verenigt
met ecologische aspiraties. En eigenlijk ook met
het links-liberale D66, dat zich de laatste tien
jaar wel steeds verder van de partijen van links
is gaan verwijderen.
Traditioneel is de sociaaldemocratie een coalitie van de intellectuele middenklasse met
de oude werknemersklasse, met degenen die
zonder overheidsinterventie economisch en
sociaal zwak staan. Juist in die coalitie die
haar kritische massa verschaft, vindt zij haar
bestaansrechtvaardiging. Zij is daardoor ook
de belangrijkste ‘opvang’ geworden voor naar
Nederland gemigreerde minderheidsgroepen.
Zij wordt nu verscheurd door enerzijds partijen
als GroenLinks en D66, die sterke aantrekkingskracht uitoefenen op de intellectuele middenklasse, en anderzijds door de SP, die vooral de
werknemers, in het algemeen de klassieke lagere
middenklasse, naar zich toe trekt. Een partij die
coalitie wil blijven van beide groepen kan dat
alleen als zij tegelijkertijd veruit de grootste is
en het grootste machtspotentieel vertegenwoordigt. Al in de jaren 1970 waren veel kiezers van
de PvdA het in een aantal opzichten veel meer
eens met kleine meer rechtse partijen dan met
de eigen partij, maar toch bleven zij stemmen
op de PvdA. Die representeerde immers de
macht van links. Het gevaar is nu dat de PvdA
die positie structureel kwijtraakt, maar dan
heeft zij geen bestaansreden meer.
De rivaliteit tussen PvdA en SP is ook terug
te vinden in de vakbeweging. De sociaaldemocratische voorzitter van de FNV (de Nederlandse ABVV), Agnes Jongerius, is er het
slachtoffer van geworden toen zij bereid was
de verhoging van de pensioenleeftijd te verdedigen. Dat bracht een reorganisatieproces op
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gang dat ternauwernood is ‘gewonnen’ door
de sociaaldemocratische vleugel in de bond,
intussen geleid door Ton Heerts.
DRIEVOUDIG BIJKOMEND LEED
Een ongeluk komt nooit alleen. De PvdA worstelt immers met nog drie andere duurzame en
tegelijk pijnlijke problemen.
Sinds het referendum over het Europese grondwettelijke verdrag in 2005, waarbij de meerderheid van de PvdA-kiezers tegen stemde terwijl

socialisten hadden toen al lang en herhaaldelijk
meegeregeerd.)
Dit wethouderssocialisme maakte een nieuwe
bloeiperiode door in de jaren 1980, waarin
PvdA-wethouders met succes werkten aan de
vernieuwing van stedenbouw en architectuur
maar ook bijdroegen aan nieuwe economische
bloei en zelfs terugkeer van vooral jonge generaties naar de stad. Daarbij hanteerden zij echter
wel een stijl van besturen die weinig tegenspraak
duldde en het doorgaans allemaal beter wist dan
wie ook. Minder raad wisten zij met de sterk

Sinds het referendum over het Europese grondwettelijke verdrag in
2005, waarbij de meerderheid van de PvdA-kiezers tegen stemde
terwijl de partij zelf enthousiast vóór was, is de partij inzake Europa volledig verkrampt geraakt.
de partij zelf enthousiast vóór was, is de partij
inzake Europa volledig verkrampt geraakt. Zij
ziet geen kans een zowel uitgesproken als evenwichtig standpunt te formuleren met als gevolg
dat kiezers niet weten waar zij met de partij aan
toe zijn. SP enerzijds (contra Europa) en GroenLinks en D66 anderzijds (pro Europa) scoren
daardoor bij Europese verkiezingen hoog, maar
de PvdA is nu al twee keer bij deze verkiezingen
van de mat geveegd. Zij ziet geen kans een attractief Europees leiderschap te tonen.
In Nederland heeft de sociaaldemocratie een
traditioneel imago van sterk stedelijk bestuur.
In zekere zin heeft zij het paradigma van vooruitziend gemeentelijk bestuur geformuleerd,
allereerst en lang vóór 1940 in de grootste steden
zoals Amsterdam en Rotterdam. Daar kon zij
haar trotse ‘wethouderssocialisme’ demonstreren in decennia, waarin zij zorgvuldig buiten
het landsbestuur werd gehouden. (Belgische

groeiende groep van allochtone minderheden
die zich in arbeiderswijken vestigden te midden
van haar oude aanhang, die daardoor van zijn
eigen woonomgeving maar ook van de partij
vervreemdde.
‘Wethouderssocialisme’ - of ‘burgemeesterssocialisme’ in andere landen van Europa - is als
zodanig geen exclusief Nederlands verschijnsel.
Net zo min als de verleiding politieke overtuiging in te ruilen voor koude technocratie en te
gemakkelijke voorkeur voor een niet doordacht
‘multiculturalisme’. Dat zijn autonome factoren
gebleken voor de sterke verliezen van de PvdA in
de steden, die andere partijen hebben verleid het
nu maar eens zonder de ‘arrogante betweterij’
van de sociaaldemocratie te proberen. Vanaf
2002 begon dat her en der steeds beter te lukken.
Ten slotte, bij provinciale verkiezingen heeft
de PvdA steeds structureel lager gescoord dan
bij gemeenten en Tweede Kamer. Het waren
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altijd al verkiezingen om met angst en vrees af
te wachten, omdat ze door hun slechte uitslagen nogal eens bijdroegen aan het einde van
coalities waarin de PvdA meeregeerde, zoals
diverse keren is gebeurd.
Toch is er met de verkiezingen van maart 2015
iets bijzonders aan de hand. De partij verloor,
onder andere ten koste van de SP, juist in de provincies waar zij vanaf haar oprichting het sterkst
is geweest. Vooral in Groningen - waar dankzij
de gaswinning de aarde periodiek is gaan beven
met grote schade aan huis en haard - moest de
PvdA het ontgelden, overigens gesecondeerd
door de VVD. Ook in Friesland en Drente ging
het helemaal mis. De beide regeringspartijen
moesten er boeten voor de nogal trage en ook
weifelende en ongecoördineerde reactie op de
‘trage ramp’ van Groningen. Dat werd vooral
de sociaaldemocratie kwalijk genomen: zij
was toch de sterkste kracht in het noorden en
waarom deed zij nu ‘niets’? Waarschijnlijk is er
een vertrouwensbreuk ontstaan die niet snel zal
worden geheeld.
REGEREN MET LIBERALEN GAAT
VAN AU
Zoals bekend maakt de PvdA deel uit van een
regerende coalitie met de VVD. Die was de
uitkomst van de verkiezingen van 2012, die
nauwelijks een andere reële mogelijkheid bood.
Gewoonlijk gebruiken in Nederland partijen
een maandenlang voortslepende kabinetsformatie om burgers ervan te doordringen dat er niets
ander op zit. Een verkiezingscampagne voeren
waarin twee partijen elkaars felste bestrijders
zijn en dan toch samen regeren: het is vaker
vertoond, maar altijd nadat burgers ruim de
tijd hadden gekregen aan het idee te wennen.
Dat gebeurde nu niet. Vrijwel de dag na de ver-

PvdA:, een partij met gebroken benen

kiezingen begon de vorming van een coalitie van
VVD en PvdA. Zij werd binnen twee maanden
met succes afgesloten. Mark Rutte, opnieuw
premier, en Diederik Samsom, de leider van de
PvdA die in de Tweede Kamer bleef, leken het
met elkaar nogal te hebben getroffen. Het zijn
beiden zakelijk ingestelde generatiegenoten,
maar met opmerkelijk weinig gevoel voor het
vermoeiende maar ook noodzakelijke politieke
ritueel.
Na betrekkelijk korte tijd werd al zichtbaar wat
inmiddels een hardnekkige emotie onder de
bevolking is geworden: Nederland wenste niet
te wennen aan de coalitie van VVD en PvdA;
het bleef de snel gevormde coalitie grondig
wantrouwen.
Vervolgens bleek de al te vlot gevormde coalitie
in de Eerste Kamer geen meerderheid te hebben.
Dat hadden Rutte en Samsom wel gezien, maar
de gevolgen ervan waren toch onderschat. Dus
kwam de coalitie aanvankelijk nauwelijks aan
regeren toe, terwijl er diep ingrijpende maatregelen op de agenda stonden: het EMU-tekort
terugbrengen tot voor Europa aanvaardbare
proporties en dus rigoureus bezuinigen; voorts
een aantal onvermijdelijk geworden hervormingen in de volkshuisvesting, in de organisatie van
de arbeidsmarkt, in de opbouw van het pensioen, in de kosten van academische opleidingen
en in de gezondheidszorg.
Het wonder van deze coalitie bleek, dat zij er
na aanloopproblemen in slaagde haar meerderheid uit te breiden met D66 en twee kleine
orthodox-protestantse partijen, waarmee zij de
begrotingen van 2014 en 2015 door Tweede en
Eerste Kamer wist aanvaard te krijgen, naast een
groot aantal van de genoemde hervormingen.
In het geval van de studiefinanciering werkte
ook GroenLinks met de coalitie mee.
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Dat haalde de gram bij de kiezers niet weg, maar
het liet wel zien dat de coalitie tot effectief regeren in staat is. Alleen, als er dan toch iets mis
gaat, zoals met een wet voor de gezondheidszorg
in december 2014, dan gaat het ook grondig mis
en ontstaat er aanstonds een crisisstemming.
Ook het lot van illegale vreemdelingen leent zich

bezuinigingen, vergezeld van kostbare hervormingen die samen een procyclisch effect op de
toch al stagnerende economie moesten hebben.
Dat bleek later mee te vallen, maar voor de sfeer
was het niet goed. Sommige van deze hervormingen, zoals die op de fiscale aftrekbaarheid
van hypotheekrente op het eigen huis, hadden

Juist de sociaaldemocratie stond voor de plicht te laten zien dat de
maatschappij dankzij de sterk gegroeide welvaart fundamenteel
is veranderd en dat dit gevolgen moet hebben voor de organisatie
van arbeid en sociale zekerheid; dat bescherming van economisch
kwetsbare groepen anders moet worden georganiseerd dan vijftig
jaar geleden. Daarin slaagde zij echter niet.
daarvoor, omdat sociaaldemocraten en liberalen
daarin lijnrecht tegenover elkaar staan. Wat de
zaken voor de kiezers ten slotte compliceert is
dat wetgeving niet zelden een socialer aanzien
krijgt, maar niet primair dankzij de PvdA maar
dankzij de Christen-Unie.
Drie partijen vormen daartegenover samen
het ‘Afwijzingsfront’: het CDA, ondanks haar
bestuurlijke traditie; de rechts-populistische
PVV en, tot grote teleurstelling van de PvdA,
de SP. Te begrijpen is dat wel. De socialisten
van SP werden door de verkiezingsuitslag diep
teleurgesteld: slechts vijftien zetels, terwijl er
veel meer waren verwacht. Diederik Samsom
deed vervolgens geen enkele serieuze poging
de SP bij de vorming van het kabinet te betrekken; er kon niet eens een serieus gesprek met
SP-leider Emile Roemer vanaf.
Nu de economie in Nederland begint aan te
trekken, een jaar later dan de regeringspartijen
in 2012 hadden gehoopt en verwacht, wordt
de sfeer een tikje meer ontspannen, maar lang
hing boven Nederland de zorg over omvangrijke

veel eerder kunnen en moeten worden genomen.
Dan waren ze veel minder hard aangekomen. Een
verhoging van de huurtarieven maar ook van het
hoge btw-tarief (van 19 tot 21%) was even weinig
bevorderlijk voor de populariteit van de coalitie.
Bij dit alles viel de defensieve houding op van
de parlementariërs van de PvdA. De kritiek
lieten zij stelselmatig over aan de SP of aan
GroenLinks, maar een overtuigde verdediging
van alle maatregelen kwam er evenmin, ook
als dat had gekund. Juist de sociaaldemocratie
stond voor de plicht te laten zien dat de maatschappij dankzij de sterk gegroeide welvaart
fundamenteel is veranderd en dat dit gevolgen
moet hebben voor de organisatie van arbeid en
sociale zekerheid; dat bescherming van economisch kwetsbare groepen anders moet worden
georganiseerd dan vijftig jaar geleden. Juist de
sociaaldemocratie stond voor de plicht te laten
zien dat een gemiddeld veel hoger opgeleide en
bijbehorend mondige samenleving een ander
genre bestuur vraagt dan in het industriële tijdvak. Daarin slaagde zij echter niet.
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Het was het wetenschappelijk bureau van de
partij, de Wiardi Beckman Stichting, die in
2013 het debat over de fundamentele waarden
van sociaaldemocratische politiek is begonnen.
Partijvoorzitter Hans Spekman bleek bereid dit
gedachtegoed te omhelzen, maar uit regering
en parlement kwamen tot nu toe hoofdzakelijk
lauwe reacties. Teken dat men het daar voornamelijk ziet als hinderlijk in de weg lopen.
Uitgerekend de sociaaldemocratie leeft in Nederland echter van het openlijk gevoerde, soms
ook hartige debat.
IS ER NOG REDDING VOOR LINKS?
De hier beschreven lijdensgeschiedenis is niet
volledig, maar doet niettemin de vraag rijzen of
er voor Links in Nederland, de sociaaldemocratie in het bijzonder, nog redding is. Een vraag
die ook daarom moeilijk te beantwoorden is,
omdat de volatiele Nederlandse kiezer soms
geheel onverwacht van voorkeur kan wisselen.
Zo kan het lijken alsof alles goed gaat, zoals in
2012, terwijl er van weinig meer dan een oprisping sprake is. Het omgekeerde kan zich echter
ook voordoen, zoals in 2002-2003.
Een strategie voor de langere termijn ontwikkelen is onmiskenbaar ingewikkeld. Het is
dus een kwestie van niet te veel naar electorale bewegingen alleen kijken, maar veeleer
inhoudelijk naar de toekomstige boodschap
van de sociaaldemocratie. Daarbij moet aanstonds mede de vraag worden beantwoord of
de oude coalitie van intellectuele middenklasse
en werknemersklasse kan worden hersteld en
zo ja, hoe dat het best zou kunnen. Het zou
daarbij behulpzaam zijn die coalitie alvast te
herbouwen door de consequente samenwerking
van de drie linkse partijen, PvdA, GroenLinks
en SP, te bevorderen. Met twee daarvan in de
parlementaire oppositie is dat gecompliceerd,
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maar er zou alvast op provinciaal en stedelijk
niveau mee kunnen worden begonnen.
Hans Spekman heeft de eerste stappen gezet
en steun gekregen van de voormalige politieke
leidsvrouw van GroenLinks, Femke Halsema.
Herstel van links maar ook van de sociaaldemocratische coalitie is op termijn alleen mogelijk
door samenwerking; dat biedt ook het perspectief
dat voorwaarde is voor effectieve linkse machtsvorming. Daarmee is er nog geen meerderheid,
maar die heeft Links in Nederland nooit gehad
en die is ook niet nodig gebleken voor effectieve
invloed. Wel was en is daarvoor het koesteren van
de banden met de vakbeweging vereist.
Voorts zal vooral de PvdA zich uit het defensief van de laatste jaren moeten bevrijden en
het regeringsbeleid onbekommerder tegemoet
moeten treden. Daar is zij gelukkig voorzichtig
mee begonnen, hoe riskant het ook is. Niet alleen Kamerleden maar ook wethouders (wij
hebben er nog wel een paar), burgemeesters en
provinciebestuurders zullen zich vrijelijk moeten
uitlaten over de richting waarin de Nederlandse
samenleving zich moet ontwikkelen. Dat is een
route, weg van doctrinaire privatisering en marktwerking, weg van een managementstaat die de op
MBA-schooltjes geleerde systemen belangrijker
vindt dan het vreedzaam en humaan functioneren
van de maatschappij.
De PvdA kan en moet kortom laten zien dat
Nederland meer is dan Den Haag en de partij meer is dan Diederik Samsom. Dat zou de
psychologische druk op zijn leiderschap ook
verminderen.
In de linkse beweging zal de sociaaldemocratie
moeten tonen dat de wereld haar werkterrein is
en niet alleen het eigen land. Niet om met een
kleine partij uit een klein land de hele wereld te
sampol 2015/5|71

SAMPOL_mei_2015.indd 71

5/19/2015 1:37:44 PM

Joop van den Berg

PvdA: een partij met gebroken benen

regeren, maar om de verdeling van welvaart en
kennis in de wereld tot uitgangspunt te nemen
van haar boodschap voor de eigen kleine natie.
Tot die boodschap hoort onvermijdelijk dat
dit kleine land deel is van de Europese Unie

en daaraan zijn internationale betekenis ontleent. Dat het dus in verdere integratie van die
Unie moet investeren, haar moet versterken
als waardengemeenschap en er de onderlinge
solidariteit moet vergroten.

Joop van den Berg
Emeritus hoogleraar in Leiden en Maastricht, oud-lid van de Eerste Kamer
en oud-directeur van de Wiardi Beckman Stichting.
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STATE OF THE LEFT

PS: à qui la faute?
Frederik Dhondt

Sinds haar geboorte op het congres van Épinay in 1971 is de Franse Parti Socialiste (PS) in
de eerste plaats een forum voor ernstig debat tussen doorgaans hoog opgeleide militanten
en kaders. Het komende congres van Poitiers (5-7 juni) is een moment voor de partij om intern terug te blikken op drie jaar machtsuitoefening en vooruit te kijken naar de toekomst. In
februari werden een reeks algemene visieteksten neergelegd, die op 11 april werden gegroepeerd tot vier moties. De ontgoocheling na bijna drie jaar Hollande is enorm. Het aantal PSmilitanten is geslonken van 230.000 in 2008 tot minder dan de helft vandaag.1 De dynamiek
lijkt volledig weg uit de partij, die lijdt onder het weke imago van de president en de strikt
beherende politiek van de regering-Valls. Meer dan vijf miljoen Fransen zijn ingeschreven als
werkloze, ongeveer een miljoen meer dan bij het begin van de legislatuur.2 Dit ondanks de
meer dan 40 miljard euro aan belastingkortingen en nieuwe gesubsidieerde jobs.

DE PS ALS ONVERMIJDBAAR KIESVERHIKEL OP LINKS
De recente departementsverkiezingen (22-29
maart) bevestigden het fundamenteel binaire
Franse politieke systeem. Is de kiezer ontevreden over links, dan stemt hij voor rechts. En
omgekeerd. De kansen van een ‘derde’ politieke
macht zijn onbestaande. Dat is problematisch
voor de kansen op lange termijn van het Front
National 3, maar ook voor alternatieven ter
linkerzijde van de PS. Een deel van de verkie-

zingsnederlaag in maart 2015 was te wijten aan
de weigering van de groenen en het Front de
Gauche om van bij de eerste ronde samen op
te komen. Om tactische redenen probeert het
Élysée de groenen ertoe te bewegen om geen
kandidaat-president voor te stellen in 2017. Dissidentie van de eigen linkervleugel zou dan quasi
onmogelijk worden. Op korte termijn dreigt
dissidentie links in zijn geheel enkel sneller naar
de oppositie te sturen. Het politieke zwaartepunt ligt al decennia naar rechts. De marginale
scores van Jean-Luc Mélenchon4 tonen aan dat
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er op links geen reserve is. Wie het systeem niet
aanvaardt, stemt voor het economisch etatisme
van het FN, of blijft thuis.

logische algemene ‘bijdragen’ gepubliceerd.8 In
het kader van dit artikel komen slechts een paar
versies aan bod.

De ideologische meningsverschillen binnen de
PS moeten dus bijzonder zwaarwegend zijn voor
ze een scheuring teweeg brengen. De nederlaag van afgelopen maart was groot, maar in het
verleden heeft de beweging in de omgekeerde
richting (zware nederlaag regerend rechts) zich
evengoed voorgedaan.5 Dat belet niet dat François Hollande met vuur speelt. De president heeft

De eerste formuleert fundamentele kritiek op
het beleid en is van de hand van Liem Hoang
Ngoc, Europees parlementslid en economist
aan de Sorbonne. Hij kadert de Franse PS als
een sociaaldemocratische partij, waarvan de
voorganger op het congres van Tours in 1920
beslist heeft om vanuit het systeem op geleidelijke weg uiteindelijk de loontrekkenden de

François Hollande speelt met vuur. De president heeft zich in stappen losgemaakt van de linkervleugel, waarop Martine Aubry in
2008 haar terugkeer had gebouwd.
zich in stappen losgemaakt van de linkervleugel,
waarop Martine Aubry in 2008 haar terugkeer
had gebouwd. De zelfstandige kracht van een
linkervleugel, die doorgaans niet boven het kwart
van de stemmen raakt op interne congressen, is in
alle omstandigheden uiterst beperkt. Enkel een
bondgenootschap met een centrumstroming kan
de interne machtsverhoudingen doen kantelen.
Dit was grotendeels gelukt in het PS-programma
voor de parlementsverkiezingen.6 De zege van
Hollande in de primaires heeft evenwel een kloof
gecreëerd tussen persoonlijke engagementen
en (valse of tijdelijke) beloftes aan de partij.7
Dit is uiteraard een gevolg van het presidentiële
politieke systeem. Toch zijn er ook limieten aan
de arbitraire macht van de president. Zijn geloofwaardigheid hangt af van de continuïteit in
het beleid, maar zijn herverkiezing van de mate
waarin hij het eigen kamp kan motiveren.
DISSIDENTIE: HAMON, AUBRY ET
LES AUTRES
In aanloop naar het PS-congres werden 27 ideo-

controle te geven over de productiemiddelen
en herverdelingshefbomen in de maatschappij.
De bocht van Hollande naar een ‘socialisme van
het aanbod’ leidt eigenlijk weg van de sociaaldemocratie. Deze strekking is overal in Europa
een flop gebleken: de investeringen trekken
niet aan. Het gewicht van de schuld wordt net
zwaarder. Ondernemingen lijden onder een
beperkte vraag.
De werkelijke arbeidskost is volgens Hoang
Ngoc lager in Frankrijk dan in Duitsland:
Franse ondernemingen keren buitensporig
veel dividenden uit. Hollande financiert het
economische aanbod niet, maar spekt enkel
de spaarpotjes van de aandeelhouders, die op
hun geld blijven zitten. Het Franse patronaat
is een renteniersklasse. Overheden lijden aan
een ‘perverse’ schuldobsessie en verstikken de
economie door te besparen.9 Hollande is mee
verantwoordelijk voor de interne devaluatie
die wordt opgelegd aan minder competitieve
eurolanden, en dus voor een spiraal die kan
leiden tot een echte economische depressie.
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Kandidaat Hollande had zich op de borst geklopt: het Europese budgettaire toezicht zou
worden hervormd. Drie jaar later is er niets van
in huis gekomen. Er is geen ruimte om nationaal
contra-cyclische investeringen te doen, dus
moet de werkloosheid wel hoog blijven.
De tekst van oud-ministers Benoît Hamon,
Aurélie Filipetti en Henri Emmanuelli, Het
optimisme van de wilskracht, kan gelden als het
manifest van de ‘Frondeurs’, die de regering
onlangs in verlegenheid brachten bij de stemming over een wetsontwerp van minister van
economie Macron. Hamon en vrienden halen
Gramsci aan om de (electoraal) onvermijdelijke hereniging van links (PS + PCF + groen)
te bepleiten. De fiscale politiek van Hollande
(met onder andere een tax shift naar btw10)
wordt sociaal onrechtvaardig genoemd. Hollande heeft de kans gemist om een echte belastinghervorming door te voeren, nochtans
een kernbelofte uit 2012.11 Impliciet wordt de
regering ervan beschuldigd de lof te zingen
van het ‘individuele succes’ en bewust uitkeringsgerechtigden slecht te informeren over
hun rechten.12 Opvallend is dat men het Duitse
‘Mitbestimmungsmodel’ als een inspiratiebron
ziet om het (soms zeer tumultueuze) beheer
van de Franse ondernemingen te verbeteren.
De lonen moeten omhoog (ook in de publieke
sector), om de groei van dividenduitbetalingen
door Franse bedrijven te compenseren. Vrije
tijd, ontspanning en cultuur staan symbool voor
kostbare ontsnappingsroutes uit de competitiviteitshel. Als reactie op de aanslagen op Charlie
Hebdo moeten leerkrachten in moeilijke zones
premies krijgen. Met veel aandacht voor het
‘sociale’ (etatistische) discours van het FN richt
Hamon zijn pijlen op Europa.
Martine Aubry begint haar bijdrage, ‘Pour réussir’13, met een lang uitgesponnen verklaring van

PS: à qui la faute?

trouw aan haar grote rivaal Hollande. Wie zou
niet in het gevlij willen komen bij de monarch
om de plaats van zijn favoriet in te nemen? The
King can do no wrong… bij een eventuele verandering van beleid kan Valls eenvoudig vervangen worden. In de rest van het stuk vliegt
een respectabele lading scudraketten naar het
Hôtel de Matignon, ambtswoning van premier
Valls, en naar Bercy, het ministerie van Economie. Minister Macron provoceert de traditionele partijkaders met zichtbaar genoegen. Zijn
uitspraak als zou Frankrijk jongeren moeten
aanmoedigen om miljardair te willen worden14,
is de aanleiding om hem te vergelijken met François Guizot (1787-1874). De eerste minister
uit de Juli-monarchie (1830-1848) liep met
zijn burgerlijke en wereldvreemde aansporing
‘Enrichissez-vous’ te pletter op de revolutionaire
barricades van 1848. Rijk worden bleek niet
voor iedereen weggelegd. Macron zou in Aubry’s
ogen eender wat doen om toch maar modern
over te komen. Hij gaat de zondagsrust te lijf
(ingesteld in 1906), de werkloosheidsverzekering (1958), de minimumdrempels voor vakbondsvertegenwoordiging (1982) of nog de
35-urenweek (1998), maar doet niet meer dan
de beschaving afbreken en de Fransen schamel
in de tocht zetten. Het klinkt alsof Aubry in de
oppositie tegen een UMP-premier fulmineert,
maar het gaat om een partijgenoot. Macron
volgt de valse profeten Blair en Schröder, die
door de crisis van 2008-2009 zijn ontmaskerd.
‘Sociaal-liberalisme’ bestaat niet, want aan het
einde blijft enkel het liberalisme over, zonder het
sociale. Zonder sociale bescherming, zo wordt
de leerling-tovenaar op de vingers getikt, is er
enkel nog de slavernij waaronder de zwakke verdrukt wordt door de sterke, de creatieve artiest
door de gluiperige bankier, de noeste werker
door de luie erfgenaam, de eerlijke inspanning
door de ijdele en gemakzuchtige rente.
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Hollande heeft de kans laten voorbijgaan om
een ‘echte’ bankenwet te stemmen15, maar Aubry wil het ‘gevecht’ aangaan om de economie
te ‘définanciariser’: Tobintaks, omgekeerde
bewijslast voor fiscale fraudeurs en radicale
scheiding tussen depositobank en speculatie.
Op Europees niveau moeten nationale schulden
boven de 60% van het BNP gemeenschappelijk
worden. De politiek van belastingverlagingen
voor ondernemingen is een fiasco van gratis
cadeaus zonder tegenprestatie. Geen euro mag
worden terugbetaald aan een bedrijf zonder
een zwart op wit engagement om te investeren!
Een agentschap voor ecologische en digitale
investeringen, samen beheerd door staat, lokale besturen en ondernemingen, moet de al
gedane belastingverlagingen herverdelen naar
bestemming.
Martine Aubry gooit het vervolgens over de
morele boeg. Ze verwijt de regering de staatsinterventie terug te dringen, zonder na te denken
over doelstellingen of gevolgen. De regering
begrijpt het eigenlijk niet. Ze doet maar wat.
Immateriële waarden sturen een samenleving,
en beïnvloeden ook het economische systeem.
Zonder het etatisme van de voorbije decennia
te verheerlijken, wil Aubry het ingrijpen van
de overheid net moderniseren. Geen staat die
zich met alles bezighoudt, maar een ‘moderne,
plannende’ staat, vol ‘durf en verbeelding’ om
sociale en ecologische vooruitgang te brengen,
in plaats van achteruitgang. De regering staart
levenloos naar cijferreeksen, zoals de eeuwig
snurkende ambtenaar in de cartoons van Plantu
in Le Monde, terwijl de grote maatschappelijke
uitdagingen haar ontgaan. Sociale bewegingen
en burgerinitiatieven moeten de voorkeur krijgen boven top-down regulering en logge administraties. Het schoolse ex cathedra onderwijs
moet worden vervangen door participatief en
digitaal leren, om de creativiteit van kinderen

te stimuleren. Broederlijkheid en de heruitvinding van het burgerschap zijn belangrijke
waarden voor de burgemeester van Rijsel. La
société du share, du dare et du care, weg van de
consumptiemaatschappij. Belastingen moeten
worden vergroend. Ze wil een veralgemeende
burgerdienst en ‘ambassadeurs van het samenleven’ die wijkwerkingen versterken en uiteindelijk zichzelf terugbetalen. Uiteraard ligt hier
een boulevard van mogelijke consensus met
de andere strekkingen. Aubry vindt voorts dat
er meer decentralisatie nodig is, en ook - toch
wel eerder gewaagd voor een Frans politica meer ‘supranationale’ organisatie binnen EU
en VN. Ondanks Aubry’s krokodillenimago als
‘la dame des trente-cinq heures’, leest haar tekst
fris, vernieuwend en zonder dogma’s.
PRO MACRONE: PROUDHON EN
SAINT-SIMON TEGEN KARL MARX?
De felle aanval van de linkervleugel zorgt uiteraard voor een reactie. Gérard Collomb, burgemeester van Lyon sinds 2001 en altijd bereid
tot een scherpe polemiek, begint zijn bijdrage
met de vaststelling dat de ‘software van de PS
verouderd is’.16 De partij moet inzien dat je de
taart eerst moet bakken, voor je ze kan verdelen.
Oproepen om de koopkracht te doen stijgen en
de werkloosheid te laten dalen17, veronderstellen
economische groei die je niet kan decreteren.
Decennia van hoge werkloosheid in Frankrijk
tonen aan dat het economisch model niet meer
houdbaar is en er zo snel mogelijk opnieuw
rijkdom moet worden gecreëerd.
Frankrijk gaat niet achteruit, het land is letterlijk ‘ingestort’. Gérard Collomb gaat zonder
omwegen naar de bedrijven: hun marges zijn
gekrompen tot ver onder het gemiddelde in de
eurozone. Waarom? Omdat de Franse overheid
te veel belastingen heft, het productieapparaat
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verouderd is en de beroepsopleiding niet ernstig wordt genomen. Maar dat is niet alles. Het
arbeidsrecht, dat met hand en tand verdedigd
wordt door Hamon en Filoche, verstikt voor
Collomb de arbeidsmarkt. De Fransen willen allemaal een vast benoemde baan bij de overheid,
terwijl de nieuwe economie net mobiliteit nodig
heeft, van start-up naar grote onderneming, naar
overheid, naar zelf-ondernemend.
Gérard Collomb provoceert. Zijn bijdrage lijkt
zo weggeknipt uit een UMP-pleidooi voor convergentie met Duitsland.18 De burgemeester
van Lyon verklaart de klassenstrijd dood en
slaakt diepe zuchten bij de gedachte aan zijn
partijgenoten die hun geloof belijden in Marxistische termen. Socialisten zijn vaak geen
mannen en vrouwen van de vooruitgang, zoals
het zou moeten, maar de herauten van het ergste
conservatisme. Innoveren, zoals Proudhon en
Saint-Simon in de 19de eeuw, dát is het DNA
van het ware socialisme, aldus nog Collomb. De
verguisde belastingkortingen hadden net nog
sneller moeten intreden. Aubry’s ouderwetse
verkiezingsprogramma zorgde alleen maar voor
tijdverlies. Lasten verlagen maakt werk goedkoper: er is geen alternatief om de werkloosheid
aan te pakken. Socialistische parlementsleden,
met hun onverantwoordelijke amendementen

PS: à qui la faute?

gaan met een impactstudie om puur ideologische tremolo’s in het halfrond te vermijden en
onverantwoordelijke politici met de neus op de
feiten te drukken.
Net als Aubry is Collomb voorstander van
meer Europa, met name voor het aanleggen
van infrastructuur en massale investeringen
in ‘grote technologieën van de toekomst’, om
zo komaf te maken met ‘het dogma van de vrije
concurrentie’. Dit laatste had evengoed van vrij
elektron Arnaud Montebourg kunnen komen,
net als de rest van de bijdrage, die uiteindelijk
vrij klassiek is en de republikeinse dogmata,
gedeeld door nagenoeg de hele Franse politieke
klasse, herbevestigt.
EEN ONMOGELIJKE SYNTHESE?
Eerste secretaris Jean-Christophe Cambadélis
heeft de ondankbare taak om in het voetspoor
van François Hollande een synthesemotie te
verdedigen. Naar alle verwachting zal de motie van Cambadélis, ‘Le Renouveau Socialiste’
(Motie A) ruim de meerderheid halen op het
congres. Ondanks de hemelsbrede verschillen,
schaarden zowel Martine Aubry als Gérard Collomb zich achter de synthesemotie. Gesteund
door Manuel Valls en Claude Bartolone (voor-

Wie het totale proces in de aanloop naar het komende congres van
Poitiers (5-7 juni) volgt, merkt een duidelijke constante: er is geen
consensus over de economische politiek.
op de begroting, zijn aanstokers van onrust en
onzekerheid bij ondernemers, die Frankrijk
zo nodig heeft om er bovenop te geraken. De
belastingen moeten nog verder zakken, in ruil
voor het opgeven van aftrekposten die het innoveren bemoeilijken. De administratie moet
eenvoudiger, wetsvoorstellen moeten gepaard

zitter van de assemblée) roept deze tekst op tot
nieuwe allianties ter linkerzijde en tot meer
aandacht voor de ecologische dimensie, een
punt dat in de verschillende bijdragen weinig
controversieel was. In de praktijk laat dit het
regeringsbeleid nog een kans om in te spelen op
de licht verbeterende economische conjunctuur
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en de groenen terug aan boord te hijsen na de
regionale verkiezingen van december 2015.
De meeste linkse tendensen versmolten tot de
motie ‘À gauche pour gagner’ (Motie B), aangevoerd door ‘Frondeur’ Christian Paul, normaal
een paladijn van Aubry. Net door haar dissidentie staat de motie-Paul geïsoleerd. Ondersteuning van zowel koopkracht als investeringen,
een grote fiscale hervorming en een strenge
bankenwet zijn de formele speerpunten. Parlementslid Karine Berger, een van de opposanten
tegen de bankenwet, leidt de derde motie, ‘La
Fabrique’ (Motie D). De vierde en laatste tekst,
‘Osons un nouveau pacte citoyen et républicain’
(Motie C), pleit voor meer gemeenschapsvorming tegen het FN en vraagt 150.000 bijkomende emplois aidés.19
CONCLUSIE
Wie het totale proces in de aanloop naar het
komende congres van Poitiers (5-7 juni) volgt,
merkt een duidelijke constante: er is geen consensus over de economische politiek. Als de visies
van de kopstukken worden uitgeschreven, gaan
ze diametraal uiteen. Ook in oppositieperiodes
was het overbruggen van de verschillen tussen
de moties al een huzarenstuk, wat vaak leidde
tot quasi onleesbare nachtelijke teksten. De oude
breuklijn in de partij wordt enkel sterker wanneer links aan de macht is. Desondanks zal een

meerderheidsmotie het halen op 21 mei, wanneer de partijleden stemmen. De meeste Franse
socialisten kunnen elkaar vinden op ethisch of
immaterieel vlak, met gradaties in intellectuele
alertheid. Bovenal is de PS een noodzakelijk
instrument om verkozen te worden.
Niet de uiteindelijke synthesemoties of de
machtsspelletjes tussen ‘éléphants’ in de coulissen zijn interessant, wél het open en transparante
proces waarin het debat wordt gevoerd. De rijkdom aan argumenten toont hoe het congressysteem van de Franse PS erin slaagt om het
ideologisch debat op een hoog niveau te houden.
Meningsverschillen worden op een volwassen
manier aanvaard, en kunnen met veel zorg en stijl
uitgedrukt worden uitgedrukt, zonder te vervallen in sektarisme. Zonder enige vormdwang20
passeren uiteenlopende analyses, oproepen en
manifesten de revue, van de meest prominente
tot eerder discrete partijleden. Democratie is in
de eerste plaats het uitwisselen van ideeën. Wie
de teksten leest, ziet zeer duidelijk dat Filoche
en Macron zich aan het andere uiterste van het
partijspectrum bevinden, en misschien ook wel
elk in een andere partij hadden kunnen zitten. Dit
houdt de politiek - ook in tijden van ideologische
crisis - aantrekkelijk, en helpt om het uiteindelijke
compromis te begrijpen. Hoe men de resultaten
van drie jaar Hollande ook beoordeelt, de debatcultuur van de PS is zeker nog niet dood, en blijft
zelfs een voorbeeld voor anderen.

Frederik Dhondt
Postdoctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaanderen
(Instituut voor Rechtsgeschiedenis, UGent)
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Noten
1/ Le Huffington Post, 30 oktober
2014 (http://www.huffingtonpost.fr/2014/10/30/adherentsps-parti-socialiste-crisepartis_n_6076752.html).
2/ Ministère du travail (http://
travail-emploi.gouv.fr/etudesrecherches-statistiques-de,76/
statistiques,78/chomage,79/lesdemandeurs-d-emploi-inscritsa,264/les-series-mensuellesnationales,12769.html).
3/ 25,24% van de stemmen bij de
departementsverkiezingen, 1,51%
van de zetels.
4/ 1,32% voor bondgenoot PCF
(ooit goed voor een kwart van de
stemmen), 0,06% voor Mélenchon’s Parti de Gauche.
5/ Zie de regionale verkiezingen van 2004, waar links (met
Hollande als eerste secretaris)
alle regio’s veroverde, behalve de
Elzas en Corsica.
6/ http://www.parti-socialiste.fr/
static/11069/les-30-propositionsle-4-pages-110384.pdf.
7/ Zie de vernietigende bijdrage van Gérard Filoche, die
alle gebroken beloftes oplijst:
http://congres.parti-socialiste.fr/
contributions/sauver-le-parti-socialiste-redistribuer-les-richesses-

d-abord.
8/ http://www.parti-socialiste.
fr/articles/congres-retrouvezlintegralite-des-contributions.
Om in aanmerking te komen
om een ‘contribution générale’
neer te leggen, dient de tekst te
zijn ondertekend door een lid
van de nationale partijraad (204
leden, wordt samengesteld op het
congres).
9/ http://congres.parti-socialiste.
fr/contributions/la-gauche-nedoit-pas-mourir.
10/ Zie de eerdere bijdrage van O.
Pintelon in Samenleving en politiek, maart 2015.
11/ Momenteel kent Frankrijk
geen voorheffing in de personenbelasting. Een - onpopulaire
- fusie met de CSG (deel van de
sociale bijdragen, wel vooraf geïnd) wordt allang vooropgesteld,
onder andere door oud-premier
Ayrault.
12/ De verkiezingsnederlagen van
2014 (gemeentes) en 2015 (departementen) worden toegeschreven
aan te late uitbetalingen van
kleine pensioenen, of het verlagen
van de belastingvrije som voor bepaalde categorieën, die uit wraak
niet zouden hebben gestemd, dan
wel voor het FN. Telkens ging het
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om eenmalige organisatorische
miskleunen, met grote gevolgen.
13/ http://congres.parti-socialiste.fr/contributions/pour-reussir.
14/ Uitspraken in Les Echos, 7
januari 2015.
15/ Voor Hoang Ngoc een flauwe
synthese van de minst ambitieuze
regels uit Vickers (UK) en Volcker
(US).
16/ http://congres.parti-socialiste.fr/contributions/inventer-lavenir.
17/ Zie bijvoorbeeld de bijdrage
van Emmanuel Maurel: http://
congres.parti-socialiste.fr/
contributions/contribution-generale-de-maintenant-la-gauche-lesursaut-republicain-un-coup-dejeune-pour-le-socialisme.
18/ ‘Sarkozy, un président modèle
allemand’, Libération, 2 december
2011.
19/ L’hebdo des socialistes, nr.
774, 14-18 april 2014, http://
www.parti-socialiste.fr/articles/
lhebdo-des-socialistes-ndeg774special-conseil-national.
20/ Zie bijvoorbeeld de bijdrage
van Julien Dray, geschreven als
een theaterstuk in drie akten:
http://congres.parti-socialiste.fr/
contributions/huit-personnagesen-quete-de-gauche.
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SPD: gevangen
in de meerderheid
Michael Miebach

De onzekerheid neemt toe in de rangen van de SPD. Zit de partij op het juiste spoor nu zij al
anderhalf jaar als junior partner fungeert van Angela Merkels CDU/CSU in een grote coalitie? Een politieke paradox ligt aan de basis van het onbehagen: hoewel de SPD de Bondsdagverkiezingen van 2013 duidelijk had verloren, vatte zij het regeringswerk aan met een aanstekelijk optimisme en nieuwe ideeën. Veel fouten heeft de partij sindsdien niet gemaakt en zij
bewees ook over een verrassend grote dosis zelfdiscipline te beschikken. Toch blijft de partij
in de peilingen ter plaatse trappelen, met zo’n 25 procent van de stemmen. En dus moet zij
zich stilaan gaan beraden over haar strategie voor de Bondsdagverkiezingen van 2017.

VERANTWOORDELIJK MEEREGEREN...
De start was veelbelovend voor voorzitter Sigmar
Gabriel. Hij slaagde erin een zware stempel te
drukken op het coalitieakkoord, dat door 76%
van de partijleden werd goedgekeurd. Vier op
de vijf partijleden nam deel aan de stemming,
een nooit geziene oefening in interne democratie. De SPD ging onmiddellijk aan de slag met
zaken die er toe doen, zoals een nieuw landelijk
minimumloon, vroegtijdige pensionering voor
sommige groepen werknemers, een ‘rem’ op
huurverhogingen en een vrouwenquotum in de

raad van commissarissen van ruim 100 beursgenoteerde bedrijven. Pure sociaaldemocratische
politiek dus, die ook buitengewoon in de smaak
valt bij de kiezers. Volgens een opiniepeiling gaan
niet minder dan 81% van hen akkoord met het
minimumloon en de rem op huurverhogingen.
De SPD-ministers kwamen ook beter voor de
dag dan de oude paarden van de CDU/CSU:
met Manuela Schwesig, de jonge succesvolle
minister van Gezinszaken; met Aydan Özuguz,
verantwoordelijk voor Integratie en Migratie
en de eerste minister van Turkse origine; met
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Heiko Maas, de jonge minister van Consumentenzaken; met Frank-Walter Steinmeier, een
‘echte minister van Buitenlandse Zaken’, zoals
op het betrokken ministerie wordt verteld; en
natuurlijk met Sigmar Gabriel, minister van
Economische Zaken en Energie, een portefeuille die hem de mogelijkheid biedt om uit te
blinken en aan te tonen dat de Duitse economie
bij hem in goede handen is.
... MAAR DE KIEZER IS NIET OVERTUIGD
Toch hebben al die inspanningen de kiezer blijkbaar niet overtuigd. De partijpolitieke verhoudingen zijn een beetje ‘bevroren’: de resultaten van
de peilingen wijken immers nauwelijks af van de
resultaten van de verkiezingen van 2013, met de
CDU/CSU in de buurt van 42%, de Groenen en
Die Linke tussen 9 à 10%, en de populistische AfD
(Alternative für Deutschland) tussen 5 en 6%. Dat
de resultaten van de peilingen voor de SPD niet
bevredigend zijn, heeft verschillende redenen.
Eén. Deze regering is bijzonder populair, vooral
in vergelijking met de conservatief-liberale coalitie die het land bestuurde tussen 2009 en
2013, en de vorige grote coalitie (2005-2009).
Tevreden kiezers zijn niet (snel) geneigd om
hun stemgedrag aan te passen. En zeker niet
als Angela Merkel er wonderwel in slaagt om
de pluimen van andermans projecten - die van
de SPD dus - op haar hoed te steken.
Twee, en belangrijker. Nationale kwesties krijgen nu minder aandacht door de internationale
conflicten (Rusland, Syrië) en de sores in de
eurozone. Terwijl vicekanselier Sigmar Gabriel zich met de minder aangename kanten
van het energiedossier (‘Energiewende’) moet
bezighouden, glorieert Angela Merkel als een
zeer gerespecteerd wereldleider.

SPD: gevangen in de meerderheid

Drie. De SPD mag dan wel haar beloftes inzake sociale politiek en de hervorming van de
verzorgingsstaat zijn nagekomen, het beeld is
veel minder consistent wanneer het gaat over
economische kwesties of moderniseringsprocessen. Er is bijvoorbeeld nogal wat interne
controverse over gegevensbewaring en over de
Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie
en de VS (TTIP). Wat zijn de standpunten van
de SPD over die kwesties? Wel, het hangt ervan
af met wie je spreekt - en wanneer.
Vier. De burger voelt zich vandaag ook wat minder veilig. Zestig procent van de mensen hebben
de indruk dat de misdaad stijgt in Duitsland, en
ook de schrik voor radicaal-islamitische groeperingen neemt toe. Zulke gevoelens spelen
duidelijk in de kaart van de conservatieven,
wier aanpak op dat vlak traditioneel het meest
gewaardeerd wordt door de kiezer.
TWEE MOEILIJKE DOSSIERS
Sommigen in de SPD vinden nu dat de partij
meer smoel moet krijgen en het conflict met
haar coalitiepartner moet opzoeken - een strategie waarvan wellicht alleen de CDU/CSU
zou profiteren, aangezien de volgende Bondsdagverkiezingen pas plaatsvinden in de herfst
van 2017. The Economist had het dan ook bij
het rechte eind toen het opmerkte dat de ‘SPD
zo in haar eigen voet dreigt te schieten, want
trachten om tegelijk te regeren en oppositie te
voeren, zorgt voor verwarring bij de kiezers en
doet haar onbetrouwbaar overkomen’.
Eurozone
De houding van de sociaaldemocraten inzake
de crisis in de eurozone illustreert het dilemma
- of één van de dilemma’s - waarmee de SPD
worstelt. Veel commentatoren in Europa hadsampol 2015/5|81
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den verwacht dat de SPD openlijker afstand zou
nemen van de soberheidspolitiek van Angela
Merkel en met een andere Europese benadering zou uitpakken, lees: meer doortastende
maatregelen op het macro-economische vlak
zou bepleiten. Dat is niet gebeurd. Deze kwestie heeft wel heel wat discussie losgeweekt bij

opgemerkt, zijn kiezers uit de middenklasse
ervan overtuigd dat de huidige economische
welvaart het resultaat is van pijnlijke sociale
en economische hervormingen, een strikt begrotingsbeleid en loonmatiging. Zij meent dat
‘geen enkel aantrekkelijk centrumlinks verhaal
daar tegen op gewassen is, en dat er ook geen

Toen de SPD onder de vorige legislatuur voorzichtig opperde dat
eurobonds een optie konden zijn, riep dat een heftige reactie op.
Met die ervaring in het achterhoofd weet men intussen bij de SPD
dat met kritiek op Merkels beleid inzake de eurozone selectief en
spaarzaam moet worden omgesprongen.
sociaaldemocratische economen en politieke
wetenschappers - de Friedrich Ebert Stiftung
heeft zopas Mark Blyth, een tegenstander van
die soberheidspolitiek, beloond met een prijs;
in de praktijk restte de SPD echter geen andere
keuze dan zich aan te sluiten bij de koers die
door Merkel en haar minister van Financiën,
Wolfgang Schäuble, werd uitgestippeld. Die
kan overigens rekenen op massaal veel bijval bij
de Duitse kiezer. Ook vrijwel alle Duitse media
staan er achter. De SPD heeft in het verleden
meerdere keren geprobeerd ‘de stem van de
rede’ te vertolken, maar veel weerklank heeft
die bij de Duitse publieke opinie niet gevonden.
Toen de SPD onder de vorige legislatuur voorzichtig opperde dat eurobonds een optie konden
zijn, riep dat een heftige reactie op. Met die
ervaring in het achterhoofd weet men intussen
bij de SPD dat met kritiek op Merkels beleid
inzake de eurozone selectief en spaarzaam moet
worden omgesprongen.
De manoeuvreerruimte voor de SPD inzake
Europese politiek wordt ook nog op een andere
manier aanzienlijk beperkt. Zoals Anke Hassel van de Hertie School of Governance heeft

beleidsruimte is om Europese solidariteit te
combineren met het einde van de soberheidspolitiek’. Dat minstens drie partijen het traditionele sociaaldemocratische kiezerspubliek
daarbij proberen in te palmen, doet de SPD
ook geen deugd - de CDU/CSU gaat voor de
middenkiezer, Die Linke valt de linkerflank
van de SPD voortdurend aan en dan is er ook
nog de populistische AfD.
Het is een spijtige zaak dat de nieuwe Griekse
regering geen bruggen wil bouwen. Met haar
provocaties, pogingen tot chantage en verregaande amateuristische aanpak, heeft zij de SPD
in de armen van Merkel gedreven. Volgens een
nieuwe opiniepeiling vindt een meerderheid
van de Duitsers (52%) dat Griekenland uit de
eurozone moet. En 82% betwijfelt of de Griekse
regering de beloofde hervormingen en soberheidsmaatregelen ook effectief zal uitvoeren.
Overheidsinvesteringen
Een ander voorbeeld zijn de overheidsinvesteringen. Veel Europeanen vinden dat de Duitse
regering moet investeren in infrastructuur, om
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de binnenlandse vraag te stimuleren en het
overschot op de betalingsbalans te doen dalen.
Volgens de Duitse grondwet moeten schulden
en investeringen echter in evenwicht zijn. De
‘strikte naleving’ van die bepaling staat ook in
het coalitieakkoord dat de CDU/CSU en de
SPD hebben gesloten. Dat akkoord zegt verder
dat de uitgaven van 2015 (en de daaropvolgende
jaren) niet met nieuwe leningen zullen worden
gefinancierd - een doelstelling die niet alleen
door de CDU/CSU maar ook door de SPD en
de Groenen wordt onderschreven en die in het
verkiezingsmanifest van de SPD stond. Alle
belangrijke partijen - met uitzondering van Die
Linke - vinden dat een structureel tekort van
meer dan 0,35 % van het bruto binnenlands
product uit den boze is. De meerderheid van de
publieke opinie is ook die mening toegedaan,
want een recente opiniepeiling wijst uit dat 62%
van de ondervraagden vindt dat de overheid
zich niet dieper in de schulden mag steken bij
een slabakkende economie; slechts 34% vond
dat wel kunnen. Begin maart besliste de Duitse
regering om 15 miljard euro te investeren in
lokale besturen en infrastructuurwerken. Meer
extra-uitgaven lijkt de regering zich op dit moment niet te kunnen veroorloven.
HET GEVECHT OM DE ‘MIDDENGENERATIE’
De SPD worstelt niet zozeer met het regeringswerk. Het echte probleem ligt elders, zoals
ook Peer Steinbrück, de kanselierskandidaat
in 2013, schrijft in zijn nieuw boek: de partij
slaagt er niet in om strategische conclusies te
trekken uit haar nederlaag bij de laatste Bondsdagverkiezingen. Toen is vooral gebleken dat
de SPD onvoldoende steun wist te genereren in
de leeftijdsgroep tussen 25 en 45, en bij vrouwelijke kiezers. Ook recent onderzoek naar
wat de kiezer vindt van de SPD, wijst uit dat zij

SPD: gevangen in de meerderheid

haar kernwaarden wat heeft verwaarloosd en
‘onvoldoende geïnteresseerd is in de levensomstandigheden van de werkende middenklasse’.
De partijleiding wil dan ook met voorstellen
komen om de banden met de ‘middengeneratie’
- mensen in ‘de spitsuur van het leven’ - aan te
halen. Er is meer aandacht gewenst voor hen die
‘hard werken en de regels respecteren’, er met
moeite in slagen om werk en een gezinsleven te
verzoenen, en er soms de zorg voor hun ouders
moeten bijnemen.
Veel van die mensen vinden dat de regering wat
moet doen aan de sociale ongelijkheid; zij zijn
voorstander van het wettelijk minimumloon
en een verlaging van de pensioengerechtigde
leeftijd. Zij hebben echter niet de indruk dat die
maatregelen ook een positieve impact hebben
op hun leven. Deze generatie wil vooral dat de
sociale mobiliteit niet langer stagneert en het
onderwijs wordt verbeterd, zodat hun kinderen
het later even goed hebben als hen. Het valt af
te wachten of dat gevecht om de ‘middengeneratie’ er de SPD opnieuw kan bovenop helpen.
Zowel in de parlementsfractie als in de hoogste
partijorganen zijn er alvast uitvoerige discussieoefeningen gestart om een vooruitstrevend
beleid voor de periode na 2017 uit te tekenen.
DRIE STRATEGISCHE UITDAGINGEN
Een andere belangrijke conclusie is echter dat
winst bij verkiezingen niet alleen een kwestie
is van een goed programma en verstandige beleidskeuzes. De SPD moet ook adequaat reageren op (minstens) drie strategische uitdagingen.
Eén. De partij moet duidelijkheid verschaffen
over kwesties die haar kwetsbaar maken. We
hebben het dan over binnen- en buitenlandse
veiligheid, financiële stabiliteit in de eurozone
sampol 2015/5|83
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en minder bureaucratische rompslomp voor
de Mittelstand. Op die terreinen zal de SPD er
wellicht niet in slagen om de conservatieven
echt naar huis te spelen, maar zij moet wel snel
kunnen reageren en coherente antwoorden formuleren als één van die kwesties actueel wordt.
Twee. Tussen nu en eind 2016 moet de SPD
klaarheid scheppen over de wenselijkheid van
een coalitieregering met de Groenen en Die
Linke, want rekenkundig gesproken kan zij wellicht alleen op die manier het ambt van kanselier

CDU/CSU met de FDP of de AfD onmogelijk
te maken. Dat lijkt ons een betere aanpak, die
alvast het voordeel heeft dat vervelende vragen
over de ‘machtskwestie’ bij voorbaat in de kiem
kunnen worden gesmoord.
Drie. Zelfs indien de SPD zo ‘nederig’ zou zijn
om niet voor het kanselierschap te gaan, blijft het
een open vraag wie de partij in de campagne gaat
leiden. De positie van partijvoorzitter Sigmar
Gabriel is onomstreden, maar hij worstelt wel
met zijn imago, wordt wispelturigheid verwe-

Tussen nu en eind 2016 moet de SPD klaarheid scheppen over
de wenselijkheid van een coalitieregering met de Groenen en Die
Linke. Zoals het er nu naar uitziet, zou een rood-rood-groen project zeer grote risico’s inhouden, niet in het minst omdat Die Linke
recentelijk meer en meer anti-westerse, anti-moderne en pro-Russische standpunten inneemt.
claimen in 2017. Zoals het er nu naar uitziet,
zou een rood-rood-groen project zeer grote
risico’s inhouden, niet in het minst omdat Die
Linke recentelijk meer en meer anti-westerse,
anti-moderne en pro-Russische standpunten
inneemt. Toch is er ook een straaltje hoop voor
de voorstanders van een dergelijke coalitie:
sinds december 2014 is er namelijk één aan de
macht in de kleine deelstaat Thüringen, onder
de leiding van de eerste minister-president van
Die Linke, Bodo Ramelow, één van de meest
gematigde politici van die partij en iemand die
ongetwijfeld nog aan invloed zal winnen. Mocht
het rood-rood-groen project inderdaad een onrealistische optie blijken te zijn en de CDU/
CSU onverminderd populair blijven, dan moet
de SPD nadenken over een meer reële doelstelling bij de verkiezingen van 2017; d.w.z. zij moet
dan niet langer de kanselierssjerp ambiëren,
maar er alles aan doen om een coalitie van de

ten en slaagt er niet in om zijn populariteit op
te krikken. Minister van Buitenlandse Zaken
Frank-Walter Steinmeier zou een alternatief
kunnen betekenen, want zijn populariteit is wel
toegenomen door zijn land met vaste hand door
een moeilijke internationale situatie te loodsen,
en ook omdat hij een nier afstond aan zijn vrouw.
Zijn probleem is echter dat hij de verkiezingen
van 2009 verloor, als kanselierskandidaat, en dat
de SPD destijds een historische nederlaag leed
(23%). Dat kon hem niet alleen worden aangerekend. Wel werd toen duidelijk dat hij eerder een
diplomaat is en niet zozeer een campagneleider.
Als zowel Gabriel als Steinmeier neen zeggen
tegen een eventuele kandidatuur, dan is het niet
ondenkbaar dat Olaf Scholz naar voren wordt
geschoven. Scholz werd in februari van dit jaar
herkozen als burgemeester van Hamburg, met
niet minder dan 45,7% van de stemmen. Dat is
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een uitstekend resultaat, in de tweede grootste
stad van Duitsland (1,8 miljoen inwoners), die
als één van de motoren van de Duitse economie geldt. Scholz haalde de banden aan met
de plaatselijke ondernemers, maar was ook
voorstander van een realistisch sociaal beleid.
Hij zorgde bijvoorbeeld voor nieuwe impulsen
inzake sociale huisvesting. Na vijf jaar werd de
Hamburgse SPD niet alleen beschouwd als de
nummer één inzake sociale politiek; zij werd

SPD: gevangen in de meerderheid

evenzeer geprezen voor haar economisch beleid
en haar werkgelegenheidspolitiek.
Het lijdt weinig twijfel dat de strategie van
Scholz - onmiskenbaar gaan voor de ‘hardwerkende’ middenkiezer en niet voor de linkse
kiezer - heeft gewerkt. De SPD zou er goed aan
doen die aanpak te bestuderen en er lessen uit
te trekken, zelfs indien Scholz geen kandidaatkanselier zou zijn.

Michael Miebach
Hoofdredacteur van het tijdschrift Berliner Republik
(Vertaling: Jan Vermeersch)
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Socialdemokraterne:
Gucci-Helle
Gijs Schumacher

In 1993 trad in Denemarken onder leiding van Poul Nyrup Rasmussen (Socialdemokraterne, SD) een coalitie aan van sociaaldemocraten, sociaal-liberalen en twee kleine centrumpartijen. Dit was de eerste linkse coalitie in Europa die een agenda nastreefde die wij
later als Derde Weg, ‘Neue Mitte’ of Paars leerden kennen. In 2011 trad in Denemarken
opnieuw een regering aan geleid door sociaaldemocraten. Gaat deze linkse regering van
Helle Thorning-Schmidt opnieuw een gidsrol spelen in Europa? Bieden de sociaaldemocraten in deze regering een nieuwe linkse en electoraal succesvolle agenda voor de toekomst?
En biedt de samenwerking in deze regering tussen sociaaldemocraten, sociaal-liberalen en
twee radicaal-linkse partijen een model voor sociaaldemocraten elders die samenwerking
overwegen met partijen ter linkerzijde?

Op beide vragen is het antwoord een duidelijke
neen. De Deense sociaaldemocraten kwamen
met veel geluk in de regering. Ze hadden daarbij
veel te danken aan het electorale succes van
de sociaal-liberalen (Radikale Venstre). In de
aanloop naar de verkiezingen die op z’n laatst
half september 2015 zullen plaatsvinden, krabbelen de sociaaldemocraten in de peilingen
stilaan recht. Maar een nieuwe termijn voor
Helle Thorning-Schmidt wordt moeilijk. Dit
komt mede doordat verdere samenwerking

over links onwaarschijnlijk lijkt. In de volgende
secties zal ik [1] (gegeven de peilingen en de
strubbelingen tussen partijen) aangeven wat de
mogelijkheden zijn voor de sociaaldemocraten
bij de komende verkiezingen. En ik zal [2] duiden met wat voor agenda de sociaaldemocraten
ten strijde trekken en waarom dat weinig hoop
biedt voor electoraal succes. Ten slotte [3] bespreek ik de worstelingen met de identiteit die
de Deense sociaaldemocraten en zusterpartijen
ondervinden.
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ELECTORALE VOORUITZICHTEN EN
COALITIEMOGELIJKHEDEN
De verkiezingen van 2011 hadden geen week
later moeten plaatsvinden, althans voor de sociaaldemocraten. Een week na de verkiezing
haalde de rechtse coalitie de linkse coalitie
immers in in de peilingen. Geen wittebroodsweken dus voor de kersverse regering. Te meer
de Deense sociaaldemocraten een zetel verloren
in de verkiezingen. Het was te danken aan de
ruime winst van de sociaal-liberalen dat een

Socialdemokraterne: Gucci-Helle

Ook gezien de peilingen is een hernieuwde
samenwerking over links na de verkiezingen
onwaarschijnlijk. De kiezer lijkt de recalcitrante
houding van de Eenheidslijst te belonen. De
partij staat al tijden op dikke winst. Daarentegen lijkt de kiezer de Socialistische Volkspartij
haar avontuur in de regering nog niet vergeven
te hebben. De partij spartelt om het hoofd boven water te houden. Qua strijd om plek één in
de verkiezingen liggen de sociaaldemocraten
momenteel dichtbij de liberalen en de Deense
Volkspartij. Daarmee lijkt een rechtse coali-

Gezien de peilingen is een hernieuwde samenwerking over links na
de verkiezingen van september 2015 onwaarschijnlijk.
coalitie tussen de sociaaldemocraten, de sociaalliberalen en de Socialistische Volkspartij, met
parlementaire ondersteuning van de Eenheidslijst (ook Rood-Groenen genoemd) numeriek
mogelijk was. Het was de eerste keer dat een
regering geleid door sociaaldemocraten zo expliciet door partijen ter linkerzijde gesteund
werd. De Socialistische Volkspartij trad voor
het eerst toe tot de regering. En we mogen stellen dat het voorlopig voor het laatst is. De partij
kon zich maar moeilijk vinden in de regeringThorning-Schmidt die programmatisch een
sterk sociaal-liberaal karakter had. Al snel moest
de partijleider Villy Søvndal plaatsmaken en
aftreden als minister van Buitenlandse Zaken.
De peilingen voorspelden (nog steeds trouwens)
een electoraal pak rammel voor de Socialistische
Volkspartij. Het was wachten op de juiste crisis
om eruit te stappen - dat gebeurde in januari
2014. De parlementaire ondersteuning van de
Eenheidslijst verliep nog stroever. Al in de zomer van 2012 trok die partij haar steun voor
de regering in. Het huidige rompkabinet van
sociaaldemocraten en sociaal-liberalen is dus
een minderheidskabinet, dat vaak steunt zoek
bij de liberalen.

tie veel aannemelijker. Ook deze keer zal de
Deense Volkspartij waarschijnlijk alleen een
regering willen ondersteunen en niet zelf ministers leveren. De ambities om een ‘normale’
regeringspartij te worden, worden getemperd
door de ervaringen van de Noorse, radicaalrechtse Vooruitgangspartij, die het sinds haar
toetreden tot de regering in 2013 erg moeilijk
heeft. Een alternatief voor een rechtse coalitie
is een coalitie tussen sociaaldemocraten en liberalen, zoals bijvoorbeeld in Nederland het geval
is, of zelfs een coalitie tussen sociaaldemocraten
en de Volkspartij. Beide coalities lijken erg onwaarschijnlijk, maar het balletje kan soms snel
rollen wanneer andere opties uitgesloten zijn.
DE (NON-)AGENDA VAN LINKS
Qua economische agenda spelen de drie grote
Deense partijen een gek, ruimtelijk spelletje met
elkaar. In de periode voor de huidige regering
etaleerden de liberalen zich als de beste vriend
van de verzorgingsstaat. Dit deden zij om sociaaldemocratische kiezers aan te trekken. De
regering Thorning-Schmidt probeerde met allerlei liberale maatregelen juist weer kiezers van
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de liberalen af te pakken. Zo zijn de traditionele
rollen haast omgedraaid. Ondertussen heeft
ook de Deense Volkspartij een sterk positief
verzorgingsstaatimago. Zij zien zichzelf als de
verdedigers van de bestaande verzorgingsstaat.
Als er bezuinigd moet worden, dan alleen op de
toegang van immigranten tot de verzorgingsstaat. Met andere woorden: sociaaldemocraten,
liberalen en in mindere mate de Deense Volkspartij verschillen niet zo gek veel van elkaar wat
betreft de economische agenda. Het is dan ook

Samenvattend. De Deense Socialdemokraterne
zijn weinig onderscheidend, een klacht die elders
ook over sociaaldemocraten wordt geuit. Je mag
dan wel de eerste of tweede partij zijn qua zetelaantal, coalitiedynamieken middelen de verschillen tussen coalitiepartners uit. Of erger nog. De
Deense sociaal-liberalen zeggen wel eens: ‘of we
regeren of we zitten in de regering’. Wat zij daarmee
willen zeggen, is dat in Denemarken zo vaak de
steun van de oppositie nodig is dat die oppositie
vaak meer invloed op het beleid lijkt te hebben

Sociaaldemocraten, liberalen en in mindere mate de Deense Volkspartij verschillen niet zo gek veel van elkaar wat betreft de economische agenda. Het is dan ook niet geheel verrassend dat zich op de
flanken partijen ontwikkelen die beter voldoen aan de traditionele
economisch links-rechts verdeling.
niet geheel verrassend dat zich op de flanken
partijen ontwikkelen die beter voldoen aan de
traditionele economisch links-rechts verdeling.
Zo doet de eerdergenoemde Eenheidslijst het
goed op links, en kregen de liberalen enige jaren
geleden met de Liberale Alliantie een concurrent om de rechtseconomische kiezersgunst.
Ook op culturele issues - zoals de EU of immigratie - zijn de sociaaldemocraten weinig
onderscheidend. Tuurlijk zijn ze een stuk progressiever dan de Deense Volkspartij. Maar
er zijn veel partijen die dan weer beduidend
progressiever zijn dan de sociaaldemocraten.
Ook op dit thema innoveert het Deense partijsysteem rustig door. Het is waarschijnlijk dat
weer een nieuwe partij intrede zal doen in het
Deense parlement: Het Alternatief - opgericht
door een sociaal-liberale dissident - is de zoveelste links-progressieve partij die een stukje van
de electorale cake tot zich zal nemen.

dan de regering zelf. De sociaaldemocraten moeten steeds weer de steun van de sociaal-liberalen
en de liberalen zoeken. Het middelpunt van het
parlement is niet links. Je mag dan wel een linkse
regering hebben, maar die is niet in staat om een
linkse agenda uit te voeren.
ECONOMIE BELANGRIJKER DAN
AGENDA
Hoewel ‘onderscheidend zijn’ vaak geïdentificeerd wordt als de diagnose voor de matige
electorale prestaties van sociaaldemocratische
partijen, is het maar zeer de vraag of dat zo is. De
Amerikaanse politicoloog Gabriel Lenz volgt
in zijn boek Follow the Leader? (2012) kiezers
in meerdere surveys over tijd. Zijn bevinding
is dat kiezers partijen volgen en niet andersom.
Kortom, het recept van electoraal succes zit hem
niet in de juiste posities innemen over allerlei
issues. Kiezers maken, aldus Lenz, gebruik van
veel eenvoudigere signalen over partijen en
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hun kwaliteiten. Zo speelt de economie een
belangrijke rol in hun overwegingen. Omdat
kleine landen zoals Denemarken nu eenmaal
erg afhankelijk zijn van de wereldeconomie,
kunnen regeringen soms bar weinig doen om
hun lot te verbeteren. Dit kan in je voordeel
werken of in je nadeel. De sociaaldemocraten
kwamen in Denemarken aan de macht omdat het economisch slecht ging en zij het enige
alternatief waren. Tegelijkertijd zullen ze nu
waarschijnlijk gaan verliezen omdat het nog
steeds economisch matig gaat in Denemarken.
Van de constateringen van Gabriel Lenz word
je niet bepaald vrolijk. Kennelijk gaat het in de
democratie niet om issues, maar om prestaties
waar partijen soms weinig invloed op hebben.
Overigens zijn er nog ergere signalen waar kiezers
op reageren: volgens het zogeheten ‘bandwagon
effect’ wordt de kans groter dat kiezers op een
partij gaan stemmen als zij informatie ontvangen
over hoe goed deze partij het doet in de peilingen.
Wat links kan leren uit deze constateringen is dat
de oorzaak van electoraal verlies niet per se ligt
bij een onduidelijke agenda. Tegelijkertijd moet
men ook beseffen dat electorale winst niet per se
betekent dat je de juiste agenda hebt gevonden.
Met andere woorden: als je de verkiezingen wint,
denk dan niet dat je weet wat de burger wil. Zo
stemmen mensen nu eenmaal niet. Het geruststellende hieraan is dat het wellicht de permanente
staat van existentiële onzekerheid van sociaaldemocratische partijen overal in Europa opheft.
Het ligt niet aan je agenda, ‘it’s the economy’. De
Deense sociaaldemocraten lijken dit te begrijpen.
Ze benadrukken voortdurend de positieve kantjes
van een traag opkrabbelende economie.
GUCCI-HELLE
Aansluitend op discussies over de agenda van
de partij staat in bijna alle sociaaldemocratische

Socialdemokraterne: Gucci-Helle

partijen doorheen Europa de partijleider quasi
permanent ter discussie. Het is vaak hetzelfde
liedje: is hij of zij wel sociaaldemocratisch genoeg? In Denemarken is dit niet anders. Helle
Thorning-Schmidt wordt vaak Gucci-Helle genoemd. Kennelijk is haar wat chique en dure
kledingstijl te rechts. De Denen zijn hier misschien wel wat extreem in. De de facto leider van
de Eenheidslijst Johanne Schmidt-Nielsen werd
ooit bekritiseerd voor het dragen van make-up.
Hoewel Gucci-Helle bekend staat als iemand die
goed campagne voert, heeft zij in alle verkiezingen waarbij ze partijleider was zetels verloren
(hierbij tel ik lokale en regionale verkiezingen
mee!). Zouden de sociaaldemocraten beter af
zijn met een partijleider die wat meer het aura
van een arbeider heeft? Ik weet het niet. Ik denk
het niet. Sociaaldemocratische partijen zijn overal in Europa - geen arbeiderspartijen meer,
eerder ambtenarenpartijen. Deze partijen vinden het wel nodig om met regelmaat de illusie
van de arbeiderspartij hoog te houden. Dan
doet de partijleider zijn stropdas af, stroopt de
mouwen op en vertelt trots over de arbeidersroots van zijn ouders. Wat dat betreft is Helle
Thorning-Schmidt een stuk stoerder. Zij deelde
eens een publiek van havenarbeiders mee ‘ik ben
niet zoals jullie’. Op bezoek bij een militaire
missie in Libië droeg zij met haar camouflagepak
stiletto hakken en een Gucci-tas. Ze is in ieder
geval zichzelf.
TER CONCLUSIE
De Deense sociaaldemocraten worstelen, net
als andere sociaaldemocraten in Europa, met
hun identiteit: qua programma maar ook letterlijk qua uiterlijk. Het feit dat zij - in tegenstelling tot hun zusterpartijen - de belangrijkste regeringspartij zijn, doet weinig af aan die
existentiële onzekerheid. Daarmee zijn zij ook
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geen gidspartij voor andere linkse partijen. Ten
laatste in september 2015 zijn er verkiezingen
in Denemarken. De kans bestaat dat de Deense
Socialdemokraterne deze stembusgang winnen en in een wat rustiger vaarwater komen.

Het biedt wellicht de mogelijkheid om een wat
duidelijkere identiteit te bouwen. Waarschijnlijker is het dat nieuw succes de noodzaak tot
hervorming onderdrukt en de worsteling met
de eigen identiteit verlengd.

Gijs Schumacher
Docent aan het departement Politieke Wetenschappen en Bestuurskunde,
University of Southern Denmark
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STATE OF THE LEFT

PSOE: twee
uitdagers, drie dilemma’s
Juan Rodriguez Teruel

Nooit eerder sinds de terugkeer van de democratie in 1977 stond de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij (PSOE) voor de uitdaging van vandaag: bij landelijke en sommige regionale en
plaatselijke verkiezingen zal zij moeten vechten om haar dominante positie bij linkse en centrumlinkse kiezers te behouden. Verschillende opiniepeilingen laten immers zien dat zij dreigt
voorbijgestoken te worden door de nieuwe linkse partij, Podemos. Hoewel dergelijke peilingen
vaak niet meer zijn dan een momentopname, zeker nu het Spaanse electoraat zo extreem volatiel is geworden, zullen zij wel degelijk een invloed hebben op de keuze van de kiezer en de
beslissingen van PSOE-voorzitter Pedro Sánchez , en wellicht ook op het optreden van hen die
vinden dat het zittende partijbestuur moet ophoepelen. En zie, begin dit jaar plaatsten sommige
partijtenoren al vraagtekens bij de kandidatuur voor het premierschap van Pedro Sánchez, nog
maar sinds juli 2014 voorzitter. Zij meenden dat meerdere kandidaten zouden moeten kunnen
deelnemen aan de voorverkiezingen later op het jaar. Hoe is het zover kunnen komen?

PSOE ONDER HOOGSPANNING
De PSOE leed in 2011 een zware nederlaag
bij zowel landelijke, regionale als plaatselijke
verkiezingen. Haar rol bij het bezweren van
de economische crisis werd haar zwaar aangerekend. Er was echter ook iets fundamenteler
aan de hand: (centrum)linkse kiezers ontdekten dat hun partij deel van het establishment

was geworden. Er volgde een ongemeen felle
reactie, niet alleen tegen de PSOE maar ook
tegen de Partido Popular (PP), de twee grote
partijen die in de voorbij dertig jaar Spanje
hebben bestuurd. Daarbij werden ook de instellingen niet ontzien, vooral nadat massaal
gerechtelijke onderzoeken werden gestart naar
corruptie die zou zijn gepleegd in de jaren van
de financiële bonanza. Ook de decentralisering
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van bevoegdheden kwam in meerdere regio’s
onder vuur te liggen. Vooral dan in Catalonië,
waar een belangrijk deel van de bevolking en de
politieke klasse willen kunnen stemmen over
onafhankelijkheid. Bovendien lijkt er sprake van
een generatiekloof, een vorm van kortsluiting
tussen jongere en oudere kiezers, die vooral de
PSOE parten speelt en in verschillende regio’s
haar traditionele basis doet afbrokkelen.
De huidige legislatuur (2011-2015) is een marteling geweest voor de PSOE. Na de val van
José Luis Rodríguez Zapatero nam Alfredo
Pérez Rubalcaba over als partijvoorzitter. Hij
moest vooral de crisis in de partij indammen.
De harde economische tijden, de door Europa
opgelegde soberheidspolitiek en de schandalen
inzake partijfinanciering leken er aanvankelijk
te zullen voor zorgen dat de PSOE zich snel zou
herstellen van de klap in 2011. De populariteit
van premier Mariano Rajoy ging pijlsnel naar
beneden. Nooit eerder sinds de terugkeer van
de democratie presteerde een premier zo slecht
in de peilingen (onder de dertig procent). De
PSOE kon daar echter niet van profiteren. Zij
had het extreem moeilijk om haar geloofwaardigheid te herwinnen. Zij ging dan wel openlijk
in de aanval tegen het soberheidsbeleid, veel
kiezers waren allerminst vergeten dat zij dat
beleid in de steigers had gezet in 2010, nadat
de EU en de VS Zapatero onder druk hadden
gezet om een bankroet (bailout) af te wenden.
Bovendien aarzelde de PP niet om erop te wijzen
dat ook sommige lokale en regionale PSOEbonzen boter op hun hoofd hadden en in corruptieschandalen betrokken waren.
VOORZITTER PEDRO SÁNCHEZ
Dat de PSOE er zelfs in de oppositie niet in slaagde om de kloof met haar kiezers te dichten, werd
pijnlijk duidelijk met de Europese verkiezingen

in mei 2014. De resultaten waren ronduit slecht.
Rubalcaba besefte dat hem de uitgang wachtte.
De oproep om voorverkiezingen te houden voor
het voorzitterschap - een weg die als absoluut
heilloos werd weggezet door zijn voorgangers
en waarvan de partijstatuten ook geen melding
maken - zou zijn laatste kunstje worden. Voorverkiezingen werden gezien als een wanhopige
poging om de crisis in de partij te keren. Uit
onderzoek is echter gebleken dat zij in handen
van de partijleiding ook een wapen kunnen worden om het middenkader buiten spel te zetten.
En zo geschiedde. Sommige tegenstanders van
Rubalcaba werden erdoor afgeschrikt en kandideerden niet langer. En ook de reformistische
vleugel binnen de partij bond in. Uiteindelijk ging
Pedro Sánchez met het voorzitterschap lopen.
Tot enkele maanden voor zijn verkiezing was hij
een nobele onbekende, zowel voor de publieke
opinie als voor veel partijleden.
De verkiezing van Sánchez is wel een voorbeeld
van vernieuwing van de partijleiding. In vergelijking met zijn voorgangers is hij niet gepokt en
gemazeld door ervaringen in de partijorganisatie.
Hij draagt, wat dat betreft, geen verleden met zich
mee. Anders dan de meeste van zijn collega’s heeft
hij ook geen rechtenopleiding genoten. Hij is de
eerste voorzitter die economie heeft gestudeerd
- Spaanse economische diplomatie in Europa –
en spreekt vloeiend Engels en Frans. Kortom,
hij heeft een ander profiel dan de traditionele
aspirant-premiers en staat in het leven zoals de
jongere generatie Spanjaarden dat doet, d.w.z.
meer bezig met economie en met het opdoen
van professionele ervaring in Europa.
TWEE UITDAGERS: PODEMOS EN
CIUDADANOS
De verkiezing van Sánchez vond plaats luttele
weken na het aantreden van de nieuwe Spaanse
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koning; en kort nadat Podemos (letterlijk: ‘We
kunnen’) werd opgericht. De opkomst van Podemos - succesvol bij de Europese verkiezingen
en nu in de peilingen - betekent een formidabele
uitdaging voor de socialisten. De PSOE lijkt
vandaag niet langer het enige alternatief voor
de PP. Podemos is er in geslaagd om die jonge

PSOE: twee uitdagers, drie dilemma's

de twee grote partijen door de kiezer werden gedesavoueerd in de peilingen. Ciudadanos is een
centrumpartij, die vooral mikt op de gematigde
kiezers van de PP en de PSOE. Waarnemers
verwachten niet dat zij evenveel kiezers als Podemos zal aantrekken, maar zij kan natuurlijk
wel een beslissende rol spelen bij het vormen

De centrale boodschap van Podemos is dat de links-rechts tegenstelling haar beste tijd heeft gehad. Zij wil eerder de kloof tussen
het establishment en de burger benadrukken, waarbij de PSOEleiding gemakshalve bij het establishment wordt gerekend.
kiezers aan te spreken die na de financiële crisis
van 2008 de PSOE de rug hebben toegekeerd.
Haar centrale boodschap is dat de links-rechts
tegenstelling haar beste tijd heeft gehad. Zij
wil eerder de kloof tussen het establishment
en de burger benadrukken, waarbij de PSOEleiding gemakshalve bij het establishment wordt
gerekend. In de periode tussen de Europese
verkiezingen en de overwinning van Syriza in
Griekenland in januari 2015, had Podemos de
wind in de zeilen en leek zij het succes van Syriza
te kunnen evenaren. Maar merkwaardig genoeg
heeft de PSOE tot dusver de tanden op elkaar
gehouden wat (kritiek op) Syriza betreft. Zij
doet er ook alles aan om niet met haar Griekse
zusterpartij (PASOK) geassocieerd te worden
(ook Podemos kan overigens niet echt worden
vergeleken met Syriza).
Podemos heeft in 2014 het politieke debat helemaal beheerst, ook al was er stilaan een andere
partij, Ciudadanos (letterlijk: ‘Burgers’), op het
politieke toneel verschenen. Niet dat het een
nieuwe partij betrof, want Ciudadanos werd
al eerder - in 2006 - opgericht in Barcelona
om het nationalisme een halt toe te roepen in
Catalonië. Zij was ook redelijk succesvol, maar
kon op het landelijke vlak pas doorbreken toen

van coalities. Aangezien Ciudadanos geen voorstander is van een radicale hervormingen kan
zij zowel met de PSOE als de PP in zee gaan.
GENERATIEKLOOF
De winst van Podemos en Ciudadanos, en het
verlies van de PSOE, laten een generatiekloof
zien tussen jonge en oudere kiezers. Dat bleek
een eerste keer bij de Europese verkiezingen
in 2014. Leeftijd werd een bepalend kenmerk.
Jonge kiezers leken bij die verkiezingen minder geneigd om voor de twee grote partijen te
stemmen, zo wees verkiezingsonderzoek uit. Zij
stemden voor kleine, linksere protestpartijen
en wilden vooral een signaal sturen naar de
Europese instellingen. Niet dat de Spanjaarden
zich tegen Europa willen keren, maar wel dat
zij niet langer akkoord gaan met het beleid dat
in Brussel wordt uitgestippeld.
Recente peilingen bevestigen die tendens: hoe
jonger de kiezer, hoe meer kans dat hij of zij de
PP of de PSOE de rug toekeert en kiest voor
Podemos en, in mindere mate, voor de linkse
Izquierda Unida (IU). Podemos lijkt vooral
heel jonge en zeer kritische kiezers te hebben
afgesnoept van IU. Toch is het maar de vraag
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hoe duurzaam de stem van de min 45-jarigen
is. Jongeren zijn geen trouwe kiezers. Bovendien lijken velen onder hen pas enkele dagen
voor de verkiezingen te beslissen voor welke
partij zij gaan stemmen. De meest verrassende
vaststelling is echter wel dat zij helemaal niet
zo overtuigd zijn van de keuze die zij hebben
gemaakt: bijna de helft van de min 45-jarigen
zou voor een andere partij hebben gestemd
indien hij of zij weet had gehad van de uitslag
van de verkiezingen.
Kunnen we dan voorspellen wat het stemgedrag
van de jongere kiezers zal zijn bij de volgende
stembusslag? Bijzonder moeilijk, zeker voor
de zeer jonge kiezers zoals onderzoek uitwijst.

alvast duidelijk: in tegenstelling tot veel van
zijn collega-voorzitters binnen de Partij van
Europese Socialisten (PES) weigerde hij de
kandidatuur van Jean-Claude Juncker als Commissievoorzitter te steunen. Een vingerwijzing
dat de linkse kiezers op hem kunnen rekenen.
Een draagvlak scheppen voor een centrumlinks
project dat met succes naar de gunst van de
kiezer kan hengelen, is echter een veel complexere opdracht.
Twee. In de Spaanse politiek liggen de politieke
instellingen en de politieke mores sinds 1978 fel
onder vuur. Een toenemend aantal kiezers (en
partijen) wil radicaal breken met de bestaande
instellingen, terwijl de PSOE en de PP die willen

Sánchez zal een weg moeten vinden tussen hen die de partij naar
links willen doen opschuiven om de duizenden boze jonge kiezers
opnieuw aan boord te krijgen; en hen die de partij verder een pragmatische koers - betrouwbaar, in het centrum - willen laten varen.
Wel zijn jongere kiezers veel optimistischer dan
oudere kiezers, en dat ondanks het feit dat zij het
economisch gesproken veel lastiger hebben: één
op vijf heeft elke maand moeite om de eindjes
aan elkaar te knopen.
DRIE DILEMMA’S
Laten we even de dilemma’s waar PSOE-voorzitter Pedro Sánchez voor staat de revue passeren.
Eén. De PSOE staat vandaag onder hoogspanning. En dus zal Sánchez een weg moeten vinden
tussen hen die de partij naar links willen doen
opschuiven om de duizenden boze jonge kiezers
opnieuw aan boord te krijgen; en hen die de
partij verder een pragmatische koers - betrouwbaar, in het centrum - willen laten varen. Zijn
eerste politieke stappen als voorzitter waren

hervormen. In de ogen van Podemos vormen
zij echter een ‘kaste’ die hét struikelblok vormt
voor fundamentele politieke verandering. Sánchez moet daarom met verregaande politieke
en economische hervormingen komen, zonder
het verwijt te krijgen zoete broodjes te bakken
met de PP, zoals gebeurde met de hervorming
van het gerechtelijk apparaat eind 2014. Elke
toegeving aan de PP zal als een teken van zwakte
worden geïnterpreteerd. En zo blijft het Spaanse
politieke landschap ongelooflijk gepolariseerd
in de aanloop naar de landelijke verkiezingen
van november 2015.
Drie. Ook de Catalaanse kwestie hangt als een
molensteen om de hals van Sánchez. Hij zal op
dat vlak voorzichtig moeten manoeuvreren,
want het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven
ontwikkelt zich als een splijtzwam voor het
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electoraat van de Catalaanse socialisten (PSC).
De vergelijking met Schotland ligt voor de hand.
Ook in Spanje lopen socialistische kiezers over
naar de nationalisten (of naar de partijen die
tegen afscheiding zijn) en wordt op die manier
een landelijke verkiezingsoverwinning gehypothekeerd. De PSOE wil de Catalanen wel
een eind tegemoetkomen en stelt een aantal
aanpassingen van de grondwet voor; maar een
dergelijke onderhandeling - die botst met de
belangen van andere regio’s - kan eveneens een
bedreiging vormen voor de samenhang in de
partij. De PSOE moet, met andere woorden,
een kritische afweging maken: ofwel komt zij
de Catalanen inderdaad tegemoet en trotseert
zij de toorn van de rechterzijde en mogelijke
onrust in andere regio’s; ofwel doet zij dat niet
en hypothekeert zij een landelijke verkiezingsoverwinning. Want zonder een goede electorale
score van de Catalaanse socialisten (PSC) is
dat scenario reëel, zoals in het verleden al is gebleken. Op dit moment zijn de electorale vooruitzichten van de PSC allerminst rooskleurig.
TOCH NOG EEN ANDERE PSOEVOORZITTER DAN?
Sánchez zal dus oplossingen moeten verzinnen voor die drie kwesties. Het grootste gevaar schuilt echter in zijn eigen partij. Nu de
electorale vooruitzichten na een jaar nog altijd
niet zo denderend zijn, opperen sommigen dat
Sánchez misschien toch niet de meest geschikte
kandidaat is om de PSOE naar verkiezingswinst
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te leiden. Er wordt vooral gekeken naar Susana
Diaz, de president van de regio Andalusië, die
de PP een forse nederlaag aansmeerde bij de regionale verkiezingen in maart van dit jaar. Ook
de PSOE verloor bij die verkiezingen massaal
veel stemmen, maar toch wordt Diaz nu gezien
als iemand die - na Zapatero - de PP in het zand
kan doen bijten.
Bij de vervroegde regionale verkiezingen in
Andalusië (maart) tekende zich in elk geval
een trend af die we gaan terugvinden bij de
volgende regionale (mei) en landelijke (november) verkiezingen: sterk gefragmenteerde
parlementen, waarbij nieuwe partijen de sleutel in handen hebben om regeringscoalities te
vormen. Paradoxaal genoeg zal vooral de PP
daarvan profiteren, aangezien zij er wellicht zal
in slagen om op veel plaatsen de eerste partij te
blijven. Het kan echter ook zo zijn dat de nieuwe
partijen met de PSOE in zee willen gaan.
Kortom, de PSOE staat aan de vooravond van
een kolossale verandering. Want ofwel gaat zij
na de volgende verkiezingen opnieuw besturen
in een aantal regio’s en steden en mag zij hopen
op winst bij de landelijke verkiezingen; ofwel
loopt zij het risico om niet langer de belangrijkste linkse partij te zijn, vooral in steden zoals
Madrid, Barcelona of Valencia. Bij de komende
verkiezingen zal niet alleen over het politieke
lot van Sánchez worden beslist. Ook het politieke landschap zal in een totaal andere plooi
worden gelegd.

Juan Rodriguez Teruel
Assistent-hoogleraar aan de Universiteit van Barcelona en analist bij de politieke blog Agenda Pública
(Vertaling: Jan Vermeersch)

sampol 2015/5|95

SAMPOL_mei_2015.indd 95

5/19/2015 1:37:46 PM

SAMPOL_mei_2015.indd 96

5/19/2015 1:37:46 PM

