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De Beleidsagenda voor Algemeen Geluk.
Brechtje Paardekooper
Ooit, lang geleden toen hij nog barstensvol leuke ideeen zat, gaf Tony Blair
opdracht om te onderzoeken wat voor beleid mensen gelukkig maakt. Het was niet
zo moeilijk. Wat mensen gelukkig maakt, is sex, hechte relaties, goede vrienden, en
klusjes als koken en tuinieren. Daarnaast dragen spiritualiteit en zingeving en een
paar mooie levensdoelen significant bij tot geluk, evenals vrijheid en het gevoel
controle te hebben over je leven: leve de democratisering dus. Wat mensen níet
gelukkig maakt, zijn huishoudelijke klusjes; forensen; en echt arm zijn. Je baan
verliezen is al helemaal niet goed voor het geluksgevoel, maar meer vanwege de
contacten die je verliest en de deuk in je ego, dan vanwege de
inkomensachteruitgang. Veel geld hebben maakt niet noodzakelijk gelukkig; veel
tijd hebben voor leuke dingen (naast sex ook: genoeg slaap) daarentegen wel. En
het is de moeite waard. Ophouden met roken voegt drie jaar aan je
levensverwachting toe, gelukkig zijn maar liefst negen jaar.
Voer voor beleidsmakers, lijkt mij. Met een goede regeling voor deeltijdarbeid, een
beter systeem voor openbaar vervoer en het uitbannen van armoede ben je al een
heel eind. Verder niet teveel zeuren over sex in de publieke ruimte maar mooie
parken aanleggen waar mensen fijn kunnen picknicken en ontspannen. En je
gewoon niet te veel bemoeien met hun leven. Moet te doen zijn.
Tony Blair heeft de 'geluks-beleids-agenda' echter nooit doorgezet. Ik vermoed dat
hij vond dat het hem te weinig eer en glorie zou opleveren. Irak binnenvallen, dàt is
tenminste een daad waarmee een man eeuwige roem vergaart.
Terwijl ik dit schrijf luister ik af en toe naar de Algemene Beschouwingen. Ik
vermoed dat ook bij deze begroting de geluks-beleids-agenda geen rol heeft
gespeeld. Er komt betutteltax op roken, drinken, vliegen en autorijden. Alle kinderen
moeten straks regelmatig langs bij de Centra voor Jeugd en Gezin. De overheid
bemoeit zich tegenwoordig met waar ze naar kijken op tv. En zojuist rolt een
persbericht binnen dat de Gezondheidsraad voorstelt dat ouders zelfs vóór de
conceptie al bij de huisarts op het matje moeten opdat ze het roken, drinken en
teveel eten, kortom alles wat ongezond zou kunnen zijn voor de ongeboren vrucht
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maar achterwege laten. De preventie-statistici loopt het water in de mond. Het
probleem van preventie is echter dat je in het leven van velen ingrijpt ten behoeve
van het hypothetisch welzijn van een enkeling. Tot waar is dat het waard?
Wouter heeft de dag voor de Algemene Beschouwingen geroepen dat dit de meest
linkse en groene begroting is sinds Den Uyl. Daar valt nog wel wat op af te dingen.
Van echte nivellering is geen sprake. Een klein deel van de allerhoogste inkomens
brengt beperkte offers en de meeste daarvan symbolisch. De verhoging van het
eigen-villa-forfait voor huizen boven de 1 miljoen bijvoorbeeld, levert maar 15
miljoen euro op. Lichtpuntje: het beleid gericht op langdurig werklozen. Voor wat
betreft het groengehalte was het kabinet al lang door de mand gevallen: het zwakt
haar eigen doelen af, doet aan subsidies en convenanten in plaats van wettelijke
eisen te stellen aan de industrie en verschuilt zich achter EU. En dan natuurlijk die
kolencentrales, die evenveel CO2 uitstoten als het hele Nederlandse wagenpark bij
elkaar.
De 'gemeenschappelijke waarden', die dit kabinet nastreeft, gaan dus niet zozeer
over samen streven naar een duurzame rechtvaardige wereld. Over samen een
vuist maken voor een beter milieu, of samen optreden tegen ongebreidelde
zelfverrijking aan de top. Het gaat vooral over wat de burger in zijn eigen kleine
leventje moet doen of nalaten. Het maakbaarheidsdenken wordt volop uitgeleefd op
de paar vierkante meters van de huiskamer en de slaapkamer.
In de Algemene Beschouwingen neemt intussen Femke Halsema het woord.
"Mensen hebben heel weinig aan een overheid die hen met een geheven
vinger vertelt hoe te leven, al dan niet op een welkomst-cd. Ze hebben heel
veel aan een overheid die hen met praktische maatregelen in staat stelt om
wat van hun leven te maken. Dat is een bescheiden bijdrage aan het geluk van
mensen, maar tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid."
Sex, vriendschap, een mooi levensdoel en de vrijheid om dat op een mooie manier
na te streven. Ik wil een kabinet dat dat op de agenda zet. Voorwaar, het zal een
klein beleidsdoel zijn voor een kabinet, maar een grote stap vooruit voor de
mensheid.
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