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Politiek van morgen: verstand op vol en blik op
oneindig
Marius en Zeeger Ernsting
Het is op de kop af achttien jaar geleden dat GroenLinks het daglicht zag. Na een
lange aanloop, die startte na de rampzalige verkiezingen van 1986 (de kleine linkse
partijen donderden van 10 zetels naar 3), werd er in het voorjaar van 1989 een
akkoord bereikt tussen CPN, EVP, PPR en PSP in de Amsterdamse Rode Leeuw.
Op het eerste gezicht lijkt de inzet van toen - het bereiken van een doorbraak op de
radicaal-linkse vleugel van de Nederlandse politiek, die de getuigenissen van de
afzonderlijke partijen zou kunnen overstijgen en door bundeling een deelname aan
de macht dichterbij zou kunnen brengen - geen daverend succes. In zes
opeenvolgende verkiezingen heeft het zeteltal heen en weer bewogen tussen vijf en
elf, oftewel ‘de macht’ is ergens tussen de 4 en 7 procent blijven steken.
Maar dat is één manier van kijken. GroenLinks werd destijds niet alleen opgericht
als fusie van bestaande kleine partijen om iets dichter bij de macht te komen, maar
ook om zich te bevrijden van een knellende standpuntenballast en om nieuwe
vergezichten naar de toekomst te openen. Zo werd dat ook door velen uit die
partijen beleefd. Nu het resultaat van GroenLinks in electorale zin tegenvalt is er de
neiging om pas op de plaats te maken op het pad naar de toekomst en het sociale
gezicht weer wat meer te profileren, inclusief pleidooien voor een wat meer
populistische toonzetting. Uiteraard gebeurt dat onder invloed van de ongekende
groei van de SP, waarbij kennelijk een culturele backlash naar voorbije tijden voor
lief wordt genomen.
Een brede linkse volkspartij?
Bij een dergelijke bespiegeling komt steevast de droom naar voren van een brede
linkse volkspartij, oftewel in de huidige constellatie een samengaan van PvdA, SP
en GroenLinks. Een gedachte die voornamelijk gebaseerd is op het wenkend
perspectief van de getalsmatige som van de afzonderlijke partijen, en meestal
voorbijgaat aan de praktische ervaring dat tot nu toe elk samengaan aan de
linkerzijde leidde tot nieuwe afsplitsingen. Toch wordt ook na de laatste
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verkiezingen, niet in de laatste plaats door GroenLinks, gewezen op een
vermeende linkse meerderheid in de Tweede Kamer. Maar is die meerderheid wel
zo homogeen als ze klinkt?
Tijdens het jonge bestaan van GroenLinks hebben er ingrijpende en structurele
veranderingen plaatsgevonden, zoals het gemeengoed worden van pc, internet en
mobiele telefoon, de mondialisering van handel en markten, de opkomst van
nieuwe grootmachten zoals India en China en het in navenant tempo vergroten van
de Europese Gemeenschap. Daarom moet het nu gaan over de vraag wat een
groene en linkse politieke partij in Nederland eigenlijk te bieden heeft in antwoord
op deze ontwikkelingen. Immers, ze roepen veel vragen op: over de plaats van de
overheid als reguleerder van de markt tegenover de nog steeds toenemende macht
van multinationals, over de ogenschijnlijke ongrijpbaarheid van flitskapitaal en de
zogenaamde hedgefunds (waarvan de omvang vaak groter is dan menig
staatsbudget), over de schijnbare onontkoombaarheid van een flexibeler
arbeidsmarkt en de rol van de vakbeweging, over de rol van burgers die zich steeds
meer als klant gaan gedragen, en over de houdbaarheid en inhoud van
internationale solidariteit.
In dit stuk wordt betoogd dat juist GroenLinks het aan haar ontstaan en ontwikkeling
verplicht is verder te gaan met een toekomstgerichte koers, waarbij de uitdaging is
op een creatieve en gepassioneerde manier de kiezers in dat avontuur mee te
nemen.
Veranderingen in het landschap
Een verkenning van het maatschappelijke en politieke landschap op weg naar het
tweede decennium van de 21e eeuw laat zien dat ruw gezegd de Nederlandse
politiek, als een vermeende afspiegeling van ‘de stemming onder het volk’, met de
rug naar de toekomst lijkt te staan. Er is afkeer van Europa,
ontwikkelingssamenwerking staat onder steeds grotere conservatieve druk, de
ogen lijken dicht voor klimaatverandering en voor de steeds diepere kloof tussen
arm en rijk wereldwijd - met voorspelbare consequenties voor migratiestromen - en
er is een onbestemd verlangen naar de veronderstelde zekerheid, geborgenheid en
veiligheid van het verleden.
Onder invloed van dat gesternte worden op de keeper beschouwd terugwaardse
discussies gevoerd over het al dan niet toelaten van asielzoekers, voedselbanken,
dubbele paspoorten, preventief fouilleren, topinkomens, gentechnologie en ga zo
maar door. Wél een verhit Kamerdebat over het toelaten van Poolse medeburgers

pagina 2 van 7 - www.waterlandstichting.nl

van de Europese gemeenschap en nauwelijks echte discussie over het verplaatsen
van hele (en heel relevante) bedrijfssectoren naar landen als Brazilië en India, het is
een prachtig voorbeeld van wat de Engelsen noemen: ‘penny-wise and poundfoolish’.
Er is iets fundamenteels aan de hand: we zijn getuige van een heuse
paradigmashift ten aanzien van de rol van de politiek op het maatschappelijke
toneel, nationaal én internationaal. Een politieke partij die zichzelf serieus neemt
moet zich daarop concreet oriënteren, en soms zelfs even tegen het primaire gevoel
van ‘het volk’ in.
Verschuivende rollen
Tot in het begin van de 20e eeuw was de (verzuild) georganiseerde burgerij nog
dominant, de individuele burger was figurant en de overheid was vooral aanvullend
en randvoorwaardelijk.
Die rolverdeling is onder invloed van de crisis in de dertiger jaren en na de Tweede
Wereldoorlog sterk veranderd. Overheid en maatschappelijke organisaties
wisselden van rol: de overheid werd dominant, zowel in regelgeving als in
verantwoordelijkheid voor de uitvoering, de maatschappelijke organisaties speelden
een meewerkende rol in de uitvoering. De individuele burger was echter nog steeds
niet in beeld.
Het huidige functioneren van politieke partijen is nog voornamelijk gericht op dié
dominante overheidsrol, die in een democratische rechtsstaat nu eenmaal door
politieke partijen gedragen wordt. De ontzuiling, zoals die vooral is aangewakkerd
door de democratiseringsbeweging eind zestiger jaren en door de bewust gezochte
versterking van de liberale markteconomie, heeft echter een nieuwe wijziging in de
verhoudingen tot gevolg gehad: de burger wordt een mondige op zich zelf staande
partij, en de overheid treedt fors terug. De grenzen tussen de klassieke
maatschappelijke domeinen en rollen vervagen, er zijn grote overgangsgebieden in
een globale en deels virtuele wereld.
Globalisering gaat uiteindelijk om een wereldwijde herverdeling van kapitaals-,
arbeids- en consumentenmarkten. Met als gevolg navenante grensoverschrijdende
stromen van kennis, producten en mensen. Elke poging om die stromen tegen te
gaan is gedoemd te mislukken, het zal er veel meer om gaan om ze fatsoenlijk te
organiseren én tegelijk de verschillen wereldwijd te verkleinen, zodat oorzaken van
migratie weggenomen worden. Wereldwijd nabuurschap is een opdracht geworden
voor wie echte oplossingen voor maatschappelijke problemen zoekt.
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In de klassieke antagonismen overheid-markt, markt-maatschappij en werknemerswerkgevers groeien omvangrijke tussengebieden. Publiek-private samenwerking,
talrijke machtige semi-publieke ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen, zoals de
autoriteit financiële markten en de zorgautoriteit), maatschappelijk betrokken en
verantwoord ondernemen, interactieve beleidsvorming en autonome
burgerinitiatieven, en de opkomst van het fenomeen ZZP (zelfstandigen zonder
personeel) zijn daar uitdrukkingen van.
In plaats van krampachtig vast te houden aan onderscheid (“hét publieke domein
vs. het privé-domein”) zou beter energie gestoken kunnen worden in het bevorderen
van creatieve en doelgerichte combinaties voor het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken waarvoor een exclusief “overheidsdenken” allang niet meer voldoet.
Informatietechnologie is inmiddels veel méér dan een technische revolutie. Het
gaat erom dat mensen met behulp van ICT wezenlijk verbindingen met elkaar
aangaan, en dat een territoriaal begrensde werkelijkheid en een sociale of
economische belangengemeenschap geen voorwaarden meer zijn voor het
ontstaan van beweging en verandering. Kinderarbeid, klimaatproblemen,
wapenhandel, dump van afval, mensenhandel, abjecte regimes: bij het initiëren van
acties tegen al deze zaken en bij het genereren van inventiviteit en dynamiek
blijken internet en de mobiele telefoon belangrijke hulpmiddelen.
Uitgangspunten
Op basis van het voorgaande kunnen een aantal uitgangspunten geformuleerd
worden:
a. Fysieke grenzen worden steeds minder belangrijk (maar dat wisten we al met de
euro in de hand), in weerwil van Europascepsis en discussies over dubbele
nationaliteiten.
b. Eenduidige schaalgrootte wordt minder belangrijk, in die zin dat voor
verschillende dingen verschillende schalen gelden: de schaal voor culturele
identiteit is een heel andere dan een schaal voor een monetair stelsel, een schaal
voor zorg of een schaal voor een wereldwijd opererende onderneming. The local
and the global: wat is nu nog de rol van de staat, die tot nu toe dé schaaleenheid
was voor de wereldordening?
c. Toegang wordt beslissend voor het al of niet meedoen in de wereldeconomie:
toegang tot grondstoffen (waaronder schoon water), tot markten, tot technologie en
tot informatiestromen, zó belangrijk dat de keuze lijkt tussen oorlog om die toegang
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af te dwingen, óf de toegang wereldwijd rechtens afdwingbaar te garanderen
d. Het zelforganiserend vermogen van mensen wordt steeds belangrijker, zeker met
behulp van de eerder geschetste ontwikkeling op ICT-gebied: waar staat en
overheid aan belang en gezag inboeten, zullen mensen meer en meer het initiatief
en de verantwoordelijkheid naar zich toe trekken. Ze hebben ook meer en meer de
middelen om daarmee invloed uit te oefenen; daarbinnen zal een heel ander stelsel
van zorg en ondersteuning nodig zijn voor mensen die het ontbreekt aan bagage
om mee te komen.
e. Cultuur wordt belangrijker: er is behoefte aan nieuwe kristallisatiepunten voor
identiteit als fysieke grenzen vervagen en schalen differentiëren. Beelden, klanken
en creativiteit zijn daarin belangrijker en effectiever dan woorden.
Een politiek voor de toekomst
Politieke partijen en maatschappelijke organisaties staan nu voor de enorme
uitdaging om zich van betrekkelijk stabiele instituties om te vormen tot beweeglijke
en veelvormige kaders waarin de afzonderlijke mondige burger tegelijk houvast én
voldoende van diverse gadingen kan vinden. Het lijkt erop dat maatschappelijke
organisaties zich meer bewust zijn van die uitdaging dan politieke partijen.
Het aantal burgers dat deelneemt aan maatschappelijke organisaties is een
veelvoud van het aantal burgers dat (als lid) deelneemt aan politieke partijen. Het
aantal leden van de FNV is vier maal zo groot als het aantal leden van politieke
partijen, dat van Natuurmonumenten drie maal en van de ANWB tien maal. Het is
daarbij wel de vraag of de politieke deelname nog wel moet worden afgemeten aan
het aantal leden van politieke partijen. Als we het aantal kiezers als maatstaf
nemen, komt de verhouding tussen politieke en maatschappelijke participatie weer
meer in evenwicht.
Hoe dan ook: politieke partijen die geen duidelijk beeld hebben van deze toekomst
en die dus geen benul hebben hoe om te gaan met de geschetste uitgangspunten
voor een visie op een nieuwe wereldordening (orde is geen geschikt woord meer),
staan met de rug naar de toekomst en zijn - zoals alles wat alleen met heden en
verleden bezig is - gedoemd op een natuurlijke wijze te verdwijnen.
Partijen die niet van gisteren willen zijn
Politieke partijen die niet van gisteren willen zijn en het gezicht naar de toekomst
willen wenden zullen zich op een aantal pijlers daarvoor moeten richten.
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1. Het ontwikkelen van een consequente internationale oriëntatie, waarin Europese
integratie, nieuwe vormen van wederkerige ontwikkelingssamenwerking en
humanitaire deelname aan vredesoperaties natuurlijke bestanddelen zijn van
modern wereldburgerschap. Het zou van visie en moed getuigen om de twee pijlers
van GroenLinks, namelijk sociale rechtvaardigheid en een duurzaam milieu, daarop
nog sterker te baseren. Daarbij hoort de erkenning dat sociale verschillen op
wereldschaal oneindig veel belangrijker (en onaanvaardbaarder) zijn dan de
verschillen binnen Nederland. En daarbij hoort ook het besef dat zoiets ingrijpends
als de klimaatverandering alleen effectief op internationale schaal aangepakt kan
worden. Gelukkig heeft GroenLinks een eerste stap op weg naar daadwerkelijke
internationalisering gezet door welbewust onderdeel te worden van de Europese
Groene partij, waarin nationaliteit geen machtsfactor meer is.
2. Het daadwerkelijk benutten van virtuele interactiviteit, niet zozeer als een
moderne vorm van pr, maar als erkenning dat de ICT kansen biedt om op veel
meer en veel meer gevarieerde manieren te communiceren (vooral ook wereldwijd,
zie punt 1). Een partij als GroenLinks zou veel actiever ICT moeten inzetten en
ontwikkelen als mogelijkheid om bij te dragen aan nieuwe vormen van
betrokkenheid bij actuele maatschappelijke kwesties (het oud linkse begrip ‘harde
actie’ kan een heel nieuwe dimensie krijgen), en als kans om nieuwe vormen van
politieke gemeenschappen te laten functioneren (goed beschouwd is het fysiek
bijeenkomen van allerlei werkgroepen eigenlijk niet meer van deze tijd).
3. Veel meer aandacht besteden aan culturele uitingen als vehikel voor kennisname
van en begrip voor verschillen, &eactue;n als ontdekking van
gemeenschappelijkheden in identiteiten die verder gaan dan taalgebieden,
staatkundige constructies of historische bijzonderheden. Hierin kunnen we een
voorbeeld nemen aan bewegingen in het Zuiden, die theater, muziek, video en
dans al veel langer zien als mogelijkheid tot kennisoverdracht en politieke
invloedsvorming rond gevoelige thema’s. Het uitnodigen van partnerorganisaties uit
het Zuiden om ons daarbij te helpen kan met recht gezien worden als een vorm van
omgekeerde ontwikkelingshulp.
4. Onderzoeken hoe een politieke partij kan functioneren in wisselwerking en in
daadwerkelijk partnerschap met maatschappelijke organisaties. Dit betekent het
onderzoeken van samenwerkingsvormen die niet per saldo neerkomen op een
vorm van usurpatie (van maatschappelijke organisaties door de politiek) of op een
vorm van corporatisme (waarin maatschappelijke organisaties feitelijk de dienst
uitmaken). Het gaat om vormen van wederzijds aanvullende publiek-private
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samenwerking, met veel aandacht voor het creëren van draagvlak en effectieve
uitvoering in inspirerende werkvormen, zonder aan het openbare democratisch
proces én aan de eigenheid van die maatschappelijke organisaties afbreuk te doen.
5. Het vergroten van beïnvloedings- en handelingsmogelijkheden voor individuele
burgers die de moeite hebben genomen om zich te verdiepen als kiezer van of
geïnteresseerde in een politieke partij, méér dan het actief raadplegen van
ledenpanels. Te denken valt aan het afschaffen van de voorkeursdrempel van 25
procent, zodat degenen met de meeste stemmen op de lijst gekozen zijn, het
creëren van politiek initiatiefrecht (leidend tot een opdracht aan de ‘eigen’
volksvertegenwoordigers), en aan de mogelijkheid om met steun van de partij
maatschappelijke projecten zelf uit te voeren, op voorwaarde dat daar een minimum
aan ondersteuning voor verworven is.
Radicaal internationalisme, het actief vullen van de virtuele ruimte, cultuur als
transmissie voor diversiteit, maatschappelijk partnerschap en individuele
handelingsmogelijkheden voor de politiek bewuste burger: dat zijn ons inziens de
bestanddelen van een waarlijk humanitaire en progressieve partij. Met het gezicht
naar de toekomst en een open blik, nieuwsgierig, betrokken en avontuurlijk. Voor
minder doen we het niet.
Marius Ernsting (59), oud-Kamerlid van de CPN en medeoprichter van
GroenLinks
Zeeger Ernsting (34), duo-raadslid voor GroenLinks in stadsdeel Amsterdam
Centrum
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