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Christenen en hedendaags socialisme

Rienk Janssens

Mevrouw De Wit is een alleenstaande moeder van 35 jaar, met drie kinderen van 12, 8 en 4. Ze leeft al vijf jaar
van een bijstandsuitkering. Dankzij een strakke budgettering weet ze de huur en rekeningen voor gas, water en
licht op tijd te betalen. Na aftrek van de andere vaste lasten blijft er honderd gulden per week over voor eten
en kleding. Kleren worden zoveel mogelijk zelf gemaakt of tweedehands gekocht. Dure merkkleding is er niet
bij, terwijl vriendjes die wel hebben. Op vakantie is ze al lange tijd niet geweest. Op de dag dat haar jongste
kind vijf wordt, ontvangt ze van de Sociale Dienst een brief met de mededeling dat ze van af nu de plicht tot
solliciteren heeft…. Paniek grijpt haar naar de keel. Wat voor een soort baan kan ik zonder opleiding…? Hoe
moet dat met de kinderen…?

Ongelijkheid
In Nederland bestaat armoede. Wie zelf een goed inkomen heeft en in een welvarende gemeente woont, vraagt zich
misschien af of dat wel waar is. Maar de uitkeringsgerechtigde, de bijstandmoeder, de diaken of het gemeenteraadslid met
sociale zaken in zijn portefeuille weet wel beter. Armoede bestaat echt. Niet alleen in de beleving van veel mensen, maar
ook in de keiharde cijfers van bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna 900.000 huishoudens (ca. 2
miljoen mensen) in Nederland leven tijdelijk of blijvend van een minimuminkomen (ongeveer 16.000 gulden per jaar). Een
kwart miljoen huishoudens (500.000 mensen) hebben zelfs minder dan 14.000 gulden per jaar uit te geven. Een half
miljoen huishoudens leeft van een bijstanduitkering. En ongeveer 200.000 huishoudens verkeren in schuldproblemen.
Achter al deze cijfers kan een armoedig leven schuilen, waarbij dat van mevrouw De Wit nog positief afsteekt.
Sociaal-economische ongelijkheid in de samenleving is er altijd geweest. In alle tijden en alle eeuwen zijn er mensen die met
volle teugen van hun rijkdom kunnen genieten, maar ook mensen die met moeite het hoofd boven water kunnen houden. In
voorgaande eeuwen was de sociale stand waarin iemand werd geboren, veelal bepalend voor de mate van rijkdom.
Tegenwoordig zijn het beroep en het inkomen beslissend voor de koopkracht en het uitgavenpatroon. In beide gevallen
spelen sociaal milieu en een ongelijke inkomensverdeling een rol bij de vraag of er sprake is van armoede of van relatieve
welstand.

Rechts en links
Binnen de politiek kan er op verschillende wijzen op deze uiteenlopende inkomensverdeling worden gereageerd.
Traditioneel bestaat er een onderscheid tussen zogenaamde ‘rechtse’ en ‘linkse’ partijen. Rechts in de politiek gaat - in
algemene termen - ervan uit dat iedereen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk is voor zijn aandeel in de maatschappelijke
koek. De overheid moet zich zomin mogelijk bemoeien met de inrichting van de maatschappij en zoveel mogelijk overlaten
aan de werking van de markt. Deze marktwerking zorgt er zelf wel voor dat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd
en dat iedereen in de maatschappij aan zijn trekken komt. Dat er daarbij enig verschil in maatschappelijke welstand
optreedt, is een gegeven dat inherent is aan de menselijke samenleving.
Links in de politiek daarentegen gaat traditioneel anders om met de sociale tweedeling. Volgens deze vleugel is het een
illusie dat de marktwerking zorgt voor een goede spreiding van rijkdom en welvaart. Niet de markt maar de overheid moet
daarom de zorg voor de verdeling van de maatschappelijke koek op zich nemen. Alleen de overheid kan ervoor zorgen dat
in de samenleving niet het recht van de sterkste heerst, maar dat iedereen kan delen in materiële voorspoed. Alleen de
overheid kan het algemeen belang laten prevaleren boven het individuele eigenbelang.

Onderscheid
Links en rechts in de politiek waren lange tijd duidelijk te onderscheiden. Links was socialistisch, rechts was liberaal. Links,
dat was de PvdA, rechts de VVD. Tegenwoordig is deze scheidslijn minder duidelijk aanwijsbaar. Met de komst van de
paarse kabinetten heeft de links-rechts tegenstelling aan kracht ingeboet en dienen andere tegenstellingen zich aan. Een
daarvan is die van de gemeenschapsgerichte partijen aan de ene en die van de individugerichte partijen aan de andere kant.
Deze tegenstelling loopt globaal - voor wat de grotere partijen betreft - tussen enerzijds CDA, GroenLinks en delen van de
PvdA en anderzijds D66, VVD en eveneens delen van de PvdA. Een andere tegenstelling is die tussen christelijke en



niet-christelijke partijen. Eigenlijk is vanuit de christelijke politiek altijd al geageerd tegen de politieke links-rechts
tegenstelling. De meest fundamentele scheidslijn ligt immers niet tussen links en rechts, maar tussen geloof en ongeloof,
tussen partijen die de soevereiniteit van de mens dan wel de soevereiniteit van God belijden. Desondanks kan de
links-rechts tegenstelling bruikbaar zijn om de inzet van de huidige politiek te typeren.

Paars?
Wie vandaag het politieke toneel overziet, kan constateren dat de ‘rechts-liberale’ factor de boventoon voert. Het paarse
kabinet vaart een liberaal-pragmatische koers, waarin uitgegaan wordt van een sterk vertrouwen in de werking van de
markt. De PvdA is onder Wim Kok haar socialistische veren kwijtgeraakt en kruipt in haar opvattingen steeds meer
richting de VVD. Niet voor niets wordt van het kabinet gezegd dat het eerder blauw dan rood is. GroenLinks en de
Socialistische Partij kunnen in vergelijking meer prat gaan op hun ‘linkse’ imago, waarbij eigenlijk alleen de SP nog het
predikaat ‘socialistisch’ kan dragen. Het is interessant na te gaan hoe dit hedendaagse socialisme er nu precies uitziet.
Waar zet een echte socialist zich vandaag de dag voor in? In hoeverre spoort dit met wat de christelijke politiek voorstaat
en wat zijn eventuele alternatieven?

De SP bij de oprichting
Evenals bij de PvdA is ook bij de SP de politieke inhoud de laatste decennia behoorlijk gewijzigd. Bij de oprichting in
1972 presenteerde de SP zich nog als een ‘maoïstische’ partij. Dat wil zeggen, dat naast het marxisme vooral de
opvattingen van de Chinese staatsman Mao de basis voor haar politieke filosofie vormde. De vermeende gelijkheid in de
Chinese Volksrepubliek diende als voorbeeld voor de maatschappelijke veranderingen die de SP voorstond. Toen echter
duidelijk werd dat er in de Chinese Volksrepubliek in de praktijk allesbehalve gelijkheid was, nam de SP afstand van het
maoïsme. In de jaren tachtig veranderde ze van een partij die op de buitenlandse communisten was georiënteerd tot een
partij die allerlei sociale acties ontplooide in de Nederlandse samenleving. Dat gebeurde bijvoorbeeld via de ‘bond van
huurders en woningzoekenden’ en de ‘SP-Hulp en informatiedienst’. Van een socialistische partij veranderde de SP in een
sociale partij.

De SP nu
Deze verandering vertaalde zich in het uiten van concrete kritiek op de tegenwoordige neoliberale samenleving. Het huidige
beginselprogram van de SP rept met geen woord meer over de socialistische heilstaat, maar geeft nauwgezet aan wat er
mis is met processen als liberalisering, privatisering en marktwerking. ‘De snelle en ingrijpende liberalisering van de
economie, de volledige openstelling voor buitenlands kapitaal en de vergaande overheveling van door de overheid
gecontroleerde activiteiten naar de markt hebben geleid tot verschraling en vermindering van de democratie en een
versterking van de macht van de ondernemers. De sociale verzorgingsstaat wordt omgebouwd tot een kale, neoliberale
rompstaat’, valt in de huidige socialistische ‘kernvisie’ te lezen. Volgens de SP is het een illusie dat de markt zorgt voor een
gezonde en vitale samenleving. De markt heeft immers geen oog voor moraal, voor vraagstukken omtrent leven en dood,
voor cultureel fatsoen en voor een toenemende tweedeling en een afnemend gemeenschapsbesef. Het is een misvatting,
aldus de moderne socialisten, dat het principe van vraag en aanbod leidt tot een sociale samenleving, waarin begrippen als ‘
solidariteit’, ‘menselijke waardigheid’ en ‘gelijkwaardigheid van mensen’ centraal staan. Een maatschappij waar de markt
heer en meester is, leidt niet tot een ‘utopia’, maar tot een ‘brutopia’: een ‘brute en brutale jungle waarin het recht van de
sterkste geldt’.

Visie van de SP
In de uitwerking van deze kernvisie komt de SP tot een aantal op het eerste gezicht aanbevelingswaardige politieke
stellingnames. Zo pleit de partij voor een democratische samenleving, waarin de burger invloed kan uitoefenen op de
inrichting van zijn leefomgeving. In tegenstelling tot voorheen wordt de parlementaire democratie daarbij als het
belangrijkste middel beschouwd. Vervolgens pleit de SP voor een samenwerkende samenleving. Een maatschappij waarin
iedereen recht op werk heeft, maar ook recht op rust en kwalitatieve zorg. Dit leidt onder meer tot de oproep om een halt
toe te roepen aan de 24-uurseconomie. Als derde wordt een eerlijk delende maatschappij voorgestaan. Een maatschappij
met een overheidsgarantie voor voldoende basisvoorzieningen als onderwijs en openbaar vervoer. In dit kader wordt
gepleit voor een rechtvaardig belastingstelsel, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Verder maakt de
partij zich sterk voor een gezonde samenleving. Een maatschappij waarin de overheid borg staat voor de toegankelijkheid
van voorzieningen, zonder aanzien des persoons. Een maatschappij waarin geen ruimte is voor sociaal-economische
gezondheidsverschillen en euthanasie slechts onder zeer strikte voorwaarden toelaatbaar is.



In het volgende artikel komt aan de orde wat de christelijke politiek te bieden heeft en wat bijbelse sociale verhoudingen
zijn.


