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André Mommen
Op 21 januari 2000,tijdeps de uitzendingvan 'Voor de Dag' van de VRT ver,
klaardeFrank Vandenbrouckemet een zekeregêneomwille van zijn spreekwoorde,
lijke bescheidenheid,dat hij de uitvinder van de term 'actievewélvaartsstaat'was.
l<?S van het feit dat de timing van het i~terview'uitstekendwas ' het waSimmers
Lenins 76stesterfdatum, mocht iedereendie vertrouwd is met de materie van de wel,
yaartsstaat zich de vraag stellen of er ooit een 'passievelwelvaartsStaatheeft bestaan.
Deed Vandenbroucke niets andersdan spelen met adjectieven. In dezebijdrage zullen
we ons vooral afvragen in welke mate dit adjectievenspel past in de veranderdepositie
van de sociaal,democratie ten aanzien van de welvaartsstaat,met betrekking tot het
proces van globalisatie en de consequentiésdaarvan voor de klassiekewelvaártsstaat..
Waarover gaat het debat?
De ideologie van de actieve welvaartsstaat is vooral gebaseerdop onderwijs,
en opleiding$inspanningen in relatie mei een betere afstemming op de vraag op de
arbeidsmarkt en ook bedoeld om de Europesesociaal,democratie te voorzien van een
passendsociaal gezicht na de val van de Muur, de zegetochtvan het neoliberalisme.en
de invoering van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Men wil zich vereni,
gen rond de idee van een actieve welvaarts"staat,geb8$eerdop "incentives' en oplei'
dingen, aangepastaan de behoeft~ van de markt, met die kanttekening dat de staat die
markt mag structureren of een sociaal cachet moet geven. Vandenbroucke is daarin
zeerexpliciet. Maar hoe dat Europeesbereiken binnen de architectuur van dezeEU?
De Europese socialisten moeten, aldus Vandenbroucke, op één ptatform
worden gebracht in hun streven om aan Europa ook een sociaal gezicht te geven.
Dat werd des te dringender nadat de socialistén terug aan de macht kwamen in,
a~htereenvolgens, Groot,Brittannië (1997), Frankrijk (1997), O\1itsland (1998) en
Italië (1998) en waarbij Tony Blair de Europese sociaal,democratie in de richting
van de markt stuwde. Met enige ironie noteerde The Economist(nr. 8157, 12 februari
2000) dat sindsdien overal het geloof in staatsdirigisme verdwenen is. Het duo Blair,
Schrooer leverde in 1999 reedsde onQntbeerlijke synthese af. Zo werd een ideologi,
sche zeppelin opgelaten die Duitsland verbond met Engeland en zo verder, transat;.
lantisch, met de Nieuwe Democraten van Clinton. Third War, New Labour, New
Democrats, Paars,Neue Mitte, het zijn de wimpeb die de rode vlag van de sociaal,
democratie helpen begraven.
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Het offensiefvan Blair om de Europesepartilerste neoliberaliserenheeft altijd
het wantrouwenvan de FrafiSesocialisten
ontmoet.Jospinzeiwel ja tegende markt,
economie,maarniet tot de maatschappijvan de markt. In Frankrijk koosmen voor
arbeidstijdverkorting,niet voor de Blairiaanseformule van 'makingwOrkpay'. Over
al die issuesis er geenove~eenstemm:ing
en de ideologischemassage,arbeidvan
Van'
denbrouckezou wel eensmeervoor binnenlandsdan voor buitenlandssocialistisch
gebruikkunnen zijn. Toch wordt de realisatievan het sociáal,democratisch
project
steedsméer op Europeesvlak gesitueerd.Ook door Vandenbroucke.Het probleem
daarbij is dat Blairdan wel het lichtend voorbeeldwil zijn, maardat de continentale
sociaal,democratenzlèh afvragenwat aan die Britse welvaartsstaatdan zo uniek en
schitterendis. Zijn de Britten niet armerdan de meesteanderelidstatenvan de EU?
Voorts.is het onduidelijk of Schröderwel zo liberaal is als hij somswil doen uitschij,
nen. Hij kan toch bezwaarlijkhet systeemvan sociaaloverleg,dat de loonvredemoet
handhaven,zo maaropblazen.Blair ' en Vandenbroucke is eveneensvan die partij,
wil moraliseren om de armen en de werklozen naar de arbeidsmarkt te drijven onder
de roep 'voor wat hoort wat'. Doch dat staat haaks op het gevoel dat niet iedereen
gelukkig zal zijn met een pent boulot. Waarom zou men de pechvogelsdaarmeemoeten
straffen? Dit soort twijfels leeft ook in de sociaal,democ~tische partijen. Maar die
twijfels worden nu onderdrukt door de neoliberalisering van de sociaal,democratische
ideologie. Dat ~erken we ook -aande werkzaamhedenvan de Socialistische Interna,
tionale zelf op dit tèfrèin. Is er derhalve sprakevan een nieuwè sociaal,democratische
strategie in de maak?
De Socialistische Internationale installeerde in 1996 ten behoevevan de studiè
van de problemen rond de globalisatie haar Global ProgressComTnission,
onder voorzit,
terschap van Felipe Gonzálezen waarin l<;opstukkenuit diverse socialistische partijen
zitting namen. In één van die programmastukken van deze commissie lezen we o.a.:
"The deification of 'the market' we are currently wimessing is rather disquieting, rai,
sing as it does the question of whether the market or democracy would be the first to
go if there were ever to be a conflict of interest (between democracy and the market
backed by neo,liberal fundamentalism). It is worth recalling here that while there
has never been democracy without a market, there are certainly market èconomies
without democracy."
,
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Dat betekende evenwel niet dat de commissieleden zich op een onverholen
marxistisch standpunten stelden. Of dat de vertegenwoordigersuit de Derde Wereld
de wapens wilden opnemen. De nuance ligt elders. In de Socialistische lnternatio,
nale is men er zich van bewust dat er zich over de hele wereld een economisch veran,
deringsprocesheeft voorgedaan waarbij kwalificatie de sleutel is tot (exportgeleide)
economische groei. Zich hierop riçhten zou wel eens electorale dividenden kUnnen
opleveren.
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De ex,Allendista RicardoLagos,nu verkozenpresidentvan Chili, fQrmul~erde

het aldus; "During the industrial revolution, the fundamental difference stemmed
trom the ability to create wealth, and'Marx explained that social differences rested on
ownershipofthe means ofproduction. Now that the maindifferençe in terms ofcre,
ating wealth is basedon technology and know,how, socialism's responseat the begin,
ning of the 20th century bearsno relation to its responseat the 'end of the century, and
even though-the principles remain the same,the t001shave changed. Socialism today
perhaps means.guaranteeing a different kind of education and accessto education

rather than ownershipof the meansof production."

U iteraard, als we Lagos goed hebben begrepen, dan is socialisme vooral een
kwestie van goed onder;wijs en de toegankelijkheid daarvan voor velen, waarbij we

weer terug bij Vandenbroucke zijn. De oude sociaal,democratische en lfnks,liberale
stelling 'kennis is macht' (in de zin van emancipatie van de godsdienst en de feodale
verhoudingen) uit de negentiende eeuw lijkt hier terug van weg geweest. Maar dat
is slechts schijn. Deze neo,socialistische onderwijsstrategie plaatst het pr<;>bleem
van
de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid wereldwijd buiten beeld, ruimt het begrip,
penpaar klassenstrijd en internationale (proletarische) s.olidariteit op en erkent dat de
nieuwe middenklassevooral kwalificaties en diploma's wil doorgeven aan de komende
generaties en over die overdracht controle wil uitoefenen via de sociaal,democratie
in plaats van dit proces volledig aan de lilarkt (met privé,scholen en universiteiten)
te delegeren. Toch is da~ maar een klein deel van de hele onderwijssaga.Deze stra,
tegie vermag alsnog {liet om de groeiende kloof in de samenleving, zowel nationaal
als înterriationaal, op te lossen. De toenemende maatschappelijke ongelijkheid en
de dualisering van de samenleving suggerereneerder dat vele onderwijsinspanningen
hier en in de Derde Wereld nog altijd niet succesvolwaren. De crisis va~ het onder,
wijsbestel in de meeste westerse.landen is daarvan het duidelijkste voorbeeld. Die
crisis oplossen tal de eerste voorwaarde zijn om sowieso de pretentie van de actieve
welvaartsstaatwaar te maken.

Dualisering
.
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Uiteraard erkent Vandenbroucke dat er in dit globalisatieproces niet alleen
verliezers zullen zijn. De winnaars zijn in elk geval de kapitaalbezitters geweestdie
sinds de jaren tachtig hun vennogens fenomenaal zagen ~oeien.
Alleen al de
laatste jaren zijn de beursindexen in de belangrijkste kapitalistische landen (behalve
Japan) door het dak gegaan.De nieuwe superrijken zijn de bezitters van groeiaandelen
in de nieuwe hightech, bedrijven en qe beurs, en valutaspeculanten annex filantro,
pen (type Soros). Zij zijn de nieuwe heldén die overaLin de watten word~n gelegd,
erelinten en eredoctoraten krijgen opgespelden beschikken over het lot van miljoe,
nen mensen. Zij worden in hun onstuitbare weg naar de top begeleid door opiniema'
kers, goeroes,politici, popartiesten, sportsterren, etc. Hun ferventste aanhàngerszijn
de horden kleine beleggersen speculanten die op dezecarrousel zijn gesprongen.In
België bezit.ongeveer 10 procent van de mensen aandelen of handelt erin. Het wordt
gezien als een gemakkelijker en spannender alternatief voor de loterij of een ander
kansspel. Ditvolkskapitalisme heeft uiteraard het geloof in de onbeperkte groei van
de aandelenindexen en het wereldkapitalisme al&uitgangspunt. Maar het voedt ook
het besefen de overtuiging dat de wereld aan de globale durvers, de internet kids, de
ondernemenden en de gokkers is; kortom áan hen die weet hebben van de mechants,
men om zich speculatief te kunnenverrijken. Hier gaat het niet om de 'ethiek van het
ondernemen., niet om de vonning van creatieve en verantwoordelijke ondernemers
en dienstverleners, maar.om de premie waannee-dehandigen de minder handigen tot
verliezers degraderenen duidelijk maken dat men met werken ten hoogste kan over,
leven in een wereld die contante betaling voor alles eist en die de verliezersde~deert
tot het inpakken van hamburgers,het dragen van de boodschappentasvan de super,
markt naar de geparkeerdeauto, het schoonmaken van andennans toilet, etc.
Dezeoprukkende duale wereld schept dus banen die tot voor kort niet beston~
den, omdat de meeste mensen die taken zelf op zich namen, of omdat ze er het geld
niet voor hadden of omdat het niet lonend was om ze te laten uitvoeren. Het was
ook werk waarover nog niet zo lang geleden vele mensen dachten dat het zinloos én
vernederend-was,dus niet meer modern of bij de tijd was.
Uiteraard is er de samenleving van het goede \even, waarin iedereen zijn of
ha~ keuzenkan maken, in vrijheid leeft en met alle comfort omringd een menswaardig
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leven{seinde) kan kopen. In deze duale wereld zullen er behalve de noodzakelijke
kopers van al dat,moois, verpakt in de ideologie van de vrijheid, ookmodeme slaven
zijn die al dat prachtigs mogelijk maken. In dezeduale wereld zal voor de problemen
waarvoor we nog de ogen sluiten, door de actieve welvaartsstaateen oplossingworden
aangedragen.De zo gevreesde.vergrijzing van de bevolking met vooral de hoge verzor,
gingslasten van zieke of gehandicapte ,bejaarden,kan men dan helpen oplossen door
het à volonté aanvoeren (en zelfs importeren) van goedkoop verzorgend pe~neel
dat door de actieve welvaartsstaatwerd klaargestoomdvoor de ondankbaarsteklussen
en dit op zeer flexibele uren, op-afroep en ook liefst tegen een l~ge beloning in ruil
voor een minimale sociale bescherming. Vandenbroucke heeft ten andere in dit kader
diverse malen in publikaties en interviews de nadruk gelegd op de noodzaak om de
solidariteit. tussen alle belanghebbendèn te verster~en door een goed fw1ctionerende
welvaartsstaat te hebben. Hogere inkomensgroepen dragen immers relatief en abso,
luut gezienmeer sociale bijdragen dan de lager betaalden, terwijl de vervangirigsinko,
mens vooral naar de lagere inkomensgroepen gaan. Indien de lager geschoolden niet
meer dan nu aan het arbeidsproceszouden deelnemen en daardoor niet meer àfhanke,
lijk zijn van uitkeringen, zou er wel eenseen breuk in de solidariteit kunnen ontstaan.
Via de formule werk, werk en nog eens werk' wordt door de actieve welvaartsstaatde
levensdroom van de nieuwe middenklassen werkelijkheid, zonder dat al te acuut het
probleem wordt gesteld of men de autochtonen in deze dead,endjobs niet beter kan
vervangen door allochtonen (het woord is in dit kader bij Vandenbroucke nog niet
gevallen) met of zonder papieren. Omdat de globalisering deze laatste categorie van
mensen steedsmeer naar het rijke Westen drijft (om er zogenaamdte profiteren van
de welvaartsstaat), staan we dus onvermijdelijk voor het probleem of die allochtonen
wel toegang krijgen tot de beschermde~toren van de actieve welvaartsstaat,of gro,
tendeels toch aan de zelfkant van de arbeidsmarkt zullen geparkeerdblijven.
Toegegeven,de bestaandeliteratuur over de Belgische welvaartsstaat is nooit
scheutig geweestmet de bestuderingvan de annoedeonder allochtonen. Men is allang
blij dat er maar zesprocent annen zouden zijn als gevolg van het goed functioneren
v:an de dure Belgische welvaartsstaat. En dan laat men liefst in het midden of die
arme:n'echte' Belgen zijn. Hier kon.men echter verwachten dat een inclusieve bena,
dering van het probleem van de kansen van de allochtonen rou worden gepropageerd.
Dat is niet het geval in dit Sociaal,democratischebetoog. Het had erin gemoeten,
want de Derde Wereld is aanwezigin onze binnensteden.
Welke globalisarie en internationalisatie?
Over de relatie tussen de hervorming van de welvaartsstaat en de onderlig,
gende economische en sociale veranderingsprocessenis nog altijd geen eenduidige
theorie ont.wikkeld. Er zijn vooral polemische en alarm~tische geluiden te horen over
de rampzalige invloed van de internationaal toegenomen concurrentiedruk, met als
gevolg het ondergraven van de autonome economische beslissingsmachtvan de nati,
onale regeringen en het uithollen van de fundamenten van de welvaartsst."1at
(al naar,
gela.ng,naar conservatief of sociaal,democratisch model). Het heeft weinig zin om ge
invloed van de internationalisatie van de productie onder impuls van de groeiende
invloed en macht van de multinationale concerns te bestrijden. Dagelijks vernemen
we dat weer nieuwe fusiesen samenwerkingsverbandenontstaan tUSsenbedrijven die
ofwel al-globalespelerswaren, of die daardoor die statuswillen verwerv~n. Dat gebeurt
in alle sectoren en branches van de economie.

Voorts,is er de druk van de in~ernationa.leconcurrentie,
die maakt,volgensde
fameuzeHecksher,Ohlinthese(aangevulddoor anderen),dat hierdoor een inrerna,

tionale loonequalisatie voor ongeschooldearbeidskrachtenzal ontstaan als gevolg van
de werking van de wet van de internationale comparatieve kosten/voordelen. Van'
denbroucke meent nu dat dit aspect minder meespeelt,omdat vandaag de nationale
arbeids~arkten veel meer van elkaar zijn afgeschennddan vroeger. Of dit zo is, kan
men betwijfelen.
We hebben immers enerzijds te maken niet een monopolisering van steeds
meer concrete ec.onomischeactiviteiten en anderzijdsmet een groeiende invloed van
dèze reusachtige bedrijven op de nationale economieën.Verder hebben de versnelde
en massaal geworden kapitaal, en geldstromen de nationale staten grotendeels over,
geleverd aan mondiale financiële spelèrs(banken, verzekeringsmaatschappijen,beleg'
gingsfondsen) zowel als aan internationale instellingen (IMF, Wereldbank, BERD).
Deze globalisatie van het economische en financiële verkeer heeft tevens met het
wegvallen van de machtsblokken in de wereld "Stromenvan arbeidskrachten in gang
gezet. Het betreft hier uiteraard niet alleen de goedbetaaldemanagersvan bedrijven
en instellingen of sportSterren,zoalsVandenbroucke beweert, maar ook de miljoenen
gelukzoekers ('economische vluchtelingen') die in concUrrentie zijn met de miljoenen
vluéhtelingen. Dezeglobalisatie bedreigt op een andere manier de welvaartsstaat dan
de Japansevideorecorders of de Aziatische auto's die ooit de E.!lropeseen Amerikaanse
markten overspoelden.De welvaartsstaten staan dus niet alleen onder druk van de
binnenlandse verhoudingen op de arbeidsmarkt, maar ook van verhoogde externe
druk die komt door de toevloed van arbeidskrachten 'zonder papieren' die elk werk
tegen elke prijs aanvaarden. Deze verhoogde concurrentie op de arbeidsmarkt duwt
de lonen omlaag e!l holt, via het-1oegenomenzwartWerk,de financiering van de werk,
loosheidsvertekering uit.
Vandenbroucke is de stelling toegedaandat het nogal best meevalt met de glo,
ba\isati~, als we ons maar beperken tot de internationale handel in waren. De cijfers
waarop hij steunt, bewijzen dat ondubbelzinnig. Maar die cijfers duiden ook op een
trend in de richting van steedsmeer internationaal verkeer en integratie van lokale in
internationale marktverhoudingen. Dat is heusniet alleen een kwestie van het bouwen
van.een Fort Europa. Het grote debat in Europa is immers of de 'verdieping' van de ElJ
niet bedreigd wordt door steedsmeer landen uit de (niéuwe) kapitalistische periferie
in Centraal,Europa, de Balkan en zelfsTurkije of Israël. Zal de EU verwateren tot een
.regionaal vrijhandelsblok?
Vandenbroucke erkent wel dat, cultureel gezien,de globalisatie tendeert naar
het scheppen van één grote c9nsumentenmarkt van popmuziek e.d. Maai yolgens
zijn bronnen zou de echte internationale handel in industrieproducten e.d. nu slechts
weer op het niveau van vlak vóór de Eerste Wereldoorlog zijn gearriveerd. Er is nog
veel lokale productie en dienstverlening die buiten het bestek van de internationale
markt valt. Wat betekent dat er nog een beschuttè sector is waarop de regering nog
enige gre:epheeft. Dat geldt zekervoor veel persoonlijke diensten die het leven aange'
n~m maken. Vandenbroucke zegtdit om aan te tonen dat het best mogelijk is om via
geëigende inéchanismen en staatsingrijpen een heel gamma aan noodzakelijke lokale
diensten te stimuleren met behulp van subsidiesten einde er veel. lager geschoolden
te werk te stellen en zo aan een arbeidsinkomen te helpen.
Uiteraard kan men slechts sceptischzijn ten aanzienvan de autonomie van de,
tot nu toe binnenlands gebleven, sectoren, De globalisatie heeft, enerzijds, de lokale
arbeidsmarkten voor veel persoonlijke diensten gelijkgeschakeld, gerationaliseerd en
gestandaardiseerd en, anderzijds, een neerwaartsedruk op de lonen bewerkstelligd.
De meeste van die sectoren zijn inmiddels ingepalmd door multinationale bedrijven.
Hele- hamburgerketens zijn even sterk geïnternationaliseerd als Coca,COla of General
Motors. Uitzendbureaus..ooit ontstaan om knelpunten op de lokale arbeidsmarkten
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op te lossen,globaliseren.En dat zijn heilSniet enkel alleen de heMhunterS.
De hele
voedingsnijverheîd,van de koekjes,de suiker tot en met het bier, zijn gemonopoli,
seerd.De wijnhandel is wereldwijdin handen van enkele grote producenten.Win'
kelketensdominerende winkelstraten.Het doet er niet toe waarmen nu voor de lol
gaatshoppen,in alle wereldstedenen in steedsmeerprovincienestenstaatwel een
winkel met een bekenduithangbord.De wereld tendeert inmiddelsnaar één grote
waren,en arbeidsmarkt.lndustrtelonendie hier alste hoog wordengewaardeerd,
zijn
de redenof het excuusom de productie te verplaatsennaar landen met lage lonen
of belastingvoordelen(socialedumping). Alleen de regelgevingen de financiering
van de welvaartsstaatzijn nog nationaalgeorganiseerd.
Maar eenmaalzalook hier de
inte,rnationaliseringtoeslaan.Dat gebeurtnu al in de sectorvan de pensioenfondsen
die op een kapitaalbasiswerken.De meestelanden hebbendie pensioenfondsen
al
gedereguleerd
en toegestaanom ook in buitenlandsewaardepapieren
te beleggen(en
vooral te handelen!). Uiteraardzijn in de meesteWest'Europesewelvaartsstatende
pensioenennog grotendeelsgefinancierdvia het, in de ogen van de neoliberalenzo
vermaledijde,repartitiestelsel.Maar een stelselverandering
zal hier uiteraardd~ deur
openzettenvoor de zuigkrachtvan het internationalekapitaal.
Dat betekent dat niet alleen de lonen ste~ sneller zullen reageren op de
steedssterker wordende vrije werking van vraag en aanbod, maar ook dat de wel,
vaattsstatensteedsmeer zullen worden onderworpen in hun financieringsmodaliteiten
aan de toestand op de internationale kapitaalmarkt. Dit zal de fundamenten onder de
solidaire welvaartsstaatdoen wegspoelen,omdat de kapitaalmarkt niet houdt van het
verzekerenvan slechte risico's of het aansprekenvan de lagere inkomens. Gezien deze
veranderingen zullen steeds meer mensen gedwongen worden zich in een angstige
hordeloop te begeven om de financiering van hun verzekeringen te organiseren.
Internationalisatie en globalis~tie kunnen dus niet enkel bekeken worden aan
de hand van statistieken over de goederenbewegingentussen landen of continenten.
Onze economieën zijn vandaagop een andere manier geïnternationaliseerd dan in de
tijd van het klassieke imperialisme en de gouden standaard (vóór 1914). De cpnclusie
dringt zich hier op datdeacti.eve welvaartsstaatvan Vandenbroucke past binnen deze
veranderingen in de wereldeconomie, waarbij de staat steedsminder greep krijgt op
de macro,economische groothedeI)..en de financiële, monetaire en .industriële poli,
tiek. De roep om werk te scheppenvia allerlei belastingtechnische maatregelen, las,
tenverlichtingen of subsidiesvoor het aanwerven van lager, of verkeerd geschoolden,
vrouwen, leden van etnische minderheden, etc., die allerlei aangepastescholingspro,
~mmars mogen afwerken of een beroep mogen dÖen op goedkope kinderopvang,
past in het stramien van een zich lan~àm maar zeker uitkledende welvaartsstaat,
die de voorrang geeft aan de werking van de (wereld)markt en 'de sch.eppingvan
een duale samenleving met een voldoende voorraad aan working poor die ingezet
kunnen worden in laag betaalde dead,end jobs, om vooral de breder wordende mid,
denklassevan hoger opgeleide tweeverdieners van commerciële dienste.nte voorzien.
Dezepatronen2ullen zich met dit type van actieve welvaartsstaatuiteraard krachtiger
dan ooit doorzetten, omdat ze inhaken op de wereldwijde trend naar individualisering
en het binnendringen van de geldeconomie in alle vormen van productieve en repro'
ductievé arbeid.
Slotopmerkingen
In de conservatieve of christen~demOcratischewelvaartsstaten (het 'zoge~
naamde 'Rijnlandmodel') werd de welvaartsstaat nooit erg actief om bij voorbeeld
vrouwen uit de arbeidsreservete verlossen. De welvaartsstaat benadrukte de functie

.
van de man als kostwinner, met relatief hoge lonen. Volledige tewerkstellinghandha,
ven was primair een kwestie de mannelijke kostwinners te gerieven. Dit model kwam
tegemoet aan dé ideologie van de christen,democratische arbeidersbewegingen ook
aan de spontane behoefte van de reformistische sociaal,democratische beweging. In
de Scandinavische landen was de welvaartsstaat uiterst actief. Hier domineerde de
politiek de werking 'van de markt, want de welvaartsstaatwas er niet om alleen maar
uitkeringen te verstrekken, maar vooral om betaald werk te garanderen aan iedereen,
zowel mannen als vrouwen, De welvaartsstaat stond er voor de financiering uit de
collectieve middelen van diensten waarin vooral vrouwen werk vonden. Maar de
welvaartsstaat was er niet alleen voor deze (gratis) diensten (zoals onderwijs, kin,
deropvang, gezondheidszorg),maar zorgde via een industriepolitiek tevens voor de
(duurzame!) economische groei die verèist was om de expanderendewelvaartsstaatte
financieren. Vooral het Zweedsemodel trok de aandacht, omdat het economisch ach,
terlijke Zweden in enkele decennia uitgroeide tot een rijk en welvarend land dat zijn
noodzakelijke importen kon financieren uit een groeiende export van hoogwaardige
industriële producten. In het Zweedsemodel werden werklozen gedwongen oroge,
schoold voor banen die desnoodsdoor de staat zelf of via expansieve maatregelen in
de privé,sector werden gefinancierd. Uiteraard heeft de 'welvaartsstaatsteedsde taak
en de rol gehad om de pechvogelsop de arbeidsmarkt van een vervangingsinkomen te
voorzien. Let wel: vervangingsinkomen staat hier voor: een substituut bieden voor het
weggevallen inkomen uit loonarbeid. De franjes die erbij zijn gekomen, zoalsde kin,
derbijslag of vervangingsinkomens, ook voor pechvogels die nooit in loondienst zijn
geweest,doen niets af aan dit gegeven. Vervangingsinkomens moeten het inkomen
uit loonarbeid vervangen. Maar dat wil niet zeggendat de welvaartsstaatpassieftoezag
op de instroom' van rechthebbenden. Op die instroom werd altijd actief toezicht uit,
geoefend en met vele middelen werd de uitstroom bevorderd. Alleen heeft Vanden,
broucke gelijk indien hij bedoelt dat de welvaartsstaat die uitstroom in het verleden
niet altijd v<?lgensde wetten van de neoliberale aanbodeconomie heeft gemanaged
eI) dat de Keynesiaansewelvaartsstaat eigenlijk uitging van 'de premissedat men de
invloed van de wereldmarkt moest minimaliseren. Nu kan dat laatste steedsmoeilij,
ker. Ook ar wil hij zich niet vastpinnen op dit soort economisch fatalisme en daarom
'kansen' en bescherming scheppen voor de pechvogels zonder af te stappen van dè
strategie van o.a. de exportgeleide groei,
Arbeidskrachten moeten ook over de vereiste kwalificatie van de vragende
partij op de arbeidsmarkt in de juiste mate beschikken, beschikbaar zijn daar waar ze
inzetbaàr'moeten zijn en gedisciplineerd worden ten einde hun taken naar behoren te
vervullen, Een welvaartsstaatdie er alleen op bedacht is om uitkeringen te generen en
te verdelen over rechthebbenden, schept onvermijdelijk een subklassedie overleeft
in de marge van de arbeidsmarkt, Maar dcatis niet het hele verhaal uiteraard, Zelfs
al is.het evident dat de actieve welvaartsstaat vooral bedacht is om de onbruikbare
arbeidsreserveaan te sporen en haar niet alleen door middel van kortingen op de
uitkeringen of andere repressi~vemaatregelen aan betaald werk te helpen, Dan nog
heeft de oude Keynesiaansewelvaartsstaat via haar combinatie van industriepolitiek
(Vandenbroucke zwijgt hierover!) en haar uitgavenbeleid steedsgepoogd om werk te
scheppen. Sinds het intreden van de economische crisis in 1973 is men zich onder
conservatieve en neoliberale druk steedsmeer bewust geworden van de noodzaakom
het atbeidsreservelegermobieler te maken en weer aan te passen aan de eisen van
de markt. Uit budgettaire overwegingen zagmen zich genoopt om af te stappen van
dure tewerkstellingsprogramma'sin het staatsapparaaten het afbouwen van subsidies
aan ten dode opgeschrevenindustrietakken (staal, kolen, spoorwegen).Internationale

of mondialeeconomischeveranderingendwongenook daartoe.Hierdoor verzonkde
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Keynesiaansepolitiek in machteloosheid (stagflatie, verlies aan concurrentiekracht,
dalend nationaal inkomen, hoge staatsschuld,hoge rentestanden).

De idee van de actievewelvaartsstaatkon op die manier ook wonel schieten
in de sociaal,democratische
of christen,democratische
welvaartssta~en.
In de Angel,
saksische
wereldkendemen de actievewelvaartsstaat
reedseerdertin die zin dat daar
de welvaansvoorzieningen
minimaal tijfi, zowelin de duur als in 'de hoogte van de
werkloosheidsuitkeringen.
Dat maaktedezeeconomieëndan ook bij uitstek actiever,
dreefde vrouwenmassaalnaarde arbeidsmarkten noopte de betrokkenen(slachtof,
fers) tot het zoekenvan eenbaantegenelke prijs, op straffevan terugte vallen in de
armoedethet eigenhuis te moetenverkopen,etc. Alleen de echteslachtofferstvoor
wie geenbetaald alternatiefwas,vielen terug in de echte armoedeen werden:arm'
lastig. Dit verklaan uiteraardwaaromdezeAngelsaksische
welvaansstaateen echte
banenmachinekon worden.Daarvoorwaseen beterewerking van de wet van vraag
en aanbodriodig op de arbeidsmarkt,d.w.z.ook het verzwakkenof uit;schakelenvan
de macht van de vakbewegingtde monopolistischeaanbiedersvan de arbeid~kracht.
Het voorbeeld van de banenmachines in de VS en in Groot~Brittannië werkte
aanstekelijk in West~Europa.Niet omdat iedereen stond te springen om dit soort
marktdominantie in West~Europain te voeren. Maar doordat de continentale wel~
vaartsstaten geplaagdzaten met hoge financieringslasten die voortsproten uit de soli~
daire mechanismen die de werking van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aan
banden legden, zocht men hier wél naar methodes om die lasten te verlagen met
behulp van allerlei alternatieve methodes. Dat hoefde uiteraard niet noodzakelijk
gefinaliseerdte worden via een marginale hervorming van de welvaartsstaat,waardoor
meer arbeidskrachten (gedwongen of niet) spontaan naar de .markt doorvloeiden.
Men kon werken met !incenutles'die vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming
brachten. Want als we de voorstellen die Vandenbroucke in meerdere publicaties
heeft geformuleerd, goed hebben begrepen, is het de staat (de politiek) die het aanbod
van de arbeidskwalificatie aan de vraag ernaar moet aanpassenen zo moet streven naar
een situatie van quasi volledige te~erkstelling. De markt speelt in dèze redenering
dus geen soevereine rol~ Dat is uiteraard anders in de Angelsaksische landen waar de
arbeidsmarkt in termen van loondifferentiatie en andere arbeidsvoorwaardenvoor de
bijna onmiddellijke aanpassingvan de vraag met het aanbod zorgen.Alleen wet~n we
bij Vandenbroucke niet of de door hem aanbevolen garanties binnen een zich veran~
derende machtsconstellatie afdwingbaar zullen zijn en blijven.

[Bic]
André Mommen (1945) studeerdepolitieke wetenschappen
aan de VUB. Hij is ver'
bonden aan het Centrum voor Economischeen Politieke Wetenschappen(CEPS)
van d~Universiteit van Amsterdamen publiceerdeo.tn.The BelgianEconomyih me
T~entieth Century (Routledge,1995) en Regionaliza~ion
and Globalization in the
Modem World Economy.Perspectives
on me Third Wprld and TransitionalEcono,
mies (Routledge, 1998).
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