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EU vergeet economische democratie 
Geert Reuten, Trouw 18 december 2001 

De Europese Unie kent niet alleen een democratisch gat op politiek gebied, ook de 
economie wordt bepaald door een elite. Consumenten en werknemers hebben geen 
enkele invloed op de economische machthebbers: de marktkrachten regeren. Terecht 
dus dat er bij elke Europese top weer demonstranten opduiken.  

En nu weer Brussel. Het lijkt welhaast een ritueel de laatste jaren: steevast als westerse 
regeringsdelegaties op topniveau beraadslagen, staan de straten vol met demonstranten. 

Het begon een paar jaar geleden in Seattle toen de wereldhandelsorganisatie WTO 
vergaderde. In Europa volgden Nice, Gotenburg, Genua en Gent. En nu is ook de Brusselse 
vergadering van EU-regeringsleiders bestookt. Wat bezielt deze betogers? Waarom laten ze, 
net als ieder ander, de zaken niet domweg over aan politici die we in onze politieke 
democratie immers verkozen hebben? 

Tot Brussel was hun voornaamste demonstratie-doelwit de liberalisering van handel en 
kapitaal. Nu mengen ze die met hun visies op terrorisme en oorlog. Een zooitje ongeregeld. 
Want die zaken hebben toch niets met elkaar uitstaande? 

De Europese Unie is, met de Verenigde Staten, de belangrijkste steunpilaar en promotor van 
de vrije markteconomie en (recent) van vrij internationaal kapitaalverkeer. De EU-landen 
hebben dit zelfs vastgelegd in hun Verdrag van Maastricht. Maar als het hier om principes 
gaat dan is het toch met een flinke dosis hypocrisie. 

'Economisch liberalisme' is door de huidige EU-landen en de VS altijd gedoseerd naar gelang 
de kracht van hun eigen economische elite: ze propageerden vrije handel en vrij 
kapitaalverkeer steeds wanneer hun bedrijven sterk genoeg waren om de rest van de wereld te 
domineren -en er moesten uitzonderingen zijn voor sectoren waar dat niet voor gold, zoals 
nog steeds de landbouw. 

Het internationaal kapitaalverkeer was tot 1980 overal sterk gereguleerd. Maar vanaf dat jaar 
heeft het kapitaal onbelemmerd de wijde wereld in kunnen stromen: globaliseren -de 
apotheose van het economisch liberalisme. Met de financiële sector voorop, verspreiden 
ondernemingen uit het rijke Westen zich over de rest van de wereld, en 'aftandse' lokale 
bedrijvigheid moet wijken voor hun op winst-leest geschoeide efficiency. 

Intussen functioneert deze liberalisering ook als boemerang tussen de landen van het rijke 
Westen zelf. Bedrijven investeren in landen met een hen welgezind politiek bestuur: flexibele 
milieunormen en arbeidswetgeving, minimale belasting op winsten en op inkomens van hun 
topbestuurders. Landen worden zo tegen elkaar uitgespeeld en onderbieden elkaar steeds 
verder. 

En in deze neergaande spiraal moeten de landen uit het Zuiden en Oosten steeds nog een stap 
verder zetten. Vooral de afgelopen tien jaar versnelt zich dit proces. 
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Dit is in kort bestek de praktijk van de liberaal-economische globalisering waartegen 
Brusselse demonstranten zich keren. 

De regeringen van de VS en de EU-staten laten zich voorstaan op de vrijheid en de 
democratie in hun landen. Maar ze sluiten de ogen voor de halfslachtigheid ervan. Politieke 
vrijheid moet uitwerking krijgen in politieke democratie. Anders zou politieke vrijheid slechts 
de gecorrumpeerde vrijheid van de politieke machthebbers zijn. 

De burgers kiezen het politiek bestuur, moeten het kunnen controleren, en moeten bestuurders 
kunnen afzetten. De politieke democratie in de Verenigde Staten en de Europese Unie werkt 
niet optimaal (en zeker op het EU-niveau staan de zaken er nog steeds beschamend voor), 
maar dat wordt in zekere mate erkend. 

In schril contrast hiermee staat de economische vrijheid. Die zou geen economische 
democratie vergen. Vrij baan voor de economische machthebbers. Werknemers en 
consumenten kiezen de economisch bestuurders niet, kunnen ze niet controleren en kunnen ze 
niet afzetten. 

Hier geldt nog steeds wat in het negentiende-eeuwse Europa ook voor de politieke macht 
gold: ze is voorbehouden aan een elite die deze macht verkrijgt door erfenis of door strijd of 
door onderlinge benoeming. Die elite bepaalt wat er geproduceerd wordt en hoe. Het 
zelfbedachte criterium is het maken van winst, al moet dat eerst nog wijken voor het 
ruimhartige salaris dat dezelfde economische elite zichzelf toebedeelt. Dat heet economische 
vrijheid, economisch liberalisme. 

Net zoals huidige economische machthebbers de economische democratie voor illusie 
houden, zo deden de negentiende-eeuwse politieke heersers dat voor de politieke democratie. 
Aan hún politieke vrijheid moest niet getornd worden. Tot het laatste kwart van de twintigste 
eeuw werd volwaardige zeggenschap, democratie, in de persoonlijke sfeer evenmin nodig 
geacht: persoonlijke vrijheid was in feite de gecorrumpeerde vrije machtsuitoefening van de 
man. Maar ook hiervan zeggen we niet langer dat democratie in dit domein niet nodig is 
omdat er toch immers 'al' politieke democratie is. 

Zolang één maatschappelijk domein nog niet gedemocratiseerd is, zal dit de andere domeinen 
met zijn machtsbasis infiltreren. Dat geldt nog steeds voor de aarzelende democratie in het 
persoonlijk domein met z'n sekse basis. 

Het geldt voluit voor het economisch domein: de gecorrumpeerde vrijheid van de 
economische macht infiltreert het persoonlijk en het politiek domein. Niet-gedemocratiseerd 
economisch liberalisme vormt dus een continue bedreiging voor de persoonlijke en de 
politieke democratie. 

In de Verenigde Staten leeft een zevende deel van de bevolking onder de armoedegrens, net 
als in het welvarende Nederland. In Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland is de situatie 
maar net iets minder treurig. Op wereldschaal is de kloof tussen de 20 procent armsten en de 
20 procent rijksten de afgelopen 40 jaar met een factor 2,7 toegenomen. Thans genieten de 20 
procent rijksten in de wereld een 75 maal hoger inkomen dan de 20 procent armsten (cijfers 
van de VN-organisatie UNDP). 
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De regeringen van de VS en de EU-landen die zich tegenover de rest van de wereld op de 
borst kloppen voor de vrijheid en democratie in hun territorium, 'vergeten' daarbij de 
economische democratie. Sterker nog, ze willen kennelijk niet zien dat het geweld van 
ongebreidelde marktkrachten en van ongehinderde kapitaalbelangen ongelijkheid met zich 
meebrengen, zowel binnen als tussen de landen van de wereld; dat dit bij hun eigen burgers en 
vooral die uit de rest van de wereld een gevoel van onmacht en vernedering teweegbrengt; dat 
het ongebreidelde geweld van marktkrachten het geweld van even irrationele andere krachten 
oproept; en dat daarmee de volkomen afwezigheid van economische democratie zich ook 
tegen de politieke democratie keert. 

Het is precies op dit punt dat een menigte Brusselse demonstranten de lijn tegen de liberaal-
economische globalisering, van Seattle tot Genua, terecht doortrekt naar terrorisme en oorlog. 
Geweld is onverdedigbaar want het tart elke vorm van democratie en elementaire 
menselijkheid. Maar dat geldt voor economisch geweld evenzeer als voor politiek geweld. 

Alleen iemand die volkomen afgestompt is kan koud blijven onder de aanblik van vijfduizend 
politieke slachtoffers. Zo afgestompt zijn we bij de slachtoffers van economisch geweld. 
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