
Anthony Giddens over de Derde Weg 

'We moeten actief met risico's omgaan' 

VÉRONIQUE MOTTIER 

Anthony Giddens was lange tijd alleen bekend in sociaal-wetenschappelijke krin

gen, als één van 's werelds topsociologen die meer dan dertig boeken schreef over 

uiteenlopende aspecten van de moderne samenleving. Maar het beschermde leven

tje als professor in Cambridge begon hem te veivelen, en hij verliet Cambridge dan 

ook in 1997 om de nieuwe directeur van de prestigieuze London School of Econo

mics (LSE) te worden. Hij herstelde in recordtempo de een eeuw geleden door de 

Britse socialisten Beatrice en Sidney Webb gestichte LSE in haar oude eer van broei-

kas van Labour-ideeën. Met de verpletterende verkiezingsoverwinning van Tony 

Blair datzelfde jaar werd de LSE een belangrijk discussieplatform waar de politieke 

consequenties van moderne maatschappelijke veranderingen werden bediscussieerd 

door de nieuwe Labour-elites, de Tonycrats. Giddens' eigen ideeën over hoe de staat 

met moderniseringsprocessen moet omgaan sloegen enorm aan bij Tony Blair, die 

veel van zijn ideeën overnam. Giddens wordt dan nu ook beschouwd als één van 

Blairs favoriete intellectuelen. 

Giddens' sociale filosofie is gebaseeid op zijn diagnose van de sociale veranderin

gen die het gevolg zijn van de moderniteit. Maar wat bedoelt hij precies met moder

niteit? Terwijl denkers als Lyotard de moderniteit vooral als een aantal filosofische 

en epistemologische verschuivingen beschouwen, ontwikkelt Giddens in zijn boek 

The consequences of modernity een moderniseringstheorie die de nadruk legt op 

de structurele ontwikkelingen die in de zeventiende eeuw in Europa zijn begonnen 

en die gedurende de laatste tientallen jaten vetsneld zijn. Veel sociologische theo

rieën wijzen op één centrale factor, zoals bij voorbeeld het kapitalisme, in de vetbrei-

ding van moderne instituties. Giddens stelt daarentegen dat de drijfveer van moder

niseringsprocessen eerder gezocht moet worden in de combinatie van vetscheidene 

factoren. Vier institutionele ontwikkelingen zijn hierbij bijzonder belangrijk ge

weest: de industrialisatie en het kapitalisme aan de ene kant, en de controle die de 

moderne natiestaat uitoefent over informatie en over de militaire macht aan de an

dere kant. 

De combinatie van industrialisatie en de accumulatie van kapitaal in de context 

van competitieve atbeids- en ptoductenmarkten en constante technologische inno

vaties zijn belangrijke motoren geweest in het breken met traditionele vormen van 

sociale organisatie. Gezien de expansionistische tendens van het kapitalisme was de 

invloed van deze processen niet beperkt tot afgebakende sociale systemen, maar on

vermijdelijk internationaal van aard. Tegelijkertijd werd met de geboorte van de 
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moderne natiestaat een veel efficiëntere concentratie van administratieve macht mo- KRTSIS 77 

gelijk dan waar traditionele staten toe in staat waren. Deze concentratie van admini

stratieve macht was mogelijk door de groeiende capaciteit van de staat om controle 

uit te oefenen op politieke en andere activiteiten van de butgets, door directe sur

veillance zowel als door controle over informatie. De moderne natiestaat werd ver

der ondersteund door het groeiende monopolie over de militaire macht. Militaire 

middelen zijn natuuilijk altijd een belangrijke machtsbasis geweest voor traditionale 

staten. Maar traditionele staten hadden het monopolie op de militaire macht bin

nen een bepaald gebied zelden voor lange tijd. Dit monopolie door de moderne na

tiestaat is een belangrijke karakteristiek van de modernisering, aldus Giddens. 

Deze institutionele transformaties waren oorspronkelijk van westerse oorsprong, 

maar hun invloed is inmiddels wereldwijd geworden. Moderniseringsprocessen zijn 

volgens Giddens per definitie mondiaal van aard, want plaatselijke veranderingen 

zijn het gevolg van ontwikkelingen die op verre afstand gebeuren, en vice versa. Ver

anderingen binnen een bepaalde stadsbuurt, bij vootbeeld, kunnen beïnvloed wor

den door de staat van globale geld- en productenmatkten. Globalisering is daaiom 

niet uitsluitend of zelfs voornamelijk een macrofenomeen, zij beïnvloedt en veran

dert ook ons dagelijks leven. 

Globalisering wordt echter door Giddens niet alleen als een economisch feno

meen beschouwd, hoewel de internationalisering van economische concurrentie et 

een belangrijk aspect van is. Hij benadrukt daarnaast ook een ander belangrijk ele

ment van de globalisering: het ontstaan van een mondiale communicatie-otde als 

gevolg van de ontwikkelingen van moderne communicatietechnologieën. De le

venswijze van mensen is steeds mindei tiaditioneel gewoiden, en dit heeft, in com

binatie met het feit dat buigeis toegang hebben tot een constante bron van informa

ties en communicaties, verregaande gevolgen voor de moderniseringsprocessen zelf. 

Ref lex ieve m o d e r n i s e r i n g 

Giddens ontwikkelt dit thema in zijn invloedrijke boek Beyond left and right (1994), 

waarin hij stelt dat moderniseringsprocessen een verhoogde reflexiviteit van de bur

gers tot gevolg hebben. De modernisering was oorspronkelijk gebaseerd op alsmaar 

nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, die automatisch als 

'vooruitgang' werden beschouwd. Industrialisatie en het kapitalisme leken een dui

delijke richting te volgen. Moderne technologische ontwikkelingen hebben welis

waar veel oude problemen opgelost, maar ook nieuwe problemen gecreëerd, zoals 

milieuvervuiling. De bovengenoemde moderniseringsprocessen en vooral de impact 

van de globalisering, van de veranderingen in ons dagelijks leven en de geboorte van 

de posttraditionele samenleving betekenen dat burgers veel kritischer kunnen staan 

tegenover deze ontwikkelingen. De nieuwe mondiale communicatiesystemen geven 

burgers toegang tot meer informatie over de negatieve gevolgen van de modernise

ring. Et woidt vaak gezegd dat actuele beleidsproblemen steeds complexei wotden 

en daatdoot moeilijk zijn te begrijpen voor de doorsneeburger. Maar, zegt Giddens, 

er is juist nooit in de geschiedenis zoveel publieke informatie en openbaar debat ge

weest over huidige beleidsproblemen als tegenwoordig. 
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KRISIS 77 De negatieve effecten van de modernisering hebben in feite de aard van de mo

dernisering veranderd, stelt Giddens. Volgens hem heeft er tijdens de laatste tiental

len jaren dan ook een verschuiving plaatsgevonden van 'eenvoudige modernisering' 

naar 'reflexieve modernisering'. De eenvoudige modernisering zag technologische 

problemen als oplosbaar door méér wetenschap, méér technologie. Tijdens de re

flexieve modernisering, die voor Giddens vooral begint met het onstaan van de elek

tronische communicatie en in het bijzonder met de satelliettechnologie, worden de 

sombere bijwerkingen van de moderniteit erkend. Burgers leven in een geglobali-

seerde context waarin ze steeds meer levenskeuzes moeten maken. Zij doen dat niet 

meer op basis van traditionele waarden, maar in het licht van de nieuwe informatie 

waar zij constant mee gebombardeerd worden. Deze kennis is niet meer alleen in 

het bezit van experts, maar potentieel toegankelijk voor alle burgers. 

In zijn veelbesproken nieuwste boek, The Third Way. The renewal of social demo

cracy (1998), betoogt Giddens dat het belangrijk is dat deze moderniseringsproces

sen worden erkend in de politieke sfeer, waar fundamentele keuzes moeten worden 

gemaakt ovet de politieke antwooiden op de gevolgen van, met name, de globalise

ring. Hij toont zich bezorgd over het feit dat centrumlinkse partijen geen sterke vi

sie te bieden hebben tegenover de gevolgen van de globalisering. Recent sprak ik 

met hem over deze thema's. 

'De huidige sociaal-demociatie moet zich aanpassen aan de fundamentele vetandetingen 

die de wereld heeft ondetgaan in de laatste twintig, dertig jaar, zoals globalisering, maat

schappelijke individualiseringsprocessen en milieu-ontwikkelingen. Deze trends zijn niet 

alleen belangrijk voot de samenleving in het algemeen, ze hebben ook het dagelijks leven 

onhettoepelijk veranderd. Ons dagelijks leven is veel vrijet gewotden en we hebben meer 

keuzemogelijkheden dan vroeger. Maar de andere kant van de medaille is dat et moeilijke 

levensbeslissingen moeten wotden gemaakt: bij vootbeeld, zijn genetische manipulaties 

wel of niet acceptabel? Centtumlinkse partijen moeten een overtuigend antwootd heb

ben op hoe we met dit soott sttucturele veranderingen moeten omgaan.' 

O u d l i n k s versus n ieuwrech ts 

Het probleem is echter dat de traditionele politieke visies gebaseerd zijn op een we

reld die in feite niet meer bestaat. Met name de oude tegenstelling tussen links en 

rechts in de politiek heeft aan relevantie verloren, denkt Giddens. 

'Mijn huidige positie hietovet is dezelfde als in Beyond left and light, alleen zou ik het nu 

een beetje andets formuleten. Et bestaan natuuilijk nog steeds belangrijke verschillen 

tussen links en techts, en ik ben het met Notbetto Bobbio eens dat deze velschillen met 

name vtagen betteffen zoals hoe we met sociale ongelijkheden om moeten gaan, en met 

de zwakste groepen in de samenleving. Of het idee dat actief regeren echt een velschil 

kan maken ten opzichte van dit soort problemen. Dergelijke vragen bepalen nog steeds 

een linkse politiek. Het vetschil tussen links en rechts blijft ook televant omdat we zien 

dat er in veel West-Euiopese landen een nieuw extreemtechts opkomt dat zichzelf voot-

namelijk in relatie tot globaliseringsptocessen positioneert. Extreemrechts combineert 
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een economisch protectionisme als teactie op de globalisering met een cultureel protec- KRISIS 77 

tionisme dat is gebaseetd op xenofobische of racistische houdingen, en waar dat bestaat 

blijven onderscheidingen tussen links en rechts natuuilijk belangrijk. Maar tegelijkertijd 

dekken dit soott onderscheidingen een veel kleiner gebied van de politiek dan in het ver

leden. Aan de ene kant bestaat et geen overtuigend socialistisch ptoject meer, laat staan 

een communistisch alternatief. Aan de andere kant hebben ook de rechtse neoliberale 

partijen geen coherente ideologie meet, en dat is een gedeeltelijke veridaring voor hun 

huidige verkiezingsverliezen. Vrijemarktfilosofieën die alle vrijheid geven aan het indivi

du in het economische leven zijn gewoonweg in strijd met het vetdedigen van ttadities in 

andere sectoren, zoals het gezinsleven. Bovendien is de klassenstructuut verandetd in 

westetse landen: de grote atbeidetsklasse die de traditionele steunpilaar was van de soci

aal-democratie is er niet meer. Verder kan een groot aantal hedendaagse politieke proble

men niet duidelijk als links of rechts bestempeld wotden, zoals wetldoosheid, milieuver

vuiling, of genetische manipulaties. Noch oudlinks, noch nieuwrechts hebben een goed 

antwoord op dit soott problemen.' 

H e t is volgens G i d d e n s dan ook hard nod ig voor de huid ige Europese sociaal-demo

cratische part i jen o m een coheren te pol i t ieke visie te formuleren die een alternatief 

b ied t voor de versleten tegenstell ing tussen het ideaal van de bureaucrat ische wel

vaartsstaat van oudl inks en he t v r i j emark t fundamentahsme van nieuwrechts . D e 

D e r d e W e g , zijn ideologisch geesteskind da t een inspirat ie v o r m t voor he t beleid 

van T o n y Blairs n ieuw-Labour , is een pog ing di t project i n h o u d te geven. Zoals hij 

uitlegt in The Third Way heeft he t de rdewegdenken als taak een over tu igende ideo

logie te on twikke len voor cen t ruml inks . Terwijl oudl inks de gevolgen van de globa

lisering bevocht , en n ieuwrechts deze gevolgen weigerde te reguleren, is he t doel van 

he t de rdewegdenken een poli t iek p r o g r a m m a te on twikke len dat omgaa t me t de be

langrijkste hu id ige moderniser ingsprocessen, vooral de globalisering, de veranderin

gen in ons pos t t rad i t ionele dagelijkse leven, en onze relatie tot de na tuur . D e Derde 

Weg is echter geen magische toverspreuk, waarschuwt Giddens , die dan ook liever 

van Third Way politics spreekt. H e t gaat e rom de grote lijnen aan te geven, maar het 

concre te beleid m o e t b i n n e n d i t a lgemene kader verder w o r d e n ui tgewerkt . 

H e t was vanu i t de LSE dat de Britse welvaartsstaat oorspronkel i jk werd bedacht 

d o o r e c o n o m e n en poli t ici als Marshal l , Beveridge, T i tmuss en Att lee. D e LSE werd 

vervolgens een belangrijk c e n t r u m voor neoliberale ideeën, me t Von Hayek en Pop

per die he t thatcher iaanse denken diep be ïnvloedden. G iddens zet die lijn voor t 

d o o r er n u he t c e n t r u m van de laatste pol i t ieke revolutie van te m a k e n . M a a r critici 

van n ieuw-Labour , onde r wie vooraans taande Britse intellectuelen alsmede aan de 

kan t geschoven ver tegenwoordigers van oud-Labour , klagen dat de De rde W e g niet 

meer is d a n een modieuze kreet en een samengeraapt aantal vage ideeën. Tony Blair 

w o r d t verweten naar he t neol iberal isme te lonken , en te veel bewonde r ing voor 

T h a t c h e i s h e i v o r m i n g e n te t o n e n . O o k w o r d t n i euw-Labour ervan beschuldigd een 

te conseivat ieve benade l ing te hebben van gemeenschappel i jke waarden en he t ge

zin. Blairs sterke n a d r u k o p het beschermen van he t t radi t ionele gezinsleven, en m e t 

n a m e op he t bij elkaar h o u d e n van ge t rouwde paren m e t k inderen , doe t inde idaad 

weinig o n d e r voor de conservatieve family values-campagne van de Tories. G iddens 
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KRISIS 77 waarschuwt dat dit een gevaatlijk pad is voor nieuw-Labour. De Derde Weg moet in 

alle opzichten een duidelijk linkse visie zijn, meent hij. 

'De Detde Weg is een modernisetend project. Neem bij vootbeeld het gezin. Ik denk dat 

je daar vooral moet etkennen dat de seksegelijkheid een fundamenteel democratisch prin

cipe is. Dat betekent dat je niet het traditionele gezin kunt ondetsteunen, want dit is ge-

baseeid op een patriarchaal systeem waarin vrouwen een ondetgeschikte plaats innemen. 

Het is belangrijk om bij vootbeeld de belangen van kinderen te beschetmen, en het ovet-

heidsbeleid moet erop gericht zijn om mensen zo veel mogelijk kansen te geven een rede

lijk stabiel en bevredigend leven te leiden. Dit bereik je niet doot een reactionaire opvat

ting van de traditionele familie te vetdedigen, maar doot voot deze doelen tot een nieuw 

soort gezin te komen. Ik denk dat het uitetst belangrijk is dat Blak, of ieder andet Euro

pees centtumlinks project, etkent dat de modernisering niet bij het gezin kan stoppen.' 

Het radicale cen t rum 

In eerdere boeken, met name in The transformation of intimacy (Polity Press, 1992), 

had Giddens al betoogd dat democratiseringsprocessen niet bij de drempel van het 

huis van burgers stoppen, maat ook de privé-sfeer moeten betreffen. Traditionele 

concepties van wat we eigenlijk verstaan onder 'politiek' vindt hij dan ook te nauw. 

'Et zijn veel vragen die niet met de traditionele criteria van onderdrukking/geen onder

drukking, een inclusieve/geen inclusieve samenleving opgelost kunnen wotden. Burgers 

moeten belangrijke levensbeslissingen nemen, van beslissingen ovet hun gezinsleven of 

hun seksualiteit tot hun eigen antwoorden op de globalisering. Want globalisetingspto-

cessen zijn etg inclusief, in de zin dat je als butget niet buiten de globalisering kunt stap

pen. Er zijn veel aspecten van moderniseringsprocessen die ons dwingen anders te leven. 

Eén van de gevolgen van de moderniteit is dat we ons dagelijkse leven op een meet re

flexieve manier moeten leven: in een gedetraditionaliseetde wereld moeten we constant 

keuzes maken over wat we met ons leven willen, wie we willen zijn, en op welke maniet. 

Al dit soott beslissingen zijn deel van wat ik in eendere boeken life politics genoemd heb. 

Life politics, waarin ook ecologische beslissingen zijn inbegrepen, is voor mij duidelijk 

deel van de politieke vragen waar de derdewegfilosofie ovet moet nadenken, al heb ik de 

tetm zelf niet gebtuikt in mijn nieuwe boek omdat ik daarin voot een btedet publiek wil

de schrijven, en daarom jatgontetmen zo veel mogelijk probeetde te vetmijden.' 

Deze moderne problemen vragen om radicale oplossingen die niet duidelijk als 

links of rechts bestempeld kunnen worden. Hoe we met oudere mensen omgaan, bij 

vootbeeld, is niet alleen een kwestie van hoeveel pensioen we moeten reserveren. We 

moeren daarnaast ook onze houding tot veranderingen in verouderingsprocessen ra

dicaal anders denken. Centrumlinks is daarom ook niet hetzelfde als gematigd links, 

zegt Giddens. Het is een 'radicaal centrum'. 

Brengen huidige moderniseringsprocessen zoals globalisering naast grote uitda

gingen en keuzemogelijkheden niet ook gevaren en onzekerheden voor burgers? 

'Dat is waar', beaamt Giddens, maar dat vindt hij juist positief. 
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'De welvaartsstaat moet etkennen dat risico vaak een positief element is in ons leven, net KRISIS 77 

als het dat in de economie is. We willen ons leven zo vrij mogelijk kunnen leven. Dat be

treft ook seksuele en ethische vrijheden, want we willen niet dat de ovetheid uitmaakt 

wat de petsoonlijke moraal moet zijn. Aan de andere kant willen butgets echtet niet zon-

det enige bescherming aan de wereldmarkt worden overgeleverd. Dat is in vele landen op 

dit moment de boodschap van de kiezets. De derdewegvisie brengt in dit opzicht vier 

elementen met elkaar in verband, waartussen we een soort evenwicht moeten scheppen: 

risico, initiatief, veiligheid en verantwoordelijkheid. We moeten in Europa bij vootbeeld 

een meer ondernemende cultuur ontwikkelen. De meeste energie moet etop geticht zijn 

mensen aan het wetk te krijgen en ze te helpen vernieuwende initiatieven te nemen, in 

plaats van zoals nu het geval is het beleid voornamelijk op het uitbetalen van hoge uitke

ringen te baseren. We willen geen welvaartsstaat meer die mensen beloont voor niets

doen, of die mensen in een armoedeval vasthoudt. De belangrijkste verandering in de 

welvaartsstaat moet dan ook het investeren in menselijk kapitaal zijn. Ik heb het zelf 

daatom ooklievet over een "sociale investeringsstaat" dan over een "welvaattssstaat".' 

Risico en invester ing in menselijk kapitaal zijn centrale e lementen die het werkge

legenheidsbeleid en de economische groei ve rb inden m e t de h e i v o i m i n g van de 

welvaartsstaat, be toog t hi j . 'Sociale ongel i jkheden m o e t e n op inventieve wijze be

streden worden . W a t sociale ui ts lui t ing betreft, m o e t e n we niet vergeten dat klassen-

s t ruc turen veranderd zijn, zodat het n ie t meer gaat o m he t integreren van een grote, 

a rme arbeidersklasse. D e vraag is n u meer hoe je de vijf, misschien t ien procent van 

de bui tenges lo ten bevolking - waa ronde r de gediscr imineerde m i n d e r h e d e n - weer 

in het systeem k u n t krijgen. D a t kan op allerlei manieren , zoals door speciale reïnte-

grat ieprojecten o m m e n s e n weer aan h e t werk te krijgen. O v e i het a lgemeen sta ik 

positief tegenovei dit soor t maatregelen. M a a t he t is ook belangii jk o m de vlucht 

aan de top tegen te gaan. D i t is een groot p rob leem in Gioo t -Br i t t ann ië , waar rijke 

burgers de publ ieke instel l ingen verlaten voor privé-scholen, private ziekenhuizen 

en afgesloten private woone rven . H e t Europese mode l moe t p roberen dit te vermij

den. D e openbare voorzieningen m o e t e n goed genoeg zijn o m o o k voo i de rijkere 

bu tge is aantrekkeli jk te blijven, zodat v o o i iedereen hetzelfde systeem geldt. D e N e -

dei landse samenleving is t rouwens in di t opzicht veel geli jkwaatdigei dan de Blitse. 

Ik denk dat dat k o m t o m d a t de solidariteit rondom de publ ieke instell ingen veel 

groter is in Nede r l and . ' 

P o t e n t i ë l e s p a n n i n g e n 

H e t bestr i jden van sociale ongel i jkheden was een kerne lement van oudl inks . H e t 

blijft belangrijk in de derdewegideologie, maar bots t di t niet me t voor tschr i jdende 

maatschappel i jke individualiseringsprocessen? 'Er zijn ongetwijfeld potent ië le span

n ingen tussen he t streven naar gelijkheid en persoonli jke vrijheden' , a n t w o o r t Gid-

dens. 

'Het zou dom zijn om dat niet te etkennen. Butgets willen niet meet terug naat de top-

down bureaucratische ovetheid en ze willen ook niet terug naat het oude egalitarisme van 
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KRISIS 77 bij vootbeeld de unifotme woningbouw. Je kan in verschillende Europese landen de 

meest vreselijke gevolgen van dat soott gelijkheidspolitiek zien, want de plekken met de 

hoogste misdaad en sociale uitsluiting zijn vaak juist in die woonbuurten die op basis van 

gelijkheidsptincipes werden gebouwd. Gelijkheid moet vooral begtepen worden als so

ciale integtatie, maar gelijkheid van kansen alleen is niet genoeg; je moet ook structurele 

gelijkheid hebben en die moet tegelijkertijd ruimte openlaten voor een belangrijk aantal 

vtijheden. De vrijheid om geld op te potten moet daarbij inbegrepen zijn, want dat is nu 

eenmaal een stetke motivatie in het leven van veel mensen. We moeten een evenwicht 

zien te vinden tussen gelijkheid en petsoonlijke vrijheid dat acceptabel is, al zal het nooit 

petfect kunnen zijn.' 

Tegelijkertijd me t het u i tbre iden van persoonlijke vrijheden be toog t Giddens echter 

dat we ook na m o e t e n denken over de verantwoordel i jkheden en verpl icht ingen van 

burgers , bij voorbeeld tegenovei de zwakkeren in d e samenleving. In The Third Way 

be toog t hij dat het nod ig is o m op innovatieve manieren nieuwe solidariteit te 

scheppen tussen burgers . Maak t deze n a d r u k op de gemeenschap het derdewegden

ken to t een variant van commun i t a r i a anse sociale filosofie? Giddens dis tant ieer t 

zich ech te i van he t communi t a r i aanse denken . 

'Ik leg minder nadruk op het gemeenschapsbegtip, want voot mij maakt het hetbouwen 

van plaatselijke gemeenschappen deel uit van het herstmctuieren van openbare instellin

gen. Ik geef zelf de vootkeui aan begrippen als het openbare leven, het publieke debat en 

openbare instellingen. Tijdens de periode waarin vtijematktfilosofieën domineerden heb

ben veel centtumlinkse mensen het vertrouwen in openbare instellingen verloren. Een 

gedeelte van de tol van de staat zal nu moeten zijn het openbate leven en openbare instel

lingen te herbouwen, maar zondet ze nog uitsluitend als ovetheidsinstellingen te definië

ren, hetgeen de grote vetgissing van het oude, bureaucratische links was. Bij vootbeeld, 

als je openbare ruimte wilt heroveren in de zin dat je veilig op straat kunt wandelen en 

dat kinderen veilig in patken kunnen spelen, hoefje dat niet in de handen van de over

heid te laten. Lokale ovetheidsinstellingen, het lokale bedrijfsleven en het maatschappe

lijk middenveld kunnen dat soort taken ook in samenwerking uitvoeren. In deze zin is er 

een nieuw project: het openbare domein hervormen door nieuwe vormen van samenwer

king te vinden tussen een actieve ovetheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk mid

denveld.' 

H e t de rdewegdenken heeft als doel een basis te bieden voor he t omgaan m e t m o d e r 

ne p r o b l e m e n die he t dagelijks leven van bu tge i s fundamentee l beïnvloeden. Ecolo

gische p r o b l e m e n zijn daar een belangrijk voorbeeld van. 

"wanneer mensen het woord ecologie horen, denken ze meestal aan dingen als milieube

scherming. Het gaat echter veel vaker om het omgaan met ecologische risico's, die het ge

volg zijn van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. De staat moet actief 

met dit soort risico's omgaan en geëigende vormen van regulering aanmoedigen, wettelij

ke regelingen aanpassen, op internationaal niveau samenwerken en ook de ethische pro

blemen niet uit de weg gaan, ook al bestaan daat natuurlijk nooit eenvoudige oplossin-
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tend volgt, vooral de ontwikkelingen die steeds dichtet naat de essentie van het menselijk 

wezen gaan zoals het geval is met de huidige genetische manipulatie.' 

Zulke problemen zijn directe gevolgen van moderne wetenschappelijke ontwikke

lingen, maar ze kunnen niet opgelost worden door méér wetenschap, méér kennis, 

méér moderniteit. 

'De enige manier waarop wij met dergelijke gevolgen van wetenschappelijke ontwikke

lingen om kunnen gaan, is via het soort instituties die de moderniteit ons gegeven heeft: 

democratie, wetenschap, technologie, het tationele denken. Dit betekent echter niet dat 

et simpele rationele oplossingen zijn voot alle problemen, want et moet rekening gehou

den wotden met onbedoelde neveneffecten, met het feit dat verdete wetenschappelijke 

voortschrijding weet nieuwe problemen met zich meebrengt. We hebben te maken met 

een soort "gecompromitteetde moderniteit", die zichzelf etkent als gecompromitteerd en 

daarmee rekening moet houden.' 

De onde rg rondse samen lev ing 

De problemen die dit soort ontwikkelingen oproepen zijn vaak erg complex en van 

een hoog technisch niveau. De doorsneepoliticus beschikt niet altijd over genoeg 

expertise om ze goed te begrijpen, en er wordt dan ook vaak betoogd dat besluiten 

rondom detgelijke problemen betei aan experts ovetgelaten zouden moeten wor

den. Giddens is het daar echter absoluut niet mee eens. 

'In de eerste plaats, wanneer je met de meest intense vormen van wetenschappelijke ont

wikkelingen en technologie te maken hebt, zijn experts het nooit met elkaar eens. Je 

krijgt dus nooit een onderlinge consensus. Ten tweede is het juist belangtijk een diversi

teit van opinies ovet zulke ondetwetpen te hebben. Uiteindelijk zijn deze ptoblemen 

meet politiek en ethisch dan technisch, we moeten ze dus niet alleen aan experts in een 

bepaald gebied overlaten, maat een groot aantal butgets bij besluitvormingen betrekken.' 

Het derdewegdenken kent dan ook een actieve politieke rol toe aan burgers. In te

genstelling tot wat vaak beweerd wordt, betekent het einde van het oude 

links/rechts denken namelijk niet dat butgers minder politiek bewust zijn dan vroe

ger, volgens Giddens. 

'Het beste ondetzoek daarnaar is gedaan in de Verenigde Staten doot Joseph Nye. Nyes 

ondetzoek naat het vertrouwen van burgers in de overheid in Europa en de VS laat zien 

dat mensen in sommige opzichten juist meet interesse voot de politiek hebben dan 

vtoeget. Veel burgers vinden echter dat de ttaditionele politici de ondetwetpen die zij 

belangtijk vinden terzijde laten. Daatbij is de relatie tussen butgets en ovetheid struc

tureel veranderd in het infotmatietijdpetk. Want voor het eetst wonen butgets nu in 

dezelfde infotmatieomgeving als de overheid.' 
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van cor rupt ie n ie t langer getolereerd w o r d e n . 

'Centrumlinks moet deze fenomenen bestrijden, en het moet hierbij samenwerken met 

sociale bewegingen, pressiegroepen en zelfhulpotganisaties. In Groot-Btittannië zijn er 

bij voorbeeld vijftig keet zoveel mensen lid van dit soort organisaties als van een politieke 

pattij. Et is dus al een belangrijk soort ondergrondse, autonome zelfhulpsamenleving, 

die sterk met politieke ondetwetpen bezig is. De traditionele pattijen moeten naat zulke 

groepen luisteren.' 

Volgt hierui t dat dit soort otganisaties de rol van de overheid over k u n n e n n e m e n , 

zoals soms gesuggereerd wordt? Absoluut niet, v indt G iddens . 

'De wereld kan niet doof ptessiegtoepen getegeetd wotden. De rol van de regering is nu 

juist om tussen velschillende belangen te bemiddelen. Bij vootbeeld, allerlei groepen ver

dedigen het recht op abottus, tetwijl andete dat nu juist willen verbieden. De enige ma

nier om zo'n conflict op te lossen is door ovetheidsbeleid en justitie. Ik geloof nog steeds 

in actief overheidsbeleid, maar dan wel een soort vermagerde, meer efficiënte, dynami

sche ovetheid die ook boven het nationale niveau werkt. Het is erg belangrijk dat sociaal

democraten proberen de burgeis weet met de politiek te vet binden door een andere wijze 

van regeren te ontwerpen, en door te etkennen dat je eens op een rijtje moet zetten welke 

dingen daatvoor nodig zijn. Men moet met name nadenken ovet decentralisering van 

macht, maat dan ook werkelijk en niet alleen als loze kreet. Maar ook over democratise

ring op het supranationale niveau. Voornamelijk in het kader van de Europese Unie. 

Want er zijn veel onderwerpen die de capaciteit van een individueel land te boven gaan, 

en gewone burgers weten dat heel goed. We moeten de democratie democratiseren.' 
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