nederland

Nederland
pensioenland
door Paul Schnabel

I

ndrukwekkende
getallen. In de eurozone
hebben de pensioenfondsen een gezamenlijk
vermogen van 1500 miljard
euro. Meer dan de helft
daarvan, 850 miljard, is van
de Nederlandse pensioenfondsen. Het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds,
dat zorgt voor het aanvullende pensioen van ambtenaren en docenten, is met
ongeveer eenderde daarvan op zichzelf al een van
de vijf grootste pensioenfondsen van de wereld.
Hoe kan dat?
Omdat in Nederland vrijwel alle werknemers verplicht en heel goed voor de
oude dag verzekerd zijn. In
veel landen moeten mensen geheel of gedeeltelijk
zelf voor hun ‘pensioentje’
zorgen of betaalt de overheid de pensioenen van de
ambtenaren uit de belastingen. Er wordt dan niet
op collectieve basis geld
gespaard en belegd, zoals
bij ons juist wel. De opbrengst daarvan komt als
aanvullend pensioen boven op de AOW, het Nederlandse ‘staatspensioen’.
Wij zitten in Nederland
met onze pensioenfondsen

op een symbolische berg
van goud, maar helaas rendeert dit over de hele wereld belegde geld net als
echt goud te weinig. De
rente is te laag, wij leven te
lang en gaan met te velen
met pensioen. Nu zijn er al
meer dan 2,5 miljoen mensen boven de 65 jaar en dat
gaat tot 2040 oplopen tot
4,5 miljoen bij een niet veel
grotere bevolking.
Wie de leeftijd van 65
haalt – en dat is tegenwoordig bijna iedereen –
heeft gemiddeld nog zo’n
twintig jaar te gaan. Voor
een goed pensioen moet
dus heel wat vermogen
zijn opgebouwd. Nu zelfs
meer dan in de jaren negentig van de vorige eeuw,
toen de rente immers veel
hoger lag.
Het vermogen van de
pensioenfondsen groeit elk
jaar ook nog fors, maar
toch niet snel genoeg om
in de toekomst aan alle
verplichtingen te kunnen
voldoen. Later met pensioen en een lager of minder
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zeker pensioen zijn dan de
oplossingen.

Bismarck
Hoewel er wel wat barstjes
in het beeld zijn gekomen,
geldt het Nederlandse pensioenstelsel nog altijd als
een van de beste van de
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wereld. Armoede komt in
Nederland statistisch gezien ook onder geen leeftijdsgroep minder voor dan
onder 65-plussers. Drie
procent heeft een laag inkomen, tegen 7 procent
van alle volwassenen. Dat
is uniek in de wereldgeschiedenis!
Ook in een berooid Nederland mag ‘oud’ niet gelijk
zijn aan ‘arm’. Dat was in

850
miljard
meer dan de
helft van de
gezamenlijke
pensioenfondsen
in de eurozone is
van Nederland

Vergrijzing In 2040 zijn er 4,5 miljoen ouderen.
foto hollandse hoogte/marco okhuizen

1947 de gedachte achter de
door Willem Drees voorgestelde Noodvoorziening
Ouden van Dagen. Arme
ouderen konden vanaf
toen ‘trekken van Drees’.
Veel was het niet: maximaal 75 gulden per maand.
De AOW, zoals we die nu
kennen, zou nog tien jaar
op zich laten wachten. Pas
in 1974 zou de AOW ook

grootste De belangrijkste pensioenfondsen in Nederland zijn ABP (ambtenaren en onderwijs, 1,1
miljoen deelnemers), Zorg en Welzijn (1,1 miljoen deelnemers), PMT (metaal en techniek, 400.000 deel
nemers) en PME (metalektro, eveneens 400.000 deelnemers).
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nederland

aan de hoogte van het minimumloon gekoppeld worden.
We staan er nooit bij stil,
maar eigenlijk is de AOW
een heel bijzondere regeling. Of je het nu nodig hebt
of niet, iedereen krijgt hetzelfde bedrag (ongeveer
1000 euro per maand voor
een alleenstaande), tot de
koningin toe. Iedereen betaalt voor zijn pensioen,
maar niemand betaalt voor
zijn eigen AOW. De ‘jongeren’ van nu betalen de
AOW van de ouderen van
nu. Omdat het aantal ouderen echter veel sneller
groeit dan het aantal werkende 65-minners, moet de
pensioenleeftijd omhoog
om de kosten draaglijk te
houden.
Met 65 met pensioen: het
leek bijna een natuurwet,
maar het is toch een vrij
willekeurig moment. Het
verhaal gaat dat
Bismarck rond 1880 het
eerste staatspensioen ooit
op 65 jaar liet beginnen,
omdat de levensverwachting van de Duitse ambtenaar 66 jaar zou zijn. Bismarcks pensioenregeling
trad echter pas bij 70 jaar
in werking. Midden jaren
negentig was het in Nederland heel gewoon geworden om al met 58 jaar met
pensioen te gaan.
Nu is de grens van 63
jaar al gepasseerd en over
vijf jaar zal het 66 jaar moeten zijn. Honderdvijftig jaar
na Bismarck zal het zelfs
wel weer 70 kunnen worden. Maar de levensverwachting van een 70-plusser is tegen die tijd dan ook
gestegen tot bijna 90 jaar. n
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grotemensen
vandalisme

gina’s van de verplichte
kost. Het is alsof we niet
meer beter weten dan dat
autoriteiten nu eenmaal
tekortschieten in beschaving, alsof we ons erbij
hebben neergelegd met de
gelatenheid van een versleten huwelijk.

door Jan Tromp
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B

eschaving –
een tijdje geleden
vroeg Bas Heijne
zich in een van zijn columns in NRC Handelsblad af wat dat ook alweer was. Hij gaf een eenvoudige typering: beschaving is onze gezamenlijke
inspanning om de mens
beter te laten zijn dan hij
van nature is. Daar zit het
allemaal in: beschaving
als maatschappelijke opdracht en als individuele
verheffing. Helemaal raak.
Een illustratie: van nature is de mens een bedrieger, zeker als zijn eigen belang in het geding
is. Daarom hebben we uit
naam van de beschaving
met z’n allen officieren
van justitie opdracht gegeven de mens-als-beest in
toom te houden. Maar wat
als een fraudeofficier zelf

fraudeur blijkt te zijn? En
vooral: wat als zijn bazen
daarvan al op de hoogte
waren gesteld nog voordat hij was aangesteld? En
wat als die aanstelling gewoon doorging, zoals in
het geval van Matthieu
van S., prominent VVD’er
en tot voor kort advocaatgeneraal in Amsterdam?
Nog een voorbeeld: kinderverkrachters, vrouwenhandelaren, straatbendes en ander onguur
volk verdienen bescherming uit naam der wet,
maar meer nog uit naam
der beschaving. Maar wat
nu als de bijna-hoogste
politiek gezagsdrager op
het gebied van wet en
recht begint over ‘het risico van het vak’? Wat nu
als de staatssecretaris van
Justitie, nog onlangs geprolongeerd in zijn func-

tie, suggereert dat je
honkbalknuppel dan wel
waterpomptang achter de
deur klaar moet hebben
staan om een ongenode
gast de harses in te slaan?
Wat nu als de politiek het
niet meer opneemt voor
de regels van het recht?

Valse herder
Nog iets. De rechter dient
geëerbiedigd te worden.
Niet omdat hij poseert als
de burgemeester uit Swiebertje, maar omdat hij ons
stelsel van afspraken, van
ge- en verboden overeind
moet houden. Hij is een
waakhond van de beschaving. Maar wat als die
waakhond een valse herder
lijkt te zijn? Wat als mr.
Kalbfleisch, oud-rechter,

verdacht wordt van meineed ten gunste van een bevriende rechter, en zijn amices bij Justitie en Financiën, tot en met minister
Opstelten, dringend verzoekt een einde te maken
aan het onderzoek naar zijn
handel en wandel?
Bram Moszkowicz
wordt uit zijn ambt gezet,
de directeur van Laurentius bracht zijn woningcorporatie op de rand van de
afgrond en stak grote
sommen geld in eigen zak.
Diederik Stapel, de briljante wetenschapper,
fraudeerde niet alleen met
zijn onderzoek, maar ook
met de subsidiegelden die
hij kreeg. Willem Holleeder is eigenlijk best wel
een toffe peer. Zorgverze-

keraars worden ervan verdacht dubieuze afspraken
te maken met ziekenhuizen over de miljarden die
rondgaan in de zorg. Ach,
er is zoveel. Waarom zou
een jongere die ook weleens zin heeft in een verzetje dan wegblijven uit
Haren?
Over Haren was het gejank niet van de lucht,
maar over het grotemensenvandalisme en het bederf dat hun bedrog veroorzaakt hoor je amper.
Veel ervan verhuist al snel
naar de linkerbinnenpagina’s van de kranten: de pa-

6 miljard
euro halen
Glunderende
Diederik en
Grijnzende Mark
weg uit de zorg

Radiostilte
PvdA-fractieleider
Samsom aan het
eind van weer een
dag onderhandelen over de formatie. Den Haag, 12
oktober 2012.
foto anp/robin
utrecht

Colbertje op maat
Nu iets anders, ofschoon
het eigenlijk meer van hetzelfde is. Wim Kok had in
1994, toen hij met de VVD
aan het praten was over
een coalitie, elke avond
zijn moeder aan de telefoon: ‘Jongen, je gaat toch
niet met die VVD in zee,
het zijn ons soort mensen
niet, dat weet je toch wel,
Wim?’ Wim mompelde iets
van dat hij heus wel op
zijn tellen zou passen en
dat het land toch geregeerd moest worden, en
verder dat hij hoopte dat
zijn moeder een gezonde
nachtrust zou hebben.
Bijna twintig jaar later
zoeken de twee werelden
elkaar opnieuw op en Diederik Samsom, nazaat van
Wim Kok, verzekert de bezorgde moeders van de
sociaal-democratie dat het
resultaat deze keer ‘sterk
en sociaal’ zal wezen, en
‘dicht bij mensen’. De
PvdA zal niet meedoen

FORMeren De formatie van het kabinet-Rutte II is een van de kortste uit de naoorlogse parlementiare
geschiedenis. Het allerkortst was de formatie van Drees I in 1948: slechts 31 dagen. De langste was in
1977: Den Uyl II mislukte, waarna CDA en VVD een kabinet vormden. In totaal verstreken er 208 dagen.
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europa

aan plannen die de economie ‘kapotbezuinigen’.
Dus komt hij glunderend naar buiten om te
vertellen dat wij, gewone
mensen, gewoon met het
streekvervoer of in onze
Suzuki naar ons deprimerende kantoor kunnen blijven reizen – onbelast! (Dat
Glunderende Diederik en
Grijnzende Mark het geld
binnenslepen door in het
wilde weg zes miljard weg
te halen uit de zorg, moffelen ze weg.) ‘De begroting
is nu ook sociaal,’ straalt
Diederik.
Ook de PvdA doet mee
aan een politiek van bezuinigen tegen de klippen
op. De oude, liberale heer
Johan Witteveen, minister
van Financiën in vervlogen tijden, topman van
het IMF in de jaren zeventig, noemt het ‘een psychose’ en voorspelt dat
met het fetisjistische bezuinigen de recessie zich
zal verdiepen naar een depressie.
Maar Diederik glimt en
Diederik straalt in zijn
nieuw verworven colbertje op maat, en Diederik
glundert dat de sociaal-democratische beschaving
waarachtig het Torentje
heeft bereikt. Het is als
met de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige
Maagd Maria: als je het
maar vaak genoeg roept,
zijn er altijd zielen die
denken dat het waar is. n
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Nederland

zwijgt
door Robert van de Roer
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E

uropa beslist
op een top in december over vergaande
reparaties aan de eurozone
en de Europese Unie,
maar wie weet wat Nederland wil? Ik stelde deze
vraag onlangs aan duizend
vermogende Nederlanders
tijdens een lezingentournee over Europees leiderschap. Het bleef overal stil.
Niemand weet wat Nederland wil. Burgers niet en
politici niet.
In de EU staan belangrijke beslissingen op stapel over een bankenunie
en een economische, financiële en politieke unie.
En in Nederland heerst
stilzwijgen. Nederland,
ooit medepionier van de
Europese eenwording,
praat al een half jaar niet
of nauwelijks over Europa. Door de verkiezingen
en door de ‘radiostilte’ tijdens de formatie.
Premier Rutte introdu-

ceerde het zwijgen in juni,
toen hij afhoudend reageerde op de aankondiging van een ‘masterplan’
door Europa’s ‘president’
Van Rompuy. Rutte wilde
niet praten over ‘institutionele vergezichten’. Nee,
wij Nederlanders hebben
dringender zaken aan ons
hoofd.
Rutte wist het belangrijkste thema – hoe overleven we de crisis en verstevigen we de eurozone en
de EU? – vrijwel buiten de
verkiezingsstrijd te houden
en ondergeschikt te maken aan zijn herverkiezing.
Ook andere lijsttrekkers
zwegen over ‘méér Euro-

pa’. In al die debatten bleef
het beloofde serieuze Europa-debat uit, of bleef het
beperkt tot kleutervragen
over wel of geen extra geld
voor de Grieken.
Rutte won mede door
dit duikgedrag de verkiezingen. De premier is geen
visionaire of bevlogen proEuropeaan. Daarin verschilt hij van zijn voorgangers – Balkenende en
vooral Kok en Lubbers.
Rutte duikt liever: grote
kwesties ‘klein houden’
voor de achterban en tegelijk meestemmen met de
grote landen.
De premier zette Nederland voor schut, toen hij
in een debat trompetterde
dat hij niet tot het uiterste
gaat om de euro te redden. De volgende dag, 6
september, ging de Europese Centrale Bank – samen met Duitsland de financiële macht van Europa – wél tot het uiterste.

ECB-president Draghi
trok zijn ‘Big Bazooka’
met zijn aankondiging onbeperkt staatsobligaties
van schuldenlanden op te
kopen – een dijkdoorbraak die de beurzen kalmeerde en mogelijk de
nodige rust schept om de
euro te repareren. Dat
Rutte als staatsman zo ver
af stond van de Europese
realiteit, is opmerkelijk.

Bang
Nederland heeft weinig
ambities in zijn Europees
beleid. Door gebrek aan
lef, leiderschap en communicatie. Het lijkt alsof Nederlandse leiders bang zijn
de voordelen van Europese
samenwerking uit te leggen aan burgers. Daardoor
kalft het draagvlak voor

Europa in Nederland af.
Tijdens mijn tournee
langs vermogende Nederlanders vroeg ik of ze een
Nederlandse bijdrage tijdens de eurocrisis konden
opnoemen. Een enkeling
zei: ‘Begrotingsdiscipline.’
Verder bleef het weer stil.
Een van Nederlands
best ingevoerde topambtenaren zegt: ‘Nederland
heeft niet zo’n grote rol
gespeeld in de eurocrisis.’
Het heeft de Duitse koers
gesteund en Griekenland
4,7 miljard euro geleend in een internationaal pakket van 110 miljard. Rutte
wilde een aparte eurocommissaris voor begrotingsdiscipline, maar die
kwam er niet. Wel zijn de
bevoegdheden uitgebreid
van eurocommissaris

Timmermans
In de Kamer
profileerde hij
zich als proEuropeaan.
foto anp/
pierre crom

Rehn van Economische
en Monetaire Zaken.
Minister De Jager (Financiën) profileerde zich
als een ijzervreter die acute
bezuinigingen van de schuldenlanden eiste. Deze eenzijdige aanpak heeft onvoldoende gewerkt en de crisis verlengd.
Eurocrisismanagement
vergt een evenwichtiger
aanpak, met aandacht ook
voor groei en investeringen. Om de vicieuze cirkel
van bezuinigingen en recessie te doorbreken.

positiever
Het perspectief van welvaart moet terugkeren om
de eurocrisis op te lossen
en de Europeanen of Nederlanders niet te verliezen. Daarover zweeg Rutte I. De premier ontkende
dat er soevereiniteitsoverdracht is, ook bij begrotingsdiscipline. De goed
ingevoerde topambtenaar
zegt: ‘Wij doen niets an-

4,7 miljard
heeft Nederland aan
Griekenland geleend, in
een internationaal pakket
van 110 miljard

opinie Nederlanders zijn negatiever over Europa gaan denken, zo blijkt uit een rapport dat het Sociaal en
Cultureel Planbureau vorige maand heeft gepubliceerd. Nog maar een op de drie Nederlanders heeft een
positief beeld van de EU. Toch vindt 68 procent lidmaatschap van de EU een goede zaak.

ders dan bevoegdheden
overdragen aan Europa en
dat is niet erg. Rutte zegt
van niet. Maar het grote
publiek pluist dit niet precies uit. Dus komt Rutte
er makkelijk mee weg.’
Verandert dit alles met
de pro-Europeaan Frans
Timmermans (PvdA) als
minister van Buitenlandse
Zaken? Sommige Nederlanders onder mijn gehoor
noemden hem als iemand
die Nederland beter op de
Europese kaart zal zetten.
In het regeerakkoord
klinkt Rutte II positiever
over de EU: ‘Europa is
van groot belang voor
onze vrede, veiligheid en
welvaart.’ Nederland
steunt een ‘stapsgewijze
totstandkoming’ van een
bankenunie. Erg concreet
is het allemaal nog niet.
‘De nieuwe regering zal
snel haar positie moeten
bepalen,’ zegt de topambtenaar. Nederland moet
volgende maand op de top
meebeslissen over Van
Rompuys masterplan. Dit
leidt tot een tijdspad voor
onderhandelingen op diverse terreinen.
Rutte zal zijn toon in
een kabinet met de meer
pro-Europese PvdA matigen. De topambtenaar:
‘Rutte heeft geen echte
persoonlijke overtuiging.
Hij gaat net zo makkelijk
weer een andere kant op’.
Hopelijk zal het dit keer
de goede kant zijn. n
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verenigde staten

De machtige arm van de

gevangenislobby
door Max Westerman

V

oor een paar
vrienden van me in
Californië was de
uitslag van de Amerikaanse verkiezingen dit keer
van levensbelang. Frank
Courser, een aannemer uit
San Diego, vecht al jarenlang voor de vrijlating van
zijn geliefde Lisa Connelly,
een vlotte, goedlachse
vrouw, die ik ooit opzocht
in de gevangenis.
Volgens de peilingen
zag het er goed uit voor
Lisa. De kiezers van Californië zouden waarschijnlijk vóór Proposition 63
stemmen, een referendumvoorstel dat uitzicht
geeft op vrijlating van dui-

zenden gevangenen die
tot levenslang zijn veroordeeld voor dingen die bij
ons vaak niet eens een
dag in de cel opleveren.
Lisa kreeg in 2000 levenslang omdat ze in het
bezit was van vijf amfetaminepillen. Veel Amerikaanse vrouwen slikken
die om af te vallen, maar

5

amfetaminepillen
betekenden een
levenslange gevangenisstraf voor
Lisa Connelly

Lisa had geen recept. Als
jong meisje was ze al eens
veroordeeld – ze had op
de uitkijk gestaan toen
haar vriendje in twee huizen had ingebroken. Dat
betekende twee delicten;
de pillen waren nummer
drie, en dan val je in Californië automatisch onder
de three strikes-wet. Levenslang dus. ‘Ik zit langer
dan veel moordenaars,’
vertelde Lisa me.
In mijn boek In alle staten (2007) schreef ik dat
ik een haat-liefdeverhouding heb met Amerika.
Mijn haat heeft vooral te
maken met de wrede manier waarop het land veel
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van zijn eigen burgers behandelt. Amerika heeft
met minder dan 5 procent
van de wereldbevolking
meer dan 25 procent van
alle gevangenen.
In ‘het land van de vrijheid’ zitten meer mensen
achter de tralies dan in
welk ander land ook. Van
de 2 miljoen Amerikaanse
gevangenen zitten er
70.000 in isolatiecellen.
Eenzelfde aantal is minderjarig; in Texas zitten
vierhonderd tieners zelfs
levenslang. Geen dictatuur kan hieraan tippen.

goelag
Net als veel van zijn kiezers had ik gehoopt dat
Obama er in zijn eerste
termijn iets aan zou doen.
Temeer omdat het vooral
de zwakste burgers zijn
die in de Amerikaanse
goelag belanden. Door
hun gebrek aan kansen in
de maatschappij lopen zij
een groot risico in de cel
terecht te komen.
Daardoor is het percentage gevangenen onder
zwarten zeven keer zo
hoog als onder blanken.
Er zitten meer zwarten in
het gevangenissysteem
dan er destijds slaven waren. ‘Als de massale opsluiting bedoeld is als een
systeem van sociale controle, dan is het een fantastisch succes,’ zegt Michelle Alexander, jurist en
schrijver van de bestseller
The New Jim Crow. Mass
Incarceration in the Age

•••
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Westerman
duidt de ontwikkelingen in het
machtigste land
ter wereld.

Overbevolkt
Een gevangenis
in Los Angeles.
foto reporters/
ap/california
department of
corrections
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of Colorblindness (2010).
Juist tegenover de
grootste problemen in de
Amerikaanse maatschappij staat een president
vaak machteloos. Armoede, discriminatie, vuurwapengeweld en het meedogenloze gevangenissysteem blijven in campagnes
onbesproken, omdat de financieel-politieke belangen te groot zijn. Politici
hebben te maken met een
prison-industrial complex, een machtige combinatie van economische en
bureaucratische lobby’s
die de angst voor misdaad
uitbuiten en er veel voor
overhebben om het aantal
gevangenen verder te
doen toenemen.
Gevangenissen zijn big
business voor de bedrijven die ze bouwen, inrichten en steeds vaker ook
runnen, en zijn bovendien
een belangrijke bron van
werkgelegenheid. De banen zitten niet alleen in
het bewaken van al die gevangenen, maar ook in het
zoeken naar nieuwe gedetineerden. Honderdduizenden agenten zijn betrokken bij de volslagen
zinloze en peperdure war
on drugs, die ertoe heeft
bijgedragen dat het aantal
gevangenen in dertig jaar
tijd is verviervoudigd.
De verplichte minimumstraffen die in de jaren zeventig werden ingevoerd
voor verkoop en bezit van
de kleinste hoeveelheden
verdovende middelen
hebben geen enkele invloed gehad op het drugsgebruik in Amerika. Maar
vanwege die straffen zit-
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Te duur
Deze gevangenis op Staten Island in
New York is
wegens bezuinigingen
gesloten.
foto repor
ters/ap/kathy
willens

ten er wel een half miljoen
mensen achter tralies – en
zijn Amerikaanse staten
nu gemiddeld zes keer zo
veel geld kwijt aan hun
gevangenissysteem als
aan hoger onderwijs.

Campagnekassen
Probeer als politicus zulke
ontwikkelingen maar eens
terug te draaien. De Corrections Corporation of
America (CCA), het grootste van de bedrijven die
gezamenlijk tweehonderd
gevangenissen in Amerika
runnen, geeft miljoenen
uit aan lobbyisten die de
aanvoer van nieuwe gevangenen moeten veiligstellen. Ze ijveren in
steeds meer staten voor
wetten die langdurige opsluiting van illegale immigranten makkelijker maken. Politici die dat doel
steunen, kunnen rekenen
op royale bijdragen aan
hun campagnekassen.
Nergens is het gevangenis-industriële complex

groter dan in Californië.
Met 166.000 gevangenen in
33 gevangenissen huisvest
de staat meer burgers achter tralies dan Duitsland,
Frankrijk en de Beneluxlanden tezamen. Het was
vele jaren de snelst groeiende post op de begroting,
maar nu is Californië praktisch failliet en heeft het
Hooggerechtshof de staat
bovendien bevolen het
aantal gevangenen te reduceren, omdat de gevangenissen ernstig overbevolkt zijn, met een humanitaire crisis als gevolg.
Proposition 63 is wellicht onderdeel van de oplossing. Door de scherpste
kantjes van de three
strikes-wet af te halen,
krijgen duizenden gevangenen die levenslang zitten zonder ooit een geweldsdelict te hebben gepleegd uitzicht op
vrijheid.
Frank Courser, die al jaren een actiegroep tegen
de wet leidt, liet me ooit
zien welke ‘misdrijven’ al
tot levenslang hebben geleid: diefstal van een paar
batterijtjes, een broek,
een potje babyvoedsel.
Verschillende keren heeft
zijn organisatie via een referendum geprobeerd de
three strikes-wet af te
zwakken, maar telkens
weer vond hij de vakbond
van gevangeniscipiers tegenover zich. Minder
three strikers betekent
minder werk voor de vak-

bondsleden, dus stak de
bond miljoenen in een tvcampagne die de kiezers
wijsmaakte dat de straten
vol zouden stromen met
beroepsmisdadigers als
het referendumvoorstel
erdoor zou komen.
Dat het deze keer waarschijnlijk wél is gelukt
(deze column ging net
vóór de verkiezingen ter
perse) komt doordat de

25%
van alle
gevangenen
ter wereld zit
vast in de VS

rechtenfaculteit van de
Universiteit van Stanford
zich er hard voor heeft gemaakt en een geldschieter
bereid vond miljoenen in
de campagne te steken.
Er zijn nog een paar
kleine lichtpuntjes. Obama zou, mits herkozen,
van plan zijn de drugsoorlog voorzichtig aan te pakken. En sommige staten
die in financiële nood verkeren, zoeken in navolging van Californië naar
manieren om hun gevangenisbevolking te reduceren. Maar het prison-industrial complex zal elke
verandering te vuur en te
zwaard bestrijden. n

ter vergelijking Volgens cijfers uit 2010 zitten in Nederland 75 mensen per 100.000 inwoners een
gevangenisstraf uit. In 2005 waren dat er 134. In de Verenigde Staten ligt het aantal gedetineerden per
100.000 inwoners op 756, ruim 10 keer zo veel als in Nederland.

