
De Europese Unie heeft zojuist de grootste uit-
breidingsronde uit haar geschiedenis voltooid.
In 2001 voorspelden wij dat de toetreding van
tien landen ineens het debat over de uiteinde-
lijke grenzen van de Europese Unie zou aanja-
gen. Om de angsten van de burgers in de oude
eu-lidstaten voor de nieuwkomers te bezweren,
zou het voor politici verleidelijk worden om paal
en perk te stellen aan verdere Europese uitbrei-
dingsplannen.1

Onze voorspelling is slechts ten dele uitgeko-
men. De tegenstanders van een uitdijende Unie
hebben nogal wat kansen gemist. De uitnodigin-
gen van de Italiaanse premier aan Rusland en Is-
raël om toe te treden tot de eu zijn door andere
Europese politici minzaam genegeerd, niet reso-
luut afgewezen. Dat zou ook teveel eer zijn ge-
weest voor een politieke clown als Berlusconi.
Het Europees Parlement en de Europese Com-
missie hebben kandidaat-lidstaat Roemenië ge-
waarschuwd dat het zijn kansen op toetreding in
2007 verspeelt, als het niet snel werk maakt van
corruptiebestrijding, onafhankelijke recht-
spraak en de bescherming van journalisten. 

Maar de Roemeense nalatigheid heeft niet ge-
leid tot een herleving van het debat over de
tegenstelling tussen het westerse en het oosterse
christendom, een cultuurkloof waarbij de eu-uit-

breiding volgens sommigen halt zou moeten
houden. Zelfs Frits Bolkestein, voor wie de ortho-
dox-christelijke wereld niet tot het ‘Europese be-
schavingsgebied’2 behoort, heeft zich neergelegd
bij de toetreding van Roemenië en Bulgarije, zo
valt te concluderen uit zijn jongste boek.3 Het re-
cente voorstel van de Europese Commissie om
toetredingsonderhandelingen te starten met
Kroatië heeft weinig protest opgeroepen. Ook al
legt de eu zich daarmee nadrukkelijker vast op
een toetredingsperspectief voor de achterblijvers
op de Westelijke Balkan, van Servië-Montenegro
tot Albanië.

Alleen over de toetreding van Turkije woedt
een levendig debat, met name in Duitsland en
Frankrijk. Dat is niet toevallig, want Turkije is de
kandidaat-lidstaat die in de afgelopen anderhalf
jaar de meest indrukwekkende vooruitgang heeft
geboekt op de weg naar Europa. De democratie er
opgebloeid, en ook de bescherming van de men-
senrechten is onmiskenbaar verbeterd. De eu-
politici die in 1999 hebben ingestemd met de be-
vestiging van de uit 1964 daterende Turkse kan-
didatuur omdat zij dachten dat het land toch
nooit aan de toetredingsvoorwaarden zou kun-
nen voldoen, lijken bedrogen uit te komen. 

Zij staan nu voor de opgave om hun kiezers
uit te leggen waarom een land met bijna zeven-
tig miljoen moslims wel degelijk in de eu past.
Of zij beroepen zich op ‘voortschrijdend
inzicht’4 en ijveren alsnog voor het herroepen
van de toetredingsbelofte aan Turkije. Dat is de
positie die de Duitse christen-democraten en de
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Franse gaullisten hebben ingenomen, en die
moeilijk los te zien valt van de toegenomen anti-
islamitische sentimenten sinds 11 september
2001. In het debat over Turkije komen de angst
voor de islam en het onbehagen over de uitdij-
ende Europese Unie samen.

In dit artikel doen wij een poging om de ultie-
me grenzen van de Europese Unie te schetsen, aan
de hand van vier criteria die wij daarvoor eerder
ontwikkelden.5 De geografische begrenzing van
de eu hangt uiteraard samen met de reikwijdte
van het politieke project van de eu. Daarom gaan
wij ook in op de Europese Grondwet.

europa: ruimte én project

Europa is de ontmoeting tussen een ruimte en
een project. De ruimte is het continent of het cul-
tuurgebied Europa. Het project is het politieke
Europa, ofwel de Europese Unie. Daarin geven
‘de volkeren van Europa (…), steeds hechter vere-
nigd, vorm (…) aan hun gemeenschappelijke lots-
bestemming’, aldus de preambule van de ont-
werp-Grondwet.6 Zowel de ruimte als het project
zijn inzet van politieke strijd.

De meest voor de hand liggende definitie van
de ruimte Europa is een geografische. Het conti-
nent Europa wordt aan drie zijden begrensd door
zeewater: de Noordelijke IJszee, de Atlantische
Oceaan en de Middellandse Zee. Over deze zee-
grenzen heeft nooit veel discussie bestaan. An-
ders ligt het bij de landsgrens. Vanaf de Oudheid
tot en met de Middeleeuwen gold de rivier de
Don als grens tussen Europa en Azië. Daarna be-
gon de grens in oostelijke richting te verschui-
ven. Met name de Russische tsaar Peter de Grote
spande zich in om Rusland tot een Europees land
te maken, ook in geografische zin. Vanaf 1833 is
de algemene opvatting dat Europa zich uitstrekt
tot aan het Oeralgebergte.

Zelfs de ‘natuurlijke’ grens van Europa is dus
een politieke constructie. Tot op de dag van van-
daag blijken de grenzen van het continent rek-
baar. Israël mag meedoen aan het Eurovisie-
songfestival. De uefa laat teams uit Georgië, Ar-
menië en Azerbeidzjan meedingen naar de Euro-

pese voetbalbekers. Ook de Raad van Europa, een
pan-Europese mensenrechtenorganisatie, heeft
deze drie voormalige Sovjet-republieken toegela-
ten als lid. Dat zij ten zuiden van het Kaukasus-
gebergte liggen, en daarmee ¬ volgens de
meeste landkaarten ¬ in Azië, bleek geen obsta-
kel.

Sinds de Oudheid heeft de geografische defi-
nitie van Europa moeten concurreren met poli-
tieke, religieuze en culturele definities. Min-
stens drie daarvan leven voort in het huidige uit-
breidingsdebat. Het middeleeuwse gebruik van
de term Europa als synoniem voor het christen-
dom weerspiegelt zich in het verzet van som-
mige christen-democraten tegen het eu-lidmaat-
schap van het islamitische Turkije. De zeven-
tiende-eeuwse associatie van Europa met de vrij-
heid die gegrond is op een machtsbalans tussen
grote mogendheden kan helpen verklaren
waarom gaullisten zich, uit vrees voor een ver-
lies aan Franse invloed, tegen de Turkse toetre-
ding keren. En tot slot is er de moderne definitie
die Europa niet als een begrensde ruimte ziet,
maar als een idee dat landen naar eigen keuze
kunnen onderschrijven, ongeacht hun ligging
en geschiedenis. Een idee van samenwerking
tussen democratische landen die elkaar niet pro-
beren te overheersen.

De laatste definitie is intellectueel verleide-
lijk, maar niet zonder politiek gevaar. Want de
ruimte Europa gaat hier geruisloos over in een
project. Een project waarvan niemand mag wor-
den uitgesloten. Het Europese project kan echter,
anders dan de Europese ruimte, niet zonder
grenzen. Anders dreigt de omvang van de ruimte
de spankracht van het project te boven gaan.

waardengemeenschap

De ultieme grenzen van de Europese Unie wor-
den sterk bepaald door de definitie van het Euro-
pese project. Een Unie die zichzelf voornamelijk
ziet als één grote markt kan gemakkelijker
nieuwe leden opnemen dan een Unie die ook
ambities heeft als politieke speler op het wereld-
toneel. Maar zelfs de economische gemeenschap die
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de eu van oudsher is heeft haar succes te danken
aan het feit zij begrensd is tot landen die kunnen
functioneren in een rechtsgemeenschap. Die term
geeft aan dat de betrekkingen tussen overheden,
burgers en bedrijven worden gereguleerd door
het recht. De hoge mate van rechtszekerheid in
de landen van de eu schept het vertrouwen dat
nodig is voor economische transacties en andere
vormen van samenwerking. Ook in de betrek-
kingen tussen lidstaten geldt doorgaans niet het
recht van de sterkste, maar de sterkte van het
recht, van onderling overeengekomen regels.
Het verschil tussen binnenlandse en buiten-
landse politiek wordt als het ware opgeheven.
Geweld tussen staten is evenzeer taboe gewor-
den als geweld binnen staten. Daarmee is de eu

ook een veiligheidsgemeenschap.
Een deel van de regelgeving van de eu volgt

nog steeds het klassieke model van de geheime
diplomatie tussen regeringen. Maar steeds meer
bindende regels worden vastgesteld volgens een
federaal model van bovennationale democrati-
sche besluitvorming, waarbij nationale regerin-
gen de zeggenschap moeten delen met gekozen
Europese volksvertegenwoordigers. De eu wil
ook een democratische gemeenschap zijn. De regels
die aldus tot stand komen dienen niet alleen de
vrije concurrentie op de ene markt, maar ook de
bescherming van werknemers en het milieu. De
eu is tot op zekere hoogte een sociale en een ecolo-
gische gemeenschap.

De bovengenoemde zes dimensies van de Eu-
ropese waardengemeenschap worden alle weer-
spiegeld in het tweede en derde artikel van de
ontwerp-Grondwet, die respectievelijk de
waarden en de doelstellingen van de Europese
Unie omschrijven. Ten opzichte van de huidige
Europese verdragen versterkt de door de Euro-
pese Conventie voorgestelde Grondwet het ka-
rakter van de eu als democratische gemeen-
schap. Het Europees Parlement wordt op meer
terreinen medewetgever; de Europese burgers
krijgen de mogelijkheid om, door middel van het
burgerinitiatief, zelf wetsvoorstellen te agende-
ren. Nationale regeringen zullen zich vaker moe-
ten neerleggen bij meerderheidsbesluiten waar-

bij zij overstemd zijn. De verzamelde regeringen
zien hun macht ook ingesnoerd door het eu-
Grondrechtenhandvest. Dit handvest, dat niet al-
leen klassieke maar ook sociale grondrechten
omvat, wordt door opname in de Grondwet bin-
dend. Burgers en bedrijven kunnen de naleving
ervan bij nationale en Europese rechtbanken af-
dwingen. Een versterking voor de rechtsgemeen-
schap. En hoewel de Grondwet rijkelijk vaag is
over de vraag of de eu dan wel de nationale sta-
ten verantwoordelijk zijn voor de sociale grond-
rechten, zal het handvest in de praktijk waar-
schijnlijk een impuls geven aan de Europese so-
ciale gemeenschap, tot nu toe het stiefkindje van
de Europese integratie.

De ontwerp-Grondwet formuleert tenslotte
hoge ambities voor de Europese veiligheidsge-
meenschap. De impliciete veiligheidsgarantie die
reeds in het eu-lidmaatschap besloten lag, wordt
voor de lidstaten die dat wensen omgezet in een
expliciete verplichting om elkaar bij te staan in
het geval van een aanval. Belangrijker is de doel-
stelling om, met alle mogelijke middelen, bij te
dragen aan ‘de vrede, de veiligheid, de duurzame
ontwikkeling van de aarde, de solidariteit en het
wederzijds respect tussen de volkeren, de vrije en
eerlijke handel, de uitbanning van armoede en de
bescherming van de mensenrechten, in het bij-
zonder van de rechten van kinderen, alsook tot de
strikte nakoming en ontwikkeling van het inter-
nationale recht.’7 De ontwerp-Grondwet dicht de
eu, meer dan ooit, een mondiale rol toe. Zij is te
groot geworden om weg te duiken voor de
wereldpolitiek. Zeker nu de Verenigde Staten en-
kele van de Europese doelstellingen, zoals de be-
vordering van het internationale recht en duur-
zame ontwikkeling, actief tegenwerken. Welis-
waar schieten de instrumenten voor een Euro-
pese buitenlandse politiek nog schromelijk te-
kort ¬ wel een eu-minister van Buitenlandse Za-
ken, wel een militaire kopgroep, maar geen
meerderheidsbesluitvorming in de Raad van Mi-
nisters en een ontoereikend budget ¬, daar staat
tegenover dat de ontwerp-Grondwet het makke-
lijker maakt om in de toekomst de buitenlandse
politiek verder te vergemeenschappelijken. 
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‘Ze is flexibel, ze is dynamisch, ze heeft ontwik-
kelingsmogelijkheden’8, zegt Joschka Fischer
over de voorgestelde Grondwet. De Duitse mi-
nister van Buitenlandse Zaken zette in 2000 met
zijn Humboldt-rede het constitutionele proces
in gang. Hij erkent nu dat het voorlopige eind-
product de eu allerminst haar finale vorm geeft,
zoals hem vier jaar geleden nog voor ogen stond.
Daardoor zijn ook de ultieme grenzen van de eu

moeilijk te bepalen. Maar zij zijn wel te schetsen.

cultuurkloof

Het krachtigste instrument dat de eu bezit om
conflicten in haar nabije omgeving op te lossen
is het aanbieden van lidmaatschap. De voor-
waarden die de eu stelt aan toetreders hebben er-
aan bijgedragen dat de spanningen tussen bij-
voorbeeld Hongarije en Roemenië, over minder-
heden, en tussen Griekenland en Turkije, over de
onderlinge zeegrens, sterk zijn verminderd. Ook
voor de landen van ex-Joegoslavië past de eu dit
recept toe, met wisselend succes. Maar de nei-
ging om steeds meer landen op te nemen in de
veiligheidsgemeenschap staat op gespannen voet
met het behoud van de rechtsgemeenschap. Zijn de
toetreders wel in staat om de bestaande Europese
wetgeving, waarvoor zij tekenen, daadwerkelijk
na te leven, en constructief mee te werken aan
nieuwe regels voor nieuwe uitdagingen? Zo niet,
dan wordt het onderling vertrouwen uitgehold,
het vermogen om gezamenlijk besluiten te ne-
men aangetast. Een lichtzinnig toelatingsbeleid
stelt de hele Europese waardengemeenschap,
dus uiteindelijk ook de veiligheidsgemeenschap,
in de waagschaal.

‘De Unie staat open voor alle Europese staten
die haar waarden eerbiedigen en zich ertoe ver-
binden deze gezamenlijk te bevorderen’, zo stelt
de ontwerp-Grondwet in haar eerste artikel.
Deze bepaling mag niet gelezen worden als de
aankondiging van een open-deurpolitiek. Zij
vergt dat onderzocht wordt of aspirant-leden
daadwerkelijk kunnen functioneren binnen de
Europese waardengemeenschap. 

Dit is ons eerste criterium voor de ultieme gren-

zen van de eu. Het dwingt ons tot een uiteenzet-
ting met degenen, zoals Bolkestein, die dwars
door Europa een onoverbrugbare cultuurkloof
zien lopen. Een culturele breuklijn die te herlei-
den valt op het schisma tussen Rome en Con-
stantinopel in 1054. In de Latijnse helft van Eu-
ropa zou zich, via Renaissance, Reformatie en
Verlichting, een waardenpatroon hebben ont-
wikkeld dat democratie, rechtsstaat en particu-
lier initiatief schraagt. Zelfs in de Midden-Euro-
pese landen die veertig jaar onder het commu-
nisme hebben gezucht, is dit waardenpatroon
nog aanwezig. 

In de Byzantijnse helft van Europa daarente-
gen domineerde het caesaropapisme: de kerk bleef
ondergeschikt aan de staat. De almacht van de
staat bestendigde een eeuwenoude traditie van
onderdanigheid, passiviteit en collectivisme,
waartegen humanistische waarden het keer op
keer moesten afleggen. Ook in de delen van Eu-
ropa die onder islamitische heerschappij ston-
den ondervond de staat, ondanks de relatief
grote godsdienstvrijheid in het Ottomaanse
Rijk, onvoldoende tegenkrachten. Na de val van
het IJzeren Gordijn stuit Europa op een Fluwelen
Gordijn van cultuurverschillen, aldus Samuel
Huntington, de bekendste auteur in dit genre.9

Het meest verontrustende aan deze culturele
breuklijn is dat alle resterende kandidaat-lidsta-
ten van de eu, met uitzondering van Kroatië, aan
de verkeerde, orthodoxe en islamitische kant van
de kloof liggen. Dat betekent dat de uitbreiding
van de eu haar grenzen al kan bereiken op het
Balkan-schiereiland. Er is dan weinig perspectief
voor andere aspirant-leden. Alleen voor Zwitser-
land, Noorwegen en IJsland is er in dat geval nog
plaats in de eu ¬ maar die landen willen niet.

Roemenië en Bulgarije hebben hun kans op
toetreding in 2004 gemist. Dat verleent geloof-
waardigheid aan de theorie van de cultuurkloof.
De regeringsleiders van de eu-landen hebben de
lat niet hoog gelegd, toen zij in 1997 verklaarden
dat deze landen bij benadering voldeden aan de
eisen van democratie, rechtsstaat en minderhe-
denbescherming. Vooral Roemenië heeft moeite
om bij de les te blijven.
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Er valt echter hoop putten uit het voorbeeld
van Griekenland. Dit land heeft in de twintig jaar
van zijn eu-lidmaatschap een lange weg afge-
legd, zowel economisch als politiek. Het land is
zelfs toegelaten tot de muntunie. Op de blokka-
depolitiek die Athene in de eerste jaren van zijn
eu-lidmaatschap hanteerde, met name tegen
aartsvijand Turkije, kijken Griekse politici nu
met schaamte terug. Zij spelen inmiddels een
constructieve rol in Brussel. Griekenland ligt
nota bene aan de verkeerde, Byzantijnse kant van
de Huntingtonse cultuurkloof. Het bewijs dat
culturele identiteiten en waardenoriëntaties niet
zo onveranderlijk zijn als de politieke antropolo-
gen beweren. 

Ook Turkije doet hard zijn best om de cultuur-
kloof te overbruggen, sinds het aantreden van de
regering-Erdogan. ‘Turkije is een functionerende
democratie, met een meerpartijensysteem, vrije
verkiezingen en scheiding der machten’, zo
stelde de Raad van Europa onlangs vast.10 Lokale
politiecommandanten ontvangen maandelijks
een fax uit Ankara met de tekst ‘Herinnering!
Martelen mag niet meer, de verantwoordelijken
moeten bestraft worden.’11 Dat illustreert zowel
de broosheid van de hervormingen als de vastbe-
radenheid van Erdogan om ze daadwerkelijk in-
gang te doen vinden. Hij heeft daarvoor de steun
van een steeds weerbaarder civiele samenleving.

Het is nog niet zeker dat Turkije eind dit jaar
van de eu groen licht zal krijgen voor het starten
van toetredingsonderhandelingen. Het voortbe-
staan van politieke gevangen, zoals de Koerdi-
sche oud-parlementariër Leyla Zana, is een forse
sta-in-de-weg. Binnen de rechterlijke macht
ondervindt het streven naar politiek pluralisme
nog veel weerstand. Wellicht heeft Erdogan meer
tijd nodig voor de vereiste hervormingen. Maar
dat uitgerekend een regering van islamisten zich
inspant om te bewijzen dat het moslimland Tur-
kije binnen de Europese waardengemeenschap
past is van bijzondere betekenis. De toenadering
tussen Turkije en de eu vormt een welkom tegen-
gif voor de spanningen tussen het Westen en de
wereld van de islam, die fors zijn opgelopen ten
gevolge van 11 september en de Irak-oorlog.

Kortom: de culturele en godsdienstige ver-
schillen tussen de eu en Turkije pleiten tegen-
woordig eerder vóór dan tegen toetreding. Op-
name van Turkije zendt twee belangrijke signa-
len uit naar de moslimwereld: dat de islam niet
onverenigbaar is met democratie en mensen-
rechten, én dat Europa openstaat voor een demo-
cratische islam. Een Turks eu-lidmaatschap is
geen botsing van culturen à la Huntington, maar
draagt juist bij aan het voorkomen ervan.

grote landen

Turkije is niet alleen een islamitisch land, maar
ook een groot en arm land. Het welvaartsniveau
zal er bij de daadwerkelijke toetreding, rond
2015, aanmerkelijk gestegen zijn. Maar dat geldt
ook voor de bevolkingsomvang. Grote landen
zijn doorgaans sterker gehecht aan hun natio-
nale soevereiniteit dan kleine, en daarmee een
lastiger klant voor Brussel. Met haar aanbod aan
Turkije heeft de eu dan ook de verplichting op
zich genomen om zich zo te organiseren dat zij
Turkije over een jaar of tien kan opnemen zon-
der verlamd te raken. De stelling van de voor-
zitter van de Europese Conventie, Giscard 
d’Estaing, dat een Turks lidmaatschap ‘het einde
van de Europese Unie’12 is, verraadt een sterk
intergouvernementele denkwijze, waarin de
(grote) lidstaten aan de touwtjes trekken. 

Voor Frankrijk, dat 60 miljoen inwoners telt,
wordt het inderdaad moeilijker om zijn wil op te
leggen aan de eu, wanneer het een tegenspeler
krijgt als Turkije. Maar een handelingsbekwame
eu zal niet alleen een unie van staten, maar ook
een unie van burgers moeten zijn. Burgers die via
de Europese verkiezingen, Europese burgerinitia-
tieven en een Europese civiele samenleving een
zelfstandige legitimatie verschaffen aan de eu-in-
stellingen. De ontwerp-Grondwet van Giscard en
de daarin vervatte ‘ontwikkelingsmogelijkheden’
bieden uitzicht op zo’n Unie. Een eu die over en-
kele jaren 500 miljoen burgers zal tellen, hoeft
zich niet te verslikken in 80 miljoen Turken.

De geschiedenis leert dat elke uitbreiding van
de eu gevolgd wordt door verdieping van de in-
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tegratie. Maar het is niet verstandig daar al te
zeer op vooruit te lopen. Toetreding van nieuwe
lidstaten, zo luidt ons tweede criterium, mag de
interne verhoudingen binnen de eu niet scheef-
trekken. In tegenstelling tot Turkije, kunnen wij
ons Rusland dan ook niet voorstellen als lid van
de eu, zelfs niet als het land zich tot een demo-
cratische rechtsstaat zou ontwikkelen. Met zijn
150 miljoen inwoners en immense oppervlakte
is Rusland eenvoudig een maatje te groot voor de
eu. Het is ook twijfelachtig of Rusland, juist van-
wege zijn omvang, de eigen geopolitieke ambi-
ties zou willen opgeven ten gunste van een Euro-
pees buitenlands beleid. De huidige president,
Poetin, ziet zichzelf nog steeds als leider van een
zelfstandige wereldmacht, met een eigen in-
vloedssfeer.

grensland

Tot die invloedssfeer behoren, in visie van Poetin,
de drie landen die tussen Rusland en de (toe-
komstige) eu liggen ingeklemd: Oekraïne, Wit-
Rusland en Moldavië. De eu haalt zich zeker pro-
blemen met Moskou op de hals als zij zou probe-
ren deze landen lid te maken. Daarmee komen
we bij een derde criterium voor de ultieme grenzen
van de eu: de verhouding met de buitenwereld.
Dit criterium mag niet doorslaggevend zijn: Rus-
land heeft geen veto over uitbreiding van de eu. 

Maar in het geval van Oekraïne komt het ge-
opolitieke probleem bovenop een slechte score op
de twee eerder genoemde criteria. Het is een groot
land, met 50 miljoen inwoners, en het is moeilijk
in te passen in de Europese waardengemeen-
schap. Niet omdat het aan de verkeerde kant van
de Huntington-kloof ligt, maar omdat het door-
sneden wordt door de breuklijn tussen Rome en
Constantinopel. Oekraïne ¬ letterlijk: grensland
¬ is een verscheurd land. Het nationaal besef is
sterk in het westen van het land; het oosten richt
zich op Rusland. De gespleten identiteit van het
land vormt de belangrijkste reden om terughou-
dend te zijn met het bieden van een toetredings-
perspectief, hoezeer Polen daar, nu het eenmaal
lid is van de eu, ook op zal aandringen. 

Warschau wil niet de frontier state van de eu

blijven. Maar een breed gesteunde inspanning
om te voldoen aan de toelatingseisen van de eu,
zoals we nu in Turkije zien, ligt in Oekraïne niet
in het verschiet. De uitgangspositie van Kiev,
waar de autoritaire president Koetsjma aan het
hoofd staat van een oligarchie, is ook nog eens
slechter dan die van Ankara. De enige reden om
de deur niet definitief dicht te gooien voor Oe-
kraïne, is dat daarmee de eenzame democraten
in het land de duisternis worden ingejaagd.

Moldavië, tussen Roemenië en Oekraïne, is
nog sterker verscheurd dan Oekraïne. Het ooste-
lijk deel, Transdnjestrië, heeft zich afgescheiden
van de rest. Moldavië is bovendien het armste
land van Europa. Maar door z’n geringe omvang
¬ vier miljoen inwoners ¬ hoeft de eu zich er
niet in te verslikken. Dat geldt ook voor Wit-Rus-
land, met zijn tien miljoen inwoners. Het land is
de laatste dictatuur van Europa, maar op het mo-
ment dat de Wit-Russische democraten erin sla-
gen om de potentaat Loekasjenko te verjagen en
de verhoudingen met Moskou op een nieuwe
leest te schoeien, zal de eu het land moeilijk kun-
nen buitensluiten. Al was het maar omdat buur-
land Polen zich daar niet bij zal neerleggen.

Ons vierde criterium voor de ultieme grenzen
van de eu is het meest voordehandliggende: ge-
ografische aansluiting. Veel van de uitdagingen
waarop het Europese project een antwoord is, of
het nu gaat om veiligheid of milieu, hebben een
ruimtelijke dimensie. Het is de nabijheid van ex-
Joegoslavië die ons de gevolgen van de burger-
oorlogen aldaar ¬ zoals vluchtelingen en crimi-
nele netwerken ¬ zo sterk deed voelen. Het ge-
ografische criterium werkt dan ook sterk in het
voordeel van de Westelijke Balkan. Één blik op de
landkaart volstaat om duidelijk te maken dat de
toekomst van deze landen binnen de eu ligt,
vanaf het moment dat zij hun oude tegenstellin-
gen weten te overwinnen en serieus werk gaan
maken van onderlinge samenwerking, plura-
lisme en corruptiebestrijding.

Marokko daarentegen heeft geografische
pech. Niet omdat het land in Noord-Afrika ligt,
maar omdat daar boven de Sahara nog vier an-
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dere landen liggen ¬ Algerije, Tunesië, Libië en
Egypte ¬ die met evenveel recht aanspraak zou-
den kunnen maken op eu-lidmaatschap. En wat
te denken van Israël? Het is ondenkbaar dat de
eu deze landen ¬ tezamen meer dan 130 mil-
joen inwoners ¬ op afzienbare termijn kan op-
nemen. De afwijzingsbrief die de eu Rabat in
1987 stuurde, als antwoord op zijn lidmaat-
schapsaanvraag, was terecht.

‘wider europe’

Die afwijzingsbrief mag niet gelezen worden als
een brevet van onvermogen tot het delen van Eu-
ropese waarden. Integendeel, de eu heeft er be-
lang bij om ‘Europese waarden’ te verankeren in
haar buurlanden. Innige samenwerking op eco-
nomisch vlak, bij de bestrijding van internatio-
nale misdaad en illegale migratie, bij grensover-
schrijdende milieuvraagstukken en in de buiten-
landse politiek, draagt daaraan bij. De Europese
Commissie heeft, onder de titel Wider Europe,
zinnige voorstellen gedaan om oude en nieuwe
buren in staat te stellen op steeds grotere schaal
te participeren in het beleid van de eu, zonder
formeel lidmaatschap. Als die samenwerking
van de grond komt, gaan de betrokken landen in
Oost-Europa en het Middellandse-Zeegebied de
facto deel uitmaken van de Europese veiligheids-
gemeenschap, zoals nu al geldt voor een niet-eu-
land als Zwitserland.13

Wider Europe verdraagt zich moeilijk met Fort
Europa. Hoe kunnen Oekraïners deelgenoot
worden van Europese waarden, als zij de eu niet
eens meer inkomen? Sinds Polen het Europese
Schengenregime heeft ingevoerd, geldt voor in-
woners van Oekraïne een visumplicht. Een vi-
sum aanvragen en ophalen bij een westers con-
sultaat is voor veel Oekraïners te duur en te om-
slachtig.

De Schengenregels zijn er om smokkelwaar,
criminelen en illegale immigranten buiten te
houden. Maar dient dit noodzakelijkerwijs ten
koste te gaan van de economische, culturele en
familiebanden tussen Polen en Oekraïners? Ver-
groten we de veiligheid in de eu door het isole-
ment van de oosterburen te versterken? Zeker
nu, na de terreuraanslagen in Madrid van 11
maart, de bestrijding van terrorisme bovenaan
de Europese agenda staat, dienen politici zich te
hoeden voor de reflex om de eu af te sluiten voor
de boze buitenwereld. 

De les van 11 september en 11 maart is vooral
dat we ons geen zwarte gaten op de wereldkaart,
en nog minder op de kaart van Europa, kunnen
veroorloven. We moeten onze inspanningen op-
schroeven om de instabiele randen van Europa
perspectief te geven op stabiliteit en welvaart. Dat
vergt uitwisseling in plaats van isolement. We
moeten grenzen niet zien als een pantser, maar
als een huid waardoor geademd kan worden.
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