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Sinds 1951 zijn in West-Europa een drietal Europese Gemeenschappen 
opgericht. Allereerst die van Kolen en Staal, de EGKS. Later de Europese 
Ekonomische Gemeenschap, de EEG. Verder  Euratom,  de Westeuropese 
Organisatie voor onderzoek en gebruik van kernenergie. Deze drie gemeen-
schappen hebben gezamenlijke besturen gekregen. We spreken nu daarom 
meestal over de EG, de Europese Gemeenschap. 

Met z'n  alien  kapitalistisch 

Bij de EG waren eerst zes, nu negen landen aangesloten. Tesamen vormen 
deze landen een niet te onderschatten macht. De EG vormt een super-
macht, te vergelijken met de Verenigde Staten en de Sowjet Unie. De 
lidstaten hebben veel gemeen met elkaar. Ze zijn alle hoogontwikkelde 
Landen. De ekonomie is er overal gebaseerd op het Vrije ondernemerschap. 

Voor de Tweede Wereldoorlog hadden bijna alle lidstaten kolonies. Die 
werden sindsdien onafhankelijk, zodat de EG-landen hun invloed in de 
Derde Wereld dreigden te verliezen. Ook militair is de overeenkomst groot: 
Frankrijk is wel geen lid van de Navo, maar de gemeenschappelijke bede 
is: Mijn schild ende getrouwen zyt ghy, o Navo, mijn heer. 

Het bestuur van de eg 

Het uitvoerend orgaan van de EG is de Europese Commissie. Deze stelt 
de voorstellen voor het beleid op. Dan is er de Raad van Ministers. Deze 
neemt de besluiten, die de Commissie moet uitvoeren. De Raad van Minis-
ters bestaat meestal uit de ministers van buitenlandse zaken van de lid-
staten. Maar zijn er bijvoorbeeld landbouwzaken aan de orde, dan vormen 
de ministers van Landbouw de Raad van Ministers. 
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Het europese parlement 

Ook is er het Europese Parlement. Het is de vraag of dit wel de naam 'parle-
ment' verdient. Het heeft nauwelijks bevoegdheden. Zijn rol bestaat in de 
praktijk grotendeels uit het geven van adviezen aan de Commissie en de 
Raad van Ministers.Tot nu toe werd het parlement niet gekozen. Zijn leden 
werden benoemd uit de leden van de nationale parlementen. In juni '79 
wordt het voor het eerst samengesteld door rechtstreekse verkiezingen. 
Deze verkiezingen moeten de EG een demokratische schijn geven. Er was en 
is geen kontrole op wat er aan 'Europese eenwording' tot stand is gebracht. 
Zelfs de nationale parlementen van de lidstaten hadden daar hoegenaamd 
geen kontrole over. 

De eg in Europa 

Na de Tweede Wereldoorlog hadden de grote ondernemingen in Europa een 
groeiende behoefte aan een grotere markt, zodat ze meer konden afzetten. 
Bij alle grenzen bestonden immers invoerheffingen. Deze tarief- en tol-
muren voelden de grote ondernemingen steeds meer als een hinderpaal. 
Daarom werden de EG opgericht. De gevolgen zijn voor de meerderheid van 
de bevolking, hier en in de Derde Wereld, grotendeels negatief. Alleen voor 
enkele ekonomische machthebbers vallen ze positief uit. 

Om slechts enkele negatieve gevolgen te noemen: Hele bedrijfstakken wer-
den gesaneerd, omdat ze de konkurrentie met goedkope import niet aan-
konden. Grote bedrijven drukten kleinere kapot of slokten ze op. Dat 
leidde tot sterke koncentratie. Deze ging gepaard met automatisering van 
de produktie. Gevolg was een enorm verlies aan arbeidsplaatsen. En de 
macht van de multinationale bedrijven werd steeds groter. 
In de landbouw is het al niet veel anders. Ook hier koncentratie en minder 
werkgelegenheid. Door het wegvallen van de tariefmuren dreigden veel 
boeren ten gronde te gaan. Vanuit de EG worden grote subsidies in de land-
bouw gestopt. Gevolg is echter evengoed een versterking van het grote 
landbouwbedrijf. De kleine bedrijven zijn gedwongen te verdwijnen. Men 
stuurt aan op grote bedrijven met hoge investeringen en weinig arbeiders. 
De ongeplande produktie leidde tot grote overschotten: de beruchte melk-
plassen, boterbergen en wijnmeren. En werkloosheid onder de jonge 
boeren. 

Geen kontrole 

Op sociaal-ekonomisch gebied waren de ontwikkelingen dus negatief. Op 



politiek vlak is het niet veel beter. Zo dreigen veel konservatieve regels 
uit andere EG-landen hier ingevoerd te worden. Bijvoorbeeld de Europese 
Conventie ter bestrijding van het terrorisme, waardoor 'Duitse methoden' 
in Nederland ingang vinden. 
De invloed van de bevolking op de beslisssingen van de EG is niet of nauwe-
lijks aanwezig. Ook de Europese verkiezingen veranderen daar niets aan. 
Het Europese Parlement heeft immers geen macht. Maar intussen worden 
er op Europees nivo door ministers veel beslissingen genomen, waar de 
regeringen en de parlementen later aan gebonden zijn. Dat betekent een 
uitholling van de parlementaire demokratie. 
Dit alles maakt duidelijk dat in de EG de belangen van de grote onder-
nemingen de doorslag geven, en niet de belangen van de bevolking. 

Tegenover de derde wereld 

De lidstaten van de EG hadden bijna allen voor de oorlog kolonies in de 
Derde Wereld. Met vele oude kolonies heeft de EG handelsverdragen ge-
sloten, zoals het verdrag van Lömé. De EG-landen kunnen uit deze 'ge-
associeerde' landen voordelig onbewerkte grondstoffen betrekken. Over 
eindprodukten, die vanuit deze landen naar EG-staten gaan, moeten in-
voerrechten betaald worden, zij het iets minder dan vanuit niet-geasso-
cieerde landen. In de geassocieerde landen is een vrije invoer van Europese 
goederen mogelijk. Dat zijn dan voornamelijk luxe-goederen. Alleen de 
rijke bovenlaag daar kan die kopen. Van de Europese 'ontwikkelingshulp' 
is minder dan één procent bestemd voor kleine bedrijven, die door de 
bevolking zelf beheerd kunnen worden. Van de 'ontwikkelingshulp' komt 
een groot deel ten voordele van vestigingen van Europese bedrijven in die 
landen. 
Ziehier een neo-koloniaal beeld, het beeld van 'onze' EG. 

Europese verkiezingen 

Rond de Europese Gemeenschappen wordt een mythe gebouwd. De Euro-
pese eenmaking, zoals die in EG-verband wordt nagestreefd, zou iets 
moois, iets internationaals, iets progressiefs en vredelievends zijn. Wie op 
politieke gronden deze vorm van eenwording afwijst wordt voor bekrompen 
en eng-nationalistisch versleten. 
Via dergelijke mythevorming ijvert de Europese Beweging, die bestaat uit 
partijen en organisaties variërend van VVD tot PPR en van VNO tot NVV, 
en het Nationaal Comité Rechtstreekse Verkiezingen Europees Parlement 
voor een sterke Europese Gemeenschap. 
Demokratie wil zeggen dat mensen beslissen over hun eigen leven, wonen en 
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werken. Ook al heet de westerse wereld demokratisch, ook hier hebben 
mensen nauwelijks invloed op de beslissingen over hun leefsituatie. De PSP 
streeft naar vergaande demokratisering van de maatschappij. Bevoegdheden 
moeten op een zo laag mogelijk nivo komen te liggen en voor mensen 
kontroleerbaar zijn. 
In het kader van de EG dreigen nog meer bevoegdheden overgedragen te 
worden aan boven-nationale organen. Dus nog verder van de mensen van-
daan en minder kontroleerbaar. Een rechtstreeks gekozen parlement zal 
men gebruiken als rechtvaardiging hiervoor. 'De mensen hebben toch 
gekozen, dus is verder alles demokratisch'. Maar is dat wel zo? Volgens de 
PSP niet. Deze verkiezingen zijn een voorbeeld van opgelegde schijndemo-
kratie. Dat gekozen parlement heeft nauwelijks bevoegdheden tegenover de 
Europese Commissie. En achter de voorgevel van schone schijn gaat men 
verder met de EG-politiek: steun aan het multinationale grootbedrijf en 
afbraak van de demokratische rechten. 

Tegen de EG-politiek zal een tegenmacht opgebouwd moeten worden. 
Allereerst moet dat door buitenparlementaire akties: door samenwerking 
op internationaal vlak van de vakbeweging, van politieke partijen en 
de vrouwenbeweging, milieukomitees en andere aktiegroepen. 
Maar ook binnen het Europese Parlement liggen voor politieke partijen 
mogelijkheden om aan die tegenmacht te werken. Juist in zo'n Europees 
Parlement is een PSP-zetel broodnodig. Om de demokratische schijn te 
doorbreken. Om te laten zien dat het allemaal heel weinig met demokra-
te te maken heeft wat er gebeurt. 
Om stem en steun te geven aan de machtsvorming van onderop tégen de-
genen die over de hoofden van de mensen heen de dingen willen bedisselen. 
Een PSP-zetel in dat parlement is een voortzetting van de brede beweging 
in West-Europa tégen bedrijfssluitingen, tegen kernenergie, vóór het milieu, 
vóór ontwapening, en tegen de aanvallen op demokratische rechten. Zo'n 
geluid is des te harder nodig, waar de PvdA in Europese zaken weinig anders 
is dan een aanhangwagen van de Duitse SPD. 
Bij deze verkiezingen zullen de mensen gelokt worden met de leus: kom op 
voor Europa. Dus voor een Organisatie die dekmantel is voor steun aan 
grote bedrijven en aantasting van de demokratische rechten. 
De PSP zet daar tegenover: kom op voor socialisme en vrede. 

Daarom wil de PSP 

- Uittreden van Nederland uit de EG. 
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- Geen overdracht van nationale bevoegdheden aan welk boven-nationaal 
orgaan dan ook. 

- Socialisatie van de landbouw en bevordering van kleinschalige bedrijven, 
in plaats van het verwerpelijke landbouwbeleid van de EG. 

- Eenheid van optreden van de vakorganisaties in West-Europa, zodat 
tegenover het Europese kapitaal een arbeidersmacht gezet kan worden. 

- Gekoördineerde akties tegen de Berufsverbote, de censuurwetten en 
dergelijke, zoals die onder meer in de Bondsrepubliek ingang hebben ge-
vonden. 
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Europa, wat betekent dat tegenwoordig? Eeuwenlang was het de naam van 
een werelddeel, dat zich uitstrekt van IJsland tot Turkije en van Portugal 
tot de Sowjet-Unie. Als men het nu over Europa heeft, gaat het juist niet 
om die landen. Tegenwoordig betekent Europa steeds meer de Europese 
Gemeenschap, het samenwerkingsverband van de sterkste kapitalistische 
industriestaten in West-Europa. Het zijn de landen die rijk werden door uit 
hun koloniën in andere werelddelen goedkope grondstoffen te roven voor 
de opbouw van hun industrie. Die landen vormen nu het Europa van de 
BTW, een dankzij dat Europa ingevoerde konsumentenbelasting die de la-
gere inkomens niet ontziet. Een Europa dat terwille van de vrije konkurren-
tie de nationale staten verbiedt om met overheidsmaatregelen de werkge-
legenheid in bedreigde bedrijfstakken (textiel, staal, scheepsbouw) en ge-
bieden (Noord-Oost Nederland, Zuid-Italië, Ierland) te verbeteren. Een 
Europa van kunstmatige landbouwoverschotten, waarin de kleine boeren 
worden opgeruimd. En het Europa van de gebundelde staal- en atoomtech-
nologie, dat kan beslissen over oorlog of vrede. 
De Europese Gemeenschap dreigt een superstaat te worden, die naar binnen 
alles centraliseert en naar buiten een gevaarlijk machtsblok kan worden. Ne-
derland is bezig daarin op te gaan. 
Het is niet de eerste keer dat wordt geprobeerd om verschillende Europese 
volkeren in één groot staatsverband samen te smelten. Dat was eeuwenlang 
de gewoonte, omdat de grenzen toen alleen werden bepaald door oorlogen 
en afspraken tussen vorsten. Sommige volkeren werden daardoor opgedeeld 
over meerdere staten. Andere werden tot minderheidsgroep in een groot 
rijk. Tussen 1848 en 1918 zijn de grenzen in Europa voor een groot deel 
opnieuw getrokken. Door volksopstanden ontstonden nieuwe nationale sta-
ten, met één volk en één taal, al kwamen enkele minderheden, zoals Bas-
ken, Bretonners en Schotten daarbij niet aan bod. De resultaten van die be-
vrijdingsstrijd lopen nu gevaar.  
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Nederland is sinds de Romeinse overheersing meerdere malen ingelijfd bij 
een groot rijk. Twee van die pogingen zijn het meest bekend. De ene is het 
Habsburgse Rijk, dat onder meer Duitsland, Spanje en Italië omvatte. Daar-
tegen voerden de Nederlanders gedurende 80 jaar (1568-1648) een afschei-
dingsoorlog. De andere is het Derde Rijk van Hitler (1933-1945). Onder 
Hitler werd al een rechtse Europa-ideologie gebruikt, met kreten als: 'Duits-
land vecht voor Europa op alle fronten' en 'Europa één tegen het bolsje-
wisme'. We hebben aan die eerdere pogingen tot Europese eenmaking bij-
zonder slechte herinneringen, zoals massamoord en onderdrukking. Vroeger 
ging het bij de eenmaking steeds om de gewelddadige verovering van grote 
delen van Europa door één machtig land. De Europese eenheid van nu lijkt 
van onder op tot stand te komen, door de vrije wil van de aangesloten lan-
den. Maar is dat eigenlijk wel zo? 
Het tot stand brengen van een anti-kommunistisch verenigd Europa werd 
niet alleen bepleit door Hitler, maar ook door een deel van zijn geallieerde 
tegenstanders. In 1943 kwam de Britse minister-president Churchill met ge-
heime plannen in die richting. Het ging daarbij natuurlijk niet om een fascis-
tisch Europa onder Duitse leiding maar om een kapitalistisch Europa onder 
Britse leiding. Doordat niet Engeland de voornaamste overwinnaar werd, 
moesten de plannen later worden aangepast. Toen Hitler-Duitsland in 1945 
werd verslagen door de Russische en Amerikaanse legers, ontstonden er 
twee bezettingszones: een Russische in het Oosten en een Amerikaans-Brits-
Franse in het Westen. De twee grote machten maakten wel ruzies over de 
precieze grenzen van die zones, maar lieten elkaar daarbinnen de vrije hand. 
Op de konferenties van Jalta en Potsdam werd de verdeling van Europa in 
twee invloedssferen bekrachtigd. 
In West-Europa werd het plan van Churchill uitgevoerd onder Amerikaanse 
leiding. Eerst werden de kommunistische partijen, die als resultaat van hun 
verkiezingssuksessen na de bevrijding deelnamen aan de regeringen van 
Frankrijk, Italië, België, Luxemburg en Denemarken, daaruit gezet. De lan-
den die deel uitmaakten van het Amerikaanse bruggehoofd tegen het kom-
munisme, werden in 1949 met de Verenigde Staten verbonden in het mili-
taire NAVO-verdrag. De VS had er alle belang bij dat hun bruggehoofd in 
West-Europa tot een eenheid zou worden gesmeed. Dat was dan ook een 
van de voorwaarden voor het ontvangen van de 'Marshall-hulp'. De VS had 
deze hulp bestemd voor de wederopbouw van het door de oorlog verwoeste 
Europa. Die hulp had ten doel koopkracht voor produkten van de Ameri-
kaanse industrie te scheppen. Daarnaast zou de grotere welvaart minder 
kans bieden aan kommunistische propaganda. In 1952 werden Frankrijk, 
West-Duitsland, Italië, Nederland, België en Luxemburg bijeengebracht in 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. In 1957 kwamen de Euro-
pese Ekonomische Gemeenschap en  Euratom  erbij. Andere Westeuropese 
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landen vormden een vrijhandelszone (EVA). Van die EVA-landen zijn in 
1973 ook Engeland, Ierland en Denemarken toegetreden tot de gemeen-
schap. In 1967 werden de drie Europese Gemeenschappen samengevoegd. 
Sinds 1968 vormen die gemeenschappen een volledige tolunie, met open 
grenzen voor goederen naar binnen en één gelijke tariefmuur naar buiten. 
Militair wel verslagen, maar ekonomisch al snel weer een machtig gebied, 
West-Duitsland, ging steeds meer de rol van overheerser van de rest van 
West-Europa vervullen. Voor de andere Europese landen was het echter on-
aanvaardbaar als juist dit land deze rol alléén moest vervullen. Dankzij de 
Europese eenmaking kon West-Duitsland met goed fatsoen worden inge-
schakeld in de Amerikaanse plannen. Voorwaarde was dat het de rol van 
overheerser zou delen met een andere grote staat. Dat werd Frankrijk. De 
leiders van frankrijk en West-Duitsland, die eeuwenlang steeds opnieuw oor-
log tegen elkaar gevoerd hadden, beseften dat geen van beide landen de an-
der blijvend zou kunnen onderwerpen. Voortaan moesten ze onder Ameri-
kaanse leiding samenwerken voor het behoud van het kapitalisme. De klei-
nere en ekonomisch zwakkere staten in de omgeving konden weinig anders 
doen dan zich bij dit Duits-Franse verbond aan te sluiten. Nog altijd geven 
de leiders van West-Duitsland (Schmidt) en Frankrijk (Giscard  d'Estaing)  in 
het verenigde Europa de toon aan. Dat is geregeld door een speciaal samen-
werkingsverdrag dat destijds tussen Adenauer en De Gaulle gesloten werd. 
Zij komen met plannen, en dringen die op aan de andere lidstaten van de 
Europese Gemeenschap. De twee staten die de baas spelen zijn ook de twee 
minst demokratische. Politieke tegenstanders van de regering kunnen er 
geen werk krijgen. Door het kiesstelsel wordt linkse oppositionelen de toe-
gang tot het parlement belemmerd. De macht van het parlement ten opzich-
te van de regering is er veel kleiner dan bijvoorbeeld in Nederland. 

De Europese Gemeenschap heeft officiëél alleen betrekking op de ekono-
mie, op kolen en staal via de EGKS, op kernenergie via  Euratom,  op land-
bouw, handel en industrie via de EEG en op het ekonomisch en handels-
recht via het Europees Hof van Justitie. Dat komt doordat aan deze 
gemeenschap vooral verlangens van grote internationale koncerns ten grond-
slag liggen. Er is geprobeerd om zich ook met militaire zaken in de laten 
door binnen de NAVO een verenigd leger van de Westeuropese landen te 
vormen. Maar dat is in 1954 door het Franse parlement op het nippertje ge-
torpedeerd. Met het sociale beleid houdt men zich alleen bezig voor zover 
het de gestelde ekonomische doeleinden dient. Er is jarenlang propaganda 
gemaakt met Europese plannen ter verbetering van de bestaanszekerheid 
van de arbeiders en de demokratie in de bedrijven. Sinds de teruggang van 
de ekonomie wordt aan het sociale aspekt nog meer lippendienst bewezen 
en nog minder gedaan. 
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Algemene politieke zaken en mensenrechten worden overgelaten aan over-
leg tussen de betrokken regeringen. En aan de Raad van Europa, een onbe-
tekenend praatorgaan waaraan ook alle andere kapitalistische landen van 
Europa meedoen. De intensieve kontakten tussen de regeringen van de na-
gen landen worden ook benut om allerlei overeenkomsten te sluiten die bui- 
ten de in de verdragen overeengekomen taken van de Europese Gemeen-
schap liggen. Zo worden de laatste jaren voor de internationale politiek bui-
ten Europa gemeenschappelijke standpunten ingenomen, met name in de 
Verenigde Naties. De Raad van Europa heeft een verdrag over de uitlevering 
van terroristen tot stand gebracht. Daarnaast is een aanvullend verdrag tot 
bestrijding van terrorisme tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap 
ontworpen. Het verschil is dat het eerste verdrag toestaat uitlevering te wei-
geren als het gaat om politieke motieven. Het tweede verdrag doet dat niet. 
Het maakt van het gebied van de negen lidstaten één rechtsgebied. Binnen 
dat gebied kan het politieke asylrecht grotendeels wegvallen. 

Aan de linkerzijde heerste jarenlang verwarring over Europa. Aan de ene 
kant stonden de sociaal-demokraten (de PvdA en haar buitenlandse zuster-
partijen). Die zagen er alleen maar de mooie kanten van. Een verzoening 
tussen de erfvijanden Frankrijk en Duitsland zou een waarborg voor nooit 
meer oorlog zijn. Daarnaast verwachtten ze van de eenmaking een ongeken-
de ekonomische groei. Daardoor zouden ook de laagstbetaalden in de w&-
vaart kunnen delen, zonder dat de maatschappijstruktuur radikaal in socia-
listische zin zou hoeven te worden gewijzigd. Hun linkervleugel zag in de 
Europese eenmaking ook een middel om van de Amerikaanse overheersing 
af te komen, en een derde weg tussen Amerikaans kapitalisme en Russisch 
kommunisme in te slaan. De sociaaldemokratie dacht meer aan politieke 
dan aan ekonomische eenmaking. Het doel was een federale demokratische 
staat. Maar aan alle plannetjes van rechts deden ze vrijwel kritiekloos mee, 
waarbij hun oude internationalisme steeds meer werd omgezet in een be-
krompen Euronationalisme. 

Aan de andere kant stonden de kommunistische partijen, die aanvankelijk 
zonder meer tegen waren. Voor de binnenlandse politiek waren ze tegen, 
omdat dit Europa alleen ten dienste van de grote .koncerns stond en mede 
bedoeld was om te voorkomen dat de sterke kommunistische partijen in 
Frankrijk en Italië aan de macht zouden komen. Voor de buitenlandse Po-
litiek hadden ze eveneens bezwaren, omdat dit Europa tegen de Sovjet-Unie 
en haar bondgenoten gericht was. Zij maakten de fout te denken dat dit 
Europa een voorbijgaande zaak was. Ze kwamen niet op voor de 
tegenmacht van de arbeiders op Europees niveau, maar alleen voor de terug-
keer naar de zelfstandigheid van de afzonderlijke kapitalistische nationale 
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staten. Daardoor stonden ze in de praktijk jarenlang met lege handen. Te-
genwoordig is de kommunistische beweging over de Europese vraagstukken 
verdeeld. Zo is de Deense kommunistische partij volledig tegen de eenma-
king, terwijl de/  Italiaanse op een groot aantal punten voorstander is. 

Ook de vakbeweging kon niet tijdig een alternatief bieden. Zij was verzuild 
in drie vakbondsinternationales: het sociaal-demokratische Internationaal 
Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV), het kommunistische Wereld-
vakverbond (WVV) en het konfessionele Wereldverbond van de Arbeid 
(WVA). Terwille van de nationale konkurrentiepositie van hun afzonderlij-
ke landen lieten ze zich vaak door de ondernemers tegen elkaar uitspelen, 
door in te stemmen met te lage lonen en te lange arbeidstijden. Terwijl de 
ondernemers hun macht al lang hadden gebundeld, was de vakbeweging 
verdeeld. Pas de laatste jaren heeft zij zich verenigd in een Europees Ver-
bond van Vakverenigingen (EVV). 
Dit slaagt er nog onvoldoende in om met internationale akties voldoende te-
gendruk te geven. Zo zijn er vrijwel nog geen internationale stakingen van 
arbeiders in een multinationale onderneming. Als de produktie in het ene 
land stil komt te liggen, wordt die overgeheveld naar filialen in andere lan-
den. 

Doordat de huidige eenmaking van West-Europa voortkomt uit de naoor-
logse invloedssferenpolitiek en de verlangens van de grote koncerns, werd 
dit proces volledig beheerst door rechts. Verdeeld links had daar vrijwel 
niets tegenover te stellen. De Europese Gemeenschap is het Europa van het 
kapitaal, niet dat van de arbeiders. Af en toe staat men wel eens kritisch ten 
opzichte van de VS, die toch aan de wieg van dit Europa gestaan hebben. 
Dat komt dan meestal niet voort uit linkse maar uit rechtse verlangens, zo-
als de wens van een tweede kapitalistische superstaat met een eigen kern-
macht. 
Het verenigde Europa kent wel een vrij verkeer van goederen en van arbeids-
krachten. Maar zodra een inwoner van het ene aangesloten land in het ande-
re politiek bedrijft, door deelname aan de gezamenlijke strijd van de arbei-
dersbeweging tegen het kapitalisme en het imperialisme, loopt die de kans 
eruit gezet te worden. De hoogte van de lonen, de lengte van werktijden en 
vakanties, de sociale uitkeringen, de medezeggenschap en het stakingsrecht 
verschillen sterk per land. Maar er is geen sprake van dat ze worden opge-
trokken naar het voor de loonafhankelijke meerderheid beste resultaat in 
een van de aangesloten landen. Dat is wel heel anders dan met de door 
rechts verlangde BTW, die in alle aangesloten landen steeds verder verhoogd 
wordt. 
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het Europese 
parlement en de PSP 
In alle bij de Europese Gemeenschap aangesloten staten bestaat een parle-
mentaire demokratie. Dat is beslist nog geen socialistische demokratie, 
waarin de mensen zelf kunnen beslissen over hun leef-, woon- en werkom-
standigheden. Maar het biedt wel een mogelijkheid tot kontrole op en open-
baarheid van het regeringsbeleid. Dankzij een langdurige strijd van de arbei-
dersbeweging voor demokratie bestaat er een algemeen kiesrecht, al lopen 
de bevoegdheden van de nationale parlementen sterk uiteen. Die parlemen-
taire demokratie bestaat voor de Europese Gemeenschap als geheel nauwe-
lijks. Jarenlang zijn er bevoegdheden afgenomen van de nationale parlemen-
ten om voortaan allerlei zaken op Europees niveau te kunnen regelen. Die 
bevoegdheden zijn niet overgenomen door een Europees Parlement, ook al 
wordt sinds 1952 enigszins de schijn opgehouden dat er zo'n parlement be-
staat. Tot 1979 werden de leden van het Europese Parlement door de rege-
ringen aangewezen uit de leden van de parlementen van de aangesloten lan-
den. In sommige landen werden oppositiepartijen of partijen die tegen de 
Europese eenmaking gestemd hadden, daarvan jarenlang uitgesloten. 

Veel belangrijker dan het Europese Parlement zijn de Europese Kommissie 
en de Ministerraad. De Europese Kommissie lijkt op een soort regering. De 
dertien leden ervan worden aangewezen door de nationale regeringen. De 
grote landen zenden elk twee leden en de kleine elk één. Die kommissie kan 
met gewone meerderheid besluiten om voorstellen voor Europese maatrege-
len voor te leggen aan de Ministerraad. Alleen die kommissie kan voorstel-
len doen, niet het Europese parlement. Die Ministerraad bestaat uit negen 
ministers van de aangesloten landen. Deze handelen elk in opdracht van hun 
regering en kunnen alleen eenstemmig beslissingen nemen. Achter de scher-
men dokteren zij kompromissen uit. Als ze er daar niet uitkomen, beleggen 
de negen regeringsleiders soms een onderonsje om vast te stellen welke op-
dracht ze aan hun afgevaardigden in de Ministerraad zullen geven. De in het 
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geheim vergaderende Ministerraad heeft daardoor het grootste deel van de 
bevoegdheden die in een parlementaire demokratie aan het parlement toe-
komen. De ministers zitten daar namens hun land, maar kunnen niet echt 
door hun nationale parlement tot de orde geroepen worden. Bij alle beslis-
singen die tegen de wil van de bevolking in gaan, zeggen ze dat zijzelf wel 
beter wilden, maar helaas aan de wensen van anderen hebben moeten toe-
geven. Dat is net als bij gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten 
voor niemand kontroleerbaar. Ook bij allerlei incidentele afspraken speelt 
het Europese Parlement geen rol. Het heeft alleen taken die genoemd staan 
in de verdragen over de EGKS, de EEG en  Euratom.  De geringe macht van 
het parlement komt mede omdat een deel van de voorstanders van de Euro-
pese eenmaking eigenlijk helemaal geen Europees Parlement wil. 

Jarenlang is er geruzied over hoe het verenigde Europa moest worden op-
gebouwd. De sociaal-demokraten en de regeringen van kleine lidstaten wil-
den de nadruk leggen op gezamenlijke instellingen, zoals een Europees Par-
lement en een Europese regering. Dat zou leiden tot een federatie of bonds-
staat, waarin de onderdelen (deelstaten) een grote zelfstandigheid hebben, 
maar gezamenlijk wordt beslist over tenminste de buitenlandse politiek, het 
militaire apparaat en het geidstelsel. Een federaal model is tenminste nog 
verenigbaar met. een vorm van parlementaire demokratie. Maar de rechter-
zijde en de regeringen van grote lidstaten zagen daarentegen meer in onder-
onsjes tussen de regeringen. Dat zou leiden tot een statenbond of konfede-
ratie of zoals de anti-demokratische Franse president De Gaulle dat noem-
de: 'Het Europa van de vaderlanden'. Zoiets verplicht de regeringen van de 
kleinere landen de koers van de machtigste regeringen te volgen, zonder dat 
de Europese volkeren er zelf op enigerlei wijze aan te pas komen. De ver-
kiezingen voor een Europees Parlement willen geenszins zeggen dat de eer-
ste stroming heeft gewonnen. 

De laatste jaren wordt het meningsverschil over federatie of konfederatie 
verhuld door te spreken over het tot stand brengen van een politieke unie 
en een monetaire unie. Wat dat precies moet gaan inhouden blijft onduide-
lijk, maar zeker is dat daarvoor opnieuw een groot deel van de wetgevende 
bevoegdheden en de kontrole op het financiële en ekonomische beleid aan 
de nationale parlementen zou worden onttrokken. Dat betekent niet alleen 
een geweldige centralisatie, die een links beleid in afzonderlijke gemeenten, 
provincies of Staten 1fl de weg kan staan. Het betekent ook een verdere 
overdracht van de macht naar het overleg tussen de regeringen. Dat laatste 
komt doordat een aantal regeringen sterk gekant is tegen het uit handen ge-
ven van bestaande en nieuwe Europese bevoegdheden aan het Europese Par-
lement. Om een verdere stagnatie van de Europese eenmaking te voorko- 



men heeft de toenmalige Belgische premier Tindemans in 1976 voorgesteld 
met verschillende snelheden te gaan werken. De eenmaking zal dan plaats-
vinden waar ze ekonomisch het dringendst is of politiek de minste weer-
stand oproept. Per land en per onderdeel van het beleid zal de snelheid kun-
nen verschillen. Zo'n gang van zaken zou de rol van een Europees Parlement 
nog onduidelijker maken. 

In 1979 wordt het Europese Parlement rechtstreeks verkozen. Het aantal le-
den wordt uitgebreid van 198 tot 410. Maar de rechten van dat parlement 
blijven net zo gering als voor die tijd. Het mag zich maar met een beperkt 
aantal zaken bezighouden, en dan nog voornamelijk om advies te geven of 
om stoom af te blazen. De Europese Kommissie vraagt het parlement wel 
om advies voordat zij voorstellen aan de ministerraad doet, maar zij heeft 
zich van dat advies niets aan te trekken. Het parlement kan vrijblijvende 
moties aannemen over zaken waarover het geen zeggenschap heeft. Het kan 
verzoeken doen aan de kommissie of de ministerraad, maar ook daarvan 
hoeven deze zich niets aan te trekken. Met een tweederde meerderheid mag 
het parlement wel de Europese Kommissie wegstemmen, maar het mag er 
geen andere voor in de plaats benoemen. Het kan niet beslissen welke poli-
tieke koalitie Europa moet regeren. Als gevolg daarvan bestaat de Europese 
Kommissie steeds uit een samenraapsel van sociaal-demokraten, christen-
demokraten, liberalen, konservatieven en gaullisten, met alleen de gezamen-
lijke fraktie van kommunisten en linkse socialisten in de oppositie. Zo 
wordt de politieke strijd uit de weg gegaan. Het parlement mag ook geen 
wetten maken; het recht van initiatief heeft alleen de Europese Kommissie. 
Het mag slechts enkele onderdelen van de Europese begroting vaststellen, 
namelijk de vrij besteedbare ruimte. Eigenlijk is het dus geen echt parle-
ment. De nationale parlementen hebben dankzij de lange strijd van de ar-
beidersbeweging voor demokratie veel meer betekenis. 

Ruim een kwart eeuw heeft rechts verhinderd dat er rechtstreekse Europese 
verkiezingen gehouden zouden worden. Pas nu er, volgens de verslagen van 
de Europese Kommissie, grote problemen zijn met de verdere ekonomische 
integratie en de kritiek op de kapitalistische en ondemokratische wijze van 
eenmaking toeneemt, stemt men er in toe. 
Deze verkiezingen zijn daarom in de eerste plaats bedoeld als een propagan-
dastunt die de indruk moet wekken dat het er demokratisch toe gaat. 
De Europese verkiezingen vinden op de raarste manieren plaats. Internatio-
nale lijsten van gelijkgezinde partijen of lijstverbinding tussen verschillende 
kieskringen over de grenzen heen, zijn niet toegestaan. Als ren dat wel zou 
doen, zou er van een evenredige vertegenwoordiging sprake kunnen zijn, 
zoals in Nederland waar iedere partij die de kiesdeler haalt een zetel krijgt. 
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In Engeland kunnen de 81 afgevaardigden alleen worden gekozen als ze elk 
de meerderheid in hun distrikt halen. In West-Duitsland en Frankrijk wor-
den kleine par/tijen uitgesloten door een kiesdrempel van 5 procent en hoge 
waarborgsommen. Andere gebieden vormen een kieskring met een zo klein 
aantal zetels (Nederland 25, Vlaanderen 13, Wallonië 11, Luxemburg 6) dat 
ook daardoor een hoge kiesdrempel ontstaat. Het gemanipuleer met het 
kiesstelsel werkt in de eerste plaats tegen de nog kleine groepen die zich, in 
geheel Europa, verzetten tegen de Europese eenmaking onder leiding van 
het kapitaal. Zo probeert men er voor te zorgen dat kritische groepen, die 
tezamen miljoenen Europese kiezers omvatten, niet in het Europese Par-
lement vertegenwoordigd zullen zijn. 

Voorstanders van de Europese eenmaking, zoals die nu plaats vindt, doen 
alle kritiek af als een bekrompen konservatisme of nationalisme. Voor de 
tegenstanders van uiterst rechts klopt dat wel. Voor de PSP spelen zulke 
overwegingen geen enkele rol. Wij vinden Nederlanders niets beter dan De-
nen of Italianen. De PSP is helemaal niet tegen het doorbreken of opheffen 
van de nationale grenzen, tegen de verbroedering tussen de Europese volke-
ren of tegen het gezamenlijk aanpakken van gezamenlijke vraagstukken. 
Maar zoiets is alleen verenigbaar met onze doelstellingen van demokra  tie,  
socialisme en vrede als dat op een heel andere manier gebeurt dan in de hui-
dige Europese Gemeenschap. Het Europa van de Amerikaanse invloedssfeer, 
de Frans-Duitse hegemonie, de grote koncerns en de rechtse politici is vol-
strekt onverenigbaar met de belangen en de doeleinden van de socialisti-
sche arbeidersbeweging. Dit Europa dient alleen de belangen van een mach-
tige minderheid. 
Onze afkeer van dit Europa verplicht de PSP om de strijd te voeren voor 
een ander Europa, een socialistisch Europa in een socialistische wereld. Dat 
is in de eerste plaats een buitenparlementaire strijd van de vakbeweging, de 
vrouwenbeweging, van aktiegroepen tegen bijvoorbeeld kernenergie of 
uitbuiting van de Derde Wereld en van de linkse politieke partijen. Zij 
moeten samen een tegenmacht opbouwen tegen het officiële Europa. Die 
buitenparlementaire strijd en de tegenmacht moeten ook zo veel mogelijk 
gesteund kunnen worden vanuit het Europese Parlement. Dat parlement 
biedt aan de daarin vertegenwoordigde partijen een informatiebron. Het 
verschaft ook mogelijkheden om via de publiciteit de propaganda voor een 
socialistisch Europa te voeren, en daarmee een groter publiek te bereiken 
dan anders het geval zou zijn. Als we dat parlement rechts zouden laten lig-
gen, zouden we het ongehinderd overlaten aan de krachten van het huidige 
rechtse Europa. Dat zal de indruk wekken dat daartegen geen oppositie be-
staat. De PSP heeft niet de illusie dat een socialistische maatschappij kan 
worden bereikt langs een zuiver parlementaire weg. Het komt altijd aan op 
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de eigen machtsvorming van alle mensen die belang hebben bij verandering. 
Parlementair werk kan die machtsvorming wel steunen, maar er niet voor in 
de plaats treden. Dat geldt ook op Europees niveau. De huidige Europese 
instellingen zijn te sterk met het kapitalisme verweven om ze te kunnen ge-
bruiken voor een socialistische omvorming van de maatschappij. Maar de 
PSP probeert wel om het Europese Parlement tegen deze instellingen te ge-
bruiken. Daarom neemt de PSP, net als linkse socialisten in andere landen, 
deel aan de Europese verkiezngen. De aanwezigheid van linkse socialisten in 
het Europese Parlement biedt de gelegenheid om aan te knopen bij inter-
nationale akties tegen multinationals, regionale achterstanden, kernenergie 
en aantasting van demokratische rechten. Zij kunnen de strijd tegen het 
Europa van het kapitaal beter voeren als zij ook in dat parlement hun in-
breng kunnen leveren in een samenwerking van alle stromingen van de ar-
beidersbeweging voor socialisme en vrede. 

In het Europese Parlement zal de PSP er van uit gaan dat er eerder decen-
tralisatie dan centralisatie nodig is, om de beslissingen meer bij de mensen 
zelf te leggen. Waar een bovennationale aanpak van problemen echt nodig 
is, moet die zeker niet beheerst worden door de grote konderns en de rech-
terzijde. Dat is de laatste jaren wel gebeurd, doordat er veel bevoegdheden 
sluipenderwijze zijn afgenomen van de nationale parlementen. Ze werden 
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wel overgedragen aan de Europese instellingen, maar kwamen niet werke-
lijk onder kontrole van het Europese Parlement. Met dat knabbelen aan de 
besluitvorming op lager niveau moet het naar de mening van de PSP nu af-
gelopen zijn. En voor zover er bevoegdheden op Europees niveau nodig zijn, 
horen die thuis bij het Europese Parlement, en zeker niet bij de multinatio-
nale ondernemingen en een onkontroleerbaar bestuurlijk en ambtelijk appa-
raat. 
Daarom verzet de PSP zich tegen de propaganda voor een politieke en 
monetaire unie. Elke politieke keuze binnen de Europese Gemeenschap zal 
de PSP niet beoordelen aan de hand van de valse vraag van 'voor of tegen 
Europa', maar aan de vraag of het een stap vooruit of achteruit is in de rich-
ting van demokratie, gelijkheid, betere arbeids- en woonomstandigheden en 
vrede. 

Om de toegang tot het Europese Parlement te versperren is er in Nederland 
een kiesdrempel van 4 procent opgeworpen. Om te voorkomen dat daar-
door eventueel stemmen ter linkerzijde van de PvdA verloren zouden gaan, 
heeft de PSP de CPN en de PPR uitgenodigd om een gezamenlijke lijst in te 
dienen. Die twee partijen waren daar helaas nog niet aan toe. Zij vonden 
hun eigen partijbelang belangrijker dan het opbouwen van een links alterna-
tief tegen rechts Europa. Toch bestaat er nog steeds de kans dat de sociaal-
demokratische, kommunistische en links-socialistische partijen in het Euro-
pese Parlement samen de meerderheid zullen behalen. Dan zullen ze moe-
ten kiezen tussen onderlinge ruzies en samenwerking met rechts, of samen 
een front vormen tegen de rechterzijde. De PSP zal er voor opkomen om 
zo'n linkse meerderheid te gebruiken voor een ombuiging van de Europese 
integratie, van de macht van weinigen naar een verbetering van de rechten 
en leefomstandigheden van de meerderheid van de bevolking. Door de strijd 
buiten en binnen het parlement moet er een socialistisch Europa in een so-
cialistische wereld komen. 
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Zetelverdeling Europese Parlement  

II Ill IV  V  VI  

BR Duitsland 36 18,2 81 19,75 61,8 23,9 
Italië 36 18,2 81 19,75 56,0 21,65 
Groot-Brittannië 36 18,2 81 19,75 55,8 21,6 
Frankrijk 36 18,2 81 19,75 52,7 20,4 
Nederland 14 7,1 25 6,1 13,7 5,3 
België 14 7,1 24 5,9 9,8 3,8 
Denemarken 10 5,0 16 3,9 5,1 2,0 
Ierland 10 5,0 15 3,6 3,1 1,2 
Luxemburg 6 3,0 6 1,5 0,4 0,15 

Totaal 198 100 410 100 258,4 100 

Betekenis van de kolommen: 

I huidige zetelverdeling in aantallen  
II huidige zetelverdeling in procenten  
Ill nieuwe zetelverdeling in aantallen  
IV nieuwe zetelverdeling in procenten 
V aantal inwoners in miljoenen  
VI aantal inwoners in procenten van de hele EG 
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1. DE SCHAALVERGROTING VAN DE INDUSTRIE 

Eeuwenlang berustte de produktie op handarbeid. Er werd gewerkt met 
kleine ambachtelijke bedrijven. Deze produceerden voor een kleine markt 
in een klein gebied. Tegen konkurrentie van soortgelijke bedrijven in andere 
gebieden werden ze beschermd door de slechte verkeersverbindingen en de 
tolgrenzen tussen de afzonderlijke staten. 
In Amerika ontstond aan het begin van deze eeuw de industriële massapro-
duktie van goederen, onder meer door invoering van de lopende band. Die 
massaproduktie verminderde de kosten, vooral de arbeidskosten. Met min-
der mensen in het bedrijf werd er veel meer geproduceerd. Hierdoor maak-
ten de moderne geautomatiseerde bedrijven een geweldige groei door. Zij 
konden andere bedrijven, die nog niet zo werkten, door hun lagere prijzen 
kapot konkurreren. Naarmate de ekonornische groei vorderde, vereiste de 
massaproduktie een grotere markt van grondstoffen, arbeid en afzet. In de 
Verenigde Staten bestond zo'n markt al, omdat het een groot land is. Maar 
in Europa waren de nationale staten, zoals die tot het eind van de Eerste 
Wereldoorlog zijn gevormd, veel te klein voor de moderne industriële groot-
machten. Al vóór de Tweede Wereldoorlog begonnen ze erop aan te dringen 
dat voor hen de douanegrenzen zouden worden opgeruimd, dat er één han-
delsrecht zou komen en dat overal hetzelfde ekonomische en monetaire be-
leid gevoerd zou worden. De veroveringsoorlogen en het ekonomische be-
leid van Hitler hebben aanvankelijk goed in die behoefte voorzien. Niet 
voor niets kreeg het nazi-regime de steun van grote bedrijven. 

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog moest de Amerikaanse oorlogsin-
dustrie overschakelen op een produktie voor de gewone markt. Omdat de 
binnenlandse markt van de VS al grotendeels verzadigd was, werden in het 
tot Amerikaanse invloedssfeer gemaakte West-Europa nieuwe afzetmarkten 
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gezocht. De 'Marshall-hulp' had mede ten doel om voldoende koopkracht in 
de Westeuropese landen te pompén. Met steun van de Amerikaanse regering 
probeerden Amerikaanse koncerns de Westeuropese markt te veroveren. 
Daarvoor dienden de nationale grenzen en de tariefmuren binnen Europa 
afgebroken te worden, zonder dat men overigens van plan was om hetzelf-
de te doen met de Amerikaanse tolmuren. Die verlangens van de Ameri-
kaanse koncerns vielen voor een deel samen met die van de grote Westeuro-
pese ondernemingen. Voor hen was na de Tweede Wereldoorlog de markt 
voor goedkope grondstoffen en de afzet van industrieprodukten in het on-
derontwikkelde Oost-Europa weggevallen. Enerzijds doordat die landen 
voortaan in een andere invloedssfeer lagen, anderzijds omdat men daar van 
gemeenschapswege overging tot een grootscheepse industrialisatie. Boven-
dien verloren de Westeuropese staten een deel van hun koloniale invloed in 
Afrika, Azië en het Caraibisch gebied. Daardoor bleef er niets anders over 
dan in te stemmen met de Amerikaanse plannen voor West-Europa. Euro-
pees en Amerikaans kapitaal raakten ook steeds verder met elkaar vervloch-
ten in grote multinationale ondernemingen. 

Door het wegvallen van de ekonomische grenzen binnen het gebied van de 
Europese Gemeenschap werd de positie van de multinationals geweldig ver-
sterkt. De handel tussen de lidstaten en de investeringen vanuit het ene land 
in het andere namen sterk toe. Door fusies van grote ondernemingen en het 
overnemen van kleine bedrijven door grote vond een steeds verdere kapi-
taalskoncentratie plaats. Een steeds kleinere machtsgreep beslist daardoor 
over de welvaart en het welzijn van de mensen. Tussen de in die ontwikke-
ling gevormde ekonomische reuzen is de konkurrentie sterk toegenomen. 
Om de snelle vernieuwingen in het produktieproces te kunnen betalen en 
bovendien de kosten zo laag mogelijk te houden, ging men over tot een 'sa-
nering' van de industrie, die gepaard ging met sluitingen en inkrimpingen. 
Zolang de ekonomische groei voortduurde, leidde dat nog niet tot een om-
vangrijke en langdurige werkloosheid. Maar toen die tijd voorbij was kwam 
voor de arbeiders de klap hard aan. Miljoenen arbeiders in de Europese Ge-
meenschap werden werkloos. In deze krisistijd zijn de bedrijven nog minder 
geneigd toe te geven aan eisen zoals hogere lonen, kortere werktijden en be-
tere werkomstandigheden. 

In alle landen van de Europese Gemeenschap sluist de staat een deel van het 
nationaal inkomen in de grote bedrijven. Dat gebeurt in de vorm van belas-
tingfaciliteiten, rechtstreekse subsidies en indirekte subsidies. Die laatste be-
staan uit het voorzien in een infrastruktuur (havens, wegen,ieidingen, e.d.), 
renteloze leningen, onderzoek door universiteiten, het toestaan van een 
royaal afschrijvingsbeleid en zeer winstgevende opdrachten. Slechts in enke- 
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Ie landen, het sterkst in Italië en Groot-Brittannië, is een groot deel van de 
industrie direkt met de staat verbonden en naar verhouding achtergeble-
ven. Het ten ondergaan van deze bedrijven door de vrije konkurrentie zal 
voor die landen een ramp betekenen. Toch zullen de betrokken nationale 
overheden op grond van de Europese verdragen zulke bedrijven niet langer 
in een uitzonderingspositie kunnen houden. Ze zullen gedwongen worden 
om de bijzondere subsidies stop te zetten. 
In de wereldekonomie vormen de negen een imperialistisch blok, dat soms 
samenwerkt met de VS, maar er ook wel ruzie mee maakt over de indus-
triële konkurrentie en de invloed op de markten van de Derde Wereldlan-
den. Aan handelsbelangen in Arabische landen worden de innige kontak-
ten met de Amerikaanse vriend Israel opgeofferd. Ook al konkurreert de 
EG met de VS, de ekonomische politiek heeft vaak doeleinden die net zo 
rechts zijn als die van de VS. Zo probeert men de Oosteuropese Comecon-
landen afzonderlijk te benaderen om ze tegen elkaar uit te spelen en er toe-
gang voor het westers kapitaal te verschaffen. Dat staat in schrille tegen-
stelling tot het kabaal van de Europese Gemeenschap toen aanvankelijk de 
Sovjet-Unie wel met de afzonderlijke Westeuropese landen maar niet met 
hen gezamenlijk overeenkomsten wilde afsluiten. 

2. DE MONETAIRE UNIE 

De voltooiing van de nagestreefde ekonomisch-monetaire unie duurde veel 
langer dan men verwachtte. Dat komt mede doordat er grote ekonomische 
tegenstellingen binnen de Europese Gemeenschap bestaan. Italië raakt 
steeds verder achterop, terwijl West-Duitsland een steeds grotere voorsprong 
opbouwt. Het overschaduwt meer en meer de andere landen, die steeds 
meer ervaren dat het Westduitse sukses ten koste gaat van henzelf. De groei-
ende ongelijkheid van welvaart tussen de negen is dan ook een ernstig pro-
bleem. Dat wordt nog ernstiger als naast Groot-Brittannië, Italië en Ierland 
ook andere landen met een zwakke ekonomie, zoals Spanje, Portugal en 
Griekenland, gaan toetreden. Het lidmaatschap van de Europese Gemeen-
schap berooft ze van de vrijheid om de binnenlandse bedrijven te bescher-
men en door een, linkse ekonomische politiek de koopkracht van de lager 
betaalden te vergroten. De gevolgen daarvan worden nog erger als er een 
stelsel van vaste wisselkoersen komt, zonder dat de kosten daarvan door de 
ekonomisch sterkste landen voor hun rekening worden genomen. 

Door enthousiaste voorstanders van Europese eenmaking is ook vroeger wel 
aangedrongen op een gezamenlijke Europese munt. Maar het streven daar-
naar werd pas aktueel door de instorting van de Amerikaanse dollar, die in 
enkele jaren van f. 3,60 naar f. 2,-- daalde. Die dollar is niet zo maar een 



munt als alle andere. Sinds de tweede wereldoorlog is de dollar het betaal-
middel voor de internationale handel. Dat maakte het de VS mogelijk om in 
de jaren '60 en later hun tekorten op de betalingsbalans - mede een gevolg 
van hun oorlog tegen Vietnam - af te wentelen op Europa. De Westeuro-
pese landen kwamen in financiële moeilijkheden, toen ze voor dezelfde hoe-
veelheid dollars steeds minder konden kopen. Daarom wilden de Europese 
ondernemers graag een soort  Eurodollar,  die kan konkurreren met de Ame-
rikaanse. Zolang dat nog niet lukt, eisen ze tenminste vaste wisselkoersen 
tussen de verschillende Westeuropese geldsoorten. Het op initiatief van de 
Westduitse sociaal-demokratische bondskanselier Schmidt overeengekomen 
Europese Monetaire Stelsel  (EMS)  beantwoordt aan dat verlangen. De  EMS  
is gunstig voor West-Duitsland en de Benelux, maar stuit op tegenstand in 
Groot-Brittannië, Italië en Ierland. Deze landen met een zwakke ekonomie 
en een ongunstige betalingsbalans, hebben de hoogste inflatie. De vaste wis-
selkoersen van de  EMS  verplichten deze landen om hun inflatie gelijk te ma-
ken met die van de ekonomisch sterke landen. 

Wie betaalt die vaste wisselkoersen? Niet een centrale Europese kas. Dat is 
het grote verschil met de verhouding tussen sterke en zwakke provincies 
binnen één land. Binnen Nederland let niemand erop of de betalingsbalans 
van Zuid-Holland veel gunstiger is dan die van Drente, want het wordt toch 
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allemaal verrekend via dezelfde staatskas. In het Europa van de negen moe-
ten daarentegen de aangesloten landen in hoofdzaak zelf maar zien hoe ze 
die vaste wisselkoers betalen. Dat kost hun een onevenredig groot deel van 
hun reserves aan valuta, veel meer dan wat ze aan kompensaties zullen ont-
vangen. Als ondanks dit beleid de wisselkoersen toch eens gaan schuiven 
- en dat zit er dik in - komen ze nog dieper in de put. De negen moeten 
dan samen sterke valuta verkopen en zwakke aankopen. Dit alles dwingt de 
zwakke landen tot geweldige bezuinigingen op de lonen, de sociale uitkerin-
gen, de kollektieve voorzieningen en werkgelegenheidsprojekten. Dit nood-
zaakt alle regeringen in de aangesloten landen - ook als ze linkse bedoelin-
gen hebben - tot het voeren van een rechtse ekonomische politiek. Het is 
niet voor niets dat de slechtbetaalde Engelse arbeiders voortdurend moeten 
staken, ook tegen een regering van de Labour Party. 

De bestrijding van de werkloosheid in het gebied van de Europese Gemeen-
schap blijft vooral een taak van de nationale staten, maar die krijgen er juist 
vanwege die EG nauwelijks kans toe. Jarenlang heeft men het voorgesteld 
alsof de werkgelegenheid zou moeten worden opgelost door een steeds ver-
dergaande ekonomische groei. Die groei zou werk scheppen voor mensen 
die hun baan verloren hadden als gevolg van automatisering of het kapot 
gaan van verouderde bedrijfjes. Steeds meer blijkt dat dit de oplossing niet 
kan zijn. Niet aleleen vanwege de milieuverontreiniging en de schaarste aan 
grondstoffen, maar ook omdat het niets verandert aan de verkeerde verde-
ling van het werk over de mensen. Sommige mensen moeten steeds over-
werken, terwijl anderen langdurig werkloos zijn. Daartegen helpt alleen de 
internationale strijd voor de 35-urige werkweek voor allen. 
In sommige gebieden is er een tekort aan werk, terwijl in andere gebieden 
nog een tekort aan arbeiders bestaat, zelfs nu het slecht gaat met de ekono-
mie. Hoewel er in Europees verband veel wordt gepraat over het probleem 
van deze regionale onderontwikkeling, wordt er veel te weinig aan gedaan. 
Er zijn wel Europese fondsen voor ingesteld, maar die schieten tekort. Aan 
de nationale regeringen is het niet toegestaan om de ekonomie van een 
werkloosheidsgebied te stimuleren met 'kon ku rrentieverva Isende' maatre-
gelen. De positie van de achtergebleven regio's, zoals Noord-Oost Neder-
land, Zuid-West Frankrijk, Zuid-Italië en Ierland, is de afgelopen twintig 
jaar nauwelijks verbeterd. De oorzaak hiervan is dat de ondernemers vrij 
zijn om zelf de vestigingsplaats voor hun bedrijven te kiezen. Bij die keuze 
weegt niet de werkloosheid in een bepaalde streek het zwaarst, maar de te 
verwachten winst. Afgelegen gebieden, zonder goede verkeersverbindingen, 
eigen grondstoffen, goedkope energie of reeds aanwezige sterke bedrijven, 



komen dan niet in aanmerking. Dicht bij grote havens en de vindplaatsen 
van grondstoffen, en langs de verbindingslijnen daartussenin, koncentreren 
de sterke bedrijven zich. In het gebied van de Europese Gemeenschap is er 
een 'industrie-as' ontstaan die loopt van Londen via het gebied tussen Rot-
trdam en Duinkerken naar het Roergebied, en vandaar langs de oevers van 
de Rijn naar de omgeving van Milaan. Bedrijven hebben zelfs de neiging om 
weg te trekken uit gebieden met een tekort aan industrie naar gebieden 
waar het al vol is. 

De industriegebieden zijn de dichtstbevolkte streken van Europa. Toch 
trekken ze ook nog eens werklozen van ver weg aan. Dat leidt tot een 
geweldige woningnood, verkeersoverlast, steeds verdergaande milieuveront-
reiniging en sociale problemen. De nieuwkomers zijn mensen die moesten 
kiezen tussen verhuizen of werkloosheid. Omdat het werk niet naar hen toe 
kwam, moesten zij naar het werk toe komen. Ze worden losgerukt van hun 
gezin, en komen vaak terecht in een gebied met een andere taal en andere 
gewoonten. Als ze zich daar niet snel genoeg aanpassen, geeft dat voedsel 
aan vreemdelingenhaat. Het kan leiden tot het ontstaan van een kloof tus-
sen binnenlandse en buitenlandse arbeiders. Alleen de ondernemers profite-
ren daarvan. 
Eén van de doeleinden van de Europese Gemeenschap is dat de arbeid mo-
bieler wordt, d.w.z. dat arbeiders gemakkelijker over de landsgrenzen kun-
nen verhuizen naar gebieden met veel werk. Trots wordt beweerd dat on-
derdanen van de negen landen vrij zijn om in het hele gebied een baan te 
aanvaarden. Maar dat is meer in het voordeel van de ondernemers, dan in 
hun eigen voordeel. 
Er bestaan wel enkele manieren om een kapitalistisch, dus alleen terwille 
van de winst producerend, bedrijf vrijwillig naar een onderontwikkelde 
streek te krijgen. Ze kunnen er heen worden gelokt in het vooruitzicht dat 
er in zo'n gebied nog meer winst kan worden gemaakt dan in de gebieden 
waar al volop industrie is. Vroeger kwamen ze er wel eens op af als ze de 
arbeiders er een veel lager loon konden betalen. Maar dat wordt tegenwoor-
dig niet meer zo gemakkelijk aanvaard. Tegenwoordig gebeurt het door-
dat de overheid uit de belastingpot een deel van de investeringen kadeau 
geeft of doordat er gratis wegen, havens, Spoorwegen, kanalen en vliegvel-
den worden aangelegd. Dit leidt tot een geweldige toename van de over-
heidsuitgaven. En als het daarmee lukt een filiaal van een groot bedrijf naar 
een onderontwikkelde streek te trekken, is dit filiaal meestal het eerste dat 
wordt gesloten als de zaken slecht gaan of de produktiepiek voorbij is. 
Vrijwillig lukt het dus niet. Daarom zal de overheid de bevdegdheid moeten 
krijgen om een bedrijf te sturen naar een gebied waar dat het hardst nodig 
is. Dat kan het beste door in plaats van partikuliere bedrijven te subsidiëren 
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met dat geld staatsbedrijven te stichten. De opbrengst daarvan komt de ge-
meenschap dan ook ten bate. Zolang dat nog niet voldoende gebeurt, zijn 
er dwingende regels nodig om door een goed spreidingsbeleid het werk 
naar de mensen te brengen. In Nederland heeft elke zwakke aanzet daartoe, 
zoals het vergunningenstelsel van de Selektieve Investerings Regeling en het 
subsidiestelsel van de Wet Investerings Rekening, verzet van de Europese 
Gemeenschap opgeroepen. In een door de rechterzijde en de grote koncerns 
beheerst Europa wordt zowel een nationaal als een Europees spreidingsbe-
leid voor de oplossing van dit vraagstuk onmogelijk gemaakt. 

De ekonomisch sterkere delen van het Westeuropese bedrijfsleven, onder 
leiding van West-Duitsland, zullen alles doen om een verdergaande koncen-
tratie van bedrijven in de industrie-as, met name in het Westduitse deel er-
van, te bevorderen. Door de inflatiebestrijding belangrijker te maken dan de 
werkgelegenheid, de kollektieve voorzieningen en de koopkracht van de 
laagstbetaalden, wordt er een konservatief ekonomisch beleid gevoerd. Het 
vergroot de Westduitse industriële voorsprong. Veel bedrijven in andere lan-
den zullen er aan kapot gaan. Zo'n ontwikkeling leidt tot afbraak van de ar-
beidsintensieve produktiesektoren, om ruimte te maken voor een grootscha-
lige industrie op grondslag van kernenergie en komputers. Een grote werk-
loosheid zou daarvan het resultaat zijn. Zelfs kompensatie van de verloren 
arbeidsplaatsen door uitbreiding van het aantal banen in de dienstverlenen-
de sektor en voor gemeenschapstaken die geen winst opleveren, past niet in 
de visie van de machthebbers in kapitalistisch Europa:Toch is dat kapitalis-
tisch Europa geen onwrikbaar gesloten blok, dat zonder meer aan de West-
duitse verlangens zal blijven voldoen. Het zit er in dat de strijd tussen de 
verschillende delen van het Europese kapitaal zal toenemen, bijvoorbeeld 
doordat Groot-Brittannië zich in de komende jaren door de Noordzee-olie 
een sterkere positie binnen de Europese Gemeenschap kan veroveren. 

4. TEGENMACHT VAN DE ARBEIDERS 

In kapitalistisch West-Europa is de grote meerderheid van de bevolking 
direkt of indirekt afhankelijk van de verkoop van haar arbeidskracht. Dat 
geldt ook voor gepensioneerden, die vroeger gewerkt hebben, voor stude-
renden, die nog moeten gaan werken, en voor huisvrouwen die van het loon 
van hun man afhankelijk zijn. Rechts probeert die grote meerderheid wel 
op te delen door verdeeldheid te zaaien tussen binnenlandse en buitenland-
se arbeiders, werkenden en werklozen, kerkelijken en onkerkelijken, jong 
en oud, vrouwen en mannen, mensen met een hogere en een lagere oplei-
ding, hand- en hoofdarbeiders, heterosexuelen en homosexuelen, e.d. Maar 
gelukkig beseffen al die mensen steeds meer dat zij samen een gemeen- 
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schappelijk belang hebben tegenover de mensen die de produktiemiddelen 
bezitten. Zij vormen samen de arbeidersklasse, die belang heeft bij demo-
kratie, gelijkheid en bestaanszekerheid. Die doelen vereisen dat de fabrie-
ken, grond, banken en andere produktiemiddelen het eigendom worden van 
ons allemaal tezamen, dus de gemeenschap. Socialisatie van de produktie-
middelen is ook de beste garantie voor een eerlijke verdeling van de schaarse 
beschikbare arbeid. Als de arbeidersklasse zich niet laat verdelen, maar eens-
gezind optreedt, zal de toekomst van Europa er heel anders uitzien. 
Het Europa van het kapitaal zal tot het uiterste proberen te voorkomen dat 
de vakbeweging greep krijgt op de sociaal-ekonomische ontwikkeling. Men 
probeert de vakbonden te laten stuk lopen op nationale verschillen, op on-
doorzichtige Europese regelingen en instellingen en op vrijblijvende advie-
zen aan de Europese Kommissie. Niet voor niets is er in de afzonderlijke 
landen geen gelijkluidend arbeidsrecht en verschillen de lonen en arbeids-
voorwaarden nog steeds sterk. Bij de strijd voor de 35-urige werkweek roe-
pen de nationale regeringen dat die alleen op Europees niveau kan worden 
ingevoerd, en door de Europese instellingen wordt gezegd dat dit juist een 
nationale zaak is. Dit alles dwingt de Westeuropese arbeidersbeweging in 
verzet te komen en een tegenmacht te vormen. Zij zal een ekonomisch pro-
gram voor de arbeiders moeten uitwerken tegenover het ekonomisch pro-
gram van het kapitaal, dat tot nu toe wordt uitgevoerd. En zij zal net zo 
eensgezind over de grenzen heen moeten optreden als het kapitaal nu al een 
kwart eeuw doet. In toenemende mate worden door arbeiders uit verschil-
lende Europese landen en door hun organisaties gemeenschappelijke akties 
gevoerd: voor behoud van werkgelegenheid, voor rechtvaardiger sociale ver-
houdingen en bovenal voor zeggenschap. Vooral de suksesvolle bezetting 
van Enka-Breda, van 18 tot 23 september 1972, waarbij de arbeiders van de 
AKZO-vestigingen in verschillende landen solidair waren, heeft een flinke 
stoot gegeven aan deze samenwerking. Maar er is de komende jaren nog heel 
wat meer nodig. 

Er zal een hechte samenwerking tot stand moeten komen tussen arbeiders 
in de afzonderlijke bedrijven en instellingen, vakorganisaties en bewegingen 
met een meer emancipatorisch karakter, zoals de vrouwenbeweging en orga-
nisaties van jongeren en soldaten. Daarbij zal politieke ondersteuning op 
Europees niveau onmisbaar zijn. Dat zal ook moeten gebeuren in het Euro-
pese Parlement. De beste regelingen, die door de strijd van de arbeidersbe-
weging zijn afgedwongen, zullen in wettelijke regelingen moeten worden 
vastgelegd. Maar het zal alleen slagen als de Europese politiek uitdrukking is 
van de aktie aan de basis. / 
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Binnen de westerse samenleving zijn de laatste jaren ontwikkelingen te sig-
naleren, waarbij de staat in versterkte mate zijn macht uitbreidt om de be-
volking te kunnen kontroleren. Aantasting van demokratischr rechten en 
vrijheden ten opzichte van individuele personen en groepen uit de bevol-
king vindt steeds vaker plaats. Dit is geen toevallig verschijnsel. De maat-
schappelijke tegenstellingen nemen door de stijgende werkloosheid, de in-
flatie, de daling van de koopkracht en de afbraak van de sociale voorzie-
ningen toe. De mensen voelen zich in hun levensvoorwaarden verder be-
perkt. Daardoor komen ze in verzet tegen het systeem dat daarvoor verant-
woordelijk is: De kapitalistisch geordende maatschappij. 
Maar juist met zo'n krisis heeft men helemaal geen behoefte aan politieke 
oppositie tegen de maatschappelijke orde. De staat beschouwt deze opposi-
tie als een potentieel gevaar voor zijn bestaan en dat van de nationaal en in-
ternationaal georganiseerde belangengroepen, die in deze maatschappij 
de dienst uitmaken. 

Uitbreiding machtsmiddelen 

Om de politieke en maatschappelijke oppositie monddood te maken breidt 
de staat haar arsenaal aan machtsmiddelen uit. Vooral de Bondsrepubliek 
Duitsland is hier een voorbeeld van. Onder het mom van terrorisme-bestrij-
ding worden de demokratische rechten teruggedraaid. Van staatswege vindt 
er een georganiseerde heksenjacht op en brandmrking van de linkse bewe-
ging plaats. De censuur is verscherpt en vele mensen zijn slachtoffer van de 
Berufsverbote en Radi kalenerlasse. De Verfassu ngsschutz (de Westduitse 
BVD) is enorm uitgebreid. Bij demonstraties, zoals in september 1978 in 
Kalkar tegen de snelle kweekreaktor, wordt heel het staatsapparaat in wer-
king gezet. Eerder lokte de politie bij demonstraties tegen kernenergie in 
Brockdorf (Duitsland) en Malville (Frankrijk) ware veldslagen uit. 
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Ook in Nederland doen zich dergelijke ontwikkelingen voor. Voor de 
machtsuitoefening past de staat de wetgeving aan en worden maatregelen 
uitgevaardigd, zogenaamd om de openbare orde en veiligheid te handhaven. 
In de praktijk komt dat neer op uitbreiding van de bevoegdheden van het 
politie-apparaat. Eén van de wetten die daartoe is voorbereid is de wet 'wa-
pens en munitie'. Deze geeft elke politie-ambtenaar de mogelijkheid wille-
keurig vervoermiddelen te doorzoeken, bagage te kontroleren, mensen te 
fouilleren, administraties te onderzoeken, alle plaatsen te betreden, 'indien 
dit redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak met betrekking tot hun 
taak tot deze wet nodig is'. Een bijzonder gevaarlijke zaak als de politie als 
het ware een blanko volmacht krijgt zich tegen elke onschuldige burger te 
keren. 
Naast verruiming van bevoegdheden is de militarisering van het politie-appa-
raat een verontrustend verschijnsel. Als paddestoelen rijzen de laatste tijd 
bijzondere politie-eenheden als scherpschuttersbrigades, mobiele eenheden, 
anti-terreurbrigades, buro's bijzondere opdrachten, arrestatieteams met op-
dracht te doden (zaak Breukelen) de grond uit. Deze zijn volkomen op mili-
taire leest geschoeid, voorzien van steeds zwaardere wapens, zonder dat er 
van enige demokratische kontrole via de volksvertegenwoordiging sprake is. 
Gewelddadige, razzia-achtige politie-akties, zoals die plaats hebben gevon-
den in de woonwijken van etnische en sociale minderheidsgroeperingen als 
Zuid-Molukkers, woonwagenbewoners, zigeuners, met inschakeling dikwijls 
van legeronderdelen als de Koninklijke Marechaussee, geven aan dat de staat 
wat optreden betreft steeds ruimere grenzen trekt ten aanzien van de be-
volking of groepen daaruit. Groepsverdenking op grond van bijvoorbeeld 
huidskleur blijkt meer en meer uitgangspunt van handelen te zijn. 
Naast bevolkingsgroepen worden ook individuele personen bij voorbaat in 
krimineel opzicht verdacht gemaakt. De Duitse ontwikkelingen staan voor 
de Nederlandse gezagsdragers kennelijk model. Het is ook niet toevallig dat 
naast verruiming van macht steeds meer om uitbreiding van politiekracht 
wordt gevraagd. Aan de wijze waarop het apparaat maatschappelijk  fun  ktio-
neert wordt daarbij nauwelijks aandacht geschonken. Men verwijst hierbij 
dan onder andere naar de maatschappelijke onveiligheid en toenemende kri-
minaliteit. Uit een ruim een jaar geleden gehouden onderzoek bleek dat de 
zogenaamde zware geweldsmisdrijven sinds 1966 in verhouding tot andere 
vormen van kriminaliteit nu juist geen toename van betekenis te zien ga-
ven. 
Negatieve ontwikkelingen zijn ook de opslag van en gebruik van persoonsge-
gevens in geautomatiseerde registratiesystemen: de databanken. Over tien-
duizenden Nederlanders is door de Binnenlandse Veiligheids Dienst en de 
plaatselijke inlichtingendiensten van de rijks- en gemeentepolitie informatie 
verzameld in de politieregisters. Die mensen hebben daar geen weet van en 
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kunnen om die reden hiertegen niet in beroep gaan. De BVD en de plaatse-
lijke inlichtingendiensten zijn feitelijk onkontroleerbaar. Een ernstige aan-
tasting van de persoonlijke levenssfeer zijn ook de landelijke meldingsfor-
mulieren, die de politie gebruikt. Hierop staan ras- en typemerken als jood, 
neger, homo/lesbisch, bisexueel, zigeuner, gastarbeider. 

Europese ontwikkelingen 

Op Europees niveau wordt een aantal van deze ontwikkelingen in de af-
zonderlijke staten gekoördineerd en op elkaar afgestemd. Zo zien we dat 
de gelijkschakeling van Europese politie-apparaten al jaren wordt voorbe-
reid, zoals blijkt uit gemeenschappelijk optreden en het uitwisselen van el-
kaars gegevens. De komputers met persoonsgegevens van de politie zijn aan 
elkaar gekoppeld. De grote animator hierbij is de Bondsrepubliek Duitsland. 
Een ander voorbeeld van Europese repressie is het Europese verdrag tot be-
strijding van het terrorisme. Sinds de negentiende eeuw is het politiek asyl-
recht een kenmerkend punt van de rechtsstaat. Dit verdrag wil breken met 
de traditie om politieke vluchtelingen niet uit te leveren. Bepaalde begrip- 
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pen worden zeer vaag omschreven. Na aanvaarding van het verdrag zouden 
personen uitgeleverd kunnen worden, die bijvoorbeeld bij een snelle kweek-
reaktor hebben gedemonstreerd. Misbruik door landen die het niet erg 
nauw nemen ten aanzien van de rechtszekerheid voor de burger wordt daar-
door in de hand gewerkt. Ook bedrijfsbezettingen kunnen volgens de Con-
ventie worden aangemerkt als niet-politieke misdrijven. Hierdoor kunnen 
buitenlanders die aan een dergelijke aktie deelnemen eventueel worden uit-
geleverd met kans op zware straffen. Hetzelfde zou kunnen gebeuren met 
buitenlandse studenten die een ambassade van hun land bezetten. Een ty-
perend punt is ook dat in het Europese verdrag het begrip 'terrorisme' niet 
gedefinieerd is met als gevolg interpretatiemogelijkheden naar willekeur. 
Een tijd terug is de Nederlandse ministerraad al akkoord gegaan met een 
wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en 
de Uitleveringswet, dat dient ter uitvoering van Europese verdragen en 
Beneluxverdragen over de overdracht van strafvervolging en bestrijding van 
terrorisme. 

Stellingname PSP 

De toenemende repressie wordt vaak gerechtvaardigd door te wijzen op de 
noodzaak om de samenleving te beschermen tegen daden van politiek g&h-
spireerd geweld, die aangeduid worden als terrorisme. De PSP is van mening 
dat dit argument voornamelijk dient als alibi. De werkelijke achtergrond 
voor de toenemende repressie moet gezocht worden in de kapitalistische 
krisis, de vrees van de machthebbers voor ingrijpende veranderingen van on-
der op en de behoefte om al te radikale maatschappijkritiek tot zwijgen te 
brengen. 

Een van de voornaamste doelstellingen van de PSP is steeds geweest en is 
nog de uitbreiding van de demokratische rechten en vrijheden, van de mo-
gelijkheden tot zelfbeschikking van de bevolking, en de demokratische kon-
trole op bestuurders. In dat kader past een grote waakzaamheid en extra 
aktiviteit nu bestaande demokratische rechten en vrijheden van individuen 
en groepen worden bedreigd door een tendens naar toenemende repressie 
in heel West-Europa. Hiervoor wenst de PSP ook in Europees verband aktie 
te voeren met andere progressieve krachten. 
De PSP verwerpt elke uitbreiding van machtsmiddelen die bestaande bur-
gerlijke vrijheden, rechten en waarborgen daarvoor inperkt. De vrijheden 
en waarborgen, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de rechten 
van de mens en de Europese conventie betreffende mensenrechten, bestaan 
ook nu al voor een groot deel slechts in theorie. Zij dienen niet te worden 
ingeperkt maar uitgebreid. 
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EG en 
1 

ontwikkelingssari- ~., n,..-.....-i 

Het zal duidelijk zijn dat de politiek van de Europese Gemeenschap op het 
gebied van de ontwikkelingssamenwerking nauwelijks kan verschillen van 
de afzonderlijke lidstaten op dit gebied. Bovendien, voorzover er onder-
linge verschillen zijn, wordt er hard gewerkt om die kleiner te maken. 
Dat gebeurt door het beleid van de lidstaten te koördineren en gelijk te 
trekken. Zowel bij het ontwikkelingsbeleid in engere zin als bij de stand-
punten die de lidstaten in internationale organisaties innemen is dat het 
geval. De onderdelen handelspolitiek en landbouwbeleid moeten in de EG 
wel gemeenschappelijk zijn, omdat dat zuivere bevoegdheden van de EG 
zijn. Het verdrag van Rome, de grondslag van de EG, schrijft bovendien 
voor dat het beleid gemeenschappelijk moet zijn als er 'een bijzonder be-
lang voor de gemeenschappelijke markt' aanwezig is. Op grond hiervan 
wordt ook de ontwikkelingssamenwerking steeds meer een Europese zaak. 
Pogingen van afzonderlijke lidstaten zoals Nederland om het ontwikke-
lingsbeleid wat progressiever te maken krijgen hierdoor steeds minder kans. 

Nederland draagt rechtstreeks en aanzienlijk bij aan de EG-fondsen voor 
ontwikkelingshulp. Op de Nederlandse begroting voor 1979 was dat 204. 
miljoen gulden. Het meeste EG-geld voor ontwikkelingsdoeleinden loopt via 
het Europees Ontwikkelingssfonds. Dit geeft ongeveer 1 miljard rekeneen-
heden per jaar uit. Dit is volgens de huidige koers zo'n 2,7 miljard gulden. 
Het fonds werkt met drie perioden. De bestemming van de gelden was in 
het kader van de derde periode: 34 procent voor agrarische produktie, 
6 procent voor industriële produktie, 37 procent voor infrastruktuur, 15 
procent voor sociale hulp, en 8 procent voor diversen, waaronder noodhulp. 

Met veel landen in de Derde Wereld heeft de EG samenwerkings- en han-
delsakkoorden gesloten: de associatieverdragen. Verreweg de meeste hulp 
wordt op grond van deze verdragen gegeven. Een klein deel is zelfstandige 



hulp: voedselhulp, hulp aan niet-geassocieerde landen, rechtstreekse hulp 
aan instellingen buiten de regering daar om. 

Van de associatieverdragen van de Europese Gemeenschap met landen in de 
Derde Wereld is het verdrag van Lomé verreweg het belangrijkste. Naast dit 
verdrag zijn er nog associaties met Noordafrikaanse landen, Arabische 
Staten en met Israël. Het verdrag van Lomé is ook een goede illustratie van 
hoe alles werkt. Het verdrag trad in 1976 in werking met 46 geassocieerde 
staten. Inmiddels zijn dit er 55. Ze liggen in Afrika, het Caraïbische gebied 
en de Stille Oceaan. De aangesloten landen worden daarom ook wel ACP-
landen genoemd:  African,  Caribean,  Pacific.  De meeste zijn Afrikaanse 
landen, namelijk 42. Sterker nog: 98 procent van de totale bevolking van 
de 55 ACP-landen woont in Afrika. Van de overige zijn zeven staten 
Caraibisch, zes ervan liggen in de Stille Oceaan. Omgekeerd is bijna geheel 
Afrika geassocieerd. Alleen Angola en Mozambique aarzelen nog. Zuid-
Afrika, Namibië en Rhodesië vallen er uiteraard buiten. 

Van de 55 ACP-landen zijn er 53 voormalige koloniën. Daarbij zijn 26 
Britse, 15 Franse, 2 Brits-Franse, 3 Belgische, 3 Portugese en van Spanje, 
Italië en Nederland elk één. Slechts twee ACP-landen zijn geen koloniën ge-
weest. Heel wat van deze landen waren voor het verdrag van Lomé al jaren 
geassocieerd met de EG. Het is te betwijfelen of hen dat voordeel oplever-
de. Cijfers over de ontwikkeling van het bruto nationaal produkt per hoofd 
van de bevolking in die jaren geven hetzelfde beeld te zien als die voor de 
Afrikaanse landen, die toen niet geassocieerd waren. Hun invoer in de EG 
ontwikkelde zich toen zelfs slechter dan die van de niet-geassocieerde 
Afrikaanse landen. De voordelen van zo'n associatie voor een land uit de 
Derde Wereld zijn dus problematisch. 

Het verdrag van Lomé hield zeker verbeteringen voor de geassocieerde 
landen in, vergeleken met eerdere verdragen. Maar het blijft zeer voordelig 
voor de landen van de Europese Gemeenschap. Enkele voorbeelden: er is 
geen recht op nationalisatie van buitenlandse ondernemingen. De ACP-
landen mogen niet deelnemen aan akties van producenten, die de aanvoer 
naar de EG zouden beperken. De vrije toegang tot de Europese markt voor 
produkten uit ACP-landen geldt niet voor produkten van de gemeenschap-
pelijke marktordening van de EG. Er is een systeem (Stabex) ontwikkeld 
om de inkomsten van de ACP-landen enigszins op peil te houden. Dit 
Stabex-systeem werkt soms gunstiger bij niet-bewerkte produkten dan bij 
bewerkte. Hierdoor wordt veredeling in de ACP-landen tegengegaan. 

De betekenis van het verdrag van Lomé is dan ook het garanderen van de 
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toevoer van grondstoffen uit de ACP-landen naar de EG. En dat ook nog 
tegen lage prijzen. Preferenties, het Stabex systeem en de deelnemingen van 
ondernemingen uit de EG-landen in de winning van grondstoffen zorgen 
daarvoor. Op deze wijze handhaven de EG-landen een speciale band met 
een groot deel van hun voormalige koloniën, vooral in Afrika. De voordelen 
hiervan voor deze oud-kolonies beperken zich grotendeels tot de rijke 
bovenlaag daar. 

In het kader van de Verenigde Naties brengen de ontwikkelingslanden ge-
zamenlijk hun overigens bescheiden wensen naar voren. Diverse regelingen 
van het verdrag- van Lomé voldoen daar absoluut niet aan. Bovendien ver-
zwakken de voordeeltjes van het verdrag de solidariteit binnen de groep 
ontwikkelingslanden. Binnen de Verenigde Naties vinden besprekingen 
over ontwikkelingssamenwerking plaats op de UNCTAD, de wereldkonfe-
rentie voor handel en ontwikkeling. Op de UNCTAD lagen de EG-landen 
dwars bij de vorming van een gemeenschappelijke buffervoorraad voor 



grondstoffen. Evenzo bij de oplossing van het schuldenprobleem van de 
Derde Wereld. Binnen de VN is gesproken over het handvest over ekono-
mische rechten en plichten van staten. De ontwikkelingslanden wilden 
daarin vastleggen dat alle ontwikkelingslanden door de rijke landen 
hetzelfde behandeld moesten worden. De EG-landen verklaarden zich hier-
tegen. Ook wilde de EG de wederkerige voorkeursbehandeling niet af-
schaffen. Deze houdt in dat een laag tarief op invoer in de EG vanuit ont-
wikkelingslanden alleen mogelijk is als er ook een laag tarief geldt op invoer 
vanuit de EG naar die ontwikkelingslanden. 

De neo-koloniale banden van de EG-lidstaten met hun vroegere koloniën 
zijn een nog profijtelijker voortzetting van de oude koloniale verhoudingen. 
Alleen doen ze het nu gezamenlijk. Vooral voor West-Duitsland heeft dit 
grote voordelen. Sinds 1918 had dit geen kolonies meer. Bij het verdrag 
van Versailles moest Duitsland al zijn kolonies zoals Kameroen, Zuid-West-
Afrika, Tanganjika, Samao prijsgeven. In het kader van de EG heeft de 
Bondsrepubliek nu weer een gelijkwaardige positie in de Derde Wereld be-
vochten. De hoogontwikkelde kapitalistische ekonomie van West-Duitsland 
heeft een gebied dat goedkoop grondstoffen levert en massaprodukten af-
neemt nodig. Het is wellicht een van de belangrijkste funkties van de 
Europese Gemeenschap dat het West-Duitsland hier aan geholpen heeft. 
In de jaren 1942-1944 vervulden grote delen van Oost-Europa die rol voor 
de Duitse ekonomie. Nu doet Afrika dat. 

Volgens de PSP moet hulpverlening gericht zijn op sociaal-ekonomische be-
vrijding van de volkeren in de Derde Wereld. Daarom is het van belang tel-
kens na te gaan wat voor effekt de hulp heeft en bij wie ze terecht komt. 
Hulp die gegeven wordt aan landen met een ontwikkeling die in min of 
meer socialistische richting gaat, zal eerder aan de sociaal-ekonomische be-
vrijding van het volk kunnen bijdragen dan die aan landen met (ultra)-
rechtse of zelfs fascistische diktatuur. Vooral bij de tweede groep landen zal 
de hulp slechts via verzetsbewegingen of andere socialistische groepen ge-
geven moeten worden. Belangrijk zijn projekten die bijdragen aan anti-
imperialistische bewustwording en machtsvorming en aan de sociaal-ekono-
mische bevrijding. Te denken valt hierbij aan steun aan onafhankelijke vak-
bonden, boerenbewegingen, koöperaties en dergelijke. 
De PSP heeft voorkeur voor projekten die landen minder afhankelijk maken 
van het internationale kapitaal. Geen ontwikkelingshulp mag gegeven wor-
den in de vorm van gebonden hulp, tenzij het gaat om het krijgen van nood-
zakelijke voorwaarden om de hulp - ondanks korrupte regeringen - op de 
juiste plaats bij de juiste mensen te laten komen. Leningen mogen niet als 
ontwikkelingshulp worden verstrekt. 
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De Europese Gemeenschap vormt een ekonomische Organisatie en niet een 
militaire. Maar de EG speelt wel degelijk een zekere rol op militair gebied. 
De toenemende Europese integratie betekent onvermijdelijk ook politieke 
integratie en daardoor militaire integratie. Het is niet toevallig dat de groep 
lidstaten van de Europese Gemeenschap steeds meer samenvalt met het 
Europese deel van de NAVO. Sinds de toetreding tot de EG van Groot-
Brittannië, Denemarken en Ierland in 1973 zijn acht van de negen lidstaten 
van de EG ook lid van de NAVO. In totaal zijn er dertien Europese landen 
bij de NAVO aangesloten. Wanneer Griekenland, Portugal en Spanje lid 
worden van de EG zullen tien van die dertien tevens tot de Europese 
Gemeenschap behoren. 
Begin vijftiger jaren is er in West-Europa gewerkt aan een Europese Defensie 
Gemeenschap (EDG).De Franse minister  Pleven  lanceerde in 1951 daar een 
plan voor. In zijn opvatting moest in de EDG wel plaats zijn voor de oude 
vijand West-Duitsland, maar Frankrijk en wellicht Groot-Brittannië zouden 
de leidende mogendheden moeten zijn. De EDG zou eenzelfde opzet 
moeten hebben als de EGKS, de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal die in 1951 tot stand kwam. De EDG zou de Europese poot moeten 
worden onder de NAVO. De Verenigde Staten wensten een volstrekt ge-
lijkwaardige positie van West-Duitsland in de EDG. Daarmee stond of viel 
de EDG voor hen. Voor de Fransen dreigde de EDG zo een instrument te 
worden van Amerikaans-Duitse overheersing in Europa. In augustus 1954 
werd het EDG-plan in het Franse parlement op het laatste nippertje wegge-
stemd door een meerderheid van onder meer Gaullisten en kommunisten. 

Binnen de huidige NAVO bestaan er afzonderlijke kombinaties van Euro-
pese landen. Deze hebben als doel de bewapening van de afzonderlijke 
staten meer op elkaar af te stemmen. Sinds 1968 bestaat de Eurogroep uit 
tien leden: Groot-Brittannië Noorwegen, Denemarken, West-Duitsland, 



Nederland, België, Luxemburg, 
Italië, Griekenland en Turkije (dus 
Frankrijk, Portugal en IJsland niet). 
Het doel van deze Eurogroep is 
rationalisatie op bewapeningsge-
bied. Sinds 1976 is er ook de On-
afhankelijke Europese Programma 
Groep. Deze bestaat uit de tien le-
den van de Eurogroep plus Frank-
rijk. De programmagroep beoogt 
een grotere samenwerking op het 
gebied van de wapenaanschaf. De 
onderlinge taakverdeling en geza-
menlijke investeringsprogramma's 
van de Europese leden van de 
NAVO zijn bedoeld om enerzijds 
aan de 'NAVO-verplichtingen' te 
blijven voldoen en anderzijds de 
bewapeningslasten niet te erg op te 
laten lopen. De onderlinge afhanke-
lijkheid neemt er evenwel sterk 
mee toe. 

In het kader van de EG wordt de bewapening benaderd vanuit de ekono-
mie. Binnen de Europese Gemeenschap streeft men naar een gemeenschap-
pelijk industriebeleid, ook op het gebied van de wapenproduktie. Dit komt 
naar voren in het rapport Tindemans. De Nederlandse defensienota 1974 
van Vredeling bepleit hetzelfde met nadruk. De Europese Kommissie en 
anderen zien in de samenwerking bij de bewapening een bijdrage tot het 
proces van eenmaking van de EG. Het perspektief is een Europese defensie-
industrie. De samenhang daarvan met het streven naar rationalisatie en har-
monisatie op bewapeningsgebied van de Eurogroep en de Onafhankelijke 
Europese Programma Groep van de NAVO zal ieder duidelijk zijn. 

Bij de uitbreiding van de EG in 1973 voerde men het begrip 'Europese 
identiteit' in. Als mogelijke invullingen van dit begrip worden overwogen: 
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ue supermacht, de neutrale macht en de civiele macht. Nederland kiest voor 
het civiele Europa. Dit komt overeen met de Atlantische visie, die West-
Europa uitdrukkelijk als een onderdeel beschouwt van een groter Atlan-
tisch geheel. In deze opvatting zullen welvaart en vrijheid in het verenigd 
West-Europa voor de rest van de wereld een voorbeeldwerking hebben. Het 
verenigd West-Europa moet een aktieve rol in de wereldpolitiek spelen. 
Het veiligheidsbeleid moet daarbij gebaseerd blijven op de Amerikaanse 
kernwapens. 
Het neutrale Europa strekt zich uit tot heel Europa. Het is gericht op een 
veiligheidssysteem voor geheel Europa, dus ook het Sovjetblok. Hierbij 
blijft men denken binnen de status-quo tussen Oost en West. 
De supermacht Europa zou wel over een zelfstandige Europese kernmacht 
beschikken en dus losser van de Verenigde Staten staan. Die zelfstandige 
Europese kernmacht lijkt ver weg, maar is toch niet zo theoretisch. Twee 
leden van de EG hebben immers al eigen kernwapens: Groot-Brittannië en 
Frankrijk. Verder is er binnen de EG een groeiende beduchtheid over 
afspraken tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie om elkaars grond-
gebied niet met kernwapens te bestoken. Sommigen vrezen dat bij een kern-
oorlog West-Europa door de kernwapens van beide grootmachten in een 
puinhoop wordt veranderd. Daardoor is men geneigd te streven naar een 
zelfstandige Europese afschrikkingsmacht met kernwapens en al. Zo heeft 
EG-kommissaris Vredeling nog onlangs een lans gebroken voor een West-
Europese kernmacht. 

Bij geen van deze drie mogelijkheden voor Europa is sprake van werkelijk 
revolutionaire veranderingen op het gebied van bewapening en maatschap-
pijstruktuur. Dat ligt ook wel voor de hand. Want zowel de ekonomische 
integratie in het kader van de EG als de politiek-militaire samenwerking in 
het kader van de NAVO is de vrucht van een angst, die leidende kringen in 
de westelijke wereld in 1945 beheerste. De angst namelijk, dat socialistische 
veranderingen in Westeuropese landen het oude vertrouwde kapitalistische 
wereldbeeld zouden schokken. 

Voor de PSP gaat het natuurlijk niet om de keuze tussen Atlan)tisch of 
Europees militarisme. Onze partij heeft altijd gepleit voor desnoods eenzij-
dige ontwapening en voor eenzijdige stappen tot ontwapening om op die 
manier een breekijzer te zetten in de internationale keten van bewapenaars. 
Daarnaast heeft de PSP geijverd voor beperkte stappen op dit gebied, zoals 
het kernwapenvrij maken van Centraal Europa: Tsjecho-Slowakije, DDR 
en West-Duitsland. Het uiteindelijke resultaat van het streven naar Euro-
pese veiligheid, zoals dat in de slotakkoorden van Helcinki is verwoord, 
wordt door de PSP als uiterst mager beschouwd. 
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Vooropgesteld moet worden dat er van één Europese energiepolitiek binnen 
de EG nooit sprake is geweest. De Europese Kommissie heeft zich wel met 
de problematiek bezig gehouden. Maar de verschillende landen van West-
Europa volgen hun eigen weg. 

De Europese energiesituatie 

De energiesituatie van Europa wordt grotendeels bepaald door de geringe 
beschikbaarheid van energie in verhouding tot het huidige verbruik. Tot 15 
jaar geleden werd in West-Europa zo goed als geen olie en gas gevonden. De 
huidige vondsten kunnen slechts een deel van het verbruik dekken. Ook 
uranium komt in West-Europa niet veel voor. Onvoldoende in ieder geval 
voor de ambitieuze plannen die er op dit gebied in de meeste landen en bij 
de Europese Kommissie bestaan. Steenkool vormde lange tijd de belang-
rijkste energiebron. Toch werd het in de 50er en 60er jaren verdrongen 
door olie en gas. 

Door de vondst van zeer goedkoop te produceren olie in het Midden-Oosten 
in de 30er jaren kon de olieprijs laag worden. De oliemaatschappijen pro-
beerden bovendien steenkool van de markt te drukken. Hiertoe werd de 
prijs van benzine, dat als brandstof voor auto's betrekkelijk onvervangbaar 
was naar verhouding relatief hoog gehouden. De zo gemaakte extra winst 
maakte het mogelijk de stookolie, het vervangingsprodukt voor steenkool, 
zeer goedkoop aan te bieden. Daarmee werd de overschakeling op olie sterk 
gestimuleerd. 

Door de lage prijs van olieprodukten vormden de energieko'sten een gering 
deel van de produktiekosten. Vervangen van menselijke arbeid door energie-
verbruikende machines was aantrekkelijk. Energiebesparende investeringen 



werden niet rendabel. Dit werkte een snelle stijging van het energieverbruik 
in de hand. 
Een andere ontwikkeling die een stijging veroorzaakte, was het snel toe-
nemende autogebruik. Aan deze snelle stijging kon alleen maar door de olie 
tegemoet gekomen worden. 

Gevolgen in Nederland 

Met de politiek van lage olieprijzen werd de steenkolensektor platgedrukt. 
Van beperkte olievoorraden was in deze tijd geen sprake. De regeringen 
keken niet verder dan de neus van de informatie die de oliemaatschappijen 
hen verschaften. 
In Nederland betekende deze regeringspolitiek, in het kader van de Euro-
pese sanering van de steenkoolsektor, sluiting van de Nederlandse steen-
kolenmijnen. Als minister van Economische Zaken in het Kabinet Cals 
heeft Den Uyl nog een blauwe maandag hieraan mogen meewerken. Hij 
beloofde toen dat extra werkloosheid, in Limburg voorkomen zou worden. 
Natuurlijk is dat niet uitgekomen. Hier raakt de energiepolitiek aan de 
regionale politiek van de Europese Gemeenschap. De sluiting van de steen-
koolmijnen was een offer aan de oliemaatschappijen, maar ook aan andere 
EG-landen met kolenmijnen. Een offer voor de Europese samenwerking. 
De gebieden die door zulke saneringsronden getroffen worden, kunnen in 
het kapitalisme meestal niet effektief geholpen worden. 

Een geval van 'samenwerking':  Euratom  

Een voorbeeld van een mislukken van samenwerking binnen de EG is op 
energiegebied de  Euratom.  In 1957 werd het  Euratom-verdrag gesloten met 
de bedoeling om gezamenlijk kernenergie te ontwikkelen. Het verdrag 
tussen de bezetters van Duitsland verbood enig onderzoek naar nukleaire 
technologie binnen de bezettingszones. Dit had beter zo kunnen blijven. 
Maar in 1955 gaven Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS aan de Bonds-
republiek de volledige staatssouvereiniteit. Minister voor kernenergie werd 
Franz-Josef Strauss. 
Frankrijk deed het edelmoedige aanbod te helpen. Aan  Euratom  werd de 
ontwikkeling van een van de reaktortypes, waar men toen aan bezig was, 
overgedragen. Mocht hierover aanvankelijk enige blijdschap ontstaan zijn, 
al spoedig bleek dat dit reaktortype de nadelen van alle andere types tege-
lijk had. 

Naast  Euratom  werkten Frankrijk en West-Duitsland elk aan eigen onder-
zoek naar kernenergie. 
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De oorzaak hiervan was dat West-Duitsland en Frankrijk liever zelf een 
sterke positie opbouwden. Hun industrieën wilden de vette kluif voor zich 
alleen. Met elkaar en met de kleinere EG-landen wilden ze niets te maken 
hebben. In deze tijd dacht men dat er binnen tien jaar met de kernenergie 
schatten geld verdiend kon worden. 

In Frankrijk bouwde De Gaulle aan zijn droom van een ekonomisch en 
militair sterk en onafhankelijk Frankrijk. Dit liet zich alleen met Europese 
samenwerking rijmen als daar voor Frankrijk voordelen aan verbonden 
waren. 
Een soortgelijk beeld geeft de Bondsrepubliek te zien. Maar er zijn hier 
nog een aantal bijzondere oorzaken die de Westduitse run op de kernenergie 
versterkten. In de eerste wereldoorlog waren de Duitse pogingen tot het op-
bouwen van eigen oliemaatschappijen definitief gestrand. De steenkool was 
een bedrijf dat slechts op nationaal niveau georganiseerd was. Duitsland be-
zat geen internationale industrie in een sleutelsektor als het energiegebied. 
Zodra zich daartoe via kernenergie de mogelijkheid voordeed, werd er bij-
zonder gretig op ingehaakt. 
Een tweede reden voor de snelle aanpak van de kernenergie was het West-
duitse streven naar een eigen atoomtechnologie. De mogelijke versterking 
van haar militaire kracht heeft hierbij een rol gespeeld. Dat wordt bevestigd 
door de latere uitspraak van de toenmalige minister voor kernenergie, F.J. 
Strauss, voor een Westduitse atoommacht. 
Nog voor het eigenlijk was toegestaan begon West-Duitsland in 1954 onder 
dekmantel de voorbereiding van nukleair onderzoek. En in 1955 ging men 
er meteen op los. Het eerste programma voorzag in de direkte bouw van 
kommerciële centrales zonder proefmodellen. Dat is gelukkig niet doorge-
gaan. De meeste zijn niet gebouwd, geen enkele heeft gewerkt. 
Ook de Franse onderzoekingen naar de verschillende reaktortypes liepen 
vast. Uiteindelijk bleef over het gasdiffusie-projekt in Frankrijk, een met gas 
gekoeld hogetemperatuurreaktor, en in West-Duitsland de met natrium ge-
koelde snelle kweekreaktor. Aan dit laatste projekt in Kalkar werkt Neder-
land ook mee. Geen van beide procedees zijn nu kommercieel in produktie, 
maar ze worden nog verder onderzocht. 
Over voortzetting van het  Euratom-programma werd de daarop volgende 
jaren steeds weer moeizaam onderhandeld. Onder druk van de kleine EG-
landen suddert het nu al jaren op een zacht pitje voort. 

Europa en de energiekrisis 

De energiekrisis van 1973 heeft het energiebeleid in EG-verband weer wat 
leven ingeblazen. De Amerikaanse minister Kissinger riep op tot een geza- 
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menlijk verweer van de verbruikerslanden (en hun oliemaatschappijen) 
tegen de OPEC. Dat heeft geleid tot topoverleg tussen de grote, rijke kapi-
talistische landen. De Nederlandse regering probeertvia de EG hierbij een 
voet tussen de/ deur te krijgen. Ze hoopt dat de EG daardoor ook wat in 
aanzien zal stijgen. 

Na de energiekrisis heeft de Europese Kommissie een prognose gemaakt van 
de te verwachten energiebehoefte plus voorstellen om daarin te voorzien. 
Aan kernenergie werd in deze prognose groot belang toegekend. Vijftig pro-
cent van de elektriciteitsvoorziening zou in 1985 met kernenergie moeten 
gebeuren. Dat is zo'n 200.000 Megawatt (200.000 miljoen Watt). 
Hiervan was in de Bondsrepubliek 50.000 Megawatt, dus een vierde deel, 
gepland. Nu ziet het ernaar uit dat daar hooguit 22.000  MW  zal zijn opge-
steld. 
De keuze voor kernenergie wordt gemotiveerd met het streven naar een 
zekere en goedkope energiebron. Europa moet niet van olie afhankelijk 
blijven. De Europese Kommissie is liever afhankelijk van de uraniumleve-
raars: de VS, Zuid-Afrika en Zafte. 

Het lijkt erop alsof de laatste jaren de belangen van de politiek-ekono-
mische machtsblokken binnen de EG op energiegebied meer samenvallen. 
De tegenwerkende krachten zijn overigens niet verdwenen. Intern blijkt dat 
het onderzoek naar kernenergie zoveel geld kost dat het niet door één land 
op te brengen is. Ook het aantal ondernemingen dat zich met kernenergie 
bezig houdt is sterk verminderd. Naar buiten maakt de EG front tegen de 
bezwaren van de VS tegen leveringen die de verspreiding van kernwapens in 
de hand werken. Ook wordt het verzet van Carter tegen de kweekreaktor 
niet gewaardeerd. In dit Europees front voelen alleen Nederland en Dene-
marken zich niet helemaal thuis. Hier is sprake van een groeiende kloof tus-
sen Nederland en de 'diehards' binnen de Gemeenschap als de Bondsrepu-
bliek en Frankrijk. 

Tegenbeweging 

Het is opvallend dat de brede beweging tegen kernenergielobby op Euro-
pees niveau nog weinig heeft kunnen uitrichten. Terwijl in verschillende 
landen in de EG zoals Nederland aanzienlijke vertragingen in de kernener-
gieprogramma's teweeg zijn gebracht is daarvan in het EG-beleid nog niets 
te merken. 

Het Europese Parlement heeft niet de bevoegdheden om daaraan iets te 
doen. Maar ook als ze dat wel zou hebben geeft de politieke opstelling van 
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de grote frakties in het Europese Parlement niet veel hoop op een ander be-
leid. Niet alleen de rechtse frakties, maar ook de grote sociaal-demokra-
tische en kommunistische partijen zijn zelfs na  Harrisburg  nog voorstanders 
van kernenergie. 

Op Europees niveau is de anti-kernenergiebeweging op gang gekomen na 
de grote demonstraties in Malville en Brokdorff. Rond de strijd tegen 
Kalkar en URENCO wisten groepen uit verschillende landen elkaar te vin-
den. De internationale samenwerking tegen kernenergie zal de komende 
jaren verder toenemen. Als een koördinatiepunt voor internationale kon-
takten kunnen parlementariërs in het Europese Parlement, die tegen kern-
energie zijn, daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn. 

o .  

0 



JCA F M11111.] 11.11 L?A 

Het landbouwbeleid van de Europese Gemeenschap heeft altijd het meeste 
van zich doen spreken. In de publiciteit leek het vaak dat de EG er voor de 
landbouw was. Nu maken de landbouwuitgaven inderdaad een groot deel 
van de begroting van de EG uit, maar de essentie is het niet. Vanuit de in-
dustrie, die op Europees nivo mogelijkheden voor expansie zag, werd erop 
aangedrongen van de EG-lidstaten één douane-unie te maken. Dat is in 
1968 ook gebeurd. Hierdoor ontstond er ook een gemeenschappelijke land-
bouwmarkt en daarmee ook een verscherpte konkurrentie tussen de Euro-
pese boeren. Als bijprodukt van de Europese vrijhandel dreigde een koude 
sanering van de landbouw: veel boeren zouden het loodje moeten leggen. 
Vooral de Fransen met hun naar verhouding grote agrarische bevolking 
hebben een bescherming van hun verouderde landbouw door de EG geëist. 
Daar is in de praktijk weinig van terecht gekomen. Die koude sanering van 
de landbouw heeft wel plaats gevonden. Sinds 1960 halveerde de Europese 
landbouwbevolking. In Nederland daalde het aantal mensen, dat in de 
landbouw werkzaam is, van 530 duizend in '45 tot 75 duizend in 1979. 

Problemen in de landbouw 

De landbouw is zeker na de Tweede Wereldoorlog een probleemgebied ge-
worden. Terwijl in alle sektoren van de maatschappij de konsumptie steeg, 
gaat dat voor de landbouw grotendeels niet op. In Nederland vormde het 
verbruik van voedings- en genotmiddelen in 1950 een kleine veertig pro-
cent van de totale konsumptie. In 1976 lag dat percentage al onder de 25 
procent. En vooral de traditionele voedingsmiddelen moesten het afleggen. 
Het verbruik per persoon van boter, aardappelen en brood daalde zelfs. 

Uitzonderingen op deze regel, zoals vlees en kaas, kunnen deze daling niet 
goed maken. Voor de afzetmogelijkheden moest de landbouw het dus heb- 
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ben van de groei van de bevolking, maar deze stagneert ook al. Aan de af-
zetkant dus grote problemen. 
In de landbouw leidde dit tot een verscherpte konkurrentie, waarbij de 
grote bedrijven het winnen. Deze werken door de enorme investeringen 
ekonomischer: machines zijn goedkoper dan landarbeiders, zeker als ze veel 
inzetbaar zijn zoals dat op grote bedrijven het geval is. De nationale over-
heden steunen langs allerlei wegen de tendens naar grotere bedrijven, zowel 
in de richting van oppervlakte kultuurgrond als in de richting van grotere 
investeringen. Naast schaalvergroting vindt er ook intensivering plaats: de 
produktie per arbeidskracht en per hektare moeten omhoog. Dit leidde tot 
de bio-industrie en tot het overvloedig gebruik van kunstmeststoffen en be-
strijdingsmiddelen. 

Eén van de wezenskenmerken van de kapitalistische produktiewijze is de 
onplanmatigheid. Dat gaat al op voor de industrie, het is in nog sterkere 
mate van toepassing op de landbouw. Daar hebben we te maken met vele 
bedrijven, die elk voor zich streven naar een zo groot mogelijke opbrengst. 
Bekend is in dit verband de zgn. varkenscyklus: varkens leveren op een ge-
geven moment een goede winst voor de boer, gevolg een groter percentage 
dekkingen, meer biggen, dalende prijzen, minder dekkingen, minder biggen, 
weer hogere prijzen. Om te voorkomen dat die onplanmatigheden tot regel-
rechte rampen leiden wordt er van overheidswege op allerlei manieren in-
gegrepen met subsidies, afgestemd op de gemiddelde bedrijven profiteren 
de grote kapitaal-intensieve bedrijven meestal onevenredig veel, de kleinere 
bedrijven gaan ondanks die subsidies vaak of net-nog-niet of net-wel kapot. 

De ontwikkeling tot koncentratie laat niets meer over van het 'vrije onder-
nemerschap' van boeren. Voor het bekostigen van de nodige investeringen 
moet hij geld lenen bij de banken, die hem daardoor in hun greep krijgen, 
in Nederland is dit in hoofdzaak de RABO-bank. Voor de afzet van zijn 
produkten is de boer afhankelijk van de verwerkende industrie, die tegen-
woordig het merendeel van de agrarische produktien opkoopt. Anderzijds 
bleef het bedrijfsrisiko wel voor de boeren. De prijzen voor z'n produkten 
geven hem noch een behoorlijk, noch een gegarandeerd inkomen. Zo zijn 
veel boeren - met name op de zandgronden - slechtbetaalde arbeiders, die 
bovendien nog het bedrijfsrisiko dragen. 
Wel wordt er alles gedaan om de boeren de ondernemersideologie te laten 
behouden. Immers een kollektief verzet van de boeren tegen deze ontwik-
kelingen stelt niemand op prijs, de overheid niet en de banken en de 
voedselkoncerns al helemaal niet. Ook de boerenorganisaties spelen dat spel 
mee, omdat daar de grote boeren de dienst uitmaken. Lange tijd had de 
strijd van de koöperaties van de boeren tegen de partikuliere bedrijven ook 



een ideologisch karakter. Tegenwoordig maken in de koöperaties de mana-
gers de dienst uit. Waar er sprake is van invloed van boeren betreft dat uit-
sluitend de grote boeren. Ook hier heeft de kleinere boer weinig meer van 
te verwachten. 

Het landbouwbeleid van de EG 

Na 1958 heeft de EG een systeem van interventieprijzen ingevoerd, aange-
vuld met invoerheffingen en uitvoervergoedingen om het verschil met de 
prijzen op de wereldmarkt te dichten. Het systeem van de interventieprijzen 
houdt in dat de boeren een vastgestelde minimumprijs wordt gegarandeerd. 
Als er overschotten waren werden die uit de markt gekocht. Dat betekent 
dat produkten worden 'doorgedraaid' of opgeslagen in afwachting van min-
der vette jaren. Voor veel produkten is er echter sprake van een strukturele 
overproduktie. Dit leidt tot de bekende boter- en vleesbergen, melkplassen 
en wijnmeren. Via noodmaatregelen heeft men geprobeerd die weg te wer-
ken. Er werd deels veevoeder van gemaakt. Grote hoeveelheden werden tegen 
dumpprijzen op de wereldmarkt gebracht. Om de boterberg te slechten ging 
men over tot de invoering van goedkope 'kerstboter' en werd boter tegen een 
zachte prijs aan de Sovjet Unie verkocht. Voor het bekostigen van de over-
schotten waren steeds grotere bedragen nodig. Hiertegen kwam steeds meer 
verzet binnen de EG. Vooral de Bondsrepubliek, die als sterke industriestaat 
een groot deel ervan betaalt, drong aan op forse maatregelen. 
Via het plan Mansholt (1969) zou men hier iets aan gaan doen. Dit plan wil 
alleen nog maar grote bedrijven van herenboeren laten bestaan. De bedoeling 
was dat tussen 1970 en 1980 de helft van de boeren zou verdwijnen. Om dat 
te bereiken moesten de interventieprijzen verlaagd worden. De boeren zou-
den dan vanzelf minder gaan produceren. De kleine boer zou het niet langer 
kunnen bolwerken. En de overschotten zouden zo wel verdwijnen. 
De kleine boeren vielen inderdaad af. Maar de overproduktie nam alleen 
maar toe. Door de lagere prijzen probeerden de boeren hun oude inkomen te 
halen door een hogere produktie. Dat kon door langer te werken, door goed-
kope arbeidskrachten (buitenlandse arbeiders) aan te trekken en vooral door 
te investeren in modernere produktietechnieken. Bovendien, er verdwenen 
wel veel boeren, maar hun grond en koeien bleven. De sterkere landbouwbe-
drijven kochten die namelijk op. De verlaging van de interventieprijzen ver-
oorzaakte zo juist een verhoging van de produktie. Onder de boeren leidde 
het Plan Mansholt tot massaal protest. In 1971 demonstreerden enkele 
honderd duizenden boeren in Brussel. De EG-kommissie ging overstag en 
maakte de verlaging van de interventieprijzen ongedaan. 
Het reguleren van de produktie via de prijzen heeft dus alleen maar geleid 
tot nog grotere overschotten en enorme kosten op de EG-begroting: onge- 
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veer veertig procent van de hele landbouwbegroting. De kosten van het land-
bouwbeleid werden nog verhoogd door de schommelingen in de wisselkoer-
sen tussen de verschillende munten. Om de gemeenschappelijke markt te 
redden is men overgegaan tot een systeem van 'monetaire kompenserende 
bedragen'. Dit systeem moet de prijsverschillen, die door de koersschomme-
lingen veroorzaakt worden, wegnemen. Aanvankelijk was dit systeem als 
tijdelijk bedoeld om kleine schommelingen op te heffen. Maar sinds '73 gaat 
het om steeds grotere bedragen, doordat vooral de Britse pond en de 
Italiaanse lire duikelden. Nu wordt ongeveer een kwart van de landbouwbe-
groting van de EG aan de kompensatie van deze schommelingen besteed. Op 
aandrang van West-Duitsland gaat men het systeem nu langzaam afbouwen, 
zodat van een gemeenschappelijke markt maar ten dele sprake zal zijn. 

Een voorbeeld: de zuivel 

Een duidelijk voorbeeld van de intensivering in de landbouw en het falend 
beleid van de EG daarin biedt de Nederlandse zuivel. Vlak na de Tweede 
Wereldoorlog was een bezetting van ongeveer twee melkkoeien per hektare 
grasland gewoon. Op gemengde bedrijven, waar nogal wat voederbieten en 
knollen werden verbouwd, was de bezetting vaak iets hoger. Op dit moment 
is die bezetting veel hoger. Naast de hogere opbrengsten, die het weiland 
door meer bemesting op dit moment geeft, is dat vooral mogelijk door de 
verstrekking van grote hoeveelheden krachtvoer aan het vee. Een erg groot 
deel van dat krachtvoer wordt ingevoerd uit de zogeheten geassocieerde 
landen, voornamelijk in Afrika. Soms worden die produkten rechtstreeks 
verwerkt, zoals dat bij  soya-bonen het geval is. Soms gaat het om afval-
produkten, zoals bijvoorbeeld het  'soya-schroot', een afvalprodukt bij de 
produktie van  soya-olie. In beide gevallen is er sprake van het onttrekken van 
voedsel, dat in die landen van de Derde Wereld dringend nodig is. Meestal 
kan dat voedsel ook rechtstreeks voor menselijke konsumptie worden ge-
bruikt. 
De intensivering van de veeteelt is nodig om nog een beetje inkomen te 
halen en om de schulden aan banken en voedselleveranciers te kunnen aflos-
sen. De veehouders kunnen weinig anders doen dan de veebezetting op hun 
bedrijf opvoeren, eventueel tot de zogenaamde bio-industrie-normen toe. 
Gevolg is een steeds groter wordend overschot aan zuivelprodukten. Aanbe-
velingen van konservatieve kant zijn dan om die overschotten dan maar 
- desnoods gesubsidieerd - te dumpen in dezelfde geassocieerde landen... 
De wereld weer eens op zijn kop! 

De Europese Kommissie blijft echter in haar beleid geloven. Via druk op de 
prijzen denkt men nog steeds de produktie terug te brengen. In 1977 werd 
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hiervoor de 'variabele medeverantwoordelijkheidsheffing' ingevoerd, kortweg 
de melkheffing genoemd. In 1970 moest de boer voor de geleverde melk een 
strafheffing van anderhalf procent van de richtprijs betalen. Deze loonsver-
laging probeert men de boeren aan te praten met het verhaal 'dat zij toch 
ook mede verantwoordelijk zijn voor de overschotten'. Ook deze heffing 
helpt niet: er kwamen in Nederland in '78 maar liefst honderdduizend melk-
koeien bij. Dat is vijf procent van het totaal. 

Laat de boeren voort ploegen 

Volgens de PSP biedt het huidige landbouwbeleid van de EG en van de 
Nederlandse overheid geen perspektief. De centrale elementen van een goed 
landbouwbeleid moeten zijn: een behoorlijk en gegarandeerd inkomen voor 
de boeren, bij een redelijke arbeidstijd; bevordering van koöperatieve be-
drijfsvoering; terugdringing van de invloed van banken, voedselconcerns en 
tussenhandel; beperking van het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen en 
tegengaan van de bio-industrie. 
Door een gegarandeerd inkomen vervalt voor de boeren de noodzaak om de 
produktie op te voeren tot bio-industrie en uitputting van de grond toe. De 
kwaliteit van het voedsel kan dan centraal komen te staan. Om opdrijving 
van de grondprijs door spekulatie en konkurrentie te voorkomen moet de 
grond in handen van de gemeenschap komen. De agrarische gronden moeten 
beheerd worden door de grondbanken. De PSP wil geen onttrekking van 
produkten aan landen uit de Derde Wereld, die hier als veevoer worden 
gebruikt, maar ook rechtstreeks door mensen gekonsumeerd kunnen wor-
den. 
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geweld, onderdrukking en honger. 
De PSP strijdt sindsdien voor een 
wereld van vrijheid en gelijkheid. 
Zo'n wereld is volgens de PSP alleen 
bereikbaar door ontwapening en 
verregaande demokratisering van de 
samenleving. 

Voor meer inlichtingen over stand-
punten, werk en lidmaatschap van 
de PSP kunt U schrijven naar: 
PSP 
Postbus 700 
1000 AS Amsterdam 

In  

Uitgave: PSP 
Druk : Bevrijding, Amsterdam 
Prijs : f. 3,— 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	PSP over de Europese Gemeenschap 1979 2.pdf
	Page 1
	Page 2


