
Kwalijke kernpunten 
Europese grondwet 
alleen te stoppen door 
NEE bij referendum 

Begin 2005 krijgen de Nederlandse 
kiezers de EU-grondwet voorgeschoteld 
in een koppelverkoop: als u enkele 
kleine verbeteringen wilt, zoals wat 
meer zeggenschap van het Europees 
Parlement over landbouwsubsidies, dan 
zult u ook de slechte punten moeten 
slikken. PvdA en Groenlinks zijn bereid 
om te slikken, de SP niet. Wij gaan 
campagne voeren om de mensen te over
tuigen van de noodzaak om tegen te 
stemmen. Een analyse van Erik Meijer. 

Na een jaar treuzelen, maar wel 
meteen nadat de verkiezings
uitslag voor het Europees Parle
ment binnen was, werden de 
regeringen van de 25 EU-landen 
het eens over hun grondwets
voorsteL Misschien was die 
vertraging kwade opzet. Door de 
verkiezingen en het grondwelsre
ferendum uit elkaar te halen, 
werd immers verhinderd dat 
tegenstanders van de grondwet 
extra zetels binnenhalen. Het 
gevolg is, dat we binnenkort 
opnieuw de strijd moeten aan
gaan om uit te leggen wat er mis 
is. De regeringen hebben afge
sproken dat binnen twee jaar alle 
25 landen hun eindoordeel geven 
en Nederland wil de eerste zijn. 

14 

SP niet principieel tegen 
élke Europese grondwet 

Tot voor kort bepleitten slechts 
twee groepen het idee van een 
EU-grondwet. Enerzijds hob
byisten die steeds meer zaken 
in Europa centraal en uniform 
willen regelen, anderzijds men
sen die oprecht hopen zo de 
sociale grondrechten of de 
openbaarheid van bestuur te 
versterken. De SP heeft nooit 
meegedaan aan propaganda 
voor zo'n grondwet, zelfs niet 
als die kwam van mensen uit 
de kring van vakbeweging, 
milieubeweging of vredesbe
weging. Wij zagen het gevaar 
dat alle goede bedoelingen uit-

eindelijk misbruikt worden voor 
een weinig democratische 
superstaat, waarin steeds meer 
beslissingen ver van buis geno
men worden en de lobbies van 
grote internationale bedrijven 
veel sterker zijn dan de invloed 
die gewone mensen kunnen uit
oefenen als actievoerders en 
kiezers. Dit betekent echter niet 
dat we elke grondwet bij voor
baat afwijzen. Er is niets tegen 
een grondwet waarin staat dat 
de EU zich beperkt tot oplossing 
van grensoverschrijdende pro
blemen, aanpak van grootscha
lige milieuproblemen, tegengaan 
van belastingparadijzen, ver
betering van de controle op 
internationale bedrijven en de 
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bescherming van consumenten 
tegen frauderende verkopers, 
vreedzaam oplossen van etni
sche conflicten en optrekken 
van sociale zekerheid en publie
ke dienstverlening naar het best 
mogelijke niveau. Maar zo'n 
goede grondwet mogen we van 
afspraken tussen regeerders niet 
verwachten. Die kan alleen het 
resultaat zijn van strijd van 
onderop. 

De nu voorgestelde grondwet 
heeft niets te maken met allerlei 
mooie idealen maar voorziet in 
de behoeften van een EU-elite 
en van internationale bedrijven. 
Sinds 2001 roepen politici van 
regerende partijen dat de Euro
pese Unie onbestuurbaar wordt 
nu steeds meer landen lid wor
den. Een groot beraad van 
nationale en Europese regeer
ders en parlementariërs heeft 
daarna een grondwetsontwerp 
opgesteld, dat recent door de 
gezamenlijke regeringen enigs
zins is veranderd en daarna 
goedgekeurd. In Nederland wil
len om uiteenlopende redenen 
CDA, PvdA, GroenLinks en 
D66 die grondwet. Zij zullen 
waarschijnlijk gaan roepen dat 
iedereen die bezwaar maakt, 
ouderwets, egoïstisch of kort
zichtig is. En nu ook de lang 
aarzelende VVD heeft besloten 
dat zij de typisch neo-liberale 



«!tlllU!~- en 
bestuur. De Europese Commis
sie heeft een enquête laten hou
den waaruit zou blijken dat in 
Nederland 72 procent instemt. 
De SP verwacht dat veel mensen 
aar heel anders over gaan den

ken als ze eenmaal weten wat er 
tcht in die grondwetstekst staat. 

Deze grondwet is 
het recept voor een 

Amerikaans soort Europa 

Deze grondwet heeft alles te 
maken met de zaken waartegen 
wij strijd voeren. De harde kern 
bestaat uit het program van 
rechts voor autoritair bestuur, 
economische groei ten koste van 
alles en militair machtsvertoon. 
Kortom het recept voor een 

merikaans soort Europa. De 
franje en de verpakking die 
daaromheen zitten, zien er aar-

ig uit, maar daarvoor is de 
_,rondwet niet bedoeld. De aar
dige punten zijn overbodig, 
want ze zitten al in de nationale 
grondwetten. Of ze staan in het 
Europees Verdrag voor de Rech
ten van de Mens (EVRM) van 
de Raad van Europa, dat geldt 
voor 44 Europese landen in 
plaats van alleen de 25 van de 
EU. En de echte vernieuwing, 
artikel 46 dat door sommige 
(lptimisten wordt uitgelegd als 
het recht om Europese referenda 
af te dwingen, blijkt bij nader 
inzien niets méér te zeggen, dan 
dat een miljoen mensen samen 
iets mogen vragen aan de Euro-

Drie verkeerde 
hoofdpunten 

Lang dachten sommigen dat we 
de grondwet beter kunnen 
maken door er nog wat punten 
aan toe te voegen die socialer, 
milieuvriendelijker, diervrien
delijker, vredelievender of demo
cratischer klinken. Die kans 
krijgen we niet meer, nu alles 
is dichtgetimmerd. Bovendien 
zouden die toevoegingen de 
verkeerde kernpunten niet on
gedaan maken. En daar gaat het 
ons om: het schrappen van toon
aangevende delen uit de 
ontwerpgrondwet Daarbij gaat 
het om drie hoofdonderwerpen: 
1. Alle bepalingen die kunnen 
verplichten tot privatiseren en 
bezuinigen, ten koste van mens 
en milieu. De vrije onvervalste 
concurrentie als één van de 
hoofddoelstellingen van de EU 
is daarvan het duidelijkste voor
beeld. Wij willen niet dat het 
foute afbraakbeleid van Balken
ende en Zalm voortaan ook nog 
eens wordt voorgeschreven door 
Europese wetten. 
2. Alle bepalingen die kunnen 
leiden tot bewapening, oorlog en 
interventies. De huidige tekst 
zegt dat de lidstaten steeds beter 
moeten bewapenen, dat de EU 
nauw verbonden wordt met de 
NAVO, dat militaire interventies 
buiten het eigen grondgebied 
mogelijk zijn en dat ook lidsta
ten die daarvoor geen soldaten 
leveren de interventies politiek 
moeten ondersteunen. 

onsjes Yan..ministers 
secretarissen van de ...,...,.-~.,,...._ .'"· 

Daarbinnen wordt de 

wijzen ze een vaste president 
aan die samen met een EU
minister van buitenlandse 

zaken wereldpolitiek moet gaan 
bedrijven. 
Wie van deze drie gevaarlijke 
onderdelen van de grondwet af 
wil, rest ert slechts één moge
lijkheid: verwerping van de hele 
tekst door een tegenstem. Daar 
mee kunnen we de koppelver 

slecht e goed 
punten breken - om vervolgens 
de strijd voor echte verbeterin
gen aan te gaan. • 

Stichting 'NEE tegen 
deze Europese Grondwet' 
in de steigers 

Het referendum voor of tegen de Europese 
Grondwet zal in Nederland waarschijnlijk in 
februari of april 2005 plaatsvinden. Half juli 

heeft een werkgroep, onder andere bestaande 
uit mensen die werkzaam zijn bij Milieu

defensie, Corporate Europe Observatory, 

Campagne tegen Wapenhandel, Kerk en Vrede 
en de SP, besloten om een NEE-campagne te 

gaan voeren. Daartoe wordt de stichting 'NEE 
tegen deze Europese Grondwet' opgericht. 

De werkgroep bereidt momenteel een publicatie 
voor, waarin ingegaan wordt op de gevolgen die 
de Grondwet heeft voor het beleid van sociale 
afbraak, de militarisering van Europa en het gebrek 
aan democratie. Ook zal aandacht besteed worden 
aan het EU-beleid richting ontwikkelingslanden, 
de Grondwet en het milieu- en monetair beleid, en 
het Stabiliteitspact. Op basis van de publicatie
die waarschijnlijk in oktober verschijnt- wordt 
vervolgens informatiemateriaal gemaakt dat 
gericht is op een breed publiek. 
De leden van de werkgroep houden zich aanbevolen 
om hun bezwaren tegen de Europese Grondwet toe 
te lichten aan de media en in publieke debatten. 
Voor nadere informatie: 
werkgroeplid Hans van Heijningen, 
hvheijningen@sp.nl of (06) 22 10 18 30. 
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