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De Europese integratie wordt alleen gesteund
door de Brusselse Euro-elite en de opeenvol-
gende regeringen, maar is onvoldoende gewor-
teld bij het grote publiek. Europa is voor het
kabinet, terwijl het parlement zich bezighoudt
met Nederland, zo ziet de officieuze taakver-
deling er ruwweg uit. Europa zorgde welis-
waar voor meer welvaart, meer werk, voor rei-
zen zonder grenzen en een grensoverschrijden-
de munt. De politici hebben ervoor gezorgd
dat Europa heel ver van de burger is komen te
staan. Het is grotendeels ons omgegaan. Is u
iets gevraagd? Geen wonder dat bijna niemand
weet wat er in Europa gebeurt. En áls er eens
iets belangrijks gebeurt, zoals de uitbreiding
met 10 nieuwe landen, dan mogen we er niet
over meepraten. Sterker nog, het lijkt wel alsof
niemand hier invloed op kan uitoefenen. De
kiezers interesseren zich dan ook niet of nau-
welijks voor Europa. Bij Europese verkiezin-
gen is de opkomst altijd heel laag en bij refe-
renda is dikwijls een meerderheid tegen.
"Europa. Best belangrijk". Met deze suffe slo-
gan probeert onze eigen regering Europa aan

de man te brengen. Het is niet alleen suf, maar
ook defensief. De Lijst Pim Fortuyn denkt dat
de Nederlandse burger zich hier totaal niet in
herkent. De Nederlandse regering heeft de
afgelopen jaren juist laten zien dat de burger
zich helemaal geen zorgen hoeft te maken over
Europa. Als Europa dan zo belangrijk is,
waarom mag de Deense, Ierse en ja, zelfs de
Poolse burger dan wel stemmen in een refe-
rendum over de toetreding tot de Europese
Unie en de Nederlandse burger niet? Beter zou
zijn: "Europa, best duur - Europa, best groot -
Europa, best bureaucratisch - Europa, best on-
democratisch - Europa, best onveilig". Wat
vindt u zelf? Vindt u Europa belangrijk?

I S U  OOIT IETS GEVRAAGD ?
Op sommige terreinen - landbouw bijvoor-
beeld - is de wetgeving bijna helemaal Euro-
pees. Weet u het nog, al die gezonde hobby-
dieren die en masse over de kling zijn gejaagd?
En u? U mocht eens in de vijf jaar komen
opdraven om een nieuw Europees Parlement
(EP) te kiezen. Een in de ogen van velen geld-
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verslindend, rondreizend circus van zakkenvul-
lers en op nationaal niveau uitgerangeerde poli-
tici, dat weinig in de melk te brokkelen heeft.
Het is niet terecht de Nederlandse burger te
verwijten dat hij Europa teveel op z'n beloop
heeft gelaten. De Europese politici hebben er
ook nooit veel moeite voor gedaan bij de bur-
ger te rade te gaan. Veel kwalijker is dat ook
ons eigen parlement het er lelijk bij heeft la-
ten zitten. Nog erger is het dat ook onze eigen
opeenvolgende regeringen dat wel best von-
den. Immers, de hoogverheven politiek van
Europa kon maar beter buiten het zicht van
de nationale politiek blijven die toch maar een
beperkte kijk op de zaak had. Dat was de re-
denering. De gevolgen hiervan zijn inmiddels
bekend. Bij geen enkel Europees beslissings-
moment - verkiezingen, referenda wordt de
burger - u dus - door de Europese politici be-
trokken. Om een paar voorbeelden te noemen.
Heeft u als Nederlandse kiezer ooit uw goed-
of afkeuring kunnen geven aan de - gelukkig -
gesneuvelde Nederlandse voorstellen voor een
federaal Europa ("zwarte maandag", 1991)?
Hetzelfde geldt voor de invoering van de euro.
Is u iets gevraagd? En de toetreding van Tur-
kije? U dacht dat dit pas eind van het jaar,
onder Nederlands voorzitterschap, zou wor-
den besloten? Wel, Turkije is al EU-kandidaat
sinds 1987 (herbevestigd in 1999). Als dit land
op termijn voldoet aan de zogenaamde Ko-
penhagen-criteria - criteria die gelden voor elk
aspirant-lid -, dan is er geen weg terug meer.
Over tien tot vijftien jaar zou Turkije wat be-
treft bevolking in 2015 (85 miljoen inwoners,
net zoveel als Duitsland) de grootste lidstaat
van de EU zijn die zowel in de Raad van Mi-
nisters als in het Europees Parlement een sterke
stempel op het beleid zou drukken. Turkije
zou tegelijk één van de armste lidstaten zijn.
Europa heeft in het verleden de fout begaan
te veel te beloven. Wie Turkije toelaat, zal ook
de Oekraïne (50 miljoen inwoners) Wit-Rus-
land of zelfs Rusland (150 miljoen inwoners)
moeten toelaten tot de Europese familie. Zij
zijn immers wat betreft hun ligging en ook
cultuurhistorisch gezien een stuk "Europeser"
dan Turkije. Maar Minister Bot heeft onder-

tussen al laten dat elk verzet zinloos is. Hij
noemt zelfs al een jaartal van toetreding: 2015.
Kosten voor Nederland: maximaal 2 miljard
euro.
Gelet op de enorme belangen die op het spel
staan, is het belangrijker dan ooit dat deze re-
gering duidelijk maakt waar het met Europa
uiteindelijk naar toe moet. Dan weet de bur-
ger tenminste nu wel waar hij aan toe is bij de
komende verkiezingen voor het EP en het aan-
staande referendum over de Europese Grond-
wet. Moet de EU nog verder uitbreiden naar
het Oosten? Wordt de EU op termijn een Ver-
enigde Staten van Europa, waarin nagenoeg
alles vanuit Brussel wordt besloten? Hoog tijd
dat de regering haar kaarten op tafel legt.
Is ons land in het verleden dan niet opgeko-
men voor zijn eigen belangen? Daarover kun-
nen we kort zijn. Niet voor niets heeft Neder-
land het onuitwisbare label "braafste jongetje
van de klas" gekregen. Wie is verreweg de
grootste nettobetaler aan de EU? Wie betaalt
netjes zijn ESF-boetes, terwijl Duitsland en
Frankrijk op kosten van de anderen - ook ons
dus - hun begrotingstekorten laten oplopen?
Wie had bijna 22.000 werknemers per jaar
verwelkomd uit de nieuwe EU-lidstaten ter-
wijl andere landen hun grenzen voorlopig slui-
ten, als de Tweede Kamer waaronder de Lijst
Pim Fortuyn er geen stokje voor had gesto-
ken? Voor deze serviele houding is een aantal
redenen aan te wijzen. In de eerste plaats hou-
den onze politici, geconditioneerd door eeu-
wenlange polderpolitiek, er niet van om dwars
te liggen; niet op nationaal niveau, en al hele-
maal niet in de omgang met de "grote jon-
gens" van Europa. In de tweede plaats is er
nog steeds sprake van een schijnbaar onuit-
roeibaar idealisme, momenteel vooral heersend
onder links georiënteerde politici, waarbij men
redeneert dat wat goed is voor Europa, als van-
zelf goed is voor Nederland. In de derde plaats,
als keerzijde van diezelfde medaille, een fata-
listische - geen realistische! - insteek, volgens
welke ons land als "klein land" - hoezo, klein,
we zitten dicht tegen de top tien van grootste
economieën ter wereld! - en (on)benoemd
"aanhangsel" van Duitsland geen andere keuze



Lijst Pim Fortuyn

3

heeft dan voorwaarts te gaan op het pad van
Europese eenwording. Typerend in dit verband
is dat minister Bot vindt dat Nederland onder
alle omstandigheden moet deelnemen aan een
eventuele kopgroep van (grote) EU-landen.
Maar welk Nederlands belang is hiermee ei-
genlijk gediend? Groot-Brittannië, Denemar-
ken en de andere Scandinavische landen hou-
den bewust de nodige afstand tot Brussel, en
je kunt toch moeilijk beweren dat zij het slech-
ter doen dan ons land. Integendeel, op het
gebied van asielbeleid wordt Denemarken door
velen, het CDA voorop, als voorbeeld gezien,
terwijl we ten aanzien van de kenniseconomie
met bewondering kijken naar het Finse succes-
verhaal.
Ook los van bovengenoemde zaken, is ieder-
een ervan overtuigd dat Europa een democra-
tisch tekort kent. Europa moet dichter bij de
burger worden gebracht. Hoe?
De Lijst Pim Fortuyn is van mening dat al-
leen een vergroting van de invloed van de na-
tionale parlementen op de Europese besluit-
vorming werkelijk effectief zal zijn. De kloof
tussen de Nederlandse burger en Den Haag is
al breed genoeg, laat staan de kloof tussen bur-
ger en Brussel (en Straatsburg). De praktijk
heeft uitgewezen dat het toch vooral de rege-
ringsleiders en hun vakministers zijn die de
dienst uitmaken in Europa. Een verscherpte
controle op de nationale regeringen door hun
parlementen brengt de Europese besluitvor-
ming, meer dan nu het geval, is naar de lidsta-
ten zelf, en daarmee dichter bij de burger.

"Ik houd van Europa, ik houd van zijn veel-
heid aan volkeren, culturen, landschappen,
weersomstandigheden, talen en mensen.
Ik haat soms de euro-elite in zijn verwaten
achteloosheid. Kortom, ik wil een Europa van
de mensen, van de menselijke maat.
Een Europa van u en van mij!"
(Pim Fortuyn  -  Zielloos Europa)

WAT WIL DE LI J S T PIM FORTUYN MET DE

EU?
1. Een strenger immigratiebeleid in héél Eu-

ropa!
De stroom immigranten naar Europa gaat

onverminderd door. In Europa komen, an-
ders dan in de Verenigde Staten, Canada
en Australië, meestal lager opgeleide, dus
kansarme migranten binnen. Er moet in
Europa een restrictief migratiebeleid ko-
men, waarbij de lasten éérlijk verdeeld wor-
den over álle lidstaten. Een snelle herzie-
ning van de te ruimhartige EU-richtlijn
inzake gezinshereniging is hard nodig.

2. Geen Europese grondwet nodig!
De LIJST PIM FORTUYN is voor een unie
van soevereine staten, die vooral samen-
werkt op economisch terrein. De zoge-
naamde nieuwe grondwet is een opmaat
naar een federaal Europa. Wij willen niet
verdergaan op deze weg. Samenwerking is
prima, verder afstaan van nationale be-
voegdheden niet. Bij de Economische Unie
die ons voor ogen staat past geen parlement.

3. Stel de uiteindelijke grens vast!
Eerst de kraan dicht, dan pas dweilen. De
Europese Unie moet niet de Bosporus en
de Oeral oversteken. Turkije, Oekraïne,
Wit-Rusland en Rusland mogen geen lid
worden van de EU. Na die 10 nieuwe le-
den, willen we het proces van uitbreiding
10 jaar stilleggen, zodat de gevolgen van
déze toetreding goed verwerkt kunnen wor-
den.

4. Desnoods terug naar de gulden!
Aan het inmiddels opgeblazen stabiliteits-
pact kleven voor Nederland grote risico's.
Een verzwakking van de euro brengt onze
pensioenen en spaartegoeden ernstig in
gevaar. Er moet een noodplan komen voor
herinvoering van de gulden als de euro mis-
lukt.

5. Drastische vermindering van de Neder-
landse EU-contributie!
Sinds 1992 heeft Nederland E 27.000 mil-
joen netto betaald aan Europa.
Nu jaarlijks E 3500 miljoen! We zijn 'kam-
pioen' nettobetaler in de EU. Nederland
betaalt verhoudingsgewijs twee keer zoveel
(E 180 per hoofd v/d bevolking) als de an-
dere grote betalers Zweden (E 94) en Duits-
land (E 71). Aan deze 'gekke-henkie-posi-
tie' moet een einde komen. Nederland moet
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opnieuw gaan onderhandelen over de
hoogte van onze bijdrage.

6. Kráchtige bestrijding van bureaucratie,
fraude en vriendjespolitiek!
Europa geeft ongecontroleerd honderden
miljoenen euro's uit en Den Haag vindt
dat prima. De Europese Rekenkamer heeft
nog nooit een Europees jaarverslag goed-
gekeurd. Waarom blijft Nederland dan toch
veel geld geven aan Europa zonder verant-
woording? Klokkenluiders worden mond-
dood gemaakt. De koehandel in baantjes
en achterkamertjespolitiek moet ook in
Brussel harder worden bestreden!

7. Herbezinning op subsidies voor voedsel-
productie en op structuurfondsen!
Bijna de helft van de E 100 miljard wordt
aan landbouwsubsidies gegeven, ook voor
producten waar de consument niet op zit
te wachten. Met subsidie worden de over-
schotten buiten de EU gedumpt. Dit ver-
pest de markten. De EU heeft nu geen arme
lidstaten meer, dus iedereen houdt zijn ei-
gen broek maar op. Zo wordt verspilling
en fraude met subsidies voor infrastructuur-
projecten onmogelijk gemaakt. Voor beide
subsidies geldt: geleidelijk afschaffen!

8. Dierenwelzijn moet op Europees niveau
worden aangepakt!
Een beschaafde samenleving behandelt haar
dieren met zorg en respect. Dit geldt niet
alleen voor productie- én gezelschapsdieren.
De Lijst Pim Fortuyn wil spoedig overleg
tussen de lidstaten om te komen tot afspra-
ken. Bijvoorbeeld over andere transport-
vormen, dierproeven, dierenmishandeling,
huisvestingsnormen en bestrijding bij be-
smettelijke dierziektes.

9. Gemeenschappelijke grensbewaking en ver-
plichte legitimatie!
Wij willen verplichte legitimatie en scher-
pere controle aan de buitengrenzen van

Europa invoeren. Desnoods met extra mid-
delen om zwakke plekken in de buiten-
grenzen beter te beveiligen. Organisaties die
in de EU verboden zijn vanwege terrorisme
moeten ook in ons land verboden worden.
Het vrije verkeer van goederen, kapitaal en
diensten zonder lokale heffingen moet blij-
ven bestaan.

10. Méér ambitie en dúrf in Europa!
Europa moet meer lef, durf en inzet laten
zien op technologisch gebied. We moeten
proberen landen als Amerika, Rusland of
China voorbij te streven. Alleen als het ren-
dabel is, kunnen windmolens, waterkracht-
centrales en zonnepanelen een bijdrage le-
veren. Kernenergie als schoonste energie-
bron moet uit het verdomhoekje. Het ge-
bruik van waterstof als schone en veilig
energiebron verdient met kracht te worden
ingevoerd.

We vatten de belangrijkste punten van ons
programma samen. Is u iets gevraagd? Over
die dure euro? Over de toelating van Turkije?
Over die fraude en vriendjespolitiek? Over de
toestroom van al die extra arbeidskrachten uit
Oost-Europa of over de maatregelen die no-
dig zijn om het terrorisme eindelijk eens ge-
richt aan te pakken? Nee? Nou ons ook niet.
Maar we gaan er echt iets aan doen! Stem
daarom op 10 juni a.s. op Lijst 19 van Lijst
Pim Fortuyn. Laat uw stem klinken als een
klok!

"Ik ben een loyale voorstander van de EU,
maar met behoud van eigen identiteit en waar
dit kan met behoud van soevereiniteit.
Nederlander, Europeaan en Wereldburger en
wel in die volgorde!"
(Pim Fortuyn - De puinhopen van 8 jaar
Paars)


