
Geslaagde conferentie 
zwengelt Europadebat 

Een ander Europa is mogelijk?! 

Was het motto van de SP-Europa

conferentie die op 17 januari in 

Amersfoort werd gehouden. Op het 

eind van de bijeenkomst antwoordden 

de politici en activisten volmondig 'ja' 

op de vraag of het andere Europa dat 

wij willen er op langere termijn echt 

kan komen. OnderzoekerErik Wesse

lius had er echter geen antwoord op. 

Verslag van een druk bezochte en 

hoog gewaardeerde dag. 

In zijn openingswoord zette Jan 
Marijnissen het doel van de 
conferentie uiteen: 'Dat doel is 
tweeledig: enerzijds willen we 
stevige discussie, heldere me
ningsvorming en extra active
ring binnen de SP op gang 
brengen. Zowel de verkiezin
gen van juni als de voort
varendheid waarmee de grote 
landen het Europa van de toe
,!comst willen vormgeven dwin
gen ons serieus werk te maken 
van onze Europa-standpunten. 
En anderzijds willen we leren 
van de Europa-deskundigen die 
we uitgenodigd hebben. De tijd 
dat we dachten alles zelf te we
ten ligt al lang achter ons.' In 

de workshops die volgden, 
waren het dan ook vooral die 
deskundigen die het woord 
kregen. Acht uitgebreide inlei
dingen werden uitgestort over 
de SP'.ers, die er daaruit vier 
moesten kiezen. 

In het ochtenddeel behandel
den Erik Wesselius (Corporate 
Europe Observatory - een on
derzoeks- en campagnegroep) 
en Peter Harstaff (World Deve
lopment Movement-een Brit
se campagnegroep op het ge
bied van ontwikkelingssamen
werking) het beleid van de 
Europese Unie in GATS en 
WTO; en gingen Erik Meijer 

(Europarlementariër) en Francis 
Lafosse (Belgisch vakbonds
activist) in op het thema 'pu
blieke diensten onder druk'. 
's Middag bespraken Niek Stam 
(FNV en Europese Transport
werkers Federatie) en Lásló An
dor (Universiteit Economische 
Wetenschappen Budapest) het 
onderwerp arbeidsverhoudin
gen en een sociaal Europa', en 
lieten Steve McGiffen (adviseur 
biotechnologie voor de fractie 
van Verenigd Links in het Euro
parlement en Jan Knoop (Ak
kerbouwbond) hun licht schij
nen op het thema 'landbouw, 
milieu en genetisch gemanipu
leerd voedsel' . 
Er komt een uitgebreid verslag 
van de conferentie dat ook be
schikbaar zal zijn voor geïnte
resseerden die er op 17 januari 
niet bij waren. Vooruitlopend 
daarop vind je hier alvast een 
impressie van enkele vermel
denswaardige bijdragen. 

'Name them and 
shame them' 

Erik Wesselius hekelde in zijn 
inleiding het democratisch va
cuüm waarin de discussies over 
de Europese handelspolitiek 
plaatsvinden. 'De Europese 
economische politiek komt voor 
een groot deel tot stand binnen 
het Comité 133. Dat is een 
forum van handelsexperts en 
leden van de Europese Commis
sie dat elke twee weken bij 
elkaar komt en in volstrekte 
beslotenheid. De notulen van 
de vergaderingen zijn geheim -
zelfs voor de leden van het 
Europarlement. 
Ook over de inzet van de Euro-
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pese Commissie bij de onder
handelingen in de WTO wordt 
het Europarlement alleen ach
teraf geïnformeerd. Dat schept 
een situatie die ideaal is voor de 
grote bedrijven, die er een leger 
van lobbyisten op na houden.' 

Een belangrijke lobbygroep is 
volgens Wesselius de Trans 
Atlantic Business Dialogue 
(TABD), een samenwerkings
verband van grote Amerikaanse 
en Europese bedrijven die ijve
ren voor de tot stand koming 
van één geïntegreerde transat
lantische markt. 'De TABD had 
de wind sterk in de zeilen tot het 
aantreden van Bush als Ameri
kaanse president. Toen is het tij
delijk wat minder gegaan, maar 
momenteel wordt de groep 
nieuw leven ingeblazen, onder 
voorzitterschap van de topmen
sen van Unliver en Coca Cola.' 

Wesselius stelde de vraag aan de 
orde wat er moet gebeuren om 
de ongezonde politieke macht 
van de internationale concerns 
in te perken, en kwam zelf met 
een antwoord in de vorm van 
een vijftal suggesties: 
• Stel de politieke macht van de 

grote bedrijven aan de kaak. 
Name them and shame them: 
nagel individuele bedrijven 
aan de publieke schandpaal. 
Dat is cruciaal, en bij uitstek 
een taak voor partijen als de 
SP. 

• Pleit voor strenge gedrags
regels voor lobbyisten, parle
mentariërs en ambtenaren. 
Het moet bijvoorbeeld onmo
gelijk gemaakt worden dat 
ambtenaren een bedrijf ter 
wille zijn en vervolgens als 



SP aan 

beloning daar een goede baan 
aangeboden krijgen . 

• Eis dat bedrijven transparant 
zijn over hun politieke beïn
vloeding. In het jaarverslag 
zou bijvoorbeeld ook een 
overzicht gegeven moeten 
worden · van de ontplooide 
lobbyactiviteiten. 

• Bepleit dat de parlementaire 
controle op de Europese Unie 
verbeterd wordt: zowel de 
controle door nationale parle
menten als die door het Euro
parlement. 

• Eis volledige transparantie 
over de besluitvorming op 
Europees niveau. ' 

Op de opmerking dat ook vak
bonden en actiegroepen lob
byen in Brussel, antwoordde 
Wesselius dat zij over een paar 
honderd lobbyisten beschikken 
en dat er duizenden bedrijfs
lobbyisten ingeschreven staan. 
Waarop Europarlementmede
werker Steve McGiffen aanvul
de dat het probleem niet alleen 
bestaat uit de 'officiële' lobbyis
ten, maar ook uit de veel grotere 

groep pleitbezorgers die tijde
lijk als gast van een parlementa
riër in Brussel aanwezig zijn om 
de belangen van hun bedrijf te 
dienen. 

Desillusie in Oost-Europa 
groeit door uitblijven 

beloofde welvaart 

Lásló Andor illustreerde het be
lang dat Oost-Europa hecht aan 
de EU met de uitkomsten van 
een onderzoekje onder zijn stu
denten. Niet Amsterdam, maar 
Maastricht is in Hongarije de 
bekendste Nederlandse stad -
vanwege het EU-verdrag dat 
daar gesloten is. Na de val van 
de muur ontstond in de voor
malige Oostbloklanden een ge
weldige euforie over contacten 
met West-Europa. Het associa
tieverdrag dat de voorloper was 
van toetreding tot de EU zou 
welvaart en banen brengen. 
Daarvan is volgens Andor 
weinig terecht gekomen. 'In de 
jaren tussen 1990 en 1995 is 
eenderde van de banen vernie
tigd doordat de verouderde 

industrie niet opgewassen was 
tegen de concurrentie uit het 
westen. Voor de banen die ble
ven, gingen de lonen met zo' n 
twintig procent omlaag. Na 
1995 was het ergste voorbij en 
kwam er een periode van econo
mische groei , door de aantrek
kende conjunctuur, en doordat 
westerse bedrijven afkwamen 
op de lage lonen. Inmiddels 
stagneert de groei en nemen de 
begrotingstekorten snel toe. ' 
In het referendum over de toe
treding tot EU heeft Andor vóór 
gestemd. Hij gaf daar drie rede
nen voor: 'West-Europa domi
neert het Oosten al. Dan kun je 
er maar beter bij zijn; het Euro
pese kapitalisme is te verkiezen 
boven het kapitalisme van de 
Wereldbank en Internationaal 
Monetair Fonds; en de opbloei 
van eind jaren negentig heeft al
les te maken gehad met de ver
wachting bij de EU te komen. 
Als dat niet doorgaat, wordt de 
crisis wel heel erg diep.' Bij de 
referenda over de EU viel voor
al de lage opkomst op. In Hon
garije heeft slechts zo'n veertig 
procent gestemd. Veel mensen 
zijn thuis gebleven uit frustratie 
over de fraaie beloftes van wel
vaart die niet zijn uitgekomen. 

Ander bepleit een behoedzame 
opstelling als het gaat om mone
taire hervorming in Oost-Euro
pa om beter te kunnen integre
ren in de EU. 'De vernietiging 
van banen heeft de overheids
uitgaven aan pensioenen en uit
kering sterk doen stijgen. Als 
we aan de EMU-criteria moeten 
voldoen, betekent dat enorme 
bezuinigingen. En als we toe
treden tot de Eurozone en het 
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valutavoordeel missen, is de 
kans groot dat de westerse be
drijven weer wegtrekken, naar 
landen met nog lagere lonen.' 

Vertellen wat er precies 
gebeurt in Europa 

Niek Stam verhaalde van de suc
cesvolle acties van de Europese 
havenwerkers tegen de 
liberalisering van hun werk en 
rekende voor hoe absurd het ver
wijt is dat de producten te duur 
worden als er niet bezuinigd 
wordt op de hoge overlaadkosten 
in de havens. 'In 1975 kostte het 
2400 dollar om een container Ni
keschoenen van Azië naar Rot
terdam te vervoeren. Ondanks de 
inflatie was dat in 2000 nog maar 
zeshonderd dollar. Het lossen 
van die container- met tiendui
zend paar schoenen - kost onge
veer 250 euro. Dat komt neer op 
2,5 eurocent voor een paar 
schoenen dat in de winkel hon
derd euro kost. .. ' 

In zijn slotwoord wees Harry van 
Bommel op het belang van nog 
veel meer bijeenkomsten over 
Europa. '2004 Is her jaar van 
Europa. Met de uitbreiding, de 
verkiezingen en misschien ook 
nog wel de grondwet waarover 
wellicht eind dit jaar alsnog een 
referendum kan worden gehou
den. Wij komen op voor een Eu
ropa voor mensen in plaats van 
voor bedrijven en grote landen. 
En dat doen we het beste door 
mensen uit te leggen wat er pre
cies in Europa gebeurt. Dat moe
ten we dus gaan doen. Op leden
vergaderingen, openbare bijeen
komsten, op straat, op verjaar
dagsfeestjes -overal. ' • 
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