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'Sociale markteconomie geen 
rechtvaardiging voor EU-grondwet' 
In de vorige Spanning liet Anges 

Lewe haar licht schijnen op de 
Europese ontwerp-grondwet. 

De conclusie van Europarlemen
tariër Erik Meijer dat in de 

grondwet het 'neoliberalisme 
verankerd wordt', bestreed ze. 
Het begrip sociale marktecono

mie dat de grondwet bezigt, 
heeft volgens Lewe een lading 

die niet simpel afgedaan kan 
worden met neoliberalisme. 

Haar conclusie: 'We moeten niet 
zo bevreesd zijn voor een formu

lering, maar een politieke strijd 
voeren voor de invulling van 

het kader.' Hieronder een reactie 
van Erik Meijer. 

Door het geruzie van Spanje en 
Polen over hun stemmental in 
de- in het geheim vergaderende 
- ministerraad is de ontworpen 
EU-grondwet even in de ijskast 
gezet. Vaak is zo'n vertraging, 
'temporiseren' in regenten-jar
gon, een heel handig middel om 
omstreden zaken uiteindelijk 
alsnog doorgevoerd te krijgen. 
Een gevolg is wel, dat het refe
rendum over die grondwet nu 
niet meer gelijk met de verkie
zingen voor het Europees Parle
ment op 10 juni komt, maar 
waarschijnlijk één of twee jaar 
later. Als daaraan minder men
sen deelnemen dan aan de EP
verkiezingen, kunnen regerin
gen ongewenste uitkomsten ge
makkelijk ongeldig verklaren. 
Daarom is het goed dat we óók 

nadenken over wat we straks 
zouden moeten doen als die 
grondwet toch ongewijzigd van 
kracht is geworden. Agnes 
Lewe houdt zich daarmee in 
Spanning van december 2003 
alvast bezig. Zij heeft groot ge
lijk als zij bedoelt dat óók de SP 
zich dan soms zal beroepen op 
die grondwetstekst Dat zal ze
ker gebeuren als we ontdekken 
dat in die grondwet iets wordt 
voorgeschreven dat minder 
slecht is dan de praktijk van dat 
moment. 

Grondwet moet verdere 
verschuiving naar 
Amerikaans model 

mogelijk maken 

Maar dat is iets heel anders dan 
het bij voorbaat inslikken van 
onze oproep om het huidige 
grondwetsontwerp af te wijzen 
en daarmee ruimte te scheppen 
voor iets beters. Op sociaal-eco
nomisch terrein is een doel van 
die grondwet om een verdere 
verschuiving van het Europese 
model naar het Amerikaanse 
model gemakkelijker te maken. 
De ruimte voor een mede uit 
de belastingen gefinancierde 
publieke sector, die voorziet in 
onderwijs, zorg, energie en 
openbaar vervoer, wordt er klei
ner door. Sociale zekerheid en 
algemeen ouderdomspensioen 
kunnen erdoor worden aange
tast. De formulering over 'so
ciale markteconomie', die altijd 
wordt voorgestaan door de 
rechtse Duitse CDU, biedt niet 
de garanties die Agnes Lewe 
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veronderstelt. Het betekent 
slechts dat de CDU vindt dat 
arbeid en kapitaal geen tegen
gestelde maar gezamenlijke be
langen hebben. Overigens stond 
in het eerste CDU-programrna 
van n·a de Tweede Wereldoorlog 
wel da~ de belangrijkste produc
tie~ddelen aan de gemeen
schap zouden moeten toebeho
ren. Maar toen de wegge
bombardeerde industrie zich in 
handen van privé-ondernemers 
herstelde, ontpopte diezelfde 
partij zich al snel als hun 
voornaamste belangenbeharti
ger. Nog verder ging de Portu
gese grondwet van na de Anjer
revolutie in 1974. Daarin werd 
het socialistische karakter van 
de economie vastgelegd. Daar
na hebben rechtse regeringen 
zich van die bepaling volstrekt 
niets meer aangetrokken. 
Ook de EU-grondwet zit vol 
sympathiek klinkende franje. 
PvdA en GroenLinks beroepen 
zich op die franje om de gehele 
tekst fanatiek te verdedigen. De 
SP gaat het om de harde kern, 
en die blijft rot. 

Erik Meijer, Rotterdam. 
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