
Discussie broodnodig 
over welk Europa ons 

voor ogen staat 

**** 
De oproep van Marjolein Meijer en Arjan 

Vliegenthart om de Europadiscussie binnen de 
SP te voeren, ondersteun ik van harte. Zowel in 

binnen- als buitenland leven er binnen 
progressieve organisaties en partijen heel 

uiteenlopende opvattingen over het vraagstuk 
van de Europese integratie, de uitbreiding van 

de EU en de Europese grondwet. Eenvoudige en 
eenduidige links-rechtsschema's blijken er op dit 

vlak niet te bestaan. Dat maakt dat het 
noodzakelijk dat we over deze kwesties 
nadenken, discussiëren en standpunten 

ontwikkelen. 

Europa is een realiteit en het 
vasthouden aan onze nationale 
soevereiniteit is een achterhoe
degevecht volgens de auteurs. 
Ik ben het met hen eens dat het 
proces van toenemende econo
mische integratie een gegeven 
is. Sterker nog, ik ben ervan 
overtuigd dat dit proces er mede 
toe geleid heeft dat er zich na de 
Tweede Wereldoorlog met uit
zondering van de Balkan geen 
oorlogen tussen Europese staten 
hebben voorgedaan. Vanuit een 
progressief perspectief is het 
dan ook belangrijk om te wer
ken aan een sociaal, veilig en 
democratisch Europa. Als socia
listen staan we namelijk niet 
met onze rug naar Europa en de 
wereld, maar steunen we inter
nationale samenwerking en 
integratie. De cruciale vraag is 
alleen hoe je dat proces gestalte 
geeft in een context waarin onze 
politieke tegenstanders het 

proces van Europese eenwor
ding sturen . Want het zal duide
lijk zijn dat een Europese 
grondwet waarin het neolibera
le economische model veran
kerd wordt en die het voeren 
van oorlogen buiten Europees 
grondgebied op voorhand legi
timeert, voor ons geen aan
vaardbare optie is. 

Dat Van Bommel een sociaal en 
democratisch Europa een illusie 
noemt en zich tegen het over
hevelen van bevoegdheden van 
Den Haag naar Brussel keert, 
getuigt van een correcte inschat
ting van de huidige verhoudin
gen. Maar daarmee is het laatste 
woord natuurlijk niet gezegd. 
Want vanuit de SP nemen we in 
de praktijk nu al een genuan
ceerde positie in. Aan de ene 
kant keren wij ons in de Tweede 
Kamer tegen het overdragen 
van meer en nieuwe bevoegd-

heden van het nationale niveau 
naar Europa; aan de andere kant 
steunen we beleidsvoorstellen 
die een stapje vooruit betekenen 
in het proces van democratise
ring van de Europese Unie. Op 
basis daarvan moeten we naden
ken hoe en met wie wij gestalte 
kunnen geven aan het Europa 
dat ons voor ogen staat. De 
vraag of we daarbij uitkomen op 
een intergouvernementeel (de 
EU als het resultaat van wat de 
lidstaten aan Europa delegeren) 
of een federatief model (een 
Verenigde Staten van Europa) 
kun je wat mij betreft niet los 
zien van de inhoud. Hoe werken 
we in Europa toe naar een eco
nomie die in dienst van de be
volking staat? Hoe voorkomen 
we dat een verenigd Europa 
een militaristische grootmacht 
wordt? Op welke manier zorgen 
we ervoor dat er een eind komt 
aan de schandalige politiek van 
de Unie die haar eigen markten 
beschermt en ontwikkelings
landen dwingend een radicaal 
vrije-marktmodel oplegt? 

De uitdagingen van vandaag 
vereisen een sterker in plaats 
van een uitgehold Europa, vol
gens de briefschrijvers. Dat mag 
dan zo zijn, maar dat kan voor 
ons geen reden zijn om mee te 
werken aan de totstandkoming 
van een Europa dat niet sociaal , 
niet veilig en niet democratisch 
is. Want wanneer de kippen be
sluiten om samen met de vos 
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aan de slag gaan, weet je nor
maal gesproken wel wat er op 
het afsluitend feestmaal gegeten 
wordt. De uitspraak dat het van
uit dat perspectief niet uitmaakt 
of de Europese integratie zich in 
de diepte of breedte manifes
teert, lijkt me in dit verband een 
beetje naïef. 

Wanneer de integratie, uitbrei
ding en versterking van de 
Europese Unie niet zorgvuldig 
plaatsvindt en niet gedragen 
wordt door de bevolking van de 
betrokken landen, dan kan het 
proces van Europese eenwor
ding in zijn tegendeel omslaan. 
Verdeeldheid, buitenlandse in
terventie en bloedige conflicten 
kunnen het onbedoelde resultaat 
zijn van het streven naar Euro
pese eenheid wanneer dat ge
stoeld is op een overdosis aan 
goede bedoelingen en naïviteit. 
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