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Europa en de SP: 

** 
Met de Europese Parlementsverkiezingen in 

2004 zal de zesde zittingsperiode van het 

Europees parlement worden ingeluid. Hoog 

tijd dus, voor politieke partijen om hun 

standpunt ten opzichte van 'Europa' te bepa

len en speerpunten te ontwikkelen waarmee 

de stem van de kiezer gewonnen kan wor

den. In dit artikel worden enkele punten die 

daarbij voor de SP van belang kunnen zijn -

zouden moeten zijn - aan de orde gesteld en 

trachten de auteurs aan te geven wat zij 

belangrijk achten met betrekking tot het 

formuleren van een SP-verkiezingsmanifest. 

Het for uleren van een verkie
zingsmanifest is bij uitstek een 
keuze ment. De keuzen va
riëren an praktische keuzen tot 
meer fundamentele. Praktische 
keuzen, zoals die sinds Paars I 
de politieke debatten bepalen, 
zijn van het kaliber 'voor of te
gen (afschaffing van) de euro'. 
Een debat gevoerd over prakti
sche keuzen en de implementa
tie van beleid is per definitie 
een zwak debat waarin de tech
nocraat, meer dan de visionair, 
een hoofdrol vervult. Al snel 
verval len de opponenten in een 
welles-nietes en het smijten met 
percentages en bedragen. Hoe
zeer de noodzaak ook bestaat 
om fundamentele keuzen en 

ideologie in praktijkbeslissingen 
om te zetten, zonder een leidend 
idee over de inrichting van 
Europa verwordt beleid snel tot 
een inconsistent geheel. 

Bijsturen of remmen 
Fundamentele keuzen met be
trekking tot Europa (en meer in 
het bijzonder de Europese Unie) 
hebben met name te maken met 
de koers die gevolgd moet gaan 
worden in de komende jaren. 
Vergelijken wij de EU met een 
groot containerschip, dan zijn de 
opties: bijsturen of remmen. In 
het SP-verkiezingsmanifest van 
1999 wordt het leidende principe 
dat gehanteerd is niet duidelijk. 
Het verkiezingsmanifest richt 
zich op praktische keuzen en met 
name op praktische bezwaren. 
Hoe kenmerkend deze stijl voor 
de SP ook is, zij verdient een 
ideologische basis. Minder ken
merkend voor de SP is het terug
grijpen op nationale zelfbeschik
king en soevereiniteit - en dat 
wordt dan eveneens niet ideolo
gisch onderbouwd. 

Remmen of sturen, dat is dus de 
eerste fundamentele vraag die 
beantwoord dient te worden. In 
een recent artikel in de Tribune 
waarin Harry van Bommel zijn 
visie op de EU ontvouwt, lijkt te 
worden gekozen voor het rem
men van de boot. Van Bommel 
noemt een sociaal en democra
tisch Europa een idee-fixe en 
pleit daarom voor het behoud 
van de soevereine natie-staat. 
Ook in het verkiezingsmanifest 
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staat die soevereiniteit en natio
nale zelfbeschikking centraal. 
Wij onderschrijven Van Bom
mels analyse dat de EU sinds 
'Maastricht' minder sociaal en 
meer neo-liberaal is geworden. 
Echter, Van Bommel zal ook 
moeten constateren dat diezelf
de tendens zich voordoet in de 
nationale politiek, waardoor we 
nu met het kabinet Balkenende 
zitten opgescheept. Een terug
trekking op eigen bodem verlost 
ons nóch van de Europese neo
liberale tendens, nóch van die 
in eigen land. Bovendien, als 
socialistische idealen op natio
naal niveau wél een rol mogen 
blijven spelen - en wij hopen 
dat de SP dat doorzet - dienen 
zij met betrekking tot Europa 
ook een rol te (blijven) spelen. 
Het is bovendien eveneens een 
idee-fixe dat de Nederlandse 
staat als een soort Zwitserland 
soeverein kan blijven in een Eu
ropa van steeds verder vorde
rende integratie. Dan maakt het 
niet uit of die integratie zich nou 
in de diepte of in de breedte, na
melijk met de uitbreiding van 
tien nieuwe lidstaten, manifes
teert. De (geringe) omvang, 
economische en (i nternationale) 
politieke omstandigheden van 
Nederland maken dat onmoge
lijk. Het is dan ook onterecht 
om voor de kiezers het beeld te 
schetsen dat het Nederlandse 
recht op nationale zelfbeschik
king en soevereiniteit vrijelijk 
opgeëist kan worden en eenvou
dig uitvoerbaar is. Ervaringen 
elders in Europa- ook grotere 



** idealen in de knel? 

landen zoals Frankrijk (eind ja
ren '70, begin jaren '80)- heb
ben bijvoorbeeld laten zien dat 
een geheel eigen economisch 
beleid niet meer mogelijk is. Te 
beweren dat dit wel kan, getuigt 
van een vrijblijvendheid die de 
SP niet waardig is. 

Het moge duidelijk zijn dat de 
keuze tussen remmen of sturen 
een moeilijk is, in die zin dat 
beide opties moeilijk uitvoer
baar zijn - wellicht onuitvoer
baar lijken. Echter, de optie 
'sturen' is wél de meest con
structieve optie. Wij betogen 
bovendien dat die keuze beter 
aansluit bij de sociale idealen 
van de SP, zoals die in de natio
nale politiek richtinggevend 
zijn . Sturen is realistischer, so
cialer én effectiever. 

Sturen. En dan? 
Het tweede keuzeprobleem dat 
bij de horens gevat dient te wor
den is het probleem van de 
stuurrichting. Naar links, na
tuurlijk! Maar, hoe wil de SP 
Europa over twintig jaar inge
richt zien? In het verkiezings
manifest van I 999 lijkt de SP, 
r1et het hameren op nationaal 
zelfbeschikkingsrecht, te stre
ven naar een intergouvernemen
tele inrichting van de EU. Het is 
echter dit intergouvemementa
lisme waaraan zoveel nadelen 
kleven die door de SP worden 
opgesomd. Nadelen die heel 
terécht worden opgesomd, zoals 
de democratische oncontroleer
baarheid, het recht van de sterk-
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ste (staat) en een verarming van 
politiek publiek debat. Daar
naast achten wij het vastklam
pen aan nationaal belang een op
stelling die de SP niet siert. Het 
is van deze opstelling maar een 
kleine stap naar de constatering 
'dat wij onterechte betalen voor 
anderen'. Wij vinden solidariteit 
met de armere Zuid- en Oost
Europese landen een veel be
langrijker motief. 
De SP koppelt aan haar 
intergouvernemental i st i sche 
opstelling het ideaal van demo
cratisering op lokaal en regio
naal niveau. Die democratise
ring op lokaal en regionaal 
niveau juichen wij toe. Alleen 
moet onder ogen gezien worden 
dat democratisering op die 
niveaus niet de democratische 
controle op het Europese niveau 
kan vervangen. En die besluit
vorming in Brussel zal wél door 
gaan. De onontkoombaarheid 
van Europa, de nadelen van het 
intergouvernementalisme, soli
dariteit met de zwakkere en de 
noodzaak van voldoende demo
cratische controle op het niveau 
van de besluitvorming, vragen 
om een sterker Europa, niet om 
een uitgehold Europa. Het neo
liberalisme dient een tegenhan
ger te hebben , ook in de EU. 
Om met de woorden van het 
I 999 manifest te spreken; wie 
zich terugtrekt, stemt toe! 

Een sterk Europa: 
uitdagingen 

Binnen de EU speelt een aantal 
zaken waarover de SP zich op 

een coherente manier een me
ning moet vormen. Wij hopen 
dat die mening gestoeld zal zijn 
op een sociale ideologie, die 
aansluit bij de nationale poli
tiek zoals de SP die praktiseert. 
Wij pleiten daarom voor de 
keuze voor een sterk Europa, 
waarin de SP vervolgens moet 
pleiten voor: 

0 Politieke controle op de 
ECB en een rentepolitiek die 
als arbeidsmarktpolitiek kan 
worden gebruikt. De Tobin
tax en een gezamenlijk- so
ciaal - belastingstelsel voor 
multinationals zijn ingrepen 
die alleen op het niveau van 
Europa zin hebben en waar
voor dan ook gestreden moet 
worden. 

8 Veilighei cts- en zekerheicts
problematiek dienen weer 
meer als een economisch 
probleem en minder als mili
tair probleem te worden ge
zien . De idealen die een rol 
speelden bij de oprichting 
van de EGKS en de EG spe
len ook nu - ten tijde van de 
uitbreiding met arme en 
soms instabiele landen -
weer een rol. De SP kan 
deze als geen ander vertol
ken , maar dat vraagt dan 
wel leiderschap en een visie 
die misschien niet altijd di
rect door de kiezer wordt 
begrepen. 

8 Één grondwet is beter dan 
géén grondwet? De Euro
pese integratie is er één van 
kleine stappen en het EP 
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heeft in het verleden al be
wezen een groeiende macht 
te kunnen verwerven op ba
sis van de beperkte moge
lijkheden die zij in eerste in
stantie toegewezen krijgt. 
Echter, er zijn goede redenen 
om de huidige grondwet af te 
keuren. Zij biedt relatief 
weinig vooruitgang en legi
timeert de huidige gang van 
zaken. Een 'Nee' in deze 
context zou dan ook kunnen 
betekenen: Conventie, doe 
jullie huiswerk opnieuw en 
maak er nu een sociaal Euro
pa van! De SP zou zich dan 
moeten inzetten om bijvoor
beeld constructieve oplos
singen voor zo' n socialer 
Europa aan te dragen. 

Wij achten niet alleen een 
referendum over de Europese 
grondwet van belang, maar ook 
een debat over Europa binnen 
de SP. Dit debat dient dan ech
ter wél beide kanten van de me
daille te belichten en rekening 
te houden met realistische 
beperkingen. Een Europa
denktank kan hieraan zijn 
steentje zeker bijdragen! 
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