
Nee tegen déze 
Europese grondwet 

** 
Waarschijnlijk vindt gelijktijdig 

met de verkiezingen voor het 

Europarlement ook een referendum 
plaats over de Europese grondwet. 
De plannen zijn, dat de SP dan het 

initiatief neemt voor de oprichting 
van brede beweging die campagne 

voert onder de leus 'Nee tegen déze 
Europese grondwet'. De argumenten 

daarvoor vind je hier alvast. 

'Nee' tegen déze Europese grondwet omdat daarin: 
1. de rechten van eigenaren en bedrijven tot in detail zijn uitge

werkt, terwijl er op het punt van gelijkheid tussen homo's en 
hetero's, het recht op abortus of een Europees minimuminko
men niets concreets gemeld wordt, 

2. de Europese Commissie en de Nederlandse regering het recht 
ontzegd wordt om de vrije en onvervalste economische concur
rentie binnen de Europese Unie aan banden te leggen, 

3. de zeggenschap over het monetaire beleid blijvend aan de 
Europese Centrale Bank in Frankfurt gedelegeerd wordt, 

4. de oprichting van een Europees bewapeningsagentschap is 
opgenomen, 

5. de lidstaten zich verplichten om hun defensiecapaciteit te 
versterken, 

6. de NAVO genoemd wordt als het meest voor de hand liggende 
~ kader waarbinnen de lidstaten hun militaire inspanningen coör

dineren, 
7. de Europese Unie zich het recht voorbehoudt om buiten het 

grondgebied van de NAVO en de EU militair op te treden, 
8. de Nederlandse regering zich verplicht om verdachten uit te 

leveren op verzoek van Janden die het Internationaal Strafhof niet 
erkennen en/of zich niet houden aan de Conventie van Genève 
waar het gaat om de behandeling van krijgsgevangenen, 

9. regeringen van de grote Janden meer invloed krijgen ten koste 
van de kleine landen, 

10. ons land het recht verliest om buiten de EU om internationale 
overeenkomsten met andere landen of internationale organisa
ties aan te gaan, 

11. qua democratisch gehalte een flinke stap achteruit gemaakt 
wordt ten opzichte van de Nederlandse grondwet, 

12. de lidstaten zonder nadere volksraadpleging kunnen besluiten 
om nieuwe en andere bevoegdheden op het vlak van binnen
landse en buitenlandse politiek aan Brussel over te dragen. 

Uit de ontwerp-grondwet: 
Markteconomie dwingend opgelegd 
Artikel 3: Doelstellingen van de Unie 
• Lid 2: De Unie biedt haar burgers een interne markt waar de me

dedinging vrij en onvervalst is. 
• Lid 3: De Unie zet zich in voor een Europa van een sociale 

markteconomie met een groot concurrentievermogen. 
Artikel 4: Fundamentele vrijheden en verbod van discriminatie 
• Lid 1: verzekert de Unie binnen haar grenzen het vrije verkeer 

van personen, goederen, diensten en kapitaal, en de vrijheid van 
vestiging. 

Kritiek: Binnen een democratisch stelsel beslist een meerderheid 
van de kiezers hoe de economie wordt ingericht. Binnen de EU
grondwet wordt één bijzondere variant van de vrije marktecono
mie (de neoliberale) dwingend opgelegd. 

Bankdirecteuren beslissen 
Artikel 29: De Europese Centrale Bank 
• Lid 1: De Europese Centrale Bank en de nationale centrale ban

ken van de lidstaten die de munt van de Unie, de euro, hebben 
aangenomen, voeren het monetaire beleid van de Unie. 

• Lid 2: De Europese Centrale Bank is onafhankelijk, zowel bij de 
uitvoering van haar bevoegdbeden als met betrekking tot haar 
financieel beleid. De instellingen en organen van de Unie, als
mede de regeringen van de lidstaten, verbinden zich ertoe dit 
beginsel te eerbiedigen. 

Kritiek: Vanuit democratisch oogpunt behoort niet de ECB, maar 
dienen de EU-lidstaten of- wanneer dat een gepasseerd station 
is - het Europees Parlement en de EC het monetair beleid vast te 
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stellen. De vraag of en in welke mate begrotingstekorten mogen op 
lopen in tijden van economische recessie dient niet door de directie 
van de ECB maar door democratisch gekozen politici en bestuur
ders te worden beantwoord. 

Gevaarlijk buitenlands en militair beleid 
Artikel 15: Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 
• Lid 2: De lidstaten geven in een geest van loyaliteit en weder

zijdse solidariteit hun actieve en onvoorwaardelijke steun aan 
het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
Unie en eerbiedigen de handelingen die de Unie op dat gebied 
vaststelt. 

Artikel 40: Bijzondere bepalingen inzake de uitvoering van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 
• Lid 1: civiele en militaire middelen. De Unie kan deze gebruiken 

in het kader van buiten het grondgebied van de Unie uitgevoerde 
missies met het oog op handhaving van de vrede, conflictpreven
tie en versterking van de internationale veiligheid overeenkom
stig de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties. 

• Lid 3: De lidstaten verbinden zich ertoe hun militaire vermogens 
geleidelijk te verbeteren. Er wordt een Europees Bureau voor be
wapening, onderzoek en militaire vermogens opgericht. 

• Lid 7: Bij de totstandbrenging van een hechtere samenwerking 
op het gebied van wederzijdse defensie werken de deelnemende 
lidstaten nauw samen met de Noord-Atlantische Verdragsorga
nisatie. 

Kritiek: Hoewel de lidstaten van de EU hun bevoegdheden om 
zelfstandig buitenlands en veiligheidsbeleid te maken formeel 
vooralsnog behouden , geven zij sluipend steeds meer bevoegd
heden uit handen. De EU-grondwet houdt de optie open voor het 
uitvoeren van militaire operaties buiten Europa, verplicht de lidsta
ten hun militaire vermogens te verbeteren en legt nauwe samenwer
king met de NAVO verplichtend op. Net als op economisch vlak 
wordt de burger met de optie 'stikken of slikken' opgezadeld. Al 
met al schept de EU-grondwet een kader dat het risico vergroot dat 
Nederland in de toekomst tegen de wil van de bevolking in betrok
ken raakt bij politieke en militaire conflicten buiten Europa. 

Erik Meijer: 'Grondwet geeft ruim baan 
aan kapitalisme en militarisme' 

Europarlementslid Erik Meijer erkent dat er wel degelijk mooie 
dingen in de ontwerp-grondwet staan, die ook door de SP graag 
worden onderschreven. 'Bijvoorbeeld een hoog niveau van milieu
bescherming, wat sociaal klinkende punten en afwijzing van dood
straf of discriminatie. Verdergaande formuleringen in de vorm van 
sociale grondrechten, die de mensen daadwerkelijk moeten be
schermen tegen ongelijkheid, onwetendheid en isolement, hebben 
het echter niet gehaald. Maar ook in deze magere vorm zullen de 

mooie punten terecht wel een 
rol gaan spelen in de claims van 
belanghebbende organisaties en 
individuen . Bij de beoordeling 
van deze grondwet gaat het ech
ter niet in de eerste plaats om de 
mooie dingen die er óók in 
staan. Daarvoor is zij niet ge
schreven. De echt harde punten 
zijn heel andere: de bevestiging 
van de rol van de Raad, de inte

gratie van de gehele EU in de NATO en het vastleggen van het 
kapitalistische karaker van de EU-economie.' 

De grondwet benadrukt volgens Meijer op militair gebied de twee
eenheid van EU en VS. 'Voor een militair neutrale positie buiten de 
NATO, zoals tot nu toe ingenomen door Zweden, Finland, Ierland, 
Oostenrijk, Cyprus en Malta, is straks geen ruimte meer. Dan wor
den alle lidstaten politiek medeverantwoordelijk voor militaire 
operaties, zelfs als zijzelf besluiten om geen soldaten te leveren. 
Het model van de Nederlandse positie bij de Irak-oorlog, wel poli
tieke steun maar geen militaire, biedt straks nog de enige mogelijk
heid om bij omstreden optreden enigszins afzijdig te blijven. Daar
bij gaat het niet alleen om gezamenlijke verdediging van elkaars 
grondgebied tegen invallers van buiten, maar ook om het - al dan 
niet samen met de VS - kunnen ingrijpen buiten het grondgebied 
van NATO en EU. Volgens het grondwetsontwerp mag het ook 
gaan om de behartiging van eigenbelang. Dit kan leiden tot terug
keer van oorlog als politiek instrument, tot een militarisering waar
van we een tijdlang dachten dat die voltooid verleden tijd was.' 

De grondwet beschermt vrijheid van ondernemen en 'vrije onver
valste concurrentie' . Meijer: Deze grondwet wordt daarmee net 
zoiets als die van Cuba of de vroegere Sovjet Unie, die eveneens de 
vorm van hun economie duurzaam wilden vastleggen en bescher
men tegen democratische besluiten over verandering. In neolibe
raal Europa betekent dit, dat nutsbedrijven op het gebied van open
baar vervoer, post, energie en telecommunicatie niet langer gezien 
worden als gemeenschapstaken maar als deel van de economie. 
Streven naar socialistisch gemeenschapsbezit van de productie
middelen wordt binnen de EU ongrondwettelijk, voorspelde een 
daarover enthousiaste rechtse afgevaardigde in het EP. 
De SP was vooraf niet overtuigd van de noodzaak van een echte 
grondwet. Dit weinig flexibele instrument kan niet snel worden 
aangepast aan nieuwe verlangens, behoeften en inzichten van het 
grote publiek. Maar in ons uiteindelijke oordeel telt of de inhoud 
een verbetering is in vergelijking met de huidige toestand. Deze 
tekst, die ruim baan geeft aan kapitalisme, militarisme en bestuurs
structuren die de werking van de parlementaire democratie duur
zaam blijven hinderen, is dat zeker niet.' 
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