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'Versterk ook in Europa de stem van de tegenkrachten' 
Lang was Nederland groten
deels afgesneden van wat strijd
baar en kriti sch links in en om 
de EU doet. Verstoken van 
informatie over botsende visies 
en belangen in Europa, van 
internationale demonstrati es en 
conferenties over alternatieven. 
En vooral van tegenspraak, 
kriti sche vragen en wijzigings
voorstell en in het Europees Par
lement (EP). Daardoor leek het 

EP een eensgezinde fanclub 
voor de Europese Unie (EU) 
waarin iedereen het met elkaar 
eens is, zodat tegenstemmers 
net zo goed kunnen thui sblij 
ven. Het opruimen van di e 
achterstand begon bij de ver
kiezingen van 10-6-1999, toen 
de SP voor het eerst ruim 5 pro
cent behaalde en daarmee een 
EP-zetel. Rond die tijd kreeg ik 
in alle interviews en forum -de
batten de vraag wat zo ' n SP
dwarsligger in hemelsnaam te 
zoeken had in dat EP en of we 
inm iddels al spijt hadden van 
ons meedoen. Het werd hard 
nodig om óók daar het nut van 
de SP te bewij zen. 

Met 'schoon genoeg van dit 
Europa' hadden we in de ver
kiezingscampagne onze boos
heid zichtbaar gemaakt. Als 
reactie op frauderende ambte
naren en bestuurders, onnod ige 
betutteling van lidstaten en 
gemeenten, zin loos rondpom
pen van geld tussen rijke lid
staten, gebrek aan democrati e, 
onopgeloste grensoverschrij
dende problemen, onderdanig
heid aan Amerika, bezu ini
gi ngsdwang bij in voering van 
de euro en vriendendiensten 
voor grote multinationaJe onder
nemingen. We zagen de neo
liberale afbraakpolitiek van 

Aansluiting zoeken bij de 'meest strijdbare organi

saties' en grote vraagtekens zetten bij het New 

European Left Forum (NELF) waarvan de SP deel 

uitmaakt. Dat was in augustus het advies van Johan 

Kwisthout voor het SP-optreden in Brussel. Vorige 

keer antwoordden Liesbeth Hocgenboom en Miguel 

Sloendregt. Nu is het laatste woord van deze discus

sie aan europarlementariër Erik Meijer.Zijn visie: 

we moeten de successen die we in Nederland boeken 

doortrekken in Europa. 

deze EU als een ernstige bedrei
ging voor veel van wat door 
links gedurende een eeuw aan 
vooruitgang is binnengehaald . 
Toch wisten we nog ni et wat we 
met een EP-zetel zouden kun
nen bijdragen aan een ander 
en beter Europa. Kon den we de 
doorgroei naar een Europese 
superstaat stoppen of met één 
groot publicitei tssucces de 
mensen in beweging krijgen? 

Na eni g experimenteren hebben 
we ervoor gekozen om onze 
zetel niet alleen te gebruiken 
voor radicale tegenspraak maar 
ook voor het versterken van 
onze contacten met vakbewe
ging, milieubeweging, kritische 
consumentenorganisaties, die
renbeschermers, intern ati onaJe 
solidariteitsbewegingen en uit
eenlopende actiegroepen voor 
de gelijkwaardigheid van men
sen. En met de eindeloze reeks 
individuele melders van tekort
komingen of misstanden. Met 
als resultaat onder ander vijf
honderd schriftelijke vragen 
over de meest uiteenlopende on
derwerpen, een gewonnen strijd 
tegen dwang om het hele open-

baar vervoer te privati seren, 
deelname aan het Europees So
ciaal Forum en tegenacties bij 
Wereldbank en Wereldhandels
organisatie. En vooral de gele
genheid om onze standpunten 
uit te leggen in publicaties of op 
bijeenkomsten waartoe de SP 
eerder geen toegang had. 

We zien nu beter hoe ook in 
andere EU-landen wordt ge
knokt voor democratie, milieu, 
solidariteit, vrede, mensenrech
ten, publieke dienstverlening 
en consumentenbescherming. 
Samen vormen de daarbij 
betrokken krachten ter linkerzij 
de van sociaal-democraten en 
groenen een EP-fractie (GUE/ 
NGL) en een partijen-overleg 
(NELF). Ui tersten daarbinnen 
verwachten weinig . van parle
mentair werk of zien jui st een 
rem tegen afbraakbeleid en mi
litarisering in snel meeregeren 
met slap links. Temidden van 
hen probeert de SP alle sterke 
punten te combineren, onnodige 
tegenstellingen te overbruggen 
en nieuwe strijdterreinen aan te 
boren. Door zelf fl exibel en 
veelzijdig te zijn , leggen we met 
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onze zetel de grondslag om 
straks met een grotere SP
afvaardiging onze contacten, 
publiciteit, resultaten en in vloed 
op links in Europa te versterken. 
Springplank daarvoor wordt 
onze strijd tegen een EU-grond
wetsontwerp dat onvervalste 
concurrentie en mili tai re avon
turen stimuleert. Als Europa een 
grondwet nodig heeft , verdient 
het een betere. 

Mét Johan Kwi sthout (Spanning 
van augustus) wil ik een strijd
bare SP. Maar zijn verhaal vind 
ik daaraan geen bijdrage voor 
zover dat is gericht op het splij 
ten van het internationale blok 
van sociali sti sch links of op het 
terugtrekken van de SP uit ac
ti vite iten die een breder publiek 
als nutti g beschouwt. Wij zijn 
geen splinterpartijtje dat losstaat 
van de brede tegenkrachten 
tegen de dwang van kapitaal 
macht, wi nstgroei en oorl ogs
geweld . Onze taak is om de 
successen di e we in Nederl and 
boeken verder door te trekken 
in Europa. • 
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