
De trein dendert door richting 

Superstaat Europa komt eraan. De planning van 
de eenheidsvoorstanders gaat ervan uit dat er 

nog deze maand een ontwerp-grondwet komt, 

en dat de hele boel in kannen en kruiken is vóór 
de Europese verkiezingen van juli 2004. Erik 

Meijer legt uit hoe het zit en geeft er zijn visie op. 

van dat beraad al op 30 mei het 
ontwerp voor een grondwet 
vast. Voor eind 2003 zullen de 
gezamenlijke regeringen beslui
ten wat zij van dat ontwerp vin
den, en kunnen ze het desge
wenst nog wat veranderen. 
Daarna wordt het in Rome on
dertekend. In sommjge landen 
ijveren actiecomités voor een 
referendum over het door hun 
land goedkeuren van dat eindre
sultaat, maar dit is nergens toe
gezegd. 

Een Europese regering, 
een Europese president 

en één buitenlands beleid 

Hoe gaat die grondwet eruit 
zien? Deel 2 ervan kennen we 
al. Dat is het 'Handvest van de 
grondrechten van de Europese 
Unie' dat in 2000 door ook al 
zo'n conventie is opgesteld. Een 
slap aftreksel van algemeen
heden die al in nationale grond
wetten staan. Alles wat verder 

gaat dan het gemiddelde komt 
er niet in. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de anti-discriminatiebepa
ling in artikel 1 van de Neder
landse grondwet of voor sociale 
grondrechten die voor iedereen 
inkomen, huisvesting en demo
cratische zeggenschap over de 
economie garanderen. 
Deel 1 van de Europese grond
wet wordt bet grote nieuws. Dat 
deel gaat over een Europese 
president, een Europese rege
ring en een Europees beleid op 
het gebied van buitenland en 
defensie. Hoe het precies wordt, 
is nog niet duidelijk. Waar
schijnlijk gaat het er als volgt uit 
zien . 
Het bestuur van de EU wordt 
een mengsel van het Franse en 
het Duitse model, di e beide 
mi nder democratisch zijn dan 
het Nederlandse. Frans is de 
'sterke' president die, tegen par
lement en regering in, zijn wil 
kan doorzetten. Hij wordt voor 
2,5 j aar gekozen door de rege-

ringsleiders uit de kring van 
(oud-)regeringsleiders, en kan 
daarna nog een keer voor 2,5 
jaar herbenoemd worden. Die 
president wordt de baas over 
beleid tegenover de buitenwe
reld en de inzet van bet militaire 
apparaat. Duits is dat hij ook de 
'Raad' (ER), een voor belang
stellenden geheim overleg 
tussen de regeringen van de 25 
EU-lidstaten voorzit, om ze 
voortdurend te dwingen het met 
elkaar eens te worden. Die rege
ri ngen fu nctioneren net als de 
gezamenlijke Duitse deelstaat
regeringen als een soort Eerste 
Kamer, die besluiten van het 
Europees Parlement opzij kan 
schuiven. Inmiddels is ook al ge
regeld dat in dit geheime beraad 
de zes grote landen niet meer 
kunnen worden overstemd door 
de negentien kleintjes, waarvan 
Nederland de grootste is. 
Naast die president komt er een 
' regering' van vijftien leden, clie 
nog steeds 'Europese Commis
sie' (EC) beet, maar die anders 
samengesteld gaat worden. Nu 
bestaat de EC uit één of twee 
leden per land, die door hun re
geringen zijn aangewezen, zoals 
de Nederl andse VVD'er Bol
kestein . In de toekomst zul len er 
uit tenminste tien landen geen 
leden meer in de EC zitten en 
besli ssen de lidstaten ni et langer 
over 'hun ' vertegenwoordiger, 
maar mogen ze alleen een voor
selectie doen. Elk land kan drie 

Zonder noemenswaardig pu
bliek debat wordt er momenteel 
keihard gewerkt aan de omvor
ming van Europa tot één super
staat. Een staat met bijna 
500 miljoen inwoners, met 21 
officiële talen en sterk uiteenlo
pende welvaartsniveaus. Maar 
met, volgens de plannen, straks 
wel één munt, één buitenlands 
beleid, één legermacht, één 
strafwetgeving en één Grond
wet. De eenheidspleitbezorgers 
vinden een ingrijpende verande
ring van de EU noclig om die na 
de komende uitbreidingen 'be
stuurbaar ' te houden. Als het 
aan hen ligt wordt die superstaat 
een voldongen feit vóór 10 juni 
2004, de eerstvolgende verkie
zingen voor het Europees Parle
ment. Om dat voor te bereiden is 
februari vorig jaar een 'Conven
tie' ingesteld, een groot beraad 
met 207 vertegenwoordigers 
van regeringen en parlementen 
van de huiclige vijftien en de ko
mende dertien lidstaten van de 
Europese Unie, en delegaties 
van Europese Commjssie en 
Europees Parlement. Die men
sen mogen wel meepraten, maar 
niet stemmen, en zij vinden dat 
ze nog lang niet klaar zijn met 
hun voorbereidende werk. Toch 
stelt de dem enkoppige leiding 

'ontwerp-grondwet komt 
nog deze maand' 
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n van Europa 

kandidaten voorstellen, maar 
daarna kiest de door president 
en ER aangewezen premier/ 
kabinetsformateur daaruit de 
leden voor zijn ploeg. Eén 
daarvan wordt de minister van 
buitenlandse zaken, die als eni
ge zowel Jjd is van EC als ER. 
Hij moet dus nauw samenwer
ken met president én premier. 
Een belangrijke plaats krijgt 
het gemeenschappelijk buiten
lands en veiligheidsbeleid 
(GBVB). De president en de 
minister van buitenlandse za
ken moeten zorgen dat de in 
naam nog steeds zelfstandige 
25 staten , die elk een zetel in de 
VN hebben, naar buiten als 
eenheid optreden. Verwacht 
wordt dat er een interventiele
ger komt om de wil van de EU 
elders te komen opleggen, 
waarbij los van de VN kan wor
den opgetreden. 'Preventieve ' 
oorlogen tegen landen die 
zelf niet aanvallen worden 
mogelijk, de Europese bewape-

ningsindustrie wordt versterkt 
en de EU-landen nemen ook ar
tikel 5 van het NATO-verdrag 
over. Dit betekent dat als een 
lidstaat in een oorlog verzeild 
raakt ook alle andere lidstaten 
in die oorl og terechtkomen. 
Ook de vier lidstaten die geen 
NATO- lid zij n, Fi nland , Zwe
den, Oostenrijk en Ierland, 
kunnen niet langer neutraal 
blijven. De EU wordt daarmee 
ook een militair bondgenoot
schap. 

Uit de EU stappen is de 
enige, weinig 

aanlokkelijke manier 
om te ontsnappen 

aan dwingende 
centrale regels 

Dit model houdt vooral reke
ning met de wensen van de 
bazen van industrie, banken en 
leger. Voor gewone kiezers en 
buitenparlementaire bewegin
gen wordt het moeilijker om 

zicht in en greep op de besluit
vorming te krijgen. Uit de EU 
te stappen wordt straks de eni
ge manier om te ontsnappen 
aan de dwingende centrale en 
uniforme regels van de super
staat. Anders dan nu krijgen de 
lidstaten waarschijnlijk wel die 
mogelijkheid, vooral als ge
ruststelling voor voormalige 
lidstaten van de Sovjet-Unie 
die slechte ervaringen hebben 
met een unie waaruit ze niet 
weg kunnen. Maar inmiddels is 
iedereen - mede door de euro -
zo aan handen en voeten ge
bonden dat dit uittreden nau
welijks nog kan zonder grote 
financiëel-economische scha
de. De voorstellers van het uit
treedrecht verwachten dat ner
gens de publieke opinie het ri
sico van een ernsti ge verlaging 
van de levensstandaard zal wil 
len nemen en dat partijen die 
zoiets bepleiten zich van hun 
kiezers zullen vervreemden. 
De SP wijst dit nieuwe model 
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EU af. Wij hebben ons altijd 
gekeerd tegen de uitgroei van 
de Europese Unie (EU) naar 
één Europese superstaat In 
zo' n grootmacht is de kans 
groot dat beslissingen ver van 
de gewone mensen worden ge
nomen door een machtige elite. 
Dan krijgen we Amerikaanse 
toestanden , waarin prestige
projecten, militaire acties, 
bedrijfswinsten en kortingen 
op de overheidsuitgaven be
langrijker zijn dan het welzijn 
van de mensen en hun leefmi
lieu. Alle dingen di e we in Ne
derland beter geregeld dachten 
te hebben dan in de rest van Eu
ropa lopen dan gevaar. Europe
se samenwerking kan zich 
daarom beter richten op het sa
men oplossen van grensover
schrijdende problemen met de 
buren, het garanderen van een 
hogere standaard voor sociaal 
beleid, milieubescherming en 
mensenrechten , het aanpakken 
van de overmacht van machtige 
grote internationale bedrijven 
en het organiseren van solidari
teit met arme regio 's. 
Maar onze kritiek gaat niet al
leen over een autoritair be
stuursmodel. Die gaat nog veel 
meer over het neo-liberale en 
militaristi sche beleid. Wij kun
nen misschien die verkeerde 
grondwet niet tegenhouden , 
maar die grondwet kan ons ook 
niet tegenhouden. Met of zon
der zo' n EU gaan we gewoon 
door met waarin we sterk zijn. 
Samen met vakbeweging, mi
lieubeweging, sommige consu
mentenorganisaties, anti-glo
baliseringsbeweging en vre
desbeweging opkomen voor 
een beter Nederland , een beter 
Europa en een betere wereld. • 
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