
SP stemt in met uitbreiding Europese Unie 
Het Europees Parlement stemde op 
9 april in Straatsburg in overgrote 
meerderheid in met de uitbreiding 
van de Europese Unie. Ook de SP 
stemde voor. 
Volgens SP-Europarlementariër 
Erik Meijer bestaan er volop 
argumenten om de tien landen 
die willen toetreden tot de EU, 
daarvoor afte wijzen. Sommige 
landen zoals Slowakije, Honga
rije en Roemenië discrimineren 
de daar wonende grote Roma
bevolkingsgroep. Over Honga
rije en Cyprus wordt geklaagd 
wegens achterstelling van 
homoseksuelen. Polen wil de 
vrijheid behouden om vrouwen 
ten eeuwigen dage het recht op 
abortus te ontzeggen. Estland en 
Letland hebben geprobeerd hun 
grote Russische minderheid 
gelijke rechten te onthouden. 
Cyprus zou de EU kunnen mee
trekken in een oorlog tegen 
Turkije. En vanuit de huidige 
lidstaten wordt geklaagd over 
corruptie, arbeidsmigratie en 
hoge kosten van hulpfondsen. 

Wij moeten niet beter dan 
de mensen zélf 
willen weten 

wat goed voor hen is 

'Een minstens even belangrijk 
argument tegen de uitbreiding 
vind ik,' zegt Erik Meijer, ' dat 
deze landen worden onderwor
pen aan een neoliberale Europe
se wetgeving. Dat ook daar 
onder druk van Europa de pu
blieke dienstverlening wordt 
afgebroken en dat grote delen 
van de bevolking worden ver
oordeeld tot een langdurige 

voortzetting van armoede die de 
laatste tien jaar ontstaan is. Toch 
zijn het de inwoners van die 
landen, en niemand anders, die 
zelf moeten uitmaken of ze bij 
de EU willen horen. Overal, 
behalve op Cyprus, kunnen ze 
zich daarover uitspreken in een 
referendum. De SP wil ze dat 
recht niet afnemen om onszelf 
te beschermen of door beter dan 
zijzelf te willen weten wat goed 
voorhen is.' 

Slowakije: vat vol 
problemen 

Bijzondere zorg heeft Erik 
Meijer over Slowakije. Meijer is 
als lid van de Slowakije-delega
tie van het Europees Parlement 
nauw betrokken geweest bij de 
voorbereidingen voor toetreding 
van dat land en kent de proble
men die er spelen tot in detail. 
'Slowakije is het toneel van 
instabiele politieke partijen die 
opkomen en verdwijnen. De 
economie is grotendeels inge
stort, het oosten van het land 
kent een enorme werkloosheid 
en opeenvolgende regeringen 
weigeren om het ontrecht tegen 
leden van nationale minder
heden ongedaan te maken. De 
nieuwe provincie-indeling houdt 
op ·geen enkele wijze rekening 
met het feit dat de zuidrand van 
Slowakije Hongaarstalig is en 
dat de meeste mensen daar 
graag bestuur en onderwijs in 

die taal willen hebben. De 
dorpen in het oosten hebben in 
meerderheid een Roma-bevol
king, maar worden bestuurd 
door een Slowaakse elite, die 
vindt dat praktische zaken als 
straatverlichting en waterlei
ding er alleen voor henzelf zijn. 
Met de komst van Slowakije 
importeert de EU ook de mi
lieuproblemen van kerncentrales 
en de Donau-stuwdam. Toch is 
in het intern verdeelde Slowa-

kije de toetreding tot de EU veel 
minder omstreden dan in de 
buurlanden Polen en Tsjechië, 
waar in een referendum de 
meerderheid straks misschien 
tegenstemt. Men verwacht blijk
baar verbetering door de toetre
ding tot de Europese Unie. 
'Ik respecteer hun keuze,' aldus 
Meijer in het Europees Parle
ment, 'maar het zal me niet 
verbazen als zij teleurgesteld 
zullen worden.' • 

Vreugde en vragen 
na de val van Bagdad 
'De vreugde van de mensen in de straten 
van Bagdad vervult iederéén met vreug

de,' aldus Jan Marijnissen in zijn eerste 

reactie op 9 april op de verovering van de 

Iraakse hoofdstad. 
'De prijs van de Amerikaans
Britse oorlog is hoog. Vele 
duizenden do&m en gewonden; 
veel menselijk leed; een geruï
neerd land met water- en voed
seltekorten in de steden; een 
machtsvacuüm waarvan nog 
niemand weet hoe, wanneer en 
door wie het gevuld zal wor
den; en een internationale ge
meenschap die tot op het bot 
verdeeld was en is. 

De SP wees en wijst deze oor
log af, omdat er geen rechts
grond voor was en is, omdat hij 
ontzettend veel risico 's inhield 
en -houdt voor de bevolking 
van Irak en de regio, omdat een 
zogenaamde 'preventieve oor
log' een levensgevaarlijk prece
dent vormt, omdat er nog alter-

natieven voorhanden waren in 
de vorm van het doorgaan met 
de wapeninspecties, het aan
pakken van het regime in 
plaats van de bevolking en het 
steunen van de oppositie. Be
halve het lijden en de vreugde 
van de Irakese bevolking zit er 
ook een andere, mondiale kant 
aan de oorlog. Wat is de wer
kelijke en volledige agenda 
van Bush en zijn regering? Het 
herscheppen van de wereld 
naar Amerikaans voorbeeld en 
met de oorlog als middel, 
zoals sommigen in en rond de 
Amerikaanse regering beplei
ten? Als dat zo is, markeert de 
dag van de vreugde van de 
Irakezen niet het sluitstuk 
maar het begin van nog meer 
soortgelijke oorlogen. • 
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