
Hoe een Europees 

burgerschap uit de 

grond te stampen? 

paul cobben

Een van de grote problemen waarmee de Europese Unie te kampen heeft is het

gebrek aan legitimiteit bij de Europese burgers. Dat kan verholpen worden

door op Europees niveau dezelfde legitimerende mechanismen in het leven te

roepen als in de afzonderlijke lidstaten. Cobben doet daartoe een aantal voor-

stellen. Ten eerste is hij van mening dat de Europese wetgevende macht in twee

kamers moet worden onderverdeeld: een Eerste Kamer die de nationale staten

vertegenwoordigt en een Tweede Kamer die vertegenwoordigers bevat van de

Europese burgers. Ten tweede moet er een Europese openbaarheid worden ge-

schapen waar het maatschappelijke en politieke Europese debat gevoerd kan

worden. Dit zal het mogelijk maken dat men los komt van nationale belangen

en zich meer gaat richten op het Europese algemeen belang. Het stimuleren

van Europese media door middel van subidies is daartoe een goed instrument.

Ten derde is een gemeenschappelijke Europese culturele identiteit noodzake-

lijk. Misschien, zo oppert Cobben, is deze al meer aanwezig dan wij meestal be-

seffen. Het is echter niet goed dat die identiteit zo onbenoemd blijft. Als zij niet

van onderaf gestalte kan krijgen, blijft er slechts over dat zij van bovenaf gefor-

meerd moet worden. Cobben noemt daarvoor een aantal aanknopingspunten.

Zijn zorg is dat tot iedere prijs moet worden voorkomen dat Europa een ziel-

loos begrip blijft. 

Een Tweede Kamer van Europese burgers

Wanneer wordt aangenomen dat een (toekomstige) Europese federatie haar eigen

wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht heeft, dan roept dat de vraag

op hoe deze machten zich precies tot de dienovereenkomstige machten op natio-

naal niveau verhouden. Het ligt voor de hand om de Europese wetgevende macht

met het Europese parlement te identificeren, dus met de institutie waarin alle

Europese burgers vertegenwoordigd zijn. In een federatie kan het Europees parle-

ment het nationale parlement echter niet zo maar vervangen. De verhouding tus-

sen de wetgevende bevoegdheid op nationaal en Europees niveau moet bepaald

worden. De Duitse rechtsfilosoof O.Höffe1 heeft daarom het zinnige voorstel ge-

daan om de Europese wetgevende macht in twee kamers onder te verdelen: in een
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Eerste Kamer die de nationale staten representeert en in een Tweede Kamer waar-

in de Europese burgers vertegenwoordigd zijn. Een dergelijke structuur heeft tot

gevolg dat de Europese wetgever in discussie treedt met de wetgeving op nationaal

niveau. Het blijft daarbij echter de vraag hoe een dergelijke discussie überhaupt zin-

vol gevoerd kan worden. Op grond waarvan valt in te zien dat er een harmonie tus-

sen de onderscheiden nationale wetgevingen mogelijk is?

De Europese wetgevingen zijn gelijk in zoverre ze alle begrepen kunnen worden als

democratische rechtsstaten, dat wil zeggen ze vormen allemaal een democratische

belichaming van mensenrechten. De eerste vooronderstelling voor een Europese

wetgeving die voor alle lidstaten acceptabel is, bestaat daarom uit een gemeen-

schappelijke bepaling van de mensenrechten. In de “Europese Conventie voor de

Rechten van de Mens” hebben de meeste Europese staten overeenstemming bereikt

over de bepaling van de mensenrechten. Dit betekent echter niet dat de verhou-

ding tussen de Europese en nationale bepaling van de mensenrechten zonder pro-

blemen is. Standpunten met betrekking tot bijvoorbeeld euthanasie, genetische

manipulatie, verdovende middelen, doping, racisme, discriminatie, seksuele inti-

midatie, pensioenen, rechten van het kind en distributie van geneesmiddelen be-

rusten in laatste instantie op een bepaalde interpretatie van de mensenrechten. De

uiteenlopende opvattingen die in de Europese landen over deze kwesties worden

ingenomen, wijzen dus op interpretaties die niet met elkaar overeenstemmen.

Onder invloed van vele contingente, met name technologische ontwikkelingen,

wordt de handelingsruimte ten aanzien van de genoemde problemen aanzienlijk

vergroot. Het oordeel over de noodzakelijkheid en toelaatbaarheid van bepaalde

handelingen vergt daarom voortdurend een nadere bepaling van de mensenrech-

ten. Deze nadere interpretatie wordt ontwikkeld door de wetgevende macht. Maar

de opvattingen op nationaal en Europees niveau hoeven vanzelfsprekend niet pa-

rallel te verlopen. Dit maakt een discrepantie tussen de nationale en Europese in-

terpretatie mogelijk. In Nederland wordt deze opgelost doordat aan de Europese

wetgever het primaat wordt toegekend. Omgekeerd wordt in Duitsland de

Europese wetgeving getoetst aan de nationale grondwet. In beide gevallen vindt

er geen rationele afweging plaats tussen de nationale en Europese interpretatie.

De genoemde institutionalisering van een Europese Eerste en Tweede Kamer zou

een dergelijke afweging mogelijk kunnen maken. Beide kamers zijn immers ge-

houden te streven naar onderlinge overeenstemming.

Europese openbaarheid

In een democratische Europese federatie worden de leden van de Tweede kamer

democratisch gekozen door alle burgers van de lidstaten. Deze burgers worden

niet als burgers geboren, maar worden gevormd in een opvoedingsproces dat op

nationaal niveau gestalte krijgt. Op Europees niveau volstaat deze nationale vor-

ming echter niet. Een goed functionerende algemene Europese markt is alleen
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denkbaar, wanneer er burgers opgeleid worden die ook op Europees niveau vrij en

gelijk zijn. Om te bewerkstelligen dat Europese burgers op gelijke wijze gebruik

kunnen maken van de verkeers- en communicatiemiddelen, is er een ingreep no-

dig in de nationale vorming. Enerzijds moeten de Europese burgers gelijke toe-

gang hebben tot de onderscheiden media, d.w.z. tot massamedia als radio, televi-

sie, schrijvende pers en internet, maar ook tot de verkeersmiddelen geld en taal.

Kennis van een gemeenschappelijke taal en de beschikking over een gemeen-

schappelijk geldmedium bevordert de gelijkheid tussen de Europese burgers.

Anderzijds moet het kennispotentieel van de Europese burgers vergelijkbaar zijn.

Ze moeten niet alleen hun eigen rechten en plichten kennen, maar ook die van

andere Europese lidstaten. Bovendien moeten de school- en universiteitsdiploma’s

vergelijkbaar en uitwisselbaar zijn.

De gelijkwaardige toegang van de Europese burgers tot de Europese markt is wel-

iswaar een belangrijke voorwaarde voor een Europese openbaarheid, maar is op

zichzelf niet toereikend om deze veilig te stellen. Het Europese politieke debat is

tenminste aan twee nadere voorwaarden gebonden. Ten eerste moet het niet een-

zijdig vanuit een nationaal gezichtspunt gevoerd worden. Het Europese publiek

moet niet alleen kennis nemen van de politieke standpunten die in andere staten

worden ingenomen, maar moet zich ook inzetten voor het debat tussen de ver-

schillende standpunten. In de huidige Europese media is hier te weinig ruimte

voor. Het zou raadzaam zijn om de markt in dit opzicht te corrigeren met behulp

van subsidies; media die expliciet aandacht schenken aan het Europese debat zou-

den hiervoor financieel gecompenseerd moeten worden.

Ook de burger die goed op de hoogte is van het Europese debat is echter nog on-

voldoende in staat om een beslissing te nemen over zijn politieke stellingname.

Zo’n beslissing moet bemiddeld worden door politieke partijen die de vele

Europese vraagstukken weten samen te brengen in een coherent politiek pro-

gramma. De partijen die op dit moment in het Europarlement actief zijn, zijn nog

onvoldoende tegen deze taak opwassen. De Europese partijen zijn een verlengstuk

van de nationale partijen en zijn derhalve niet geschikt om in een Tweede Kamer

van het Europese parlement te opereren. De tweede kamer van het parlement,

waarvan de leden door alle Europese burgers gekozen worden, heeft politieke par-

tijen nodig die het Europese standpunt als zodanig thematiseren en niet aan een

specifieke natie gebonden zijn.

Vanzelfsprekend beperkt de Europese wetgeving zich niet tot de mensenrechten.

Voor het leven van alle dag heeft de formele wet- en regelgeving, waarin de insti-

tuties van de Europese federatie concreet gestalte krijgen, een veel grotere beteke-

nis. Op nationaal niveau wordt deze formele  wet- en regelgeving op meervoudige

wijze bemiddeld. In de eerste plaats zijn de instituties van de moderne democrati-

sche rechtsstaten zelfreflectief geworden. Leden en medewerkers van bijvoorbeeld

bedrijven, vakbonden, kerken, ziekenhuizen en universiteiten vragen zich steeds

weer af hoe aan hun instituties opnieuw vorm gegeven kunnen worden in een
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zich snel ontwikkelende maatschappij. Zo is de discussie over het maatschappe-

lijk verantwoord ondernemen hoogst actueel. Deze zelfreflectie kan tot zelf opge-

legde regels voeren. In de tweede plaats bestaan er verschillende vormen van over-

leg tussen de partijen op de markt. Deelnemers van dit overleg kunnen bedrijven,

vakbonden en kerken zijn, maar ook wetenschappers, ethici, stadsbewoners, ge-

meentebesturen en actiegroepen. Het overleg kan leiden tot overeenkomsten tus-

sen de partijen. In de derde plaats spelen de zelfopgelegde regelgevingen en over-

eenkomsten een rol bij de wetgevingsarbeid en de discussies die daarmee gepaard

gaan. De regel- en wetgeving op Europees niveau kan deze bemiddeling door de

marktpartijen niet ontberen. Dit is bijvoorbeeld gebleken bij de laatste mond- en

klauwzeercrisis. De maatregelen die de Europese landbouwministers afgesproken

hadden, werden door de boeren niet begrepen, zodat ze menigmaal alleen met

politiegeweld doorgevoerd konden worden. Het debat en het overleg tussen de

marktpartijen kunnen echter niet zo maar op Europese schaal georganiseerd wor-

den.

De Europese dimensie betekent enerzijds dat men gaat begrijpen dat de nationale

stand van zaken slechts binnen de context van Europa geïnterpreteerd kan wor-

den. Anderzijds wordt er pas plaats ingeruimd voor een werkelijk Europese hou-

ding als de marktpartijen hun nationale standpunt overwinnen en het Europese

‘algemeen belang’ als zodanig binnen het vizier komt. Pas deze ontwikkeling

maakt de vorming van een werkelijke Europese cultuur mogelijk. Zo’n cultuur is

de belangrijkste voorwaarde voor een Europese openbaarheid. Zonder een

Europese cultuur stelt Europa niet meer voor dan de gecoördineerde nationale be-

langen. Een zelfstandige Europese ‘Tweede Kamer’ zou betekenisloos zijn. De

voortdurende reflectie op de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens

zou niet kunnen uitmonden in Europese formele wetgeving.

Europese culturele identiteit 

De transformatie van het nationale standpunt in een Europees, is echter niet on-

problematisch. Weliswaar gaan de ontwikkelingen in de burgerlijke maatschappij

de nationale grenzen wezenlijk te boven, maar het resultaat is eerder een globali-

sering dan een Europeanisering. De multinationals oriënteren zich op de wereld-

markt, en niet eenzijdig op de Europese markt. Er bestaat geen Europese weten-

schap en technologie; wederom is de wereld maatstaf. Actiegroepen als

Greenpeace, Amnesty en Artsen zonder Grenzen zijn internationaal, niet

Europees. Er bestaat een Europees songfestival, een Europese Champions League en

misschien een Europese film, maar in het algemeen is de cultuur nationaal of in-

ternationaal georiënteerd, niet Europees.

Een gemeenschappelijke Europese culturele identiteit kan zich ook niet op een

gemeenschappelijk Europees verleden baseren. Het Latijn als de taal van een

Europees imperium of de taal van de Europese wetenschap of van de Europese
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kerk is reeds lang verleden tijd. De Verlichting van de Rede als het grote politieke

en artistieke ideaal is hetzij in relativisme overgegaan, hetzij deel geworden van

de wereldcultuur. Ook is Europa niet langer het werelddeel van het Christendom.

De import van andere religies en de opkomst van het atheïsme hebben hier hun

sporen achtergelaten.

Wat pleit eigenlijk nog voor de verdere opbouw van een Europese federatie als er

geen gemeenschappelijke Europese cultuur bestaat? Kan Europa meer betekenen

dan een functioneel partnerschap? Laat zich een Europese openbaarheid denken,

die meer is dan een compromis tussen wat de lidstaten aan openbaarheid ken-

nen?

Als de Europese culturele identiteit niet van onderaf gestalte kan krijgen, dat wil

zeggen door de partijen van de burgerlijke maatschappij, blijft er slechts over dat

zij van bovenaf geformeerd moet worden. Voorzover de Europese Unie daadwerke-

lijk als een politieke eenheid functioneert, profileert zij zich tegenover andere po-

litieke eenheden, met name tegenover de Verenigde Staten en Japan. De EU voert

bijvoorbeeld een economische politiek, heeft een gemeenschappelijke asielpoli-

tiek en zal in de toekomst waarschijnlijk eigen militaire organisaties krijgen, on-

afhankelijk van de Verenigde Staten. De politieke, economische en militaire profi-

lering beantwoordt op de een of andere manier aan een culturele profilering. Er

bestaat niet alleen een ‘Fort Europa’, omdat de economische vluchtelingen van de

derde wereld buitengesloten moeten worden, maar ook omdat Europa een stabie-

le politieke ruimte vormt waarin mensenrechten en democratie veiliggesteld wor-

den. Europa staat voor tolerantie, voor de strijd tegen ongelijkheid, tegen racisme

en corruptie. De waarden die in de Europese politiek tot uitdrukking komen, lij-

ken zich deels te onderscheiden van de waarden in de Amerikaanse en Japanse po-

litiek. Sociale voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg, de werkloos-

heid en de pensioenen, lijken bijvoorbeeld belangrijker in Europa te zijn dan in de

Verenigde Staten. Anders dan in de Verenigde Staten wordt de doodstraf in Europa

niet getolereerd. Japan en de Verenigde Staten kennen andere maatstaven voor bij-

voorbeeld het milieu en de vrije tijd. Bepaalde collectivistische trekken in de

Japanse cultuur worden in Europa niet begrepen.

Een van bovenaf doorgevoerde Europese politiek is op den duur slechts levensvat-

baar, wanneer ze van onderaf, dat wil zeggen door de Europese bevolking gedra-

gen wordt. Een Europese politiek moet wortelen in Europese partijen, die het

Europese standpunt als zodanig vertegenwoordigen. Dat roept echter opnieuw de

vraag op welke legitimatie Europese partijen kunnen hebben, wanneer er geen

Europese culturele identiteit bestaat. Maar dat roept tegelijkertijd de vraag op of

het feit dat Europese politiek bestaat, niet tot uitdrukking brengt dat de Europese

identiteit werkelijker is dan op het eerste gezicht het geval lijkt te zijn. Misschien

is het mogelijk om vast te stellen welke gemeenschappelijke Europese geschiede-

nis mede bepalend is voor de actuele Europese politiek.

Naar mijn mening zijn er drie kandidaten om de relevante gemeenschappelijke
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Europese ervaring nader te bepalen. Ondanks de eerder gemaakte opmerking is

het gemeenschappelijke christelijke verleden de eerste kandidaat. Niet omdat

Europa nog altijd het werelddeel van het Christendom zou zijn, maar omdat de

Europese staat, als democratische rechtsstaat, als geseculariseerd Christendom be-

grepen kan worden. In de vrijheid en gelijkheid van de personen heeft het christe-

lijke geweten en de christelijke gelijkheid voor God politiek bestaan gekregen. De

tweede kandidaat is de collectieve ervaring van de beide wereldoorlogen en de

daarop volgende Koude Oorlog. De praktische ontkenning van de vrijheid en ge-

lijkheid in de loopgraven en de concentratiekampen en door het Sovjet-leger heeft

de vorming van de Europese rechtsstaat diepgaand beïnvloed. De derde kandidaat

is het dekoloniseringsproces dat zich na de Tweede Wereldoorlog voltrokken

heeft. Vele Europese staten waren koloniale machten. Het dekoloniseringsproces

betekende deels een reflectie op de geweldsstructuren van het moederland, deels

bepaalde het de toekomstige betrekking tot de landen van de derde wereld.

De Europese culturele identiteit laat zich nooit definitief reconstrueren. De re-

constructie is van een voortdurende politieke dialoog afhankelijk, waarin de actu-

ele Europese politiek steeds weer opnieuw aan mogelijke gemeenschappelijke

Europese ervaringen gemeten wordt. Pas daarin kan blijken welke betekenis de

bovengenoemde kandidaten hebben. Het Europese debat kan overigens niet los

gezien worden van het debat dat op nationaal niveau gevoerd wordt. Het gebrek

aan besef van een Europese identiteit spiegelt het gebrek aan besef van een natio-

nale identiteit. De articulatie van nationale identiteiten dient het inzicht in de ge-

deelde Europese identiteit; de Europese identiteit kan helpen bij de profilering

van de nationale identiteit. Als dergelijke discussies niet gevoerd worden, blijft

Europa een zielloos begrip. Ze moeten daarom op alle mogelijke manieren gesti-

muleerd worden, desnoods door de media die er aandacht aan besteden met extra

middelen te ondersteunen. 

Prof.dr. Paul Cobben is hoogleraar ethiek, politiek en economie aan de Universiteit van

Tilburg. Hij schreef onder andere De multiculturele staat. Twaalf dialogen over het

goede leven. Deze tekst is een bewerking van een lezing gehouden in het kader van het

Europese onderzoeksnetwerk Global Justice.

Noot

1.  Otfried Höffe Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, München 1999, p.310.
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