
De Europese Unie (EU) verkeert in een diepe malaise. Het wordt 

steeds moeilijker de Europese integratie te verdiepen of zelfs om 

het huidige niveau van integratie te behouden. Het zo belangrijke 

Gemeenschappelijke Buitenlands- en Veiligheidsbeleid komt niet 

van de grond. Toch staat Europa voor een aantal grote uitdagin-

gen. 

D
e F-urope<,e Lln1e -,taat e1 

111et goed voo1 W11 vu ke 

ll'll 111Ct ZOZCCI Ill CCI1 LJJ'-,1'-, 

al-, wel1n een d1epe mala1<,e 

I let 1deal1-,me, waarmee het proJect van 

de Furope<,e integratie in de Jaren vijltig 

were! gelanceerd en nad1en voortge

gcn die hcide in Luropa hegonncn wa

ren, wa<, dit een hi-,tori-,ch keerpunt. L:n 

inderdaad, oorlog i'> ondenkhaar ge

worden in onze rcg1o. In het per<,pec

tid van de ge-.ch1edeni-. i<, dit een mo

nume11talc vcrworvenheid, ziJ hct dat 

deze nauwelijb meer al<, zodanig wordt 

erkend. Na een halve 

ceuw vrcdc he-.chouwen 

de mec<,tc mcmen haar al-, 

vanzcl t-.prekend. 

lntcgratlc van 

Europa i-.; zckcr aJngc

moccligd en vcr<,ncld door 

de dreigende nabijheid 

van de SovJet-Linie en het 

communl'>ti-.chc imperium. 

Weli<,waar wa-, de NAVO 

quwd, i..., vcrtlauwd. Nog 

JllJllf WCtllig tllCil'-.Cil bc\ij

den het ideaal van de 

Furope'>e 111tegratie met 

hart<,tocht Zell' in Neder

bnd. ooit ee11 pionier op 

de wcg nollr lcdcra\io.,nlc, i.., 

het laaiende vuur verzwakt 

tot een kw11nend vlamme

tJC [)c,tiJd'>, kort na het 

einde van de Tweedc 

Wereldoorlog, WJ'> het een 

tot de verheelding '>pre- Alr. AAi\1 t)(m AL;t 
on~ voornaan1-;tc ant

woord op die dreiging, 

kend en in-.pircrend concept, de aarh

VIJanden hankr11k Cll Duit-,land, met 111 

hun kielzog een aantal amlcre Ianden, 

-;Zlnlcn tc hrcngcn in ccn gcn1ccn-..chap 

VJn -..tatcn, gcha..,ccrd op -,upranationalc 

heg1n-,elc11 Deze gemeemchap zou 

oorlog 1n on<, deel van de wereld voor 

alt11d uitbannen Na twee wereldoorlo-

maar het opdoemende gevaar 111 het 

Oosten heel t het proce'> van voort

gaande toenadering binnen de F.uro

pe'>e Cemeen-.chap eveneen'> ver-.neld. 

1-. er dan geen kracht mecr die de intc

gratic voorhtuwt' Niet hclcmaal: in de 

laat<,te twee decennia i-. de zorg om de 

intcrnationalc concurrentiepo-.itie toe-
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genomen. [en gelragmcnteerd Eurora 

zou geen rartij zijn voor de economi· 

<;che <;upermogendheden or de wcreld. 

markt, met name de Vcrenigdc Staten 

en Jaran (of Oo'>t·Azic). Maar derge· 

lijkc overwegingen, hoc onweerlcghaar 

ook, houdcn de gemiddelde burger niet 

hezig Her warcn op de ecr<,te plaat<; de 

topondernemcrs die hcbben aange· 

drongen op de ophouw van ecn markt 

zonder grcnzen in Europa ilurora 

1992) En hct zijn voornamelijk de eli· 

te<; van de zakenwcreld die zich ht:t 

vuur uit de schenen lopen voor een 

Fconomi'>che en Monctairc Unic 

(li\1U) met cc11 cnkelc munt De mecr· 

dcrhcid van de kiczcr<; doet her nicts, 

ol is gencigd dit plan ecrder negatiel te 

bcjcgcncn. 

Wat men<;cn hovenal zorgen haart is de 

alarmcrendc wcrklocl'>hcid. Alarmerend 

door de onwang aileen al, maar nog 

meer door het structurcle karakter van 

dit kwaad. De toenemcnde zorgcn over 

het vcrlics aan wcrkgelcgcnheid wor· 

den grotendcels gcricht op 'Europa' de 

Europcsc Cemeenschap wordt verwe· 

ten dat dit kwaad niet wordt afgewcerd 

of in toom gchoudcn. Het hclpt weinig 

om daartegcn in te hrcngen dat de 

lurorcse Ianden afzondcrli1k en zondcr 

de integratie 111 ccn veel '>lechtere pmi· 

tic zouden zijn In de lidstaten hehben 

rolitici dczc knorrigc '>lemming aileen 

maar verdcr aangewakkerd en opgclokt 

door 'Bru"el' steed<; weer tc gebruikcn 

al<; zondehok voor hun eigen fcilcn. 

Wat nog n1cer atkccr van de intcgratie 

voorthrcngt i'> het grocicnd aantal im· 

migrantcn. lkt gcrocp om handhaving 

of hcrintroductie van grcn-,controlc'> 

hinnen luropil is weinig vcrra'>'cnd. 

Weli'>waar hocft dit gccn restricticvc 

Llltwcrking te krijgen op het vri)c ver· 

kccr von gocdcrcn, 1naar dc...;alnicttcmin 

drcigt de gcmcenschappelijke markt. 

hct vlaggcn')chip van onzc intcgratie, at 
tc drijven naar ruige zcecn. 

Naar de EMU 
WiJ nadcrcn nu de laat<;te lase viln de 

[/\Ill, die moet uitlopcn op de invoe· 

ring van ccn Eurorc'>e munt. Zal d1t 

daadwcrkclijk geheurcnc Staat de L\lll 

op het punt werkclijkhcid te wordenc 

Er staan hier vitalc hclangcn op hct 

<..;pel: con')olidering van de gcnlccn

schappelijkc markt, monetaire stabili· 

tcit, kmtenbesparing, het op ccn 11)11 

brcngcn van Furopa al<; medcbcstuurdcr 

van de wcreldcconomic met de reuzcn 

van de dollar en de yen. Toch i'> het he· 

langrijk'>tc kenmcrk van de Ll\ Ill haar 

politiekc dimensic In de zin van ver· 

dicping van het intcgratieprocc<; zou 

volledige invoering van de LMU ccn 

kwantLIIll·'>prong voorwaart<; zip1. De 

mcdaille heelt cchter een kcerzijdc 

lndicn dit proJect zou vastlopen, zou de 

politiekc schade niet tot de lcvenwat· 

haarhcid van de markt.zonder·grcnzen 

heperkt hlijven, maar veel verder strek· 

ken. Hondskamclier Kohl is niet de 

cnige die hcelt gewaarschuwd regen de 

verrcikcndc gcvolgcn von ccn tcloor

gang van de Fi\ILL Er IS geen heiden· 

mocd voor nodig om te voorspcllen dilt 

de politiekc lciders van l'umpa uitelll· 

dclijk crvoor zullcn terugdcinzen hct 

EMll·project te Iaten '>lranden Om 

cen dergclijke ramp al te wcrcn zullen 

wei de nodige tovertormule-, worden 

hedacht. De FMU zal <:r komen, op 

voorwaarde dat de hond,kanselicr, die 

a]<..; voor~tondcr van Furopc-..c intcgratic 

torenhoog hoven zijn collega\ uit· 

stcekt. de overhand weet tc houden 

over de- hiJ de Duitse man in de straat 

populaire- wcerstand regen hct opge· 

vcn viJn de prc-..rigicuzc nationtllc munt. 

I )c verkiezingen van I 'J'JH voor de 

Duitse Bondsdag wcrpen nu reeds hun 

c I 1\' ,, ,,~ 



'>chaduw over dit dehat. l.aat ik het al

du'> formulcren· AI' Duitsbnd va<;t

houdt aan de [i\\U - hetgeen ik voor 

waar<;chiJnlijk houd - zal dat project 

zijn uiteindelijkc be<;tcmming bereikcn 

Klaar voor uitbreiding? 
Kreupel hinkt Europa voort. Let op 

de lntcrgouvernementele C:onfcrentie 

24511CCl. Deze wa<; hedoeld om 

nieuwe regel'> voor de be-;luitvorming te 

crecren en om de be<;taande instttutio

nele <;tructuur te hcrzien. Met haar vijl

ticn lid,taten beschikt de EU in wezen 

nog '>teed, over de <;tructuur die decen

nia gelcden wa'> ingesteld voor de zes 

lid,taten die de Cemeenschappen had

den opgericht. Zij i-; nu reed-. hopeloos 

ouderwets en -,chiet grotelijks tekort om 

ccn gcn1ccn"ichap ot unic van twint1g of 

mccr Ianden gaande te houdcn 

J)at neemt ntet wcg dat on<; interne de

hat over tn'>titutionele hcrvormingen 

tot nu toe vrqwci niet-. hedt opgele

verd. [n du-, komt de vraag op, zullen 

wij in ~.,taat zijn ccn n1enigtc (Jo"it-

1-:urope-.e landetl, die vol ongeduid in 

het vagevuur zitten te wachkn, 111 de 

Unie op te neme11c 

Het voortgaande proccs van uithrci

ding hrengt ver,cheidene prohlcmen 

met zich llll'C de noodzaak om om nog 

<;teed, te dure gemeemchappelijke 

landhouwhclcid tl' hervormen en om 

de onwang van onze structuurtondsen 

en de jui'>te ixsteding van de hnancicle 

middelen daarhinnen te hcrzien De 

huidige hl'gUn'>tigde Ianden ais Crie

keniand zuilcn er aile, aan doen om 

nil'l te Vt't'i te vcriiezen aan nieuwe ian

den dit' op de fond<;en aampraak gaan 

n1akcn zoal;., Polen, on1 n1at1r tc Z\Vi)gcn 

van potenticle toetreders uit de Balkan 

Het vait vanuit een poiitil'kl' invai,iwek 

hovt'ndietl nog te hezicn of uithrciding 

oo'>twaart'> htJ aile betrokkcnen wanne 

gevoelens opwekt. Wanneer het zwaar

tepunt van de Unie naar het Oostcn 

wordt verlegd, zai i)uitsiand ccn -;pin 

in het web worden, terwijl hankrijk en 

Spanje (iaaL -;taan de l:lritse en lcr<,e ei

ianden) naar de marge ver<,chuiven. Ln 

dat wellicht niet aileen in geograh-;che 

termen. l-let mce<,t fundamentele pro

blcem I'> ontegenzeggelijk dat het 

steed, moetlijkcr zal worden om dt' in

tcgratic te verdiepen of zelfs om het 

huidige niveau van integratie te behou

den. Daarmee zou de [U hcba<, -.tukje 

hiJ bcctje haar -;upranationale kenmer

kcn verliezen, die haar nu jui-;t dat 

uniekc karakter geven. Hct hladgoud 

op de gbnzende tempe I van Monnet en 

Schuman, aangeslagen door de beproe

vingcn van de tijd, kalh gclctdeiijk aan 

af. Op den duur zai de Unie er gaan 

uitzien al'> een aangeklede vrijhandeis

zone. 

GBVB een waanidee? 
Wanneer de ICC niel'> substantieei'> op

lcvert, dan zai er wcinig terecht komen 

van het destiJd' met veei fanfare aange

kondigde Ccmeenschappciijk l:luiten

land<;- en Veiiigheichbelcid ICBVH) 

Vooralsnog is het niet van de grond ge

komen. l'oitticke consultatie<; brengen 

wei stapel-. papier voort, maar weinig 

initiaticven en nog minder re<,ultaten. 

C:ommissari-; Van den Brock is ai, een 

reu<, die i-, opgesioten in een kooi, 

waarin hij zijn talcnten en ervaring niet 

ten voile kan henuttcn. 

Hct aantrcdcn van ccn nieu\vc rcgcring 

in Lunden heeft de kans verhoogd dat 

er ten tiJde van het Nederiand-.e voor

zitter<,chap nog een akkoord uit de hu<, 

zal komen dat handen en voeten hecft 

Weli,waar houdt ook Labour vast aan 

het vereiste van unanimiteit btl de he

-;luitvorming inzake CVBV maar ver

dcre ontwikkeling zou niettemin mogc-
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lijk worden a\-; de Britten (en andcrcnJ 

er al-,nog mee zoudcn instemmen dar 

andne [l!-landen underling he-;luiten 

gaan ncmcn op dit tcrrei11 die aileen 

voor hen vcrhindcnd zijn lk heh er een 

hard hoolcl in of dit haalhaar zal h\ijken 

maar hopclijk zal mijn scepsi-; worden 

heschaamd. 

Een gcmecnschappclijk buitcnland-; he

lcid: we zijn nog steeds vc1· verwijdcrd 

van dat doel Denk maar aan de discus

sie die nu loskoml over de samen<;tc\

ling van de Veiligheidsraad van de 

Vcrenigdc Natics (VNI. Zowel Croot

llrittannil' als Frankritk hezetten er 

sinds I '!45 ieder cen pcrmanentc zctel. 

Duitsland l1eeft gecn plaats aan dcze ta

kl. maar wil erkend worden als slcutcl

mogendheid in Furopa Orndat luropa 

nu a\ ovcrvertcgenwoordigd is in het 

machtsccntrum van de VN ligt het nict 

voor de hand Duitslancl eenvoudig aan 

her huidige aantal pcrmanente \eden 

toe te voegen. In lwt idealc geval zm1 

cen zetcl l10rcn te worden toegekend 

aan de lll, opdat zit naast Croot

llritrannil' en Frankritk len velc andere I 

ook I )uitslancl zou vcrtcgcnwoorcligen. 

1\ bar cr i.., gccn .:.;chadu\v van ccn voor

uitzicht dat dit zou kunnen gebeuren. 

Door haar 

voornaamste 

partners wordt de 

EU beschouwd als 

een economische 

reus maar als een 

politieke dwerg. 

Deze kwestie heelt het in 

zich om op den duur uit te 

grocicn tot cl'n akcligc con

troverse tussen de Furopcsc 

Ianden. 

Wat het met vee\ tam-tam 

geprcsentee1·dc CBVB van de 

Llnie in werkclijkheid voor

stelt. tot op heden, rs over

duidelijk getoond 111 hct 

helcid ten aanzien van hit

voorhecld ex-_loegoslavil' en, 

mecr recent, in onze heslui

tcloosheid tocn Criekenland en Turkite 

elkaar hi)Tla aanvlogen omwille van een 

piepklc111 rotseiland in de Egctsche 

Zee. Waar de Llnie zich tot op heden 

met hedt weten te ontwikkelcn tot cen 

groep d1e in <,taat rs tot cllcctiel politick 

optreden in omstreden kwesties, hehe

ITI1 de Amcrikanen hct 1\ l1dden-Uosten 

naar helieven. Hetzelfde gcldt in grote 

li)Tlen voor de N/\VO en, met horten 

en stoten. voor onze betrekkingen met 

het wrspelturrge lciderschap in 1\\os

kou. Om die rcden wnd de historrsche 

handdruk tussen R.ah1n en Arafat opge

voerd in de tuin van her Witte Huis in 

Washington. Om die reden wcrden de 

mortieren van de Servil'rs, zo lang als 

het duurt, lot zwijgen gchracht in 

Dayton. Oh1o en niet 1n een curopese 

stad. I )our haar voornaamstc partners 

wordt de ELI hcschouwd a is ee11 ecollO

mische reus maar een pohtteke dwerg. 

\)at zal naar aile waarschijnlitkhcid nog 

gcruime titd zo hlijven. 

Dreigende energiecrisis 
In het Iicht van de opkomende uitda

gingcn j-, hct voor Europa van vitaal hc

IJng om de handen uit de mouwen tc 

stekcn en met visic en wilskracht op tc 

-,tJan. lCn VLln de undag1ngcn \Vaar we 

h1nnenkort voor kornen te staan hctrclt 

de encrgie-aanvoer. Op dar front hroett 

hct in de wcrelcl. De crisis zal eerst 

zichthaar worden 111 Aztl'. waar de ex

plo~icvc groci van de hcvolkingcn gc

paard gaandc met ce11 snellc cconomi

schc groci ccn vcrc,lindcndc vrJag naar 

cncrg1c zal oplcvercn. Tot dric jaar gc

lcdcn was China ee11 exportcur van 

olie. maar clat land moct nu per dag 

mecr dan een halt miiJoen vatcn olie in

voeren. llinnen lwee ol 1nisschien dric 

decennia van nu zal hct hoevcelhedcn 

zo grool al-, de hu1cligc lotalc oliepro

ductic van Saoedi-Arahic opslorpen 

Iapan j-, nu al vcclvraat van gc.lnlpor

tccrde olie. Net als Korea en net als 

Tatwan. India, met een hevolkingsom-



vang die <;nc\ de ccn mi\Jard haa\t, za\ 

onhcrrocpclqk cctl cncrgic-<;chrokop 

worden l:n hoc qaat hct met de 

/\SLAt'.: !Jndcn' lndone<;ic, dat prat 

gaJt op rijkc rc'-lcrvc<.., h1nncn hatH 

rcchhgchied i' a\ vcic JatTn cen hclang

ritk exportland t\laar zeit, lndone<;ic 

zal rond de ccuww"'eltng olic moctcn 

gaan invocrcn. Vandaar de tocncmende 

<;panntngen in hct Wc,telitk dec\ van de 

Stille Ckcaan rond ccn aantal om<>tre

dcn cilandcn in gchicdcn die, naar 

wordt aangcnon1cn, rijk zijn aon oltc 

Lodocnde zal de competitie om cncr

gic utt hct IV\iddcn-Omten tocncmcn, 

met aile gcvolgcn vand1cn voor de vi

talc hclangen van Furopa en de Vcr

cnigdc Staten. lkzc <;ituatie zal de'> te 

zorgwckkcndcr worden gcztcn de op 

handcn zqndc po<,tticverandenng van 

tradttionclc icverancicr<; 111 andere re

gio\, zoa\..., NigcnJ, van aanbicdcr-, nJar 

vragct-, op de wcrcldmarkt. 

Lr 1..., cchtcr nog gccn rcdcn tot wan

hoop. Op\o<;<,ingcn liggcn btnnen 

handhcreik. a\ i'> gcdurtd en lanta<;icvol 

optrcden vcret<;t om dcze tot '>tand tc 

hrcngcn. Zo zou op ha'i' van her 

Fncrgic-l-londvc..,t ccn lllcga-ovcrccn

kom'>t met Ru,\and kunnen worden at

ge,\otctl. Fen ander hoolc\<;tuk van hct 

te ontwnpen Ctdtd /)c,rrj/1 bctrclt hct 

ondct·zock naar en de exploitatic van 

de enormc olicvcldctl die 111 hct grotcn

dcel'> onhewoonde Wc,teltjke dec\ van 

C~hino l1ggcn tc wachtcn 0111 aon

geboord te worden Om clcrgeliJke 

groot'-.chaligc projcctcn van de grond 

tc krijgcn n1octcn joilll PCIJiun.:~ van ongc

kcndc on1vang worden gc:-,n1ccd. 

Lltteindeltik zal dat ccn zaak van parti

cultetT ondcrnemtngen ZtJn, maar her 

!tgt voor de hand clat de ha'>i'> daarvoor 

door ambitieuze polittckc arrangemen

tcn op intcrn:gionalc ...,chaal gclcgd 

moct worden. Furopa zou zichzell in 

<,laat moctcn <;tclkn om hier een lei

dendc rol tc '>pelctl. 

De opkomst van China 
Lumpa kan her zich niet veroorlovcn 

politick machtelom tc h\ijvcn ten aan

zicn van het :\liddcn-Omtcn. ZiJ moct 

ztchzelt ook zten uit tc nt<;ten met het 

politickc gcrecd'>chap om dkctid om 

te gaan met China. Dat kolo<;<;a\e land 

zal naar aile waar<;chijn\qkhcid in hct 

begin van de volgendc eeuw de statu<; 

van .... upcnnogcndheid t1anncn1cn, zo

wcl in mtlitair als in economisch op

zicht. Zou Luropa cr niet in <;\agen zich 

als ccn helangriJke polttieke actor te 

docn geldcn, dan zal de loop van de 

wcrcldgc'>chicdcni<; voornamcli)k wor

den hepaald door de grilligheden van 

de Chrnee-,-Amcribamc hetrckkingen. 

Rusland en de NAVO 
Ln hoc <;taat her met Rusland~ De ver

dcre ontwikkcltng van dat land zal de 

cer<;tkomcndc Jarcn zckcr in het teken 

van onzekcrhcid <;taan. Utthrcidtng van 

de NAVO i'> gcen goed idee t\lcn bn 

het de Ru<;<;en niet kwaltjk nemen de 

opnon1c van Polen L.'-.. tc crva.rcn als 
ecn daad van wantrouwen. Niet aileen 

van de kant van de !'olen en dergc\ijke 

maar ook van de kant van de huidige 

NAVO-kden. Daarhoven lcidt utthrci-

ding tot de nict tc hcantwoordcn vraag 

waar de nicuwc grcnzcn n1octcn wor

den gctrokken. Waarom Polen wei en 

Lttouwcn niet r.ol mtS'>chicn later1~ Ln 

ook: waarom !'olen wei en ntet 

Oekra·lnc I aangenomen dat hct op een 

ot ander moment ook aan de dcur van 

de NAVO zou kloppcn i' Uczer dagen 

ZtJn de NAVO en Rmland tot ccn vcr

ge\ijk gekomcn over voorwaarden en 

modaliteiten van uitht-ciding omt

waat·t,_ Toch zal er ccn libe dmi<> wrok 

en wrcvcl in Ru,\and achtcrh\ijvcn De 
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toenadering die onlangs zichtbaar is 

geworden tu<,sen l\1oskou en Beijing is 

zekcr door zulk re<;scntiment aangehla

zcn. Het is niet in het belang van het 

we5telijk hondgenootschap en al helc

maal niet van de Vcrenigde Staten dat 

China technologische steun krijgt uit 

Rusland voor een snclle modemisering 

van nog mccr hewapening 

Uithreiding van de EU is uiteraard een 

andcr onderwerp Het i<; stellig he laden 

met prohlcmen. maar deze zijn van 

EU-interne aard. 

Atlantisch Bondgenootschap 
Wanneer gesproken wcJrc1t van <,tahili

teit in het Midden-Omten (denk ook 

aan Turkije'), Rusland, China en de 

NAVO spreekt het vanzelt dat on<, 

Transatlantisch dcelgenootschap van 

cruciaal helang hlijtt De VS kecrt 

Luropa niet de rug toe, want het i<; niet 

hegoocheld door de Ianden aan de 

Stille Oceaan zoals sommige politickc 

commentatorcn on<, willen doen gelo

ven. Wei verschuilt hcgr-ijpelijkerwijs 

het hrandpunt in die richting Des te 

mecr staat Europa voor de taak om zich 

om te vormen tot een robuu<,te een

heid1 niet aileen om aandacht en re'>

pcct van Washington al te dwingen, 

maar ook om aanzienlitke invloed uit te 

oefencn op de hesluitvorming aldaar. 

Maar wat cr hct mee<;te toe doeL de 

grootstc uitdagingen waar de wereld 

voor zal komen te staan kunnen aileen 

op adequate wijze worden heantwoord 

indien het Atlantisch deelgenootschap 

echt werkt. 

Soms echter zal Europa krachtig Stel

ling n1o~tcn ncn1cn tcgcnovcr An1cri

kaans wanhelcid. De 1/c/"'s-llurloll !\ci is 

daarvan een voorheeld. In <,ommige 

kringcn (met name op ( il/>ilol lid/) 
bc'-.tuut Jc nciging on1 wcttcn uit tc 

vaardigcn n1ct ccn cxtrutcrntoriak \Vcr-

king. AI., je U11clc S1111J niet gehoorzaam 

hent, kriJg Je een tik op de vingers 

Aile hens aan dek voor Afrika 
Afrika hloedt uit talriJke wonden. De 

tragcdie In za-ire en Rwanda is slcchts 

de mee<,t recente in een lange reck<; 

gruwelcn. Het i<; nict aileen ellcnde wat 

de klok slaat, maar het is ecn ontegcn

zeggelijk kit dat 33 van de 50 armste 

Ianden in de wereld gelcgen ziJil op het 

Alrikaame continent. De gemiddeldc 

lcvenwerwachting in Sierra Leone is 

42, in Niger 45 Jaar. Het Bruto llinncn

lands Product per hoofd van de bevol

king is deerniswekkend laag en het 

schoolvcrzuim is cnorrn. Wat voor toe

komst hehhcn zulke Ianden' 

"Aux grrncds III<HIX de c}rr111ds rciii[,Jcs · Een 

groot deel van de etnische conflicten 

kan worden toege.,chreven aan de wil

lckcurigc wiJZC waarop de kolonialc 

mogendheden, zonder rekening te hou

dcn met reeds hc<;taande socialc '>truc

turen, hct continent hebhen opgcdccld 

Daarom hcstrijdcn sommigc analistcn 

de gehruikelitke redencring dat de 

grenzen, hoe onlogisch deze ook zijn, 

nict vcrandcrd mogcn worden. 

De lwzwaren en gevaren die aan de 

willckeurige opdeling van Afnka ver

honden zijn, kunnen getemperd wor

den door regionale samenwcrking 

Regionalc akkoorden 011tnemen aan 

staatsgrenzen hun scherpte naarmate 

zij geavanceerder zijn. Wannccr· Europa 

zich werkelitk op een grootmoedige en 

visionaire onthaal van Afrika zou inzct

ten ( enige analogie met het ,\ lill-lf,,r/1 

fllmc client zich hicr aanl. zou het initia

tieven tot regionale samenwerking kun

nen oproepen en hcvordcren. Aan mas

'>ieve hulpverlening zou zelf., de -,triktc 

voorwa<Jrde van cnterstatelqke <,amen

wcrking. waar r-cdeliJkcrwijs nwgcliJk, 

gekoppcld kunnen worden. 



Een andcr idee, dat zowcl door Afri

kanen a\, nict-Afrikanen wordt gepro

pageerd, i'> de herinvoering van het 

Tmslschil/l-'>Y'>teem voor Ianden die on

herroepe\ijk in hct moera'> wcgzinkcn. 

Len creatiel idee, maar het zal op on

overkomelijke oh,take\, <,tuiten. 

\X1at zou cr andcr~., gcdaan kunncn \vor~ 

den' Het ziJn, zoa\, William Pfatf hct 

onlang'> 111 de illlrrtlilltolttd 1/mdd Tnlntttr 

<,telde, voornamclijk Europe<,<: mogend

heden die Atrika hebben opgezadcld 

met de problemen waar hct vandaag 

mee tc makcn hecft. Bovcndien i'> het 

Luropa dat het mee<,tc tc winnen of te 

vcrliezen hcclt wannecr dekn van 

Alrika her<,tel\cn of onthinden. En het 

"Europa dat de groot<,te voorraad ken

ni'> en ervaring in huis heclt in de om

gang n1ct Alrika. Wt1aron1 zou Luropa 

zich dan niet 111zetten voor een langja

rige mis<,ie ten behoeve van dat conti

nent~ ], dat ondenkbaar' Aileen degc

netl die daar zinvollc alternatievcn 

tegenover kunnen <,tcllen zijn gercch

tigd deze <,toutmoedige gcdachtc ler

zijde te schuivcn. 

Voor Furopa staat er vee\ op het spel 

Nog in I '!50 WJ'> de lwvolktng<,onwang 

van i\lrika de helft van die van Europa 

Een paar jaar gelcden werd hetzelfde 

niveau bcreikt en binnen drie decennia 

zal de bevolkingsonwang van Alrika 

naar vcrwJchting hct dricvoudigc zijn 

van die van Europa. Voor deze cnormc 

aantallcn zullcn cr onvoldocnde voed

'>el, huiwe<,ting en banen zijn. 

Wat houdt deze ramp in~ Fen van de 

gevolgen zal ongetwijlcld ma<,<,a\c mi

grattc zijn, ccr..,t nog naar de Zll,nltltlf 

aanzwellcnde <,teden op bet getrollcn 

continent ze\1, vervolgen<, over de 

land...,grcnzcn hccn en voor ccn aan

ztenlitk gedeelte naar de Ianden van 

tnelk en honing aan de andere kant van 

de ,\1tddellandse Lee In bet <,\ccht<,te 

( ll\' ,, 

geval zal Europa over<,poeld worden 

met immigranten. Fen dergelijk ram

pcn<,cenario moct worden algewend en 

dat kan. Of liever het moct worden 

voorkomen. lmtabiliteit in Afrika ten 

noorden van de Sahel Ievert nu al ge

noeg kopzorg op. \)enk aan Algcrije, 

aan Fgyptc in oprocr, nocn1 n1aar op. 

lndien en wanneer ethische en morele 

aan;.,poringcn on..., cr nict toe brcngcn 

om Afrika de reddendc hand te bieden, 

dan toch op ziJn minst hct verlichte ei

gcnbelang. Europa bcschikt over de 

ideek en matericle vcrmogcn'> om 

Afrika op hct spoor naar vrede en wcl

vaart te zetten. Furopa zou op dit punt 

in iedcr geval de Ieiding moeten nemen 

in de wercld e11 het lccuwcndcel van de 

\a<,ten moctcn dragcn. Zo'n reusachtige 

taak kan aileen aangevat worden en 

Europa 

m 

c 

m 

z 
-l 

m 

m 
gocd \Vordcn uitgcvoerd al-.. 

zich bcwerktuigt voor een 

werkelijk CBVB. Len helcid, 

dat alonwattend is, gc't'nte

grecrd en eendrachtig wordt 

uitgevocrd met de lid,taten. 

Uitbreiding van de 

NAVO is geen goed 

idee. 

Waarom niet ? 

Dit a\\c, lijkt nu nog vergezocht. Toch 

moct de nieu\VC vorn1gcv1ng aan een 

oorlog~n1oc Furopa in ecn genlccn

<,chap van natic' cen halve ecuw gelden 

net zo goed gelcken hcbben op de 

houw van cen oord waar lam en lceuw 

kondcn samenzitn Fn ook dat hlcek 

mogelijk. Waarom zou cen vergclitk

baar wonder nict opntcuw staan te 

wachten in de cou\i.,.,en, om ten tonelc 

te verschitnen wannccr de klok van de 

gcschicdenis luidt~ 

i\ lr. AA/\ I. Ptlll /\,JI is oud-lltlltisln fnrsidrnl 

rtl ou,l-trtlltislrr Ptlll illlliriiLIII,Isr Z11krtt. llij 
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