
Het Midden-Oosten ligt in de achtertuin van de Europese Unie 

(EU). Het EU-beleid met betrekking tot het Midden-Oosten is 

echter een onsamenhangend geheel van beleidslijnen en prioritei

ten. Op de in november te houden Middellandse Zeeconferentie 

zou meer geld beschikbaar moeten worden gesteld voor de 

Midden-Oostenlanden. Tevens zou de samenwerking met landen 

en organisaties daar verbeterd moeten worden en client er een 

Euro-Mediterrane vrijhandelszone te komen. 

H 
et langzame doch onom

keerbaar voortschrij

dende vredesproces in 

2010 wordt gerekend op een totaalbe

volking van 320 miljoen inwoners, bijna 

evenveel als de Europese Unie (EU) nu. 

het Midden

Oosten vormt de aanlei

ding tot dit artikel. Het 

veranderende Midden

Oostcn zal ook gevolgen 

hebben voor de algemene 

situatie in Europa's Zuid

flank, de 'zachte onder

buik' van Europa. Het 

Nieuwe Midden-Oosten 

zal, als Europa's onmiddel

lijke zuiderbuur, een ande

re rol kunnen gaan spelen, Mr. I W van Gent 

Sinds de ineenstorting 

van het communistische 

systeem, de val van de 

Berlijnse Muur en het uit

eenvallen van de Sovjet 

Unie heeft de Europese 

Unie zeer veel aandacht 

geschonken, en terecht, 

aan het lot van de 

Midden- en Oosteuropese 

Ianden. Relatief weinig 

aandacht werd geschon-

vooral in economisch opzicht. Van

wege de nauwe verbondenheid tussen 

de Arabisch sprekende bevolkingen van 

het Midden-Oosten en van die van 

Noord-Afrika, omvat de term 'Midden

Oosten' in dit artikel beide regia's. Dat 

zijn 17 naties met een bevolking van 

ongeveer 230 miljoen mensen. Voor 

([)V I 0195 

ken aan de Ianden die direct aan 

Europa's Zuidflank grenzen, de i\1aghreh 

(Arabisch voor: het Westen, namelijk 

* Dit artikel is de hewerking van de notitie 

'Europa en haar betrekkingen tot bet Middw

Oosten': ew r10titie die in juni 1995 door de 

CDA-werkgroep Midden-Oosten is vastgesteld. 
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Libie, Tunesie, Algerije, Marokko en 

Mauritanie) en de i\:1aslmk (Arabisch 

voor: het Oosten, namelijk Egypte, 

Jordanie, Syrie en Libanon) alsmede 

aan de overige Ianden van het Midden

Oosten. De Middellandse Zee heeft in 

de geschiedenis altijd de functie van 

zowel afscheiding als verbindingsweg 

tussen aangrenzende Ianden en conti

nenten gehad. llehalve oorlogen en 

confrontaties tusscn de Ianden uit het 

Middellandse Zeegebied en de Noor

delijk gelegen Ianden in Europa, be

stonden er vele vreedzame contacten 

op het gebied van handel, politick, cul

tuur en wetenschap. 

Het EU-beleid met betrekking tot het 

Midden-Oosten vormt een tamelijk on

samenhangend geheel van beleidslijnen 

en -prioritciten. Als gevolg van zijn on

samenhangendheid, tot op heden, heeft 

het in te geringe mate een bijdrage 

kunnen leveren aan betere samenwer

king tussen de EU en de Ianden van het 

Midden-Oostcn. Na een inventarisatie 

van het vigerende onsamenhangende 

beleid van de Europese Unie wordt een 

aantal uitgangspunten besproken die 

richtinggevend zouden dienen te zijn 

voor het Midden-Oosten-beleid van de 

EU. Het artikel wordt afgesloten met 

enkele aanbevelingcn met het oog op 

de in november aanstaande in Barce

lona te houden Middellandse Zee

conferentie. 

Het vigerende EU-beleid 
Een inventarisatie leert dat de EU-beleid 

tot nog toe vier aandachtsvelden had. 

Het Middellandse Zeebeleid van de EU 
In 1972 formuleerde de Europese 

Cemeenschap een gezamenlijke aanpak 

van haar Middellandse Zeebelcid, met 

als kernpunt de vrije toegang tot de 

Cemeenschappelijke Markt voor aile 

industriele produkten van de Europese 

mediterranc Ianden. Via ecn systeem 

van samenwerkingsakkoorden en han

delsverdragen zouden de afzonderlijke 

Ianden een douane-unie gaan vormen 

met de EC en uiteindelijk kunnen toe

treden. Zo werden Criekenland ( 1981 ), 

Spanje ( 1986) en Portugal (1986) lid 

van de Europese Cemcenschap Met 

Malta, Cyprus en het voormalige 

_loegoslavie werden associatie- respec

tievelijk samenwerkingsakkoorden af

gesloten. 

Hct associaticakkoord van de EC met 

Turkije uit 1963 zal voorlopig niet wor

den omgezet in lidmaatschap: er be

staat onder andere nog een te groot 

verschil in ontwikkelingsniveau en 

mensenrechten. We! is thans een ak

koord over een douane-unic gereed. 

Met Albanie wordt onderhandeld over 

een associatie. 

Met de aan de overzijde van de 

Middellandse Zee gelegen Ianden van 

de A1aqhreh- en IV1ashrek-regio's werdcn 

in de loop van de jaren zeventig even

eens samenwerkingsakkoorden afgeslo

ten. De akkoorden waarvan de inhoud 

per land verschilt, hebben een onbe

perkte duur, met uitzondcring van het 

hnancicle protocol (schcnkingen en le

ningen), waarover elke vijf jaar (her)

onderhandeld wordt. 

Marokko vroeg in 1987 het lidmaat

schap aan van de EC. Dit werd verwor

pen op grond van het feit dat het land 

geen Europees land is. 

Aan al deze Ianden werd een 0-tarief 

voor de uitvoer naar de EU van indus

triele produkten geboden Het grate 

probleem blijft echter de vrijhandel in 

landbouwprodukten in het Iicht van de 

gemeenschappelijke landbouwpolitiek 

van de EU. De landbouw is nog vaak 

de belangrijkste sector binnen de huis

houdingen van de Middellandse Zee-



Ianden. Moeten wij langzamerhand 

nict bereid zijn de gevolgcn van een 

vrijc toegang van landbouwprodukten 

uit deze Ianden voor onze eigen land

bouwsector te accepteren? 

In 1990 besloot de Europese Raad in 

Rome tot een 'vcrnieuwd Middellands 

Zee-beleid'. Het nieuwc ervan warcn 

voornamelijk de woorden zelf en een 

wat ruimere allocatie van financicle 

middelen voor de regia. Voor de peri o

de I 991- 1996 is voor zevcn van de ne

gcn Ianden van de fv1aghrcb en de 

i\1ashrck (Libie en Mauretanie zijn uitge

zonderd) alsmcde voor Israel een be

drag van 4,4 miljard ECU gevoteerd. 

Ruim I miljard ECU hiervan zijn 

schenkingen (technischc hulp); de rest 

betreft leningen van de Europese 

lnvesteringsbank (EIB). Voor het eerst 

worden voor deze periode fondsen aan

gemerkt voor regionale, grensover

schrijdende en dus cohesie-bevor

derende projecten. Deze bewegcn zich 

vooral op de gebieden van infrastruc

tuur, transport en communicatie. Daar

naast gaat hct om training en studies op 

de gcbieden van regionale samenwer

king en van milieu. 

De EU-hetrekkingen met regionale 
MiddeH-Oostenorganisaties 
Het betrcft hier drie organisaties, de 

Gulf CooperaiioH Courtcil (CCC), de Ara

bische Liga en de Ur~io11 Maghreb Arabc 

(UMAJ 

De CCC werd door de betrokken Ian

den in mei 1981 opgericht vanuit een 

veiligheidsbehoefte. Later kwam daar

bij de doelstelling van een Cemeen

schappelijke Markt en van onderlinge 

economische integratie (douane-unie) 

van de zes Ianden, gelegen aan de 

Perzische (!) Golf Saoedi-Arabie, 

Oman, Katar, Bahrein, Verenigde Ara

bische EP1iraten en Koeweit. Het secre-

tariaat van de CCC is gevestigd in 

Riyadh. De EC had vooral belangstel

ling om met de CCC in contact te ko

men omdat het geen formele samen

werkingsakkoorden had met de indivi

duele lidstaten van de CCC De CCC 

vond dat zijn !eden recht hadden op 

dezelfde handelsconcessies als golden 

voor Israel. 

lnmiddels bestaat er een samenwer

kingsovcreenkomst tussen de EU en de 

CCC: ( 1988) Deze overeenkomst be

vat gccn financieel protocol of handels

paragraaf. Wei wordt onderhandeld 

over een vrijhandelsakkoord. Deze on

derhandelingen zijn nog niet vee! ver

der gekomen, vooral omdat de CCC: 

eerst tot onderlinge harmonisatie van 

de in- en uitvoertarieven moet zien te 

komen, dat wil zeggen een soort doua

ne-unie moet gaan vormen. Aan EU

zijde bestond - en bestaat - grote aarze

ling om de eigen markten te openen 

voor de petrochemische industrie uit de 

CCC-Ianden. De CC:C-Ianden willen 

de diversificatie van hun olie-industrie 

niet bij voorbaat ondermijnen en stre

ven naar eenzijdig preferentiele in 

plaats van wederkerig preferentiele ak

koorden. 

De Arabische Liga werd opgericht in 

maart 1945 door onafhankelijke Arabi

sche staten en telt inmiddels 21 !eden 

waaronder 'Palestina', vertegenwoor

digd door de PLO. Het heeft als doe! 

de onderlinge band van Arabische Ian

den te verstevigen en door beleidscoor

dinatie onderlinge samenwerking op 

onder andere economisch, cultureel en 

gezondheidszorg-gebied te verbeteren. 

Door onderlinge meningsverschillen en 

uittredende en weer toetredende !eden 

heeft de organisatie minder invloed en 

cohesie ontwikkeld dan aanvankelijk 

mogelijk leek. Het secretariaat van de 

Liga bevindt zich in Cairo. 
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De 'Union Maghreb Arabe' (de UMA) is in 

1989 opgericht tussen Libie, Tunesie, 

Algerije, Marokko en Mauretanie Het 

hoofddoel is om in het jaar 2000 tot 

een Gemeenschappelijke Markt te ko

men met de bekende vier vrijheden: 

vrijheid van verkeer van goederen, per

sonen, diensten en kapitaal. De oprich

ting van de UMA sluit aan op het 

beleid van de EU om regionale integra

tie te bevorderen. 

De UMA is door interne meningsver

schillen nog niet echt van de grand 

gekomen. In principe komen de mi

nisters van Buitenlandse Zaken van de 

EU en de UMA twee maal per jaar 

bijeen met het doel om de samenwer

king tussen beide organisaties te in

tensiveren. De EU heeft voorgesteld 

om in de toekomst de economische 

samenwerking op te waarderen naar 

'associatie' Andere terreinen van over

leg betreffen schulden, migratie en in

vesteringen. 

Euro-Arabtsche dialoog 
De oliecrisis van 1973/1974 ('the world 

will never be the same') was de directe aan

leiding tot het d66rbreken van het be

sef bij de EG-lidstaten dat het 

Midden-Oosten in de 'achtertuin' van 

Europa ligt en dater met elkaar gepraat 

moest worden. Dat gebeurde door ont

moetingen in een aantal gezamenlijke 

comites van Europese Commissie/

Parlement en Arabische Liga. Door uit

eenlopende percepties van elkaar en 

door de afwezigheid van een duidelijk 

en gemeenschappelijk doel verzandde 

de dialoog tussen beide partijen metre

gelmaat. Het is nog steeds de vraag of 

de dialoog, ondanks af en toe een op

flikkering, zijn grootse naam ooit waar 

zal maken en een echt forum zal wor

den voor vrije en vruchtbare gedach

tenuitwisseling tussen West en Oost. 

Overigens zijn Arabische Liga en Euro

pese Commissie-functionarissen nog in 

juli 1994 in Cairo bijeen geweest. Men 

wil toch weer gaan spreken over moge

lijke samenwerking op een beperkt aan

tal, grensoverschrijdende terreinen: 

milieu, banken, internationale standaar

den, luchtvaart, telecommunicatie, uni

versiteiten en managementtraining. 

De samenwerking met Israi:"l 
Israel heeft als Midden-Oostenland al

tijd een speciale behandeling gekregen 

van Europa. Historische en actuele vei

ligheidsredenen zijn hiervan de voor

naamste oorzaken. Het eerste handels

akkoord tussen EU en Israel dateert van 

6 juni 1964. In 1968 werd er een prefe

rentieel handelsakkoord afgesloten en 

op 8 mei 1975 een vrijhandelsakkoord. 

Daarmee werd wederzijdse vrije toe

gang tot elkaars markten afgesproken, 

met beperkingen voor landbouwpro

dukten. Sinds 1994 wordt er over een 

(ver)nieuw(d) akkoord onderhandeld, 

de onderhandelingen zijn zo goed als 

afgerond. Op het gebied van technolo

gische samenwerking werd een aparte 

overeenkomst gesloten. Israel zou het 

liefst, onder verwijzing naar zijn (nog 

steeds) gei'soleerde positie in de 

Arabische wereld en zijn bijzondere 

ontstaansgeschiedenis, lid worden van 

de EU. Voor de EU is dat geen reele 

optie. 

De vier aandachtsvelden overziend, 

moet geconcludeerd worden dat het 

beleid ten aanzien van het Midden

Oosten tamelijk onsamenhangend is. 

Om daarin verandering te brengen zul

len allereerst een aantal uitgangspunten 

moeten worden geformuleerd. Waarom 

zou de Europese Unie zich actief moe

ten richten op het Midden-Oosten, en 

hoe? 



Uitgangspunten voor nieuw 
EU-beleid 
Wij hebben tot nu toe het Midden

Oosten vaak beschouwd vanuit het 

stand punt van puur eigenbelang: als be

dreiging voor onze energievoorziening 

of als 'wingewest' voor de besteding van 

de petrodollars. Is het niet eens tijd om 

de volkeren van het Midden-Oosten 

echte aandacht te geven. 

Het CDA zou het belang moeten in

zien van het scheppen van een reeler 

beeld van de Ianden en de memen van 

het Midden-Oosten. Er bestaan vee! 

v66roordelen en misverstanden over 

deze regia en haar bewoners. Deze 

misverstanden betreffen vaak de Islam. 

Juist het CDA zou oog moeten hebben 

voor het verschil tussen Islam en islami

tische fundamentalisme. Het is onjuist 

Islam met islamitisch fundamentalisme 

te identificeren. Christenen en moslims 

geloven heiden in God, die door zijn 

profeten heeft gesproken en spreekt, 

die via zijn thora en shari'a, een weg ten 

Ieven wijst voor volkeren en samenle

vingen. !leiden geloven dat orthodoxie 

niet gaat zonder orthopraxie. Heiden 

gcloven dat de spiritualiteit en de acti

viteit niet zonder elkaar mogen en kun

nen bestaan. Naast het fundamenta

listische misbruik van de Islam bestaat 

een andere traditie waarin aandacht is 

voor de emancipatie van de vrouw en 

de erkenning van de rechten van de 

mens. Meer dialoog en contact tussen 

Europeanen en bewoners van het 

Midden-Oosten kan een bijdrage leve

ren aan meer begrip. 

Daarnaast zijn er natuurlijk ook politiek

strategischc overwegingen tc noemen. 

De extreme uitwassen van het islami

tisch fundamentalisme, de migratiepro

blemen, de moeizaam van de grand 

komende regionale samenwerking, de 

blijvcnde spanningsvelden zoals die be-

staan tussen lrak, Iran en de Golfstaten, 

de burgeroorlog in jemen, het moei

zaam verlopende vredesoverleg tussen 

Syrie en Israel en de spanningen tussen 

Libie en Egypte en die in Algerije, vor

men nog flinke bedreigingen van de be

trekkelijke rust in onze nabuurlanden. 

De vaak zeer snel groeiende bevolkin

gen in het Midden-Oosten lijken soms 

nauwelijks tijd gegund om in vrede en 

rust aan welvaart en welzijn te werken. 

Aileen a! daarom dienen onze overbuur

landcn ons een zorg te zijn. Ook in 

Europa zelf (Bosnie, Albanie/Grie

kenland) wordt met bezorgdheid de be

dreigde positie van de soms omvang

rijke moslimminderheden gadegeslagen; 

mede omdat die dreiging op haar beurt 

weer reacties van moslimregeringen el

ders oproept. Beperkte conflicten bin

nen Europa dreigen zo een andere, te 

weten internationaal-religieuze dimensie 

te krijgen. Het Westen, en Europa in het 

bijzonder, hebben er groat belang bij 

een explosieve situatie in het nabije 

Midden-Oosten te vermijden en te 

voork6men. 

Toenemende welvaart daar is belang

rijk. Natuurlijk allereerst voor de bewo

ners in de Ianden daar. Daarnaast 

echter ook voor de stabiliteit in Europa. 

!lij het uitblijven van wezenlijke verbe

teringen zou de Middellandse Zee wei 

eens kunnen dienen als toe-
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gangsweg tot Europa voor 

hongerigen en minder-be

deelden uit Noord-Afrika. 

Het Nieuwe Midden-Oosten 

en de i\~aghreb zijn, vooral als 

gevolg van het nog steeds 

voortschrijdende vredespro-

Het is onjuist Islam 

met islamitisch 

fundamentalisme te 

identificeren. 

ces, op weg naar grotere regionale inte

gratie, een belangrijke sleutel tot 

welvaart voor de regio. De acceptatie 

van het bestaan van Israel in de regia, 

de afnemende dreiging van het interna-
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tionaal terrarisme, die tot voor enkele 

jaren geleden van deze regio uitging en 

het wegvallen, om uiteenlopende rede

nen, van de olieboycot als internatio

naal wapen zijn hoopvolle ontwikke

lingen. 

Wat moet het EU-beleid voor 
het Midden-Oosten zijn? 
Het beleid van de Europese Unic moet 

gericht zijn op: 

* gratere mate van samenwerking tus

sen Europa en het Midden-Oosten; 

* gratere mate van samenhang tussen 

de Ianden van de regia onderling; 

* gratere mate van cohesie in de ian-

den zelf 

De onderliggende veronderstelling is, 

dat grotere integratie en meer onderlin

ge dependentie oorlogen en conflicten 

minder waarschijnlijk maken. De ge

schiedenis van Europa vanaf 1945 is 

daarvan het levende voorbeeld. Opti

male onderlinge samenwerking leidt tot 

gratere stabiliteit en welvaart. Opti

male samenwerking tussen de instellin

gen van Europa en die van de Ianden 

van het Midden-Oosten kan cohesie

versterkende effecten hebben. 

Om de hierboven aangegeven drie vor

men van cohesie te bevorderen, zou de 

EU voorrang moeten geven aan prajec

ten en inspanningen, die als nevenef

fect de onderlinge samenwerking in de 

Midden-Oostenregio's bevorderen. Dat 

kan onder andere door meer samenwer

king te zoeken met regionale organisa

ties zoals de Arabische Liga, de CCC, 

de UMA. Dat kan ook door middel van 

grensoverschrijdende initiatieven en 

projecten op terreinen, die zich daar bij 

uitstek toe lenen. Zoals bijvoorbeeld 

infrastructuur, transport, water, milieu 

en het 'gezond' houden van de Middel

landse Zee. Van belang is ook dat de 

EU het voorzitterschap van de 'Rcgio11al 

Economic Deuelopment Working Group' 

(REDWC) van de in 1991 te Madrid 

begonnen Midden-Oosten vredeson

dcrhandelingen, goed gebruikt. De we

reldgemeenschap heeft met dat 

voorzitterschap de leidersral van de EU 

in haar 'achtertuin' als zodanig gesanc

tioneerd. 

De bijzondere omstandigheden welkc 

de Europesc Ianden na de Tweede 

Wereldoorlog hebben gestimuleerd tot 

grate onderlinge samenwerking en in

tegratie zijn, gezien het grate aantal re

gionale conflicten, helaas nog steeds 

afwezig in het Midden-Oosten. 

Naast een vooral economische strategie 

gericht op gratere cohesie tussen EU 

en de Midden-Oostenlanden en tussen 

die Ianden onderling, zou het beleid 

van de EU dus moeten bevordercn dat 

sociale en politieke barrieres binnen die 

Ianden worden geslecht. Te grote vcr

<>chillen tusscn rijk en arm, tussen we

tenden en onwetenden, tussen (rcchten 

voor) mannen en vrauwen, tussen re

geerders en geregeerden, , zouden het 

praces van integratie immers kunnen 

verijdelen 

Te grate verschillen leiden tot te grate 

spanningen en kunnen tot gevaarlijke 

ontladingen leiden. Zo is er in veellan

den van het Midden-Oosten (behalve 

wellicht in Israel) <>prakc van een uitge

spraken democrati<>ch deficit en van be

dreigde mensenrechten. Naarmate de 

mensen beter opgeleid, meer g6nfor

meerd, welvarender, gezonder en meer 

(zelf)bewust raken, des te meer willen 

zij ook hun eigen lot, individueel en 

binnen het verband van de samenleving 

kunnen meebestemmen. En waarom 

zou dit universele democratisch gevoe

len niet op de inwoners uit de Midden

Oosten-landen van toepassing zijn) 

De geschiedenis leert ons dat cohesie 

binnen regia's en naties niet goed kan 



slagen als ook niet de interne, maat

schappelijk-socialc samenhang min of 

meer gelijkc tred houdt. Hoe vaak 

heeft het bestaan van on-

bij voorrang voor projecten die gericht 

zijn op regionale samenwerking. 

De Europese top van Cannes van eind 

juni jl. heeft besloten tot 

tevreden of onderdrukte 

bevolkingsgroepen binnen 

een land nict geleid tot rc

gionale of zelfs mondiale 

conflicten7 

Europa heeft er 
een herzien mediterraan 

beleid. Daarvoor is een 

bedrag van 4,7 miljard 

ECU voor de periode 

1995-1999 ter beschik

king gesteld. Over het 

voorstel om een gelijk

waardig bedrag aan Euro

pese lnvesteringsbank 

(EIB)-leningen ter be

schikking te stellen, moet 

groot belang bij een 

explosieve situatie 

Omdat de EU niel alles in het nabije 
zelf kan - en moet - rege Midden-Oosten te 
len, maar in het beste ge

val slechts voorwaarden vermijden en te 
scheppend kan - en moet - voorkomen. 
zijn, lijkt een belangrijke 

rol weggelegd voor niet

gouvernementele instellingen. Zoals 

bijvoorbeeld politieke partijen, non

gouvernementele organisaties (NCO's), 

verenigingen van (r)emigranten, om

roepen, vakbonden, werkgeversvereni

gingen en al die andere organisaties van 

burgers en mensen, die tezamen hct 

weefsel van onze mensenmaatschappij 

vormen, hier en daar. Daarom is het 

van belang dat ook het CDA, zowel 

vanuit zijn uitgangspunt van gedeelde 

verantwoordelijkhcid als in zijn hoeda

nighcid van belangrijke politieke groe

pering, aandacht aan dit onderwerp 

be<>teedt. 

Aanbevelingen 
Op grond van al deze overwegingen 

kunncn de volgende aanbevelingen ge

daan worden met het oog op de herzie

ning van het Europese Midden

Oosten-beleid zoals dat op de confe

rcntie in Barcelona in november aan

staande vorm zou moeten krijgen: 

1. De EU moet m{{r gelden ter 
heschikking stellen voor de landm van 
het Midden-Oosten 
Ook zoudcn de beschikbare gelden an

ders moeten worden aangewend en wei 
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nog een definitief besluit 

worden genomen. Overigens dienen de 

Midden-Oostenlanden ook zelf en 

meer in het bijzonder de rijke GCC

Ianden - bij te dragen aan fondsvor

ming ten behoeve van schenkingen en 

leningen voor grensoverschrijdende, 

cohesie-bevorderende projecten. Dat 

zou onder meer kunnen door bij te dra

gen in het oprichtings- c.q. werkkapi

taal van een Regionale Ontwikkelings

bank, een voorstel van de in november 

1994 gehouden economische topconfe

rentic te Casablanca, Marokko. 

De voor de regio typerende, grote pro

blemen zoals de ongelijke waterverde

ling, de verbrokkelde regionale infra

structuur op gebieden van transport, 

verbindingen, havens en telecommuni

catie, bieden volop gelegenheid voor 

een regionale, samenwerking-bevorde

rende aanpak 

Een sprekend voorbeeld is de viering 

van de wekelijkse rustdag op verschil

lende dagen: de vrijdag, de zaterdag en 

de zondag Dit zou een regionaal elec

triciteitsnet waarbij de piekuren in de 

diverse buurlanden op vc>rschillende da

gen vallen, lot een financicel-commer

cieel aantrekkelijke propositie kunnen 

maken. 

m 

c 

0 

m 

z 

I 

m 

0 

0 

m 

z 

0 

0 

m 

z 



z 

0 

0 

z 

I 

z 

0 

2. De EU moet streven naar een 
mediterrane vnjhandelszone. 
Het voorstel van de Commissie van 17 

oktober 1994 voorziet in een geleidelij

ke uitbouw tussen de EU enerzijds en 

de Mashrek- en Maghreb-landen ander

zijds tot een Euro-Mediterrane vrijhan

delszone. Deze zou de grootste vrij

handelszone in de wereld kunnen zijn, 

met zo'n 600-800 miljoen inwoners en 

zo'n 30-40 Ianden. Hier gelde eens te 

meer het adagium: "more trade, less aid". 

Voor de Ianden van de Maghreb zou, 

langs de wegen der geleidelijkheid, 

vrije toegang tot de Europese markt 

voor landbouwprodukten moeten ont

staan. 

De CCC-Ianden zouden hierbij niet 

vergeten moeten worden. Deze Nabije 

Oosten'-landen zouden zich anders 

noch tot Europa noch tot het Verre 

Oosten kunnen rekenen en geopolitiek 

als regia gelsoleerd kunnen raken. Dat 

zou voor zo'n Iicht ontvlambare regia 

een gevaarlijke ontwikkeling kunnen 
zijn. 

3. Institutionele samenwerking tussen 
EU en landenlorganisaties in het 
Midden-Oosten. 
Deze samenwerking zou even intensief, 

structureel en diepgaand moeten zijn 

als bijvoorbeeld die tussen de EU en de 

Lome-landen. (Ianden uit Afrika, het 

Caraibisch gebied en de Pacific die in 

1975 in Lome het eerste Lome-verdrag 

tekenden). Of als die tussen de EU en 

de Verenigde Staten of tussen de EU en 

de Oosteuropese Ianden. Bij deze laat

ste - kandidaat-lidstatenl - speelt de 'as

sociatie'-gedachte en de EU-toezegging 

aan die Ianden dat zij bij '(West-) 

Europa' horen, een belangrijke rol. 

Misschien dat een vergelijkbaar per

spectief ook aan de Midden-Oosten 

Ianden zou kunnen worden voorgehou-

den. Hoewel de EU enerzijds erkent 

dat vrede en stabiliteit op de Zuidflank 

van eminent belang zijn voor Europa, 

blijft tot op heden de indruk bestaan 

dat echte samenwerking met de Ianden 

van het Midden-Oosten een !age prio

riteit heeft. Onder meer wordt die in

druk bevestigd door het feit dat er geen 

innige, permanente en institutionele sa

menwerkingsvormen bestaan. 

4. Zoals de Mededeling van de 
Commissie d. d. 17 oktober 1994 stelt, 
gaat het om meer dan samenwerking op 
economisch gebied. 
Van belang is een permanente dialoog 

over samenwerking op terreinen als mi

lieu, technologie, sociale kwesties (re

en emigratie), energie- en waterbeheer, 

transport en infrastructuur, toerisme, 

terrorisme, grensoverschrijdende crimi

naliteit en verdovende middelen, uni

versiteiten en opleidingen. Kortom, op 

aile terreinen die bij een goed nabuur

schap horen. 

5. Culturele samenwerking 
]uist vanwege de soms grate sociale en 

culturele verschillen tussen de Europese 

burger en zijn mediterrane overbuur, 

zou een uitgebreid programma van 

culturele aandacht voor en culturele uit

wisseling tussen de Ianden van het 

Midden-Oosten en die van de EU de 

gewenste samenwerkingsprocessen kun

nen bevorderen. Vanuit de samenleving 

zelf. Men kan dit vergelijken met de 

grotere aandacht en het toegenomen re

spect, die in Verenigde Staten ontstaan 

zijn voor het Spaanse culturele erfgoed 

van Latijns-Amerika. De EU zou bij

voorbeeld het bestaande studenten

uitwisselingsprogramma (Med-Campus) 

voor universiteiten van de EU en 

lslamitische Ianden kunnen intensive

ren. Of speciale programma's bevorde-



ren voor uitwisseling en ontmoeting 

tussen mensen van bcpaalde heroep<>

groepen, die invloedrijk zijn binnen een 

samenleving Zoals juristcn en advoca

ten, journalisten, arlscn, rechters, hoog

leraren, !eden van een Kamer van 

Koophandel en sportlieden. Deze ont

moetingen kunnen ertoe bijdragen de 

onbekcndheden en v66roordelen, die 

ontegenzeggelijk over en weer bestaan, 

weg te nemen. 

6. In bet sociaal-culturele vlak is een 
helangrijke rol weggelegd voor de private 
sector. 
Dit ten bchoeve van het kweken van 

ondcrling bcgrip en het wegnemen van 

v66roordelen, die over en weer in rui

me mate aanwezig zijn. Gedacht kan 

worden aan het organiseren van ont

moetingen tussen organisaties van za

kenmensen, archeologen, historici, 

sociale hulporganisaties en sportclubs. 

Daarbij ontkomen we misschien bin

nen de EU niet aan een hernieuwde 

discussie, onderling en met de Ianden 

van vooral de Maghreb, over de rol en 

de rechten van de grate aantallen mi

granten die de lidstaten van de EU uit 

dezc Ianden hebben aangetrokken. 
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Ook dit is immers een vraagstuk van tagc> 

internationale solidariteit. En deze soli-

dariteit kan beginnen in Nederland: we 

kennen hier immers een moslimbevol-

king van inmiddels meer dan 500.000 

zielcn. 
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