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Christen-democraten zouden aan anti-apathieprogramma moeten 

opstellen. Bij een dergelijk programma horen in ieder geval: aan

sluiting zoeken bij technologische ontwikkelingen, het tegengaan 

van nationale tendensen en het bevorderen van 'internationalisme', 

het vechten voor de uitbreiding van de Europese Unie met de 

Midden- en Oosteuropese staten, en het voeren van een nieuwe 

werkgelegenheidspolitiek. 

I 
k zal ingaan op de weg van de 

christcn-democratie naar de ccnen

twintigste eeuw, cen thema dat met 

de nodige voorzichtigheid client te 

worden behandcld. Wie zich over een 

dcrgelijk onderwerp uit

spreekt, wekt immers de 

verwachting dat hij onge

veer weet wat er komcn 

gaat. Om ict'> te kunncn 

zeggen over de wcreld van 

morgen is het van belang 

om ccrst enkelc woorden 

te wijden aan de huidige 

wereld, hctgeen ook al 

geen ccnvoudige opgave 

is. lmmers, binnen hct per-

hevig, aangezien dcze zich gcheel vol

gcns eigen rcgels voltrckt en zich mcdc 

daarom onttrekt aan de greep van de 

politick Het hocft niet altijd slecht tc 

zijn wanneer de politick geen grip meer 

hccft op een bcpaald on

dcrdeel van hct Ieven. Hct 

kan echter tot anarchic lei

den, tot ongcwen'>t ge

drag, tot een politiek die 

met ordening nicts van 

doen hedt. AI met al ont

wikkclingen waar we op 

zijn minst even bij mocten 

stil-,taan. 

lngrijpendc veranderingcn 

De technologische revolu-

spectief van de beschrij- JC Juncker tic vernietigt kla-,sieke ar

vendc analytischc theorie bcstaan er al beidsplaatsen en traditionele produk-

zeer verschillende en vaak tegcnstrijdi

ge opvattingen, die op hun bcurt weer 

in ui teen lopende beschrijvingcn re-,ul

tcrcn. De wercld maakt op dit moment 

een dramatische omwenteling door 

Dat is weliswaar al vaker gcbcurd. maar 

dit keer is de omwenteling bijzonder 

ticmethoclen, maar schcpt ook velc 

nieuwe. De communicatic- en inlorma

tierevolutic zal de wcrcld in een dorp 

vcranderen en de werelcl zal moeten le-

*De inlciding is vcrtaalcl door Lmu)ll<I<Je 

Unlimited te U trccht. 



rcn om tc Ieven zoal<> men vroeger in 

cen dorp ledde. Over vijfticn jaar zal 

tw1ntig proccnt van de arbeidsplaatsen 

ecn telewerkbaan zijn. Tclcwerken 

wordt de snelst groeiendc marktsector. 

De meestc arbeidsplaat'>en ontstaan 

niet binnen de bedriJven, maar bij de 

mensen thuis. len ontwikkeling waar 

cnorme nadclcn aan klcven. AI., minis

ter van Arbeid maak ik me grate zorgen 

over het inspraakrecht van werkncmers. 

Hoc kunnen de mensen die thui'> voor 

ecn werkgevcr werken arbeidsrechtelijk 

zo worden georganiseerd dat niet ai

leen de werkgever bcpaalt wat cr ge

beurte Er zijn wcreldwijd 6il Ianden 

waar tclcwerken wcttelijk is geregeld 

en daarbij gaat het om de 68 minst ont

wikkcldc Ianden ter wereld. De verkla

ring daarvoor ligt in hct lcit dat thui<>

werk in die Ianden ccn lange traditie 

kent. De wijze waarop de wetgever 

daar dit soort kwesties gercgeld heeft, 

laat zicn dat thuiswerkers in teite twcc

dc- en derdcrang'>arbeider<> zijn Uit

gaande van hct gegevcn dat over 

twintig jaar elke vijfde arbeidsplaats 

ccn telcwcrkbaan zal zijn, moctcn er nu 

al, tcr voorbereiding op die tockomst, 

binncn het arbeidsrccht bepaalde zaken 

aan de ordc worden gesteld. De infor

matierevolutie zal tot gevolg hebben 

dat over twintig jaar ecn telefoongc

sprek tussen San Francisco en Den 

Haag drie cent per uur zal kmten. 

Rcken maar na hoeveel arbeid.,plaat<>en 

daardoor weg zullen val len en wat voor 

enormc gevolgcn die prijsdaling zal 

hebben op <>ociaal en economisch ge

bied. 

Fr i'> sprake van een verbazingwckkcn

dc, antithetische ontwikkeling. ])ewe

rcldcconomic is in hoge mate gegloba

li'>cerd. ])ar i'> bijvoorbeeld te zien bij 

her kapitaalvcrkeer dat ook wij in 

Europa gelibcrali<>cerd hebbcn. Per dag 

maken twaalfhonderd miljard dollar ecn 

rcis rond de wercld en wordt er met 

twaalfhonderd milJard dollar gcspccu

lcerd met als enige doe] het behalen 

van winst, en wei zo <,ncl mogelijk Als 

mini<,ter van Financicn in een land waar 

de nummer zcven van de wereldrang

lijst van financicle centra is geve'>tigd, 

ben ik niet de aangewezcn persoon om 

me daarover te beklagen Dar ik het 

loch doe, hccft daarrnec te makcn dat 

de elcmentairc omgang met geld nict 

meer op ecn doe] gericht is, 
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maar aileen nog maar op 

winst. Het i<> tijd om na te 

gaan hoc het komt dat de 

economic de politick heeft 

ingchaald, uit te zocken 

Er is sprake van een 

waarom de politick gcen en

kele invloed mecr kan hcb-

ben op gebeurtenissen 

verbazingwekkende, 

antithetische 

ontwikkeling. 

als 

bovengcnocmde. De economic is zoals 

gezegd geglobalisecrd en toch is de we

reid kleiner gcworden Hct aantal sta

ten i<> sinds hct interbellum vertwcc

VllL!digd De economic wordt steeds 

mondialer, tcrwijl de idee van de natio

nale staat in opkomst is en steeds duide

lijker vormen aanneemt. l)eze 

antithctische ontwikkcling hccft een 

stcrkc en gevaarlijke toename van hct 

nationalisti<>ch denkcn tot gevolg. De 

menscn zijn bang en het ontbreekt de 

politiek aan kracht om in te grijpcn. 

richting tc geven, er zijn te weinig poli

tickc architccten. De ang<;t, de apathie 

groeit omdat de klassieke, vcrtrouwde 

machtsccntra niet mccr functioncren. 

omdat de belcidsmakcrs van nu en 

vroeger de mogelijkhcid om daadwer

kelijk be.,]issingen te ncmen, beleid te 

maken, hcbben verspceld en daarmee 

bij de men<>en aanlciding hebbcn gege

ven voor het gevocl dat zij nict meer 

worden gelcid, waarmce steeds op

nieuw de behoefte aan Ieiding gewekt 
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wordt. Daarom staan er steeds weer zo

genaamde lciders op, die op dczc be

hoeften en verwachtingen inspclen. 

Daarom ontstaat cr fanati'>me, vreemdc

lingenhaat, wordt er naar nieuwe vijan

den gezocht. Kcnnelijk is het zo dat 

Westeuropeanen zonder vijandbeelden 

gedesoricntecrd raken. Als de commu

nisten nog veilig achter de muren zou

den zitten - die overigens niet wiJ, maar 

de mensen aldaar zelf hebben afgebro

ken - dan hoctden we onze vijanden nu 

niet in eigen land te zoeken. De op 

marxistisch-leninistische lcest ge<,choei

de planeconomiecn zijn uitgestorven, 

de bloeitijd van het mercantilisme in 

Latijns-Amerika en andere delen van 

Amerika is voorbij en dat alles leidt bit 

ons tot onzekerheid. len onzekerheid 

die door de politick 111et kan worden 

wcggenomen. De gcheimzinnighcid 

van de bipolaire dreiging waaruit we 

ons hebben losgerukt heeft plaatsge

maakt voor een multipolaire chaos vol 

bedreigingcn en contlicten, een wcreld 

waarin we hopeloos verdwaald zijn. 

Nieuwe problemen doen zich voor, 

prohlcmcn waar we ecn antwoord op 

moetcn vindcn, a\<, er maar icmand wist 

hoe. Wat doen we tegen 1ociol dumJlillg, 

een begrip dat tijdens de wereldhan

delsconkrentie in 1972 internationale 

hckendheid kreeg, wat doen we met 

het kit dat Europeanen qua produktivi

teit hopeloos achterlopcn bij de 

Amerikanen en Japanners. ln wat doen 

we, om even dichter bij huis te hlijven, 

met de almaar stijgende arbcidslonen 

die moeten worden bckostigd. Moeten 

we daaruit concluderen dat het sociale 

model zoals dat in Europa gehanteerd 

wordt aan revisie toe is, of moeten we 

gewoon afwachtcn en toekijken, zoals 

de Amerikanen, de Japanners, de 

Aziaten uit de Cllim}1119 cou11tricl dat ge

daan hehhen. Zetten we het Europe<,e 

model hij het grof vuil ol staan we er 

even hij stil dater naa'>t het eumomi

sche aspect ook nog zoicts be<,taat als 

het fundamentecl menselijke, de manier 

waarop mensen samenleven, de betekc

nis die we toekennen aan de waarde 

van arheid. De vuilnisophaler is niet 

minder waard dan de hankdirectcur. 

Ook de directeur is 'slcchts' ccn werk

nemer, hij krijgt zijn werk van kapitaal

hezitters en gcdt dat werk door aan 

anderen. Ook hij is maar cen heel klein 

steentje in een reusachtig moza·iek. 

Tegen de apathie 
Wie zich bczint op de taak van de 

christen-democraten moet naar mijn 

mcning in de eer<,te plaats atscheid ne

men van de larmoyante houding die 

decennialang wa<, voorbehouden aan de 

Duitsers, maar nu heel Europa dreigt te 

veroveren. Het zou goed zijn als wij 

voor onszelf een anti-apathieprogram

ma zouden opstellen. Want aileen dan 

kunnen we ook middelen vinden om te 

voorkomcn dat steed., meer mcnsen uit

geslotcn raken, hun haan verl1ezen. op 

allcrlei manicren prohcren te vluchten. 

flij een dergelijk programma hoort dat 

er een einde wordt gemaakt aan de ook 

in onze kring hccrsende viJandigheid 

jegens de moderne techniek. We moe

ten ons biJ de technologische ontwik

kclingen aansluiten e11 daar op een 

gegeven moment zell nok weer ecn stu

rcnde rol in gaan spclen en cr niet ach

teraan rennen om vcrvolgens te 

constatcren dat er anderen waren die 

harder liepen dan wiJ 

De wereld die nu in hct vcrschiet ligt, 

de intormatiemaatschappij, hiedt onge

kende mogelijkheden NatuuriiJk ziJil 

er risico's, zoals ongecontroleerd tclc- · 

wcrk, dat men<,en niet meer hiedt dan 

een onbeschcrmd quasi-arbeidscon

tract. Er zijn cchter ook kanscn. De in-



~ormJtie- en communicJtiemJJlschJp

pij j<.., ccn invc..,tcring in n1ccr dcnlocra

tic, ccn invc<..,tcnng die tot gcvolg hech 

dJt kennis voor 1edereen toegankelijk 

wordt. 1'\icmJnd hoclt mecr rijk tc zijn 

ol op de juiste p!JJls te wonen om toe

gang tc krijgcn tot kcnni'-; en intornla

tie, maJr men kan Jlle kennis gewoon 

nH:e nJJr huis ncmcn. Een investcring 

in de hoolden vJn mensen bergt im

mers grueimogeliJkheden in zich. Het 

i..., daaron1 aan on.:... 0111 con...,equcnt gc

hruik te maken van de bnsen d1e de in

tormatiemJatschappiJ hiedt. Zc/n H5 

procent vJn de totJic dien-.rverlening is 

in handen van mJJr vij~ticn procent van 

de were\clhevolking DJt bn niet !Jng 

zo blqven. Het ckmocrJtiseringsproces 

zal ook gevolgcn hebbcn voor de 

dicnstverlcningsmJJt<,chJppij, in zuvcr

IT dJt cr mecr mensen kunnen cleelnc

men aJil het ~ysiek minder zwarc dee\ 

van hct produktieproces 

Op dit moment zqn er - zoals Ji ge

zcgd - twee mJa! zoveel staten Ji'> in de 

periode tu"e11 beiclc we-

veronclerstelcle rccht op een lciclendc 

po-;itie voor de toekom'>t, moeten we 

teruggJan 11JJr de rol die de christen

clcmocrJten nJ de Tweede Wcreldoor

log hebben gespeeld ZiJ hcbben de 

Europese !Jnclen, waar de onclerlinge 

viJJnd.,cbJp smeulde en daarnJ telkens 

weer optlakkercle, meier tot elkaar ge

brJcht. Zou het dan nict zo zijn dJt de

genen, die bij de eerste dramatische 

veranclering die zich op ons continent 

nJ de Twecde Wcreldoodog voordeed, 

het heste toegcrust bleken te zijn, ook 

nu vvccr aJnspraak zoudcn n1ogen nla

ken op cen lcidende rol~ Ook nu weer 

bevinclen we om in een tijd WJJrin ons 

continent tc makcn krijgt met ecn reeks 

dramat1sche omwenrel1ngen. De 

Europese ecnwording in de jaren vecr

tig en vijft1g was immers bepaJ!d nict 

vanzellsprekend Niet Jilc volkeren wa

ren zo snel Jl., de Belgen, Ncdcrlandcrs 

en Luxemburger-;, waMvan de regcrin

gen in ballingschJp a\ in I CJ43 in 

Londen be-,\otcn sJmcn te gJan werken 

in het bder vJn de 
l·e\cloorlogen. en dat is een 

reden voor bezorgdheid 

De nJtiona\i<;tische ten

densen worden steeds du1-

dc\ijker merkbJJr. 

Coddank zijn er ook ovn

Ji ter wcreld stJtcn die 

overgJan tot het sluiten 

von ...;anlcnwcrklngsvcrban

den. Fn cbn spreek ik niet 

aileen ovn de Europese 

Llnie_ Ook binnen de 

North AmericJ hce Trade 

Agreement (NAFTA!. ook 

op andere continenten en 

De mensen zijn 

bang en het 

ontbreekt de 

politiek aan kracht 

Benelux Dergelijke toe

valstrdlers ziJn in de gc

schiedeni-; echter zeld

ZJam. Wie de <,tukkcn er

op nJ\cest zJI zicn dar de 

li)st met luropese Ianden 

die m de oprichting vJn 

de ECKS en de FFC te-
om in te grijpen, 

richting te geven, er gen Europa geageerd heb

ben IJnger is dan de lijst 

met mensen die fervent 

voorstancler vJn Europa 

waren. Hocwel ik door

gatlns tegcn gcncraii.;.;cren 

zijn te weinig 

politieke 

architecten. 

111 Jndcre delcn van de wereld begint 

men steeds mcer 1n te zicn dat met sa

menwerking op allerlci vlak gewoon 

mecr kan worden hereikt. 

Or zoek naJr een lcgitimatie voor het 

ben, moet me toch vJn 

het hart dat op het WJl schJmel uitge

vJ!Ien lijstje met conscquente voorstan

dcrs vooral de namen van 

christen-dernocraten te vinden zijn. De 

OllCindig lange lijst met narnen VJn hen 
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die het nationale wilden Iaten prcvalc

ren, bevat vooral de namen van memen 

die door's Ievens wondcrlijkc loop nict 

in de rijen der christen-democraten zijn 

beland. Hct zijn du, de christen-demo

craten die op grond van histori'>chc 

verdienstc aan-.praak zouden mogen 

maken op een leidende rol in de toe

komst. Hct is de taak van de christen

democratie om zich overal waar 

nationalc tcndensen de overhand drei

gcn tc krijgen strijdbaar op te stellen en 

duideliJk te maken waar de christen-de

mocratic voor staat. 

Partij kiezen voor vrede en 
democratie 
Op dit moment wordt er druk gediscus

sieerd over een uitbreiding van de 

Europcse llnie met Oost- en Midden

curopesc staten. lcdcrccn i;, laaiend en

thousiast en dar is ook goed zo. Maar 

over dric jaar is dat enthou'>iasmc vcr

dwcnen en zullen er geen grootse 

woorden mccr worden ge-.proken over 

hi;,torische noodzaak. Dan zal er in de 

media heftig gcdebattccrd worden door 

politici die vinden dar er nodig moct 

worden gesproken over de kosten die 

deze hele transactie met zich 

Vrede is een 

toestand die elke 

dag moet worden 

bevochten. Dat is 

de belangrijkste 

taak van de 

christen-democratie 

mcebrengt. Dan als velcn 

zich door die argumcnten 

hcbbcn Iaten verleidcn - zul

lcn de voorstanders hun 

standvastigheid moetcn hc

wijzcn Ook de christen de

mocraten. Dan zijn er 

mcnsen nodig die de koers 

aangevcn en de uithreiding 

van de Europcsc llnie verde

digen tcgenover hen die zich 

een hectje te lang hehhen ge-in Europa. 
koesterd in de warmtc van de 

Westeuropc;,c welvaartszon. Zij moe

ten ervoor vechten dat die uitbrciding 

wei degelijk doorgevoerd wordt. 

Hct gaat hier niet om dingen die van

zeit sprckcn Het is een geweldige ver

giS'>ing om te denken dat vrede vanzclf 

komt, als ware hct ecn door Cod gege

ven toestand. De demonen die op de 

Balkan uit hun slaap zijn gewekt, slui

meren ook in onze regioncn. Wic in ci

gen land ccn tocspraak houdt waarin 

schuldigen worden aangcwezcn en vij

anden worden bcnocmd waartegen 

moet worden opgetrcden, krijgt de 

handen a! snel op elkaar. Wic echtcr 

spreekt over intcgratic, plcit voor ccn 

hchocdzame omgang van minderheden 

onder elkaar, die hoeft niet zo snel op 

applam te rekenen. Het i-. helangrijk 

om va<,t tc houden dat her kernpro

blcem van het Europesc continent, hct 

prohlccm van oorlog en vrede, nog al

tiJd in dezeltde vorm bestaat en dar vre

de een toestand is die elke dag opnieuw 

moct worden vcrworvcn. Dat is voor 

mijn gevoel de helangriJkste taak van 

de christen-democratic in Europa. 

Van de in totaal 191 staten op deze we

reid mogcn cr zich zo'n 1 14 democratic 

nocmen. Dat hch ik gelczcn, maar ik 

gelool nict ccht dat hct cr wcrkcl,jk zo

vecl zijn. Hct gctal I 14 komt van de 

Verenigde Naties en als regcringsleidcr 

heh ik mete houdcn aan othcicle docu

menten. Dar dit aile' te maken hedt 

met vredespolitiek moge du1dei1Jk ziJn. 

Wie zich hinnen Furopa sterk maakt 

voor Europa, voor de uithreiding van 

Europa, die moet daarvoor aanhangers 

zien te vinden, mensen die re-.oluut 

parti) kiezen voor democratic en demo

cratise he krachten. 

lk hen er voor-.tander van om ook als 

christen-democraat duideliJk stelhng te 

nemen, niet weg te duiken als er onaan

gcnan1c vrugcn gc-.;tcld \Vordcn. 1naar tc 

Iaten zien dat wij er ziJil. En dat, a]<, 

niet-Ncderlandcr mag ik daarop wijzen, 

is iets wat ik in Nederland steeds stcr-



ker mis. 

Op weg hier naar dit ;ymposium was 

op de radio het bericht dater weer on

enighcid i; binnen het C[)A. Dat kan 

natuurlijk niet binnen een partij die 

aanspraak maakt op een lcidcnde posi

tic Het gcdt gecn pas om ten over

staan van pers en totografcn een 

discussie te bcginnetl over aile vcrschil

lcn van mcning die er bcstaan binnen 

de parti) Een politicke partij zou er 

goed aan docn ztch te vergelijkcn met 

een kerkkoor. Als hct kerkkoor repe

teert. mogen cr heu; wei ccn paar men

sen vals zingen. Hct koor gaat gewoon 

door met oefenen tot iedcrcen hct lied 

helcmaal behecrst. Maar als er publiek 

bij is, moet cr gezongen worden en a!, 

de solist optrecdt, zingt hij uitsluitcnd 

in opdracht van dcgcnen die de achtcr

grondmuziek vcrzorgen. llij een koor 

dat uit !outer S<J!isten bcstaat, loopt het 

puhliek wcg. 1\lct andere woordcn: 

voor een politieke partij zou dat bete

kenen dat de parti) langzaam maar ze

ker de steun van de kiczcrs kwijtraakt 

lk, als hezorgde chri;tcn-democraat. 

hoop dat men bij het CDA eens stil

staat hij wat de partij hindt en dat men 

hij openbare nptredens hij voorkcur 

niet spreckt over de dingen waarover 

de mcningen uiteenlopen. Voor cen 

partq die aanspraak maakt op rege

ringwerantwoordelijkheid geeft dat 

geen pas. Voor ecn lcidendc rol dient 

men hlijk te gevcn van ztjn lcider;capa

citettcn. Wat dat hetrdt zouden wij 

mocten strevcn naar mecr harmonic in 

de ondcrlinge vcrhoudingen. zoals hct 

christcnen betaamt. 

Werk 
llij het nadenken over de toekomst mag 

men niet voorbijgaan aan het thcma 

werklomhcid. Ook op dat vlak zijn cr 

wclltcht christcn-democrati;che wcgen 

om te komen tot een nieuwe logica van 

delen en indelen. Hct is voor mij onbe

grijpelijk dat men dit op zich toch zeer 

tundamentele onderwerp steeds weer 

behandclt als ging hct om fast food. "Er 

moet arbeidstijdverkorting komcn", 

wordt er gezcgd, "dan ontstaan cr van

zelf nicuwe arbeidsplaatsen" Voor 

ambtenarcn zou cen dergelijke opvat

ting wei eens kunnen kloppen, voor het 

feitelijk produktievc dee! van de econo

mie echtcr zeer zekcr niet. En dan zijn 

er nog mensen die in aile toonaardcn 

de zegeningen van de deregulcring en 

de ongecontrolcerde flcxibilisering hc

zingcn Alsot het werkende dee! van de 

mcnsheid <,chuldig i'> aan het feit dat er 

anderen zijn die geen wcrk hebhen. 

Alsof het voldoendc zou ziJTl om de 

werkenden hun rechten tc ontnemcn 

om ervoor tc zorgen dat zij die niet 

werken mochten zc ooit toch weer 

wcrk krijgen - tenmimte geen rcchten 

heblxn. 

lk moct met zorg vast'>tellcn dat de pn

litiek van de ongccontrolccrde flexihili

sering en tanatieke dcrcgulering met 

name in Europa hoogtij viert. Velen die 

met dat heleid hehben ingcstemd, de

den dat in de overtuiging dat de onder

nemcrs weer men<,en zouden a an

ncmen. Het tegendecl geheurde. Om 

te hcginnen wcrden er overal ccrst 

maar eens mcnscn ontslagen, wcrd er 

afgcslankt, zoal, dat tegenwnordig 

heel. Spanje hecft 22 procent werklo

zcn en ec11 sterk gdlcxibiliscerd ar

beidsrecht - een aardig voorheeld van 

een land waar niet door christen-dcmo

craten gdlcxibiliseerd. maar door -.ocia-

1 is ten gedereguleerd is. 

Fr zijn ook mensen die van mcning zi)ll 

dat er nieuwe arhcidsplaatscn ge<,cha

pcn kunncn worden door de sociale las

ten voor de werkgevers tot nul terug te 

brengen. Als dat zo was, dan zouden cr 
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in Dcnemarkcn hclcmaal gccn wcrklo

zen mogcn zijn omdat daar hct werkgc

vcrsaandeel in de sociale verzckcringen 

minimaal 1s. Jammer gcnocg ligt her 

werkloo-.heidspcrccntage in Dcne

marken op twaall procent. Alles wij<,t er 

dus op dat de thcma's 'Nieuwc arbeid-.

plaatscn' en 'Hoc moct hct werk gcorga

niseerd worden' een wat consequcntere 

en doortastender aanpak vragen. 

Op oneindig vccl gcbieden in de maat

schappij wordt ccn hoop wcrk vcrzet in 

hct inlormele circuit. De zorg voor nu

deren, her zorgen voor -,lcutelkindercn, 

tal van activiteiten op het gcbied van 

de acticvc zorg voor hct milieu. Op dat 

gchicd ligt een ongclnollijke hocvcel

heid werk, die op dit moment aileen 

gcdaan wordt door mcnsen die daar 

nict vonr betaald worden. 

Als wij erin zouden '->lagcn - en de ma

nicrcn om dat tc dnen zijn cr- om dit 

inlormclc werk heel langzaam op het 

niveau van 'ccht' werk tc brcngen en 

zodocnde cen nieuw tcrrcin te ontgin

ncn voor wcrkgelegenhcidspolitick, 

dan zou het drama van de werkloosheid 

heel war minder schn1nend zijn voor de 

ongeschooldcn die nu gccn toegang 

hebben tot de arbeidsmarkt. 

De ecnnomi<,chc crisis is niet aileen het 

gcvolg van hct jarenlang achtcrblijven 

van cconon1i~chc groci ~u de econo

mic weer aantrekt zicn we, wat we al 

die jaren eigenlijk al wisten, dat groei 

aileen niet genocg 1s. Wie zich aileen 

maar inspant voor cconomi'>chc groei 

zal constatcrcn dat die groci geen'->zin., 

automatisch tot een daling van het aan

tal werklozen zal lciden. Daarvonr is 

ccn flinke portic cllicient ingezct grnei

potenticel nodig en de politickc wil, 

niet aileen van de kant van de politiek, 

maar ook van de socialc partner'>, om 

die economische groei ook werkelijk 

aan te wenden voor het <,chcppen van 

mccr werkgclcgcnheid 

lnternationale samenwerking 
De christen-democratic op wcg naar de 

ccncntwint1gstc ccuw \\"acht onwaar

schiJnliJk vccl taken. Een van de the

mas. mi'>Schicn wei hct allcr

hclangrijkste, waarmcc de chri'->tcn-de

mouaten zich zullen moctcn bezig

houdcn, IS het alstand ncmen van de 

vcrlciding om tc dcnken dat Europa ol 

de wcreld om nict mcer nodig hcclt 

Daarbij ga ik cr maar even vanuit dat 

we op de cnmmuni<,tcn. die om chns

ten-democratcn in ovcrdrachtclijke z1n 

groot hcbhcn gehracht, 1n de komendc 

tiid nict echt hocvc11 tc rekcncn. Wat 

dat betrdt hoclt nicmand ons nog cens 

uit tc vindcn. We mocten ons cr daar

om voor hoeden om door cigcn toc

doen in de vcrgctelhcid tc raken. In 

concreto: hct i-, van belang, c11 dat is 

ook icts waar mi)ll vcrlangen naar uit 

gaat, om onzc intcrnationalc samcn

werking kracht bij tc zcttcn. lk hen 

zccr tevredcn met de activitcitcn van 

de lurope'>e Volkspartij en de manicr 

\vaarop de partij vorn1 i~ gcgcven. 

Hct is echtcr bclangrijk om ook over 

de grenzcn van Europa hccn te kijken 

en tc proheren tocgang te krqgcn tot 

de vcle ch1·istcn-dcmouaten in Zuid

Amcrika, LatiJns Amcrika. De christen

democratic kan door het contact met 

dezc mensen '->tcrk vcrrijkt worden. 

Daarom zou ik wcmen dat wij hicr en 

nu bcsluiten om on<, in te zcttcn voor 

icts wat vroegcr doo1· de <,ocialistcn wei 

eem were! aangeduid als 'internationa

lismc' 

Europese Unie 
lk hcb zocvcn gcsproken over demo

cratic. Democratic is ccn wercldwijd 

proce<, dat aangcwakkerd moct worden. 

daar waar sprakc i'> van vcr<,lapping en 



vcr..tarring. Dcmocratie hedt echter 

ook aile, te maken met de toekom<;tige 

vorn1 van de Europc'>e llnie en daarmcc 

doc! ik niet aileen op extra rcchtcn 

voor hct Europesc 

per slot van rekening zou men me wei 

ccns voor de voeten kunnen werpen dat 

ik me maar met miJn eigcn zakcn moet 

bemoeien - maar ik maak me loch zor

Parlemcnt. Aileen daar- D h , 
e t ema's nieuwe 

door kan het gehrck aan 

gen als ik bepaaldc dingcn 

hoor. llit Nederland bij

voorbecld verneem ik hc

richten waaruit hlijkt dat 

de grocicnde Nedcrlandse 

partijen langzaam maar 

zcker wat afstand begin-

democratic nict worden 

gccompcn.,ccrd Wij zul

lcn crin mocten slagcn om 

het doc! van de Europcse 

eenwording dichtcr biJ de 

mensen te hrcngcn voor 

wie die politiek is hedoeld. 

We moeten strcven naar 

ecn intensicvcrc dialoog 

met hen die men de bur-

arbeidsplaatsen' en 

'hoe moet het werk 

georganiseerd 

worden' vragen een nen te ncmen van bepaal

dc, niet onhclangrijkc 

deeltcrreinen van de 

Europcse politick De par

tij die de laat<;tc statenvcr

kiezingen in haar voordecl 

consequentere en 

doortastender 

aanpak. 
ger' van de Europese llnie 

znu kunncn nocmcn. Op dat gehicd is 

er nog heel vee! werk te vcrzcttcn. lk 

hen hct niet eens met de stmtvloed van 

heschuldigingcn gcricht aan de 

Lurope<;e C:ommi-,sie in Brusscl. 

WIJ mocten cr a!, nationale politici ai

le, voor doen om Europe'>e politick in 

het middelpunt van de nationalc poli

tick te plaatsen. lk hetrap mczelf cr 

steeds weer op dat ik bij het tc woord 

'ilaan van de nationale per., na mijn te-

rugkornst uit llrussel den volke pleeg te 

vcrtellen, hoc goed ik me in Bnr<;sel tc

gcn de anderen heh verwccrd. Op die 

manier ontstaat het beeld dat de 

Europesc U n ie icts is waar men zich 

moet verzetten tcgcn andcren. terwijl 

wij duidelrjk zouden moetcn maken dat 

we allemaal lid zijn van de Furopc'>e 

llnie om samen met andcren om stcen

tJC hrj te drager1 aan de ophouw van 

Europa. 

ln a!<; er dan Europesc thcma's aan de 

orde komcn in de nationale politick. 

dan t<; hct ook heel goed om christclijk

sociaal en christcliJk-democratisch stel

ling te ncmcn 

lk weet dat het nret erg verstandig i<; -

wist tc besli'isen ik zal 

gcen 11amcn nocrnen - heclt ecn aantal 

uit huitenlands perspectid gczien zorg-

wekkende uitspraken gedaan met be

trekking tot Europcse politick De 

gcdachte dringt zich op dater krachtcn 

zijn die het eigenhelang zonder meer 

bovcn het algcrnenc belang wcnscn tc 

stellcn. Voor mij hoort bij christen-dc

mocratische politick zeker ook dat men 

dcrgelijke tendensen hcstrijdt, met ra

tionclc en niet met cmotionelc argu

mentcn. 

Slot 
Hoewel als predikant gehecl onge

schikt, ben ik toch aardig hcdreven in 

hct waarschuwen. Her zou prettig zijn 

als we, na samen een aantal waarschu

wingen te hebhcn Iaten horen, ook ge

zamenlijk stappcn zouden kunncn 

onderncmen. 

/(' .ltlltlkn Is millistcr-f>midc11t, Cl1 twc11s nrl-
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