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RIS 
Commentaar uit het Wetenschappelijk Instituut 

Verbond met de toekomst 

Het toneelstuk van de komende jaren zal 
zeer verschillend zijn, maar ook de ac
teurs, zo staat in het nieuwe concept 
Program van Uitgangspunten zijn anders, 
en vooral het toneel verandert. Een van 
de centrale kenmerken van het ontwerp
Program van Uitgangspunten van het 
CDA is, naast de niet verkokerde bena
dering en de inductieve methode, het feit 
dat alle grote uitdagingen van de komen
de vijftien jaar niet alleen benaderd wor
den vanuit puur nationaal perspectief, 
maar ook vanuit een Europese en we
reldwijde invalshoek. Het is eigenlijk een 
toneel op drie niveaus. Alle grote the
ma's worden benaderd op het niveau 
van de eigen nationale samenleving, op 
Europees niveau, beter gezegd vanuit 
Europese invalshoek, vanuit een mondia
le aanpak, een benadering vanuit de 
wereldgemeenschap. 

Het zijn duidelijk gescheiden lagen. 
Wie met de nu bekende toekomstver
wachtingen politiek wil bedrijven en een 
politieke koers wil uitzetten, heeft die drie 
lagen nodig. Natuurlijk zijn er verbindin
gen, de ene laag steunt duidelijk op de 
ander, maar ze vloeien niet over. Dat 
vraagt om realisme en idealisme, beter 
om de drieslag verantwoordelijkheid, 
toekomstgerichtheid en werkelijkheidszin. 
Voor de burger die zijn politieke roeping 
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wil beantwoorden, is het nationale niveau 
het fundament. Maar steeds meer speelt 
zich politieke besluitvorming en bestuur 
af op de Europese tussenverdieping die 
voor een gedeelte nog in de steigers 
staat, terwijl de bovenste verdieping die 
van vormen van mondiaal overleg, ge
zagshandhaving en machtsuitoefening, 
voor een gedeelte nog op de tekentafel 
ligt. Daarom is zij echter niet minder 
realiteit. 

Het ontwerp-Program van Uitgangs
punten trekt bewust met lijnen voorbij de 
eeuwwisseling, voorbij Europa. Het kiest 
voor het ideaal en de realiteit van we
reldwijde oplossingen en trekt de conse
quenties daarvan door op grond van 
twee overwegingen: Verbondenheid met 
wat over twintig jaren 80% van de we
reldbevolking zal zijn én het besef dat de 
aard van de problemen en de demografi
sche verhoudingen samen geen autarki
sche oplossingen meer gedogen. 
Maar daarnaast zal de burger in de toe
komst te maken krijgen met het feit dat 
Europa steeds minder buitenland wordt 
en steeds meer het platform waarop zijn 
politieke actie en zijn invloedsuitoefening 
tot gelding moeten worden gebracht. De 
wereldwijde en de Europese agenda 
mogen niet intussen wegwissen dat er 
ook nog een zeer zware hypotheek op 
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de nationale politiek rust aan de ene kant 
en dat nieuwe Europese en mondiale 
realiteiten een gigantische inspanning op 
zo te zeggen de onderste verdieping 
vragen. 

Milieu 
Die solidariteit en verbondenheid met wat 
er met de rest van de wereldbevolking 
gebeurt en het besef dat de aard van de 
problemen geen nationale noch continen
tale oplossingen meer toestaan, komt 
uiteraard het duidelijkst tot uitdrukking bij 
de milieuproblematiek waar de vraag 
naar de overleving van de schepping als 
zodanig aan de orde is. Het Westen 
vraagt van de arme landen offers op 
dikwijls de enige terreinen waarop zij rijk 
zijn, namelijk hun natuur. Het Westen 
vraagt van hen af te zien van een leef
en consumptiepatroon in naam van het 
milieu terwijl het in het verleden en he
den de grootste belaster is. Maar wij zijn 
ons bewust van de futiliteit van nationale 
en zelfs continentale oplossingen, al was 
het alleen maar vanwege de grote prijs 
die de outsider kan vangen die niet mee
doet, wel vervuilt, het verkoopverbod van 
ivoor niet respecteert, de niet-vernieuw
bare overlevingsbronnen exploiteert of in 
het internationale verkeer de hand licht 
met de milieunormen. Daarom alleen al 
is er in de komende vijftien jaar een 
noodzakelijke weg af te leggen naar een 
internationale milieu-orde. Velen zullen 
zeggen dat de periode van vijftien jaar 
zelfs te lang gemeten is. 

Veiligheid en rechtsorde 
De noodzaak van een internationale 
ordening wordt met de dag schrijnender. 
Niet alleen met het oog op het leven van 
volgende generaties zoals dat bij de 
milieu-orde aan de hand is. Wie het 
doodbloeden van landen als Somalië en 
Liberia ziet, weet dat het ontbreken van 
zo'n orde ook de levens van de huidige 
generatie betreft. Dat geldt ook voor de 
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verwoesting in Joegoslavië, Die is niet 
verenigbaar met ons mensbeeld en ons 
concept van humaniteit. En het wordt 
ook onze verantwoordelijkheid, op het 
moment dat wij de macht hebben om er 
iets aan te doen. 

Terzelfdertijd maakte de Golfoorlog 
duidelijk dat er naast deze plicht van 
humaniteit er ook een eigenbelang is en 
dat de onveiligheid van de wereld ons 
zelf bereikt en onze eigen veiligheid en 
existentie gaat aantasten. De technologi
sche ontwikkeling bepaalt hier de tijds
spanne die we nog hebben om tot op 
recht gebaseerde, maar ook effectieve 
internationale veiligheidsordeningen te 
komen. Mondiale machtsuitoefening 
vraagt legitimering en, zoals in dezer 
dagen zo duidelijk blijkt, financiering. Het 
gaat om de vraag naar het instrumen
tarium en om de criteria voor het gebruik 
van het instrumentarium. 

Het lot van de Koerden heeft ons dui
delijk gemaakt dat een veiligheidsarde 
waarbij correctie optreedt van agressie 
van de ene staat tegenover de andere, 
onvoldoende is. Bij de handhaving en 
bescherming van de mensenrechten is 
effectieve afdwingbaarheid nodig, soms 
boven de grens van sancties en internati
onale politieke isolering heen. Met het 
breken van de nationale soevereiniteit ter 
bescherming van rechten van individuele 
mensen begeven we ons echter tegelij
kertijd op een onbekend pad zonder 
duidelijke markerings- en stoptekens. 
Interventie in de nationale soevereiniteit 
wordt door ons niet afgewezen omdat we 
niet langer bepaalde genocidale vormen 
van onrecht willen accepteren. Maar 
maar van de andere kant realiseren we 
ons dat het concept van de mensenrech
ten zelf sterk cultureel bepaald is en 
multi-interpretabel. Als een constatering 
in handen van wisselvallige meerderhe
den op mondiaal niveau kan het ook tot 
onderdrukking leiden. 

Hetzelfde geldt tot op zekere hoogte 
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ook in de komende jaren voor de nood
zakelijke bestrijding van de internationaal 
georganiseerde misdaad, in internatio
naal verband. We kunnen geen vrijplaat
sen voor de internationale misdaad laten 
bestaan. Aan de andere kant heeft het 
uit eigen land halen van de vroegere 
Panamese dictator Noriega laten zien dat 
er ook geen onbetwistbare criteria zijn 
die internationale actie rechtvaardigen. 
Om de onontkoombaarheid van die inter
nationale gezags- en machtsuitoefening 
gestalte te geven op basis van recht en 
democratie is er daarom ook op een 
tweetal andere terreinen ordening en 
actie op mondiaal niveau noodzakelijk. 

AI het voorgaande zal niet van de 
grond komen, zal niet het noodzakelijke 
draagvlak krijgen, als er niet zeer snel 
een internationale participatoire economi
sche structuur gaat functioneren waarin 
ook voor de armste landen mobiliteit 
naar boven is verzekerd en waarbij zij 
een belang krijgen. Dat betekent dus een 
voortgezette keuze en een verzekerde 
prioriteit voor hulp en handel. 

Dialoog van de wereldgodsdiensten 
Iedere mondiale gezagsuitoefening moet 
kunnen refereren aan een substraat van 
consensus over morele uitgangspunten, 
variërend van recht op leven tot faire 
bestraffing, tot een aangepast antwoord 
bij het gebruik van de strafmaat en zo
veel andere zaken. De Duitse theoloog 
Hans Küng heeft het in dit verband over 
de dialoog van de wereldgodsdiensten. 
Wij kunnen in een wereld waarin de 
joods-christelijke-humanistische traditie 
niet langer dominant zal zijn, niet auto
matisch uitgaan van de morele catego
rieën die in dit erfgoed verzekerd zijn. 
Maar consensus over een aantal morele 
categorieën is absoluut noodzakelijk, 
willen wij tot een op recht gebaseerde 
internationale machts- en gezagsuitoefe
ning komen. 

De komende vijftien jaar, en daar heb-
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ben we het over, zullen getekend worden 
door de vraag of die gezags- en machts
uitoefening in de wereldgemeenschap 
bepaald wordt door de wet van de jungle 
of door recht en gerechtigheid. De weg 
daarheen loopt via solidariteit en dialoog. 

Het Europese niveau 
Deze visie op de noodzaak van vormen 
van mondiale eenheid is geenszins 
nieuw en is in het verleden ook wel eens 
als perspectief gebruikt om weg te vluch
ten uit de harde realiteit van de politiek 
van alledag. Maar het is juist de Europe
se eenheid die van deze droom een 
concreet agendapunt maakt. Of mondiale 
problemen ook een mondiale aanpak 
gaan krijgen, effectief en op basis van 
recht, wordt bepaald door de rol die 
Europa wil gaan spelen in een steeds 
minder Europa-centristische wereld. 
Maar in de komende jaren zal de vorm
geving van de wereldsamenleving toch 
nog in belangrijke mate in handen liggen 
van Europa en Noord-Amerika, van de 
Atlantische wereld, en de mate van sa
menwerking daarbinnen. 

Het Ontwerp-Program van Uitgangs
punten tekent daarom voor een Europa 
dat geen doel op zich is, maar dat, onder 
volledige erkenning van het feit dat Euro
pa het centrale niveau is waarop de 
politiek zich in de komende jaren zal 
gaan afspelen, instrumenteel is op twee 
wijzen: 

Europa dient haar samenwerking, 
haar gebundelde kracht, in te zetten 
om wereldwijd de vraagstukken in de 
komende decennia op te lossen, juist 
mede vanuit haar historisch-culturele 
uitgangspunten; 
Europa dient op grond van het princi
pe van gespreide verantwoordelijk
heid die kracht ook in te zetten om 
de samenstellende leefgemeenschap
pen zich in hun eigenheid te laten 
ontplooien: de naties, de minderhe
den, de regio's, maar ook de grens-
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overschrijdende maatschappelijke 
organisaties, de religieuze culturele 
en taalkundige eenheden. 

Europa is een tussenverdieping, maar 
wel één waar zich het echte leven in de 
komende jaren gaat afspelen. 

Daarnaast kiest het Ontwerp voor 
Europese eenheid en samenwerking op 
alle maatschappelijke terreinen. Niet 
alleen uit overtuiging maar ook omdat de 
opvatting, dat de samenwerking tot het 
economische beperkt kan worden een 
mythe is. We weten, dat alle andere 
typen van samenwerking bij een beper
king tot de economische eenheid, uit hun 
verband zouden worden gerukt. Daarom 
hanteert het Ontwerp een zeer brede 
benadering van de Europese samenwer
king en eenheid: de sociale verhoudin
gen, de milieuproblematiek, de veiligheid, 
de ruimte voor non-commercialiteit, de 
cultuur en zelfs de ethiek zijn onderwerp. 
Het water van de nationale wetgevingen 
en vooral van de praktijk van handhaving 
stroomt op al die gebieden naar de 
laagst gelegen plek. Blijft de integratie 
beperkt tot denken, dan ontstaat er in 
Europa een ingebouwde spiraal op al die 
andere terreinen die de kwaliteit van 
onze samenleving steeds verder aantast. 
De christen-democratie kiest voor het 
concept van een verantwoordelijke sa
menleving, ook op Europees niveau. 

Daarom, en dit is het derde element, is 
het Ontwerp realistisch genoeg om ook 
voor verschillende vormen van Europese 
samenwerking te kiezen. Voorop staat 
uiteraard de communautaire opzet. Maar 
in de komende vijftien jaren zal een aan
tal domeinen nog steeds intergouver
menteel behandeld moeten worden. En 
er zullen terreinen zijn die zich voorals
nog zeker meer voor bilaterale en vrije 
samenwerkingsvormen tussen een aantal 
leden lenen. 

Verder moeten we ook onze verant
woordelijkheden in de richting van Mid
den- en Oost-Europa opnemen. De rode 
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draad van de eerste tot en met de laat
ste pagina van het Ontwerp-Program van 
Uitgangspunten is de gedachte dat de 
historische kans van 1989 moet worden 
opgepakt. De landen van Midden- en 
Oost-Europa mogen niet worden gestraft 
voor 45 jaar Sovjet-onderdrukking. Hulp, 
investeringen, handel, wederzijdse in
breng bij de opbouw van een heel Euro
pa, een duidelijk perspectief van toetre
ding ook en de garantie van een vol
waardige plaats in Europa, dat zal ons 
antwoord moeten zijn op de strijd en het 
lijden van onze mede-Europeanen. Dat 
zal zware offers vergen. En ook hier 
weer is realisme nodig. Immers het ver
stoorde evenwicht tussen de democrati
sche revolutie en de economische voor
uitgang kan al op korte termijn voor grote 
nieuwe onveiligheid en eventueel dicta
tuur zorgen. De samenwerking zal er 
vooral ook op gericht moeten zijn om 
aan de burgers in Midden- en Oost-Euro
pa zelf de kans te bieden verantwoorde
lijkheid te nemen en te dragen voor de 
eigen wederopbouw en ook om eigen 
maatschappelijke keuzen te maken. De 
christen-democratie wijst een eenzijdig, 
Reaganiaans-Thatcheriaans model van 
kapitalisme af. Ook in Midden- en Oost
Europa moeten er kansen zijn om een 
samenleving, die niet alleen door de 
wetten van de markt wordt gedomineerd, 
op te bouwen. Een samenleving waarin 
organisaties van burgers, in de vorm van 
landbouwcooperaties, ziekenfondsen, 
vakbeweg i ngen, co nsu mentenorganisa
ties en ook instellingen van waarden
overdracht (vrije kerken, vrij onderwijs, 
vrije media) worden gesteund en de 
overheid haar taak als schild voor de 
zwakke kan uitoefenen. 

Dit perspectief zal in de komende jaren 
een grote intellectuele en politieke lenig
heid vereisen. De onverkorte uitvoering 
van het Verdrag van Maastricht staat 
centraal in de komende jaren. Maar dat 
verdrag is gebaseerd op tijdsgebonden 
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aannamen die uitgaan van het huidige of 
zelfs een eerder profiel van de Europese 
Gemeenschap. Dat is een profiel met 
een beperkt aantal lidstaten die qua 
economie en sociale structuur redelijk 
verwant zijn en waarin voor enkele uit
zonderingen door cohesieprogramma's 
de verschillen verkleind kunnen worden. 
Op termijn staat ons een Europa voor 
ogen met zo'n 25 leden waartussen 
grote verschillen op het politiek en soci
aal-economisch terrein bestaan. Dat 
Europa zal met een samenwerkingsop
dracht vanuit sterk verschillende culturele 
tradities geconfronteerd worden. Dit voor
uitzicht moet ons brengen tot een herbe
zinning op de mechanismen van de Eu
ropese samenwerking, die eigenlijk nog 
zijn ontleend aan het Europa van de Zes. 
Functies van taal, van de samenstelling 
van het Europese bestuur, maar ook de 
positie van de kleinere landen komen 
daarbij aan de orde. 

Keuzen in Nederland 
Daarmee komen we terug bij de nationa
le agenda en komen we weer op de 
begane grond, en wel bij de vertaling van 
onze uitgangspunten in de keuzen van 
Nederland in de komende jaren. Willen 
we in het Europa van de toekomst, van
uit de Nederlandse situatie, de trap naar 
boven op kunnen gaan dan zullen we 
allereerst moeten afrekenen met een 
aantal erfenissen van scheefgroei: 

de gigantische staatsschuld en het 
hoge niveau van collectieve lasten; 
de oversubsidiëring van een aantal 
voorzieningen en het overschrijden 
van een aantal kerntaken; 
het uit het lood raken van het even
wicht tussen de trits beslissen-genie
ten-betalen; 
het verschijnsel dat Nederland één 
van de meest vervuilde landen ter 
wereld is. We moeten komen tot 
milieu herstel en overbelasting van 
onze natuurlijke leefomgeving tegen-
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gaan; 
de gebrekkige arbeidsparticipatie, het 
meedoen in onze samenleving, be
taald en onbetaald. 

In Nederland is dus een nieuwe invulling 
nodig van een sociale en ecologische 
markteconomie en een herstel van de 
eigen verantwoordelijkheid van de bur
gers. 

Dat betekent vervolgens dat we een
zeer zware agenda van vernieuwing en 
modernisering op technologisch gebied 
(de infrastructuur, de milieutechniek en 
de selectieve bevordering van werkgele
genheid) ten uitvoer zullen moeten bren
gen. Nederland staat voor de moeilijke 
opgave van vernieuwing en versterking; 
ook in de wetenschap dat de processen 
van Europese eenheid lang niet altijd in 
gelijke mate hun vruchten afwerpen voor 
de economieën van kleine en grotere 
landen, ook de technologisch hoogwaar
dige, zoals sommigen dezer jaren erva
ren. 

Het betekent ook dat we ten volle op 
ons laten inwerken dat Nederland deel 
gaat uitmaken van een continentaal, 
d.w.z. niet-Atlantisch Europa. Vanaf 1957 
was er in wezen geen tegenstelling tus
sen ons overzeese Nederlandse engage
ment en de belangen van de Europese 
integratie. Het nieuwe Europa echter zal 
een middelpunt aantrekkende kracht zijn 
in economisch, cultureel en politiek op
zicht. Daarom moeten we ons bevrijden 
van onze dubbele hypotheek ten aanzien 
van onze relatie met Midden- en Oost
Europa. Zo hebben we allereerst ten 
aanzien van historie en actualiteit, eco
nomische potentie en politieke voorkeu
ren een enorme kennisachterstand en 
zullen we een gigantische inhaaloefening 
moeten plegen om die kennisachterstand 
in te halen. Dat we ons in de laatste paar 
decennia terecht zeer sterk gemaakt 
hebben voor de ontwikkelingssamenwer
king met het Zuiden van de wereld, maar 
in het exclusief doortrekken van die lijn, 
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de noodzaak van een nieuw engagement 
met Midden en Oost Europa als een 
bedreiging en concurrentie daarvan zien, 
vormt de tweede hypotheek. Dat geldt de 
politiek, dat geldt organisaties, dat geldt 
het bestuur. 

Er is een gigantische nieuwe bewust
zijnsoperatie noodzakelijk over de toe
komstige plaats van Nederland in Euro
pa, met zijn kansen én zijn gevaren, 
waarbij ook configuraties en intensivering 
van relaties met nieuwe partners duidelijk 
op de politieke agenda moet staan. Een 
goede relatie bijvoorbeeld met de Bonds
republiek sluit een intensivering van onze 
samenwerking binnen de Benelux en met 
Polen, Hongarije en de Tsjechische en 
Slowaakse Federatieve Republiek niet 
uit. 

Vanuit de realiteit van het continentale 
Europa en vanuit het bewustzijn dat de 
wereld buiten Europa steeds belangrijker 
zal worden, tekent zich voor ons land 
een duidelijk eigen profiel af. Nederland 
is de zesde natie op het gebied van de 
ontwikkelingssamenwerking. Deze positie 
is een uitdrukking van onze overzeese 
betrokkenheid, een eigentijdse vertaling 
van onze traditie om met de rug naar 
Europa toe te staan en over de duinen 
heen te kijken: economisch, cultureel, 
politiek. In het toekomstige Europa, in 
het perspectief van een vergroot en 
versterkt continentaal Europa moet Ne
derland een nieuwe poortfunctie gaan 
vervullen, aansluitend bij onze tradities. 
Daarom, hoe belangrijk het Europese 
niveau ook is, op de onderste verdieping 
blijft voorlopig een nationale werkplaats, 
waar heel veel te doen is, met de trap 
naar de tussenlaag, maar ook met de lift 
naar het werk op de bovenste verdie
ping. 

Voor de regelmatige lezers van deze 
Periscoop en voor hen, die kennis heb
ben genomen van de rapporten van het 
Wetenschappelijk Instituut in de laatste 
jaren zal de benadering van het nieuwe 

234 

Ontwerp-Program van Uitgangspunten 
geen volledige verassing zijn. Het is dan 
ook in grote mate het resultaat van een 
inspirerend en verrijkend samenspel 
tussen de verantwoordelijke Commissie 
Steenkamp/Deetman en de Staf van het 
W.1. Het is ook het resultaat van het 
systematisch verwerken van het gedach
tengoed, zoals dat op en rond het W.1. in 
de laatste jaren is ontwikkeld. Tezelfder
tijd bleek in deze exercitie van ruim een 
jaar, waar de witte vlekken zitten in het 
onderzoeksprogramma en zal de formu
lering van een nieuw meerjarenprogram
ma als het ware automatisch uit het 
werken aan het Ontwerpvoortvloeien. 

Geen van de grote politieke problemen 
kan meer alleen op nationaal niveau 
opgelost worden. Europa wordt de cen
trale schouwplaats, maar wel één die 
rust op een royale en stevige ruimte van 
nationaal beleid. En dat Europa werkt 
mee aan een nieuwe wereldgemeen
schap. 

Het Ontwerp-Program van Uitgangs
punten werkt vanuit het besef van idea
lisme en realisme. Of om het met de 
slotverklaring van Basel van het Concili
air Proces te zeggen: Als we niet effec
tief aanpakken wat voor ons nu nog een 
crisis is, wordt dat een catastropfe voor 
onze kinderen en kleinkinderen. Omdat 
het om een beginselprogramma gaat, is 
er van afgezien om het een aparte naam 
te geven of motto, zoals de verkiezings
programma's die kennen. Maar als er 
een naam en een motto had moeten 
worden meegegeven, dan zou 'Verbond 
met de Toekomst' het meest toepasselijk 
zijn geweest. We kunnen het ook anders 
zeggen: In Nederland moet gewerkt 
worden; in Europa moet bestuurd wor
den; in de wereld moet recht gedaan 
worden. 

J.JAM.v.G. 
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