
Pen scoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

De democratische wereldrevolutie 
en de christen-democratie 

Globalisering en revitalisering van de inter
nationale christen-democratie. Een nieuw 
Program van Uitgangspunten en een nieu
we wereldwijde strategie. 

Veellanden profiteren van de democra
tische wereldrevolutie. De grote proble
men waar de wereldgemeenschap voor 
staat, vragen om een mondiale aanpak. In 
het Iicht van die ontwikkelingen is het drin
gend noodzakelijk dat de christen-demo
cratie haar strategie versterkt. In maart 
1992 zal de Christen-Democratische ln
ternationale in Santiago de Chile een con
gres houden over een nieuw program van 
uitgangspunten. Mr. J.JAM. van Gennip 
is nauw betrokken bij de voorbereidingen 
van deze conferentie. In drie artikelen zet 
hij zijn visie uiteen over achtergronden, 
strategie en mogelijke richting van een 
nieuw Handvest. Het eerste artikel gaat 
over de achtergronden van de internatio
nale christen-democratie. 

Die schijnbaar onmogelijke combinatie, 
het afwijzen van de ideele fundamenten 
van de Franse Revolutie en tezelfdertijd het 
accepteren van een aantal van haar ver
worvenheden en vrijheden, dat dilemma 
voor christenen in de negentiende en be
gin deze eeuw heeft de christen-democra
tie die specifieke plaats gegeven in de 
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Europese geschiedenis De rnissies van 
Abraham Kuyper naar de Verenigde Sta
ten en de opwekkingen van Don Sturzo 
vanuit zijn ballingsoord Landen in de 
Tweede Wereldoorlog zijn van de andere 
kant voorbeelden van pogingen om eigen
lijk al van meet af aan de betekenis van de 
christen-democratie voor de wereld buiten 
Europa te onderstrepen: Wie gelooft in de 
universele betekenis van de Blijde Bood
schap, wie gelooft in een boodschap voor 
heel de wereld, en wie thuis de verrijking 
en bevrijding heeft ervaren van het syste
matisch en radicaal doordenken van de 
band tussen christendom en maatschap
pelijk handelen, weet dat die reflectie ook 
voor andere situaties vruchtbaar moet zijn. 

Die wetenschap is al lang niet meer het 
werk van politieke missionarissen. Niet
continentale Europeanen behoren tot de 
fervenste verdedigers van de overtuiging, 
dat juist in andere situaties de christen-de
mocratie een boodschap heeft Bij de ves
tiging en verdieping van de democratie. Bij 
de afwijzing van de mening, dat armoede 
een onbestrijdbaar gegeven is. Bij de ge
dachte, dat politiek het volgen is van domi
nante culturele en maatschappelijke 
trends. Bij de verwachting dat menswaar
digheid en menselijk Ieven bij de technolo
gie van de toekomst een nieuwe bescher
ming behoeven. Latijns Amerika is uiter-
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Per1scoop 

aard het werelddeel, dat het eerst in ge
dachten komt, met een brede en voor de 
vestiging van een democratische en socia
le rechtsorde soms doorslaggevende ver
worteling van de christen-democratische 
ideeen. Maar ook de Filippijnse christen
democraten proberen hun democratie uit 
te tillen boven de voor de politiek daar be
palende persoonlijke belangen. Er is grote 
belangstelling onder Koreaanse christe
nen niet aileen voor het christen-democra
tisch gedachtengoed, maar ook voor de 
analyses en beschouwingen van Abraham 
Kuyper als antwoord vanuit het Evangelie 
op de uitdaging van een zich modernise
rende samenleving. In Afrika is er in Ugan
da, maar ook bij de politieke openingen in 
Zuid Afrika grote belangstelling voor de 
vraag, hoe het christelijk mensbeeld de 
basis kan vormen voor politieke program
ma's die uitgaan van gelijkheid van allen, 
ongeacht stam of huidskleur. En dichterbij 
huis is er de Movement for Christian De
mocracy, in het Verenigd Koninkrijk, die al
daar tracht eventueel binnen de bestaan
de partijen, het vermaterialiseerde politie
ke debat te injecteren met ideele noties. 
(Stel je voor dat de Europese christen-de
mocraten tegenover deze inspanning de 
Tories zouden omarmen zonder voorbe
houd en zonder op te komen voor die no
ties') En bijzonder opvallend is de belang
stelling in de Verenigde Staten, waar het 
Center for Public Justice- de naam aileen 
al straalt herkenbaarheid uit - met steun 
van ex-president Carter volgende maand 
een groot congres gaat houden over bete
kenis en mogelijkheden van het christen
democratisch denken voor de Amerikaan
se politiek. Tot slot is genoegzaam be
kend, hoeveel interesse in Midden en Oost 
Europa bestaat voor onze uitgangspunten 
en de wijze waarop wij daarmee tot partij
vorming komen. 

Gemiste kansen 
Tevredenheid over het van het Europese 
continent u1twaaieren van de ch(lsten-de
mocratie is echter allerminst op zijn plaats. 
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Het mag dan zo zijn, dat er iets van mon
diale interesse in deze stroming is gaan 
ontstaan; de beslissende vraag is, welke 
rol zij speelt bij de huidige democratische 
wereldrevolutie. In het laatste kwart van 
deze eeuw zijn en worden de kaarten ge
schud, misschien voor generaties, van de 
partijpolitieke verhoudingen binnen de 
nieuwe democratieen. De evidente suc
cessen in Latijns Amerika roepen de vraag 
op naar de afwezigheid of de mislukking in 
de meerderheid van de Ianden van het
zelfde continent, op een moment, dat zich 
aan kerk en katholieken de bekering vol
trekt, dat men kerk, noch christen kan zijn 
zonder de optie voor de armen. lntegen
deel we zien een soms letterlijk bloed kos
tende tegenstelling tussen de theologen 
van de volkskerk en de ideologen van de 
christen-democratie. Bij de huidige demo
cratische revolutie, bij the winds of change, 
in Afrika speelt de christen-democratie 
maar bij uitzondering een rol, ondanks de 
prominente rol van christenen bij de om
wentelingen. Azie zou in de programme
ring van de internationale christen-demo
cratie een bijzondere plaats moeten inne
men: daar zou de dialoog tussen christe
nen en vertegenwoordigers van de andere 
wereldgodsdiensten van de grond moeten 
komen in een experimentele maatschap
pelijke en politieke samenwerking. Oat is 
van doorslaggevende betekenis voor het 
sociale gehalte van de samenleving al
daar, maar evenzeer als laboratorium voor 
de onder andere door de theoloog Hans 
Kung in zijn recente boek Projekt Welte
thos zo bepleite basisvoorwaarde voor een 
wereldwijde morele consensus, die op 
haar beurt weer noodzakelijk is voor een 
respectvolle democratie op wereldniveau. 
In West Europa zelf zien we de neergang 
van de christen-democratie in Frankrijk, 
maar ook de gemiste kansen in het demo
cratiseringsproces in Spanje en vooral 
Portugal. In Midden en Oost Europa is 
vooral de vraag aan de orde, of tegenover 
de grote sociale nood, maar ook tegenover 
de imperatief van snelle welvaartsverho-
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ging de inspiratie van de Bijbel doorwerkt 
of de omarming van het kapitalisme de 
overhand krijgt. 

De anderen 
Het is een pover excuus om te stellen dat 
andere internationale politieke stromingen 
ook weinig succesvol zijn geweest: de in
ternationale communistische beweging 
bleek al een kwart eeuw geleden niet echt 
aan te slaan in het voor haar zoveel belo
vende Latijns Amerika, nadat al eerder 'de 
markt' in de Angelsaksische wereld verlo
ren was gegaan, en de steun bij de deko
lonisatie van Afrika bleek niet te verzilve
ren. De duurzaamheid in Azie is groter dan 
gedacht, maar geenszins veilig gesteld. 
De familie van conservatieve en kapitalisti
sche partijen is groot, heeft het tij mee, 
maar is te heterogeen om van een echte 
wereldalliantie te spreken De bewering, 

De bewering dat de 
liberale eindoverwinning de 
wereld zou openleggen 
voor de VVD's van onze 
dagen kan aileen op een 
Nederlands symposium 
bedacht worden 

dat Fukuyama's proclamatie van de liberal 
eindoverwinning, de wereld zou openleg
gen voor de VVD's van onze dagen kan ai
leen maar op een Nederlands symposium 
bedacht worden' Daarentegen is de com
binatie van sociaal engagement, zo men 
wil bevrijding, democratie en moderniteit, 
zoals belichaamd in de Socialistische ln
ternationale, waarschijnlijk in staat zich 
verder te ontplooien en echt te profiteren 
van de democratische wereldrevolutie. 
Ook deze stroming heeft fouten gemaakt 
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en teleurstellingen moeten incasseren. 
Soms waren de lid-partijen te 'burgerlijk' 
om echt door het volk als zijn representant 
gezien te worden. Soms kwam in radicali
teit en gedrevenheid het democratisch ge
halte onder druk. In Latijns Amerika heb
ben de socialisten het zeker niet beter ge
daan dan de christen-democraten, eerder 
het tegendeel Ook in Afrika is nog van 
geen doorbraak sprake, maar de aanwe
zigheid van de Socialistische lnternationa
le in Azie is wezenlijk belangrijker dan die 
van de christen-democraten. Er is meer 
de Socialistische lnternationale probeert 
geweldig te kapitaliseren op haar leidende 
rol bij de internationale ontwikkelingssa
menwerking. In het intellectuele debat pro
beren politici als Brandt, Brundland, Carls
son en Pronk zich duidelijk te profileren 
naar de Derde Wereld. In het gegeven dat 
de sociaal-democratische Ianden propor
tioneel het belangriJkste aandeel in de ont
wikkelingshulp leveren, kunnen zij hun 
geloofwaardigheid versterken. En in de 
benutting van die invloed voor een socia
listisch of op zijn gunstigst sociaal-de
mocratisch ontwikkelingsmodel kunnen zij 
zelfs in vele Ianden, waar zij als partij zwak 
vertegenwoordigd zijn, hun invloed op de 
maatschappijopbouw uitoefenen. De suc
cessen van de socialisten op het lberisch 
schiereiland en het opvullen van de ruimte 
in Frankrijk, die ontstond door het inkrim
pen van de communistische partij, de we
dergeboorte in ltalie hebben hun bijna een 
meerderheidspositie in West Europa be
zorgd, in ieder geval tot het grootste parle
mentaire blok in het Europese Parlement 
gemaakt en hun een goede uitgangsposi
tie verschaft voor de opbouw van verwan
te partijen in Midden en Oost Europa, on
danks de aversie daar tegen het woord so
cialisme. Het is niet onbegrijpelijk, dat 
sommigen ernstig verontrust raken bij het 
perspectief van uitbreiding van de EG van 
met name de Scandinavische Ianden en 
een voor langere tijd geconsolideerde 
meerderheidspositie van de socialisten in 
het Europese besluitvormingsproces. 
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Per~ scoop 

Motivering 
Maar hiermee komen we vanzelf bij het 
centrale dilemma van de internationale 
chr·isten-democratie wat is het eigenlijke 
motief om de aanwezigheid van de chris
ten-democratische stroming wereldwijd te 
willen bevorderen? Zowel vanuit ideologi
sche overwegingen als vanuit de lessen 
van de contemporaine geschiedenis is er 
maar een motief valabel de overtuiging 
dat de boodschap van het Evangelie we
reldwijd en in de specifieke situatie van 
een bepaald land in haar vertaling naar 
maatschappelijke en politieke actie de hu
maniteit van een samenleving wezenlijk 
kan bevorderen, garanderen of herstellen. 

Omgekeerd het motief om politieke filia
len in andere Ianden te vestigen heeft zel
den gewerkt. Oat geld! zeker de creatie 
van politieke bewegingen, die vooral her
kenbaar zijn voor grote partijen uit het bui
tenland. De geschiedenis van de commu
nistische partijen in Latijns Amerika is er 
een duidelijk bewijs voor. Zelfs de opzet 
om door middel van de stichting van de 
naties overstiJgende politieke conglomera
ten nationale belangen te overstimen zal 
maar zeer beperkt succes hebben, als 
daardoor de nationale geloofwaardigheid 
in het geding komt. Op de slagvelden van 
de Eerste Wereldoorlog sneuvelde de in
ternationale solrdariteit tussen de Franse 
en Ourtse socialisten. Hooggestemde re
devoeringen waren in de jaren dertig niet 
in staat om de nationale tegenstellingen 
tussen christen-democraten van bijvoor
beeld Frankrijk, Ouitsland en Oostenrijk te 
overbruggen. Men moet zich geen al te 
grote illusies maken over de hechtheid van 
banden tussen ideologisch verwante poli
treke parliJen, als er tussen de betrokken 
naties duidelijk belangentegenstellingen 
zijn. Neo-kolonialisering en veiligstelling 
van buitenlandse invloed word! snel aan 
de kaak gesteld. Zeker: als gezagvolle po
litieke leiders hun electoraat kunnen over
tuigen, dat het opgeven van korte termijn 
nationale belangen op lange termijn voor
delen heeft, dan kan ideologische ver-
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wantschap, het stoelen op dezelfde politie
ke overtuiging, doorslaggevende voorde
len hebben. Oat hebben de Europese 
christen-democraten bewezen in de jaren 
na de Tweede Wereldoorlog, maar de 
grenzen daarvan worden ook weer bij bij
na iedere huidige Europese top zichtbaar. 

Wanneer daarom het motief is een bond
genoot te vinden, zal men er gemakkelijk 
bedrogen uitkomen. Als nationale belan
genbehartiging bijvoorbeeld vraagt het 
zich afzetten tegen gevestigde economi
sche belangen van andere Ianden, dan zal 
een partijgroepering, die zich laat 'kopen' 
om minder sterk voor die belangen in het 
krijt te treden, op den duur ook weinig 
steun en verworteling ten deel val len. lnter
nationale politieke stromingen hebben niet 
het monopolie op dit soort pijnlijke ervarin
gen. Christelijke kerken delen in de erva
ring, dat aileen bij verregaande identifica
tie met de noden en behoeften van hun ge
meenten sprake kan zijn van een echt le
vende kerk. 'Satellitisering' en 'filialisering' 
van politieke partijen zijn uit den boze. 

Autonomie en authenticiteit 
Het is duidelijk dat bij de selectie en de 
promotie van christen-democratische par
tijen vanuit het buitenland of bij de promo
tie van bepaalde stromingen of personen, 
het eigenlijke motief doorslaggevend is. 
Als satellitisering de - soms onbewust -
verborgen agenda is, komt men tot een 
andere keuze dan wanneer het gaat om de 
bevordering van de eigenstandige verta
ling van levensbeschouwelijke overtuiging 
in politieke actie. Oat motief ter bevorde
ring van christen-democratische partijen 
kan aileen maar zijn de overtuiging, dat in 
aile tijden en in aile situaties het Evangelie 
aanspoort tot maatschappelijke, culturele 
en politieke actie tot behoud van humani
teit en bescherming van zwakken, en niet 
aileen economisch zwakken. Oemocratie 
vraagt daarbij in vele gevallen coalitievor
ming van gelijk-gernspireerden en gelijk
gezinden, en een vertaling naar eigen 
autonome en niet van buitenaf opgelegde 
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inzichten, over orientering en prioriteiten in 
die concrete situatie. Oat betekent dat 
christen-democraten in nationale situaties 
keuzen kunnen maken, die sterk afwijken 
van verwanten op andere plaatsen en in 
andere tijden. Authenticiteit en autonomie 
zijn kernbegrippen. De afgelopen twee de
cennia hebben ons geleerd, dat de chris
telijke sociale leer niet meer bestaat, maar 
dat de universele principes een vertaling 
behoeven aangepast aan tijd en continent. 
De rijkdom en de kracht van de kerken we
reldwijd is gelegen in en wordt bepaald 
door de mate waarin die universaliteit zijn 
plaats en tijdgebonden vertaling vindt. 

De centrale opdracht van de christen-de
mocratie in de ontwikkelingslanden zal an
ders getekend worden dan in de hoog ont
wikkelde ge·lndustrialiseerde wereld, en 
weer anders vertaald worden in de Ianden, 
die hun samenleving moeten opbouwen 
op de puinhopen van een halve eeuw of 
meer communistische dictatuur. Bij ons 
gaat het vooral om de problemen van een 
doorgeschoten welvaartsstaat; de con
frontatie met nieuwe ethische vragen, wel
ke door de ontwikkeling van de technolo
gie, in het bijzonder de biotechnologie, 
aan de orde worden gesteld; de effecten 
van overconsumptie op het milieu; in het 
algemeen, hoe wij als heersende klasse in 
de wereldsamenleving met onze actuele 
privileges omgaan Het dient bij ons in het 
Westen primair ook in de politiek te gaan 
om een ommekeer, sommigen zullen dat 
als een bekering willen kwalificeren. In de 
ontwikkelingswereld daarentegen zou men 
de opdrachten, waarvoor die samenlevin
gen staan, intern en in hun verhouding met 
de rijke wereld, eerder als een proces en 
opdracht tot bevrijding kunnen benoemen. 
Terwijl de agenda van de voormalige so
cialistische Ianden, met het oog op de ver
woesting van het maatschappelijke weef
sel, de uitbuiting van het economisch po
tentieel en de vervuiling van het milieu, met 
de term herstel kan worden samengevat. 
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Zeker er begin! zich een ander motief af te 
tekenen voor de vorming van een krachti
ge internationale christen-democratische 
beweging de interdependentie Als wij 
zien, dat in de komende decennia aileen in 
internationale gezagsverbanden een aan
tal mondiale problemen kunnen worden 
opgelost, dan is het zeker zinvol om te be
vorderen, dat de Boodschap voor de ge
hele wereld ook vertaald word! in een 
Boodschap voor een wereld. Oat pleit in
derdaad te meer voor een nieuwe en ener
gieke aanpak van de bevordering van een 
wereldwijde en lokaal sterk vertegenwoor
digde christen-democratise he beweging. 
Maar om niet met het bovenstaande in 
strijd te komen: die beweging heeft het 
fundament van de gezamenlijke politieke 
overtuiging, maar vindt op nationaal ni
veau zijn vertaling in eigenstandige politie
ke programma's en op internationaal ni
veau haar voorkeur voor een wereldorde, 
die zeker geen sanctionering zal zijn van 
de bestaande gevestigde belangen. Het 
motief om de een of de andere groepering 
te erkennen en te bevorderen als de chris
ten-democratische stroming in een land 
kan daarom aileen zijn het christen-demo
cratisch gehalte tezamen met de realisti
sche inschatting van de verworteling van 
de betrokken groepering. Niet de belan
genparallelliteit op korte termijn, laat staan 
de belangenondergeschiktheid De katho
lieke en protestants-christelijke partijen in 
lndonesie zouden hun namen niet waard 
zijn geweest, als zij zich in hun opstelling 
ten aanzien van de lndonesische onafhan
kelijkheid ondergeschikt hadden aan de 
opinie van de Nederlandse christen-demo
craten in het dekolonisatieprocesl 

Analyse 
De overtuiging dat in aile situaties en tijden 
de Boodschap van Bevrijding een verts
ling in maatschappelijke en politieke actie 
vraagt; de wetenschap dat in onze dagen 
ondanks of juist vanwege de belangenon
gelijkheid in de wereld die Boodschap een 
vertaling moet vinden op mondiaal niveau, 
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Peri scoop 

dat zijn de motieven voor een nieuwe 
krachtige en getnspireerde actie ter bevor
dering van de christen-democratische be
weging wereldwijd en voor een wereld. 
Maar christen-democratie is de brug van 
het ideaal naar de werkelijkheid. Een 
vruchtbaar beleid voor de uitbouw van de 
christen-democratie internationaal is ge
stoeld op de pijlers van ideeel engage
ment en realisme. In wezen hebben we 
met niet minder dan vier situaties te rna
ken: 

1. Gevestigde parttjen. 
Er is een gestabiliseerde en breed geac
cepteerde christen-democratische bewe
ging, die echter morele, intellectuele en 
soms financiele steun vraagt. Denk aan 
Chili, El Salvador, Venezuela. De kwets
baarheid ligt in de hulpbehoevendheid. 
Die maakt het JUist verleidelijk voor sommi
ge buitenlandse krachten om dissidente 
bewegingen te steunen, niet altijd op on
begrijpelijke gronden (bijvoorbeeld daar 
waar de beweging aan het verworden is). 
Maar het voeden van the seeds of discon
tent baart op termijn meestal onkruid. In 
Guatemala hebben we het moeten bele
ven, hoe vanuit verschillende christen-de
mocratische partijen in de recente verkie
zingscampagne verschillende kandidaten 
gesteund werden en een van de centrale 
leiders van de internationale christen-de
mocratie die zich als presidentskandidaat 
had gepresenteerd, me de door toedoen 
van een Europese christen-democratische 
partij, die daar op zich ook weer rationele 
gronden voor kon aanvoeren, werd versla
gen. Daarentegen is in Chili door de mees
te donoren de lijn gehouden, dat partijeen
heid de conditio sine qua non was voor het 
verkrijgen van buitenlandse steun. 

2. Eerste initiatieven en aanmeldingen: 
Er zijn een of meestal meer kleinere groe
peringen die zich als christen-democrati
sche beweging of als de christen-demo
cratische partij presenteren en aansluiting, 
en vooral hulp, zoeken bij de internationa-
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le familie of bij Europese partijen afzonder
lijk. Selectie, vorm van steunverlening, ge
nuanceerde stimulering van onderlinge sa
menwerking, maar vooral timing van deer
kenning zijn hier van doorslaggevende be
tekenis voor zuiverheid en kracht van een 
toekomstige christen-democratische be
weging. Het gaat veelal om pre- en post
revolutionaire situaties, waarin vanwege 
de vervolging of de wanorde de acties en 
opinies van enkele individuele pioniers 
voor de christen-democratie nog niet om
gezet zijn in hechte partijvorming. Derhal
ve kunnen ook buitenlandse krachten nog 
een bepalende invloed spelen. Eduardo 
Frey is zo naar boven gekomen met een 
mengeling van Europese tegenwerking 
(sommigen vonden hem en zijn beweging 
veel te links en te marginaal) en steun. 
Duarte was zo'n pionier. In deze rij hoort 
ook thuis: de voormalige christen-demo
cratische Venezuelaanse president Rafael 
Caldera. Zij konden concentraties van po
litieke macht en aanhang rond zich organi
seren, tezamen met een stevige ideologi
sche basis, waardoor zij in hun Ianden een 
herkenbare en belangrijke en soms bepa
lende invloed konden uitoefenen in het de
mocratiserings-, armoedebestrijdings- en 
moderniseringsproces. Zij hebben de be
lofte waar proberen te maken, dat armoe
de ook in vrijheid kan worden bestreden, 
ontwikkeling bevorderd, democratie ver
diept. Die belofte deed velen in de jaren 
vijftig en zestig geloven, dat zeker in een 
continent als Latijns Amerika de toekomst 
was aan de christen-democratie als het al
ternatief voor dictaturen van links en 
rechts. Helaas kwam het tot in onze dagen 
meer voor dat het ontbrak aan gezagvolle 
pioniers, aan ideologisch gehalte of aan 
een bredere politieke machtsbasis. Niet 
zelden speelde daarbij de verwarring een 
rol, de elkaar zeker niet ondersteunende 
en soms zelfs direct tegenwerkende inter
venties van buitenlandse christen-demo
cratische partijen, de premature of te late 
erkenning van een bepaalde stroming als 
de enige echte christen-democratische, 
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de verkeerde of te geringe steun. Wat ging 
er bijvoorbeeld recentelijk mis in Peru, in 
Portugal, in HaHi? Oat zijn kostbare lessen 
nu de internationale christen-democratie 
voor dezelfde soort uitdaging staat in Mid
den en Oost Europa. 

3. Een schone lei: 
Een derde situatie doet zich voor in Ianden 
- meestal tot op heden gekenmerkt door 
een eenpartijsysteem - waar in het geheel 
nog geen aanzet tot een christen-demo
cratische beweging is. Het gaat hier voor
al om Afrika. Het gaat om de beleidsvraag 
of een geconcentreerde aanpak van bui
ten gewenst is om in die Ianden een nieu
we politieke generatie te interesseren in de 
kracht van een levensbeschouwelijke poli
tieke stroming, en of dat perspectiefvol is. 
Vanuit het Angelsaksische of Franse, of 
Portugese moederland is geen christen
democratisch concept aangereikt En nu 
allerwegen gebroken wordt met de een
partijstaat, en tezelfdertijd kerken en chris
tenen krachtig van zich Iaten horen in hun 
oproep voor een sociaal, moreel en politiek 
reveil, is er aile reden om in ieder geval de 
keuzemogelijkheid van politiek op levens
beschouwelijke grondslag aan te reiken. 

4. Associatie. 
Een vierde situatie doet zich tenslotte voor 
in het geval een bestaande niet-christen
democratische partij zou kunnen evolue
ren naar affiliatie en lidmaatschap. Zeker in 
Ianden zonder historische christen-demo
cratische traditie moet die weg niet worden 
uitgesloten. We kennen de discussie hier
over met betrekking tot het Verenigd Ko
ninkrijk en Scandinavie, met de specifieke 
problematiek in de laatste Ianden van al 
bestaande kleine christen-democratische 
groeperingen. Maar zeker in Latijns Ameri
ka en Azie moet niet worden uitgesloten, 
dat bestaande belangrijke politieke stro
mingen, die zich op dit moment nog niet 
als christen-democratisch afficheren, aan
sluiting zullen zoeken bij de internationale 
beweging. Er zijn heel wat Ianden, waar 
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politieke leiders uit het provincialisme wil
len treden en aansluiting willen zoeken bij 
een van de internationale politieke conglo
meraties, juist omdat men zich bewust is 
geworden van de interdependentie en de 
noodzaak boven-nationale en mondiale 
besluitvorming ook met behulp van politie
ke families te be·lnvloeden. 

Een succesvol beleid om vanuit de inter
nationale christen-democratie kwaliteit, 
verworteling en invloed te bevorderen, zal 
naast een zuivere motivering derhalve op 
de eerste plaats gestoeld zijn op de analy
se van mogelijkheden en beperkingen in 
een specifiek land. Daarover zal het ge
sprek ge·lntensiveerd dienen te worden, 
zoals gelukkig nu al een ge·lnstitutionali
seerd gesprek plaatsvindt over toelating 
van en steun aan partijen in Midden en 
Oost Europa. Zoals hierboven geschetst 
is, zal die analyse slechts zelden betrek
king hebben op een volkomen vrije situa
tie. In het geval van een al bestaande en 
breed gedragen, maar om assistentie vra
gende partij zal de analyse zich dienen te 
beperken tot die behoefte aan assistentie 
en zal een maximale terughoudendheid 
ten aanzien van interne partijontwikkelin
gen geboden zijn. Daar waar grote niet
christen-democratische stromingen con
tact zoeken, zal de analyse zich uiteraard 
moeten concentreren op de reele kansen 
van een 'eigen' christen-democratische 
beweging en de aanwezige basis binnen 
de applicerende partij om tot geaffilieerd 
en volwaardig lid uit te groeien. Aan zo'n 
operatie heeft de EVP zich nu gezet, wat 
betreft de Britse Conservatieven en even
tueel enkele Scandinavische partijen. Ge
loofwaardigheid vraagt, dat hier serieus en 
principieel de maat genomen wordt, en dat 
dat niet door een of twee lid-partijen ge
beurt, maar ge·lnstitutionaliseerd en op het 
juiste internationale niveau. 

Ongelijktijdige gelijktijdigheid 
Nog belangrijker echter is een goede ana
lyse in de situatie, waar de christen-demo-

Christen Oemocratrsche Verkenningen 8/91 

Perisc 

cratir 
mee1 

HE 
se. L 
kwal 
gure 
de 2 

pers 
bewr 
om E 

blerr 
De< 
een, 
bij S< 

Maa 
te kE 
vers 
min~ 
van 
en n 

Het 
het r 
ling~ 

bew 
gezi 
zijn, 
mo1= 
groE 
een 
denr 
de ~ 

tuati 
I eve 
a an• 
dorr 
buitr 
mo~ 

eCOI 

vert 
geb 
ten 
derr 
van 
tone 
misr 
nee 
zelc 
I an~ 

Chrrs 



Per1scoop 

cratie in de kiem aanwezig is en waar zich 
meerdere kandidaten melden. 

Het gaat daarbij om een dubbele analy
se. Uiteraard is een oordeel nodig over de 
kwaliteit en het gehalte van de leidende fi
guren, van het ideologische gehalte van 
de zich meldende beweging en van de 
perspectieven om een relevante politieke 
beweging te worden. Maar het gaat ook 
om een duidelijk inzicht in de noden, pro
blemen en kansen van land en bevolking. 
De dubbele analyse zal soms leiden tot 
een zekere schifting en zelfs uitsluiting, zoals 
bij sommige blokpartijen in Midden Europa. 
Maar het moet ook mogelijk zijn een absolu
te keuze voorshands uit te stellen en de 
verschillende persoonlijkheden en stro
mingen in staat te stellen zelf het gehalte 
van de christen-democratie te versterken 
en naar elkaar toe te groeien. 

Het belangrijkste bij de analyse is echter 
het respect voor de eigenheid in ontwikke
lingsfase en sociaal-culturele situatie. Een 
beweging of personen, die op het eerste 
gezicht hier voor ons de meest herkenbare 
zijn, de meest toegankelijke, de meest kos
mopolitische, zullen loch lang niet altijd uit
groeien tot de echte representanten van 
een brede volksbeweging, die de christen
democratie moet zijn. Uit de analyse van 
de sociale, culturele en economische si
tuatie in een land kan blijken dat het 
levenspeil van de massa ligt onder het 
aanvaardbare niveau. Oat de cultuur ge
domineerd word! door media vanuit het 
buitenland en er gebrek is aan expressie
mogelijkheden. Oat het niet mogelijk is de 
economische situatie op eigen kracht te 
verbeteren doordat exportmogelijkheden 
geblokkeerd worden. Of in dat geval moe
ten we accepteren dat de echte christen
democratische stroming de advocaat is 
van de armsten, opkomt voor culturele au
tonomie en internationaal bepaalde econo
mische afhankelijkheden onder vuur 
neemt. Daarmee komt zo'n beweging niet 
zelden te staan tegenover de directe be
langen van Ianden, waarin christen-demo-
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craten regeringsverantwoordelijkheid dra
gen en mede verantwoordelijk zijn. Oat is 
de prijs die de christen-democratie aan 
haar eigen uitgangspunten verschuldigd 
is, dat is bovendien de les van de eigen 
geschiedenis. De christen-democratie is 
het meest succesvol, het meest zuiver ge
weest als emancipatiebeweging van 'klei
ne luyden', achtergestelden, vervolgden 
soms, als beweging, die opkwam voor hun 
autonomie en zelfontwikkeling tegen natio
nale en soms internationale overheersingen. 
Het gaat er niet om de huidige welvaartssi
tuatie, waarin de meeste Westeuropese ian
den verkeren, als norm aan te leggen voor 
de christen-democratie in echte ontwikke
lingslanden, of in situaties van ontworsteling 
aan onderdrukking. Het functioneren van 

Een christen-democratie 
die in situaties van 
armoede en achterstelling 
niet progressief is, is haar 
naam niet waardig 

de markt, de beheersing daarvan en de 
correcties daarop zijn nu eenmaal anders 
in Ha'iti, El Salvador, Portugal en Roemenie 
dan in de Bondsrepubliek, ltalie en de Be
nelux. Wie in Bolivia opkomt voor nationali
sering van de mijnindustrie is nog geen 
communist, evenmin als Abraham Kuyper 
het was in 1903 en wie in Polen de blokka
de van het Gemeenschappelijk Europees 
Landbouwbeleid aanvalt, kan juist daarom 
ons verwant zijn. Een christen-democratie 
die in situaties van armoede en achterstel
ling niet progressief is, is haar naam niet 
waardig, evenmin als een beweging die in
ternationale blokkades en dominanties niet 
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echt hard durft aan te vallen. Een Christen
Democratische lnternationale die daarvoor 
de ruimte niet laat, komt zichzelf tegen. 

Zuivere motivering bij steunverlening en 
eventueel selectie van nieuwe christen-de
mocratische partijen, een scherpe taxatie 
van kwaliteit, ideologisch gehalte en 
draagvlak bij kandidaten en een royale 
analyse van de problemen en uitdagingen, 
waarvoor de christen-democratie in een 
bepaald land staat, dat is de basis, waar
op de strategie tot bevordering van die 
christen-democratie in een bepaald land 
en wereldwijd moet stoelen. 

Eigen aandacht 
Een hernieuwde strategie en een nieuw 
wereldwijd handvest zijn de twee andere 
elementen van de relancering van de 
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Christen-Democratische I nternationale. 
Daarop zal in volgende artikelen worden 
ingegaan. Het beleid ten aanzien van de 
wereldwijde, ook buiten-Europese, uitbrei
ding en versterking van de christen-demo
cratie moet ook in ons land intensief voor
bereid en besproken worden. Het is onjuist 
kritiek te hebben op de twee of drie grote 
christen-democratische partijen, die een 
bewuste strategie ter zake van deze uit
breiding hebben gevolgd, als we zelf onze 
verantwoordelijkheid voor beleidsformule
ring, en steunverlening niet aanpassen 
aan de nieuwe uitdagingen. 
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