
Chr1sten-democratie 

Drs. B. Beumer 

De christen
democratie in Europa 

De EVP wit vo/kspart1j zijn. Dan moet de 
christen-democratie we/ in aile Ianden 
van de EEG aanwezig zijn. De beslissing 
over samengaan van conservatieven en 
christen-democraten is prima1r een par
tijzaak. Een duidelijk beginselprogram 
van de EVP is een eerste vereiste. 

Binnen heel Europa vinden politiek en eco
nomisch belangriJke veranderingsproces
sen plaats. In Centraal en Oost Europa 
vooral als gevolg van het democratise
ringsproces met introducering van de 
markt. De daarbiJ optredende pluriformiteit 
leidt onder meer tot het willen bevestigen 
van vooral etnisch bepaalde identiteiten. 
Het gevolg daarvan is een proces van ver
minderde integratie. In West Europa zien 
we JUist meer integratie. Niet in het minst 
onder de druk van de (wereld-)markt, de 
economische concurrentie van de Ver
enigde Staten en Japan. Die integratie is 
niet aileen economisch van aard, maar als 
gevolg daarvan ook bestuurlijk. De natio
nale autonomie neemt af. 

In beide delen van Europa zoekt men 
naar adequate bestuurlijke modellen. Voor 
Midden en Oost Europa bestaat het ge
vaar dat een geringere bestuurlijke inter
pretatie nadelige effecten heeft op de eco
nomische ontwikkeling. In West Europa on
derzoekt men via een tweetal conferenties 
van de bij de EEG aangesloten regerin-
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gen. gericht op het tot stand brengen van 
een Europese Politieke Unie en een Eco
nomisch Monetaire Unie, aangepaste be
stuurlijke kaders. Hoewel op dit moment 
nog moeilijk de uitkomsten zijn te overzien, 
staat wei vast, dat buitenlands en veilig
heidsbeleid in veel sterkere mate een ge
meenschappelijke zaak zal worden, dat de 
economische integratie verder zal voort
schrijden en de monetaire integratie tegen 
het einde van deze eeuw wellicht volledig 
zal zijn. 

In de maartzitting van het Europese Parle
ment riep Perez de Cuellar, de secretaris
generaal van de Verenigde Naties, de par
lementariers op te beseffen dat met de 
groeiende eenwording, de globale verant
woordelijkheid van Europa- naast die van 
met name de Verenigde Staten - toe
neemt politiek, economisch, sociaal. ln
middels is duidelijk, dat aileen al de veel 
grotere betrokkenheid bij de ontwikkeling 
van Midden en Oost Europa een enorme 
opgave inhoudt. 

In dit West Europa is de christen-demo
cratische stroming op een na de grootste. 
Zij zal dus in belangrijke mate bestuurlijke 
inrichting en beleid op een Europees ni
veau bepalen. Op Europees niveau zal 

Drs B Beumer (1934) is l1d van het Europese Parlement 
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dan politiek en organisatorisch een veel 
sterkere partij aanwezig moeten zijn. 

Koers en samenstelling van die partij-fe
deratie worden in de komende jaren be
paald. Deal begonnen opbouw en bezin
ning dienen gerntensiveerd niet in het 
minst doordat de conservatieve fractie in 
het Europese Parlement het lidmaatschap 
van de fractie van de Europese Volkspartij 
heeft aangevraagd. Maar ook omdat bij
voorbeeld in Midden en Oost Europa de 
politieke partijvorming nog niet is uitgekris
talliseerd. 

Tijdens het EVP-Congres in Dublin zijn 
hoofdlijnen voor de institutionele en politie
ke ontwikkeling in Europa vastgelegd. 
Mede in dat Iicht moeten we de conserva
tieve aanvraag en de ontwikkelingen in 
Midden en Oost Europa bezien. 

lnternationalisering 
Het bijzondere van de samenwerking in de 
EEG is, dater vanaf het begin gestreefd is 
naar het benadrukken van het supra-natio
nale. Voor de christen-democraten bete
kende dat een duidelijke voorkeur voor 
groei naar een federaal Europees model. 
Het in 1985 genomen besluit een EEG-bin
nenmarkt te creeren heeft een nieuwe en 
onomkeerbare ontwikkeling ingeleid. De 
gevolgen zullen zijn: 
- een vergaande economische integratie 

en volledige monetaire integratie; 
- een in het spoor daarvan verdergaande 

Europese wetgeving op sociaal-, milieu-, 
en erg iegebied; 

- voortvloeiend uit de samenhang tussen 
economie en buitenlands beleid: (olie
Golf als duidelijk voorbeeld): een hech
ter gezamenlijk Europees buitenlands en 
veiligheidsbeleid; 

- meer geinstitutionaliseerde en perma
nente besluitvorming op Europees ni
veau. 

Oat alles noodzaakt tot vee I meer partij-po
litieke besluitvorming op Europees niveau. 

De Europese Volkspartij zal niet meer ai
leen fungeren als contact- en cobrdinatie
punt voor de nationale christen-democrati-
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sche partijen Er zullen hoofdlijnen voor 
een Europees beleid worden vastgesteld 
die nationaal niet voor kennisgeving kun
nen worden aangenomen: 
* De toenemende (vooral ook kader) be

sluitvorming op Europees niveau over de 
gehele breedte van de politiek zal veel 
sterker tot uitdrukking komen in de natio
nale verkiezingsprogramma's en uitein
delijke regeringsprogramma's. 

* Het politiek gezicht van de partijen zal 
minder aileen in de nationale hoofdste
den worden bepaald. Ook omdat het 
'Brussels' werkterrein van de ministers 
toeneemt en daarmee hun presentie en 
presentatie aldaar. 

* Zoals Europese besluitvorming regerin
gen al steeds meer bindt, zal voor deaf
zonderlijke partijen de betekenis toene
men van wat in hun Europese partij( -fe
deraties) wordt bereikt. Een groter deel 
van het werk van de partijbesturen zal 
aan die relatie worden gewijd. Met deaf
name van de autonomie van het nationa
le beleid neemt ook die van de nationale 
politieke partiJ af. 

* De Europese fractie (waarin de nationa
le delegatie) wint politiek aan gewicht, 
zeker bij bevoegdheidsuitbreiding van 
het Europese Parlement, en zal meer 
dan nu mede het beeld van de partij 
gaan bepalen. 

Europese partij-ontwikkelingen 
In het Europese Parlement vormen socia
listen en christen-democraten de grootste 
fracties. Ter linkerzijde zrjn vooral nog van 
belang de communisten en groenen, ter 
rechterzijde liberalen en conservatieven. 

Het is nuttig bij de partij-politieke ontwik
keling te beseffen, dat het Europese Parle
ment bezig is zijn bevoegdheden (wetge
vende, begrotings-, controlerende) te be
vechten op de Raad (in casu de gezamen
lijke nationale regeringen), waarvoor zo 
groot mogelijke consensus vereist is. Als 
gevolg daarvan is voor elke gewichtige be
slissing instemming van de beide grootste 
fracties ( socialisten en christen-democra-
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ten) nodig. Er is dan ook een regelmatig 
- voor wetgeving zelfs ge'lnstitutionali
seerd - overleg tussen beide fracties om 
overeenstemming te be rei ken. Er ·Is daarbij 
in de praktijk een situatie ontstaan dat so
cialisten vooroverleg voeren met commu
nisten en groenen en christen-democraten 
met liberalen en conservatieven. 

Zodra het Parlement zich echter als 
meer volwaardig parlement, een meer par
tij-politieke benadering kan veroorloven, 
zullen ook eigen politieke accenten sterker 
kunnen worden gezet: gewone meerder
heden zullen dan vaker beslissend zijn. De 
fracties zullen dan meer naar eigen aard 
kunnen opereren en het politiek scherper 
spelen. Oat is wei afhankelijk van de vraag, 
of de samenwerking tussen de lid-staten 
meer communautair dan wei intergouver
nementeel zal zijn. Bij een meer commu
nautaire benadering zal ook de besluitvor
ming in de Raad allicht iets meer partij-po
litiek gefundeerd zijn en minder eenzijdig 
nationaal. De Europese politieke partijpro
gramma's zouden daarbij aan betekenis 
winnen. Het is opvallend, dat de beslu.lt
vorming in de Raad nu nauwelijks langs 
politieke lijnen lijkt te verlopen. 

Er zijn ontwikkelingen die de krachtsver
houdingen in belangrijke mate kunnen 
be'lnvloeden. 
a het verzoek van de Engelse conservatie

ven opgenomen te worden in de chris
ten-democratische fractie; 

b een verschuiving in ltalie van communis
ten naar socialisten (zoals Mitterrand in 
Frankrijk bewerkstelligde); 

c uitbreiding van de EEG. De waarschijnlij
ke toetreding van Zweden, Oostenrijk en 
Noorwegen (Finland?) lijkt vanuit de hui
dige situatie vooral de socialistische 
fractie te zullen versterken. Met het ont
breken van een christen-democratische 
traditie in de Scand.lnavische Ianden 
geld! dat veel minder voor de Europese 
Volkspartij. (De uitbreiding met Ianden 
uit Midden en Oost Europa lijkt voorals
nog te ver af en de partij-politieke op-
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bouw te onduideliJk om die hier al in be
schouwing te nemen ) 

Omdat de socialisten in aile Ianden be
langrijke partijen hebben, en de christen
democraten nog geen gezamenlijke in
spanning hebben gedaan dat te bereiken, 
zal het krachtsverschil tussen socialisten 
en christen-democraten gelet op de pun
ten ben c zich tot 2 : 1 kunnen ontwikkelen 
(nu 3: 2). 

Toetreding van Zweden, 
Noorwegen en Oostenrijk 
tot de EEG zal vooral de 
socialistische fractie 
versterken 

Die kans lijkt groter te worden naarmate 
de socialisten hun non-ideologisch beleid 
voortzetten (ltaliaanse SP, nu ook Labour) 
Een Europese Volkspartij, die in een aantal 
Ianden niet vertegenwoordigd is, is daar
door nog maar ten dele Volkspartij. Haar 
vertegenwoordiging in het Europese poli
tieke centrum kan immers niet voor elke 
burger gelden. 

Oat legt de verplichting op om in elk land 
het functioneren van een christen-demo
cratische beweging te stimuleren, dan wei 
samenwerking te onderzoeken met een 
niet-christen-democratische bestaande 
partij waarmee men voldoende affiniteit 
heeft of denkt te kunnen ontwikkelen zodat 
uiteindelijke integratie dan wei min of meer 
blijvende coalitievorming mogelijk is. In het 
laatste geval moet echter niet van par
tijvorming op christen-democratische 
grondslag worden afgezien. 
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Conservatieven 
Het ligt voor de hand, dat de Engelse con
servatieven aansluiting willen zoeken bij 
een van de politieke hoofdstromingen. Nu 
opereren ze als nationale fractie op Euro
pees niveau te midden van internationale 
fracties. Aangezien er niet zoiets bestaat 
als een duidelijk ge"lnstitutionaliseerde 
conservatieve stroming op Europees ni
veau zijn er voor hen twee opties: liberalen 
en christen-democraten. Vooral om drie re
denen kiezen ze voor de christen-demo
craten: 
1 Een pragmatische: de christen-demo

cratische stroming is de op een na groot
ste in het Europese Parlement en een 
van de meest homogene bij haar optre
den. 

2 Een meer historische: al in de vorige 
eeuw stonden liberalen en Tories in het 
Verenigd Koninkrijk tegenover elkaar. 
De liberalen vertegenwoordigden meer 
de kapitalistische, de laisser-faire stro
ming. De Tories vormden meer de partij 
van de kleine burgerij, sterk traditioneel 
ingesteld. Zij zagen de samenleving als 
een organisch verband tegengesteld aan 
de atomistische visie van de (rechts-)li
beralen. Toen Labour de natuurlijke te
genvoeter werd, werden de conservatie
ven liberaler, zonder hun scepsis tegen
over economische machtsconcentratie 
op te geven. 

3 Een meer inhoudelijke: vooral het con
cept van de sociale markteconomie dat 
met zove.el mogelijke vermijding van diri
gisme andere dan ook economische as
pecten in een concept tot gelding wil 
brengen spreekt hen aan. 

lnteressant is dat de Tories, net als de anti
revolutionairen hier, hun wortels hebben in 
hun afkeer van de (gevolgen van) Franse 
Revolutie. Keerden de anti-revolutionairen 
zich tegen het ni-Oieu, ni-Maltre beginsel, 
de Tories keerden zich tegen de 'reign of 
terror' als begeleidende praktijk van (elke) 
revolutie. Zij kiezen daarom principieel 
voor niet-gewelddadige en geleidelijke 
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verandering voorzover die onvermijdelijk 
(1) lijkt' (De verbinding op het Europese 
vasteland van conservatief met zeer be
houdend tot reactionair, heeft de Engelse 
conservatieve fractie er toe gebracht een 
andere benaming te kiezen in het Europe
se Parlement: Europese Democraten). 

Waar komen uitgangspunten en politiek 
streven op neer? 
- Afkeer van ideologieen, dus ook van 

schriftelijk vastgelegde beginselpro
gramma's, en wantrouwen in blauwdruk
ken voor de toekomst. De Engelse politi
coloog Michael Oakeshott lichtte toe: 
'dat het je vooral verhindert om van jeer
varing te leren'.' Pragmatisme heeft dus 
geen negatieve klank. 

- Binding met de monarchie als symbool 
van continu·lteit: 'The principles of liberty, 
order, law and religion ought not to be 
entrusted to individual opinion, or to the 
caprice and passion of multitudes, but 
should be embodied in a form of perma
nence and power. We associate the mo
narchy with law, justice, the fountain of 
mercy and honour'3 

Lord Bethel, lid van het Europese Parle
ment, schrijft in een essay over de more
le aspecten van het Engelse conserva
tisme: 'Ofschoon religie op geen enkele 
wijze voorwaarde vormt voor het partij
lidmaatschap, accepteren wij over het 
algemeen de inspiratie en waarden van 
het christendom en de Bijbel' 4 

Voor wat betreft hun politieke streven en 
handelen zal ik slechts kortheidshalve 
hoofdlijnen aanduiden: 
- binnen het overheidsbestel: nadruk op 

het laagste niveau (de binding van een 

1 (Dublin-born) Edmund Burke. "Reflections on the Revo
lution in France· (le deuxreme mouvement). 

2. Ben Patterson in zijn essay: "What is conservatrsm·. 5, 
ook Samuel Bntton in zrjn wekelrtkse rubnek in "the FI
nancial Times· (21/3) 

3 Ben Patterson: rdem pag. 8 Benpmin Disraelr. ook rn 
ziJn boek "Sybrl or The Two Nations" Book V the souver
ergn 

4. Lord Bethell ·Moral aspects of conservatrsm" (moral at
trtude to institutions). 
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parlementarier aan zijn kiesdistrict is 
zeer belangrijk); 
eerder het midden- en kleinbedrijf dan 
de macht1ge multinational; 

- 'free enterprise' door concurrentie zal er 
geen dominantie zijn van een producent 
of werkgever (dus in beginsel negatieve 
houding ten opzichte van overheidsbe
drijven en monopolies); 

- spreiding van macht voor alles door 
spreiding van eigendom ('property
owning democracy); 

- pluriformiteit: houdt ontwikkelingsmoge
lijkheden voor velen in 'dus kunnen we 
niet star, behoudend zijn'; 

- gelijkheid (zeker voor de wet): geen 
'egalitarianisme'; 

- sociale zekerheid met grote nadruk op 
zelfhulp en tijdelijkheid; niet onvermeld 
mag blijven dat ook de conservatieven 
elementaire sociale wetgeving op hun 
naam hebben staan. Baldwin: 'The con
servative party has always refused to be 
dominated by economic laws, whether 
Marx or market'.'' 

Onze Engelse collega's in het Europese 
Parlement erkennen overigens dat vooral 
onder Thatcher een nogal rigide liberaal 
economisch beleid is gevoerd, waarbij de 
sociale invalshoek onvoldoende aan bod 
kwam. Hun verweer dat het vooral ging om 
een reactie op het explosieve overheidsuit
gavenbeleid van de jaren zeventig lijkt niet 
sterk, daar mevrouw Thatcher herhaalde 
malen haar geloof in een beleid met sterk 
liberale inslag tot uitdrukking heeft ge
bracht. Het was juist het regressieve ka
rakter van de Pol/tax waardoor die uitein
delijk niet aanvaardbaar bleek. Oat de con
servatieve Europarlementariers moeite 
hebben met een Europees Handvest van 
sociale grondrechten begrijp ik minder 
dan hun problemen met de aanvaarding 
van een sociaal actieprogramma van de 
Europese Commissie. Oat laatste verenig
de- na amendering van het Europese Par
lement- de meest genereuze sociale wet
gevingen van de onderscheiden lid-staten 
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zodat er een gecumuleerd, maximaal pak
ket ontstond, dat om die reden ook bekriti
seerd werd door de EVP-fractie. Partijvoor
zitter Patten (zeker geen Thatcheriaan) 
zegt over de grondrechten 'De mensen 
hebben al verschillende rechten die hun 
positie versterken zoals stimulering van ei
gendomsverwering, grotere mogelijkhe
den op diensten van de publieke sector en 
uitkering bij ziekte en werkloosheid. Waar
om dat nog eens uniform voor aile Europe
se burgers in een handvest vastleggen? 
Zal het per saldo niet contraproduktief wer
ken? Niettemin is voor ons deze discussie 
niet gesloten' c AI Iicht beinvloed door Brit
se praktijken met sterk aan Labour gebon
den vakbonden, die vaak geheel over de 
hoofden van de werknemers in de bedrij
ven opereerden, bestaat er huiver tegen
over medezeggenschap. Ook uit hun 
stemgedrag blijkt echter een toenemende 
erkenning van de christen-democratische 
benadering (ondernemingsraden, overleg
model). 

Procedure en procedurele afspraken 
Het is goed te beseffen dat er geen ver
zoek ligt van de Engelse conservatieve 
partij om toetreding tot de Europese Volks
partij. Het gaat om een verzoek van haar 
vertegenwoordigers in het Europese Parle
ment op grond van het fractiereglement 
(artikel 5b) als 'geestverwanten' te mogen 
worden beschouwd. Het betekent dat zij 
de 'fundamentele politieke standpunten' 
van de fractie moeten overnemen, maar 
dan ook aile fractierechten verwerven. Met 
nogal wat moeite had de CDA-delegatie 
eerder in het reglement doen opnemen, 
dat vooraf een advies van de Europese 
Volkspartij vereist was. 

Met de CDA-delegatie ben ik van me
ning dat het hier primair om een partijzaak 
gaat. 

De volgende ontwikkelingen zijn in elk 
geval onaanvaardbaar: 

5 Ben Patterson: 'What 1s conservatism· Stanley Baldwin 
(17) 

6 Chris Patten the Guardian 27/3 
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1 Oat men de Tories in de federatie van 
christen-democratische partijen zou op
nemen, met een door aile partijen te aan
vaarden politiek basisprogramma, maar 
zonder een gemeenschappelijk aan
vaard beginselprogramma. Oat zou kun
nen voortvloeien uit de al bestaande 
Europese Democratische Unie, waarin 
de CDU onder andere met de Engelse 
conservatieven samenwerkt en waarbij 
vooral het vrije marktbeginsel een rol 
speelt evenals een zekere anti-socialisti
sche gezindheid. Het is uiteraard niet 
toevallig, dat zowel in Duitsland alsook in 
het Verenigd Koninkrijk praktisch van 
een tweedeling sprake is. ltaliaanse, 
Franse en Benelux christen-democraten 
hebben deze ontwikkeling steeds afge
wezen. 
Een federatie van christen-democraten 
zal gebaseerd moeten zijn op een duide
lijk beginsel en daarmee samenhangend 
politiek programma. Het biedt daarmee, 
ook qua achtergrond, een zo helder mo
gelijk alternatief voor de kiezers, op zich 
al belangrijk in een democratisch bestel. 
Acceptatie van een dergelijk qua basis
u itgangspunt 'pI u riforme '-partijen-fede
ratie zou een tweedeling in de politiek 
praktisch onvermrjdelijk maken. 

2 Toch zou een in hoge mate vergelijkbare 
situatie zich voordoen, als de Tories lid 
zouden zijn van de Europese EVP-frac
tie. Zelfs al zouden ze onze 'fundamen
tele politieke standpunten' onderschrij
ven, dan blijven er nog grondige bezwa
ren: 
- de Europese fractie ondersteunt poli

tieke standpunten, zoals de wenselijk
heid van een Europese federatie- die 
door de Tory-partij ronduit worden af
gewezen, al probeert partijvoorzitter 
Patten dat af te zwakken; 

- de nationale partij zou met elkaar 
eventueel wezenlijk tegensprekende 
verkiezingsprogramma's (het EVP
programma, het nationale Tory-pro
gramma) kunnen (moeten) instem-
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men, althans gelet op de huidige 
standpuntbepalingen (voorbeeld: Mo
netaire Unie); 

- bij besluiten over politieke hoofdzaken 
zouden de uitgangspunten van de 
Europese Volkspartij (zoals principiele) 
voor een dee I van de fractie wei gelden 
en voor een deel nlet. Oat zou de bete
kenis die wij eraan hechten nogal rela
tiveren. Overigens zou het ook uit be
stuurlijk oogpunt minder gewenst zijn. 
Het probleem lijkt vooral, dat we ak
koord moeten gaan met een soort ver
zelfstandiging van de Europese con
servatieve fractie, waarbij de conser
vatieve partij-opvattingen er minder toe 
doen. Een situatie die overigens zeker 
niet overeenkomt met hun partij-politie
ke traditie. Zal men niet trachten bij een 
volgende fractie-samenstelling dit te 
corrigeren? 
Hier dient bij aangetekend dat - met 
toenemende instemming van de natio
nale partij - de Europese fractie van de 
Conservatieven veelal een zeer pro
Europees standpunt heeft ingenomen 
en dat ook met moed en verve in 'Lan
den' heeft verdedigd. Ook overigens 
hebben de conservatieve collega's re
gelmatig christen-democratische stand
punten ondersteund die in de Lager
huisfractie minder goed zouden val len. 
Misschien geld! dat nog het minst voor 
het landbouwbeleid. Oat alles neemt 
niet weg dat partij-opvattingen en (ook 
Europese-)fractieopvattingen niet al te 
zeer uiteen kunnen lopen, zelfs al kan 
in een evolutionair proces wat meer 
ruimte aanvaardbaar zijn. 

Oaarmee is de zaak niet afgedaan. Onze 
politieke overtuiging moet door vele Euro
pese burgers gesteund kunnen worden via 
partijvorming op basis van christen-demo
cratische uitgangspunten. De christen-de
mocratische Top besloot op 13 april 1991 
dat 'suivant sa vocation de force majoritai
re europeenne, if est fondamentalement 
dispose a accepter ces partis populaires 
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(social comparable et memes objectifs po
litiques) au sein de son organisation . ' 

seulement s'ils acceptent les princi
pes, les bases programmatiques ainsi que 
les statuts du PPE (EVP).' 

Het lijkt mij dat een zinnig overleg tussen 
de Eurofractie over nauwere samenwer
king, zelfs gericht op lidmaatschap, eerst 
kan beginnen als blijkt dat de Tory-partij in 
beginsel positief staat tegenover de 13 
april-verklaring. Het toejuichen van de 
fractiesamenwerking op zich lijkt een wat 
te weinig expliciete instemming. Volledig
heidshalve zij vermeld dat de conservatie
ve fractievoorzitter Prout heeft verklaard 
dat ziJn groep de verklaring aanvaardbaar 
vindt. 

Afgezien van een intentieverklaring van 
de Conservatieve Part1j is het standpunt 
van de CDA-delegatie, dat in het Iicht van 
de CD-verklaring van 13 april intensievere 
samenwerking met de conservatieve frac
tie mogelijk moet zijn, dat gezamenlijke 
werkgroepen politieke uitgangspunten en 
-opvattingen kunnen gaan onderzoeken, 
maar dat er sprake moet blijven van twee 
zelfstandig besluitende fracties. Het is dan 
ook zinvol dat er evaluatiemomenten zijn 
( 1992) en ( 1994) om te zien of de samen
werking een groeiende convergentie ople
vert, vooral ook op partijniveau. Mijn indruk 
is dat de leden van de conservatieve Euro
fractie er alles aan zullen doen om het 
overleg op fractieniveau te doen slagen. 
Oat er bij hen grote bereidheid is de rele
vantie van ons ultieme uitgangspunt voor 
een politieke organisat1e als zodan·lg af te 
wegen zien velen vooralsnog als te preten
tieus. Samenwerking in een fractie zien zij 
vooral als het middel om de Tory-partij po
sitief te kunnen be·1nvloeden; met samen
werking tussen twee fracties zal het moei
lijker zijn. 

Ook gelet op de veranderde instelling van 
de partij na Thatcher is er misschien meer 
reden voor enig optimisme. 
1 Zoals eerder opgemerkt zijn de Tories 

onder de indruk van het sociale-markt-
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concept dat een stimulerend, niet-diri
gistisch overheidsoptreden combineert 
met marktconformiteit om behalve eco
nomische doelstellingen simultaan so
ciale en ecologische tot gelding te bren
gen. Oat heeft uiteraard ook te maken 
met een groeiende belangstelling daar
voor van de Britse kiezer. 

2 Door de keuze voor de christen-demo
craten zouden de Tories hun partij-poli
tieke isolement opheffen en tegelijkertijd 
deel uitmaken van een van de hoofdstro
mingen. Verbondenheid met een brede
re politieke basis in een Europees Parle
ment met wezenl.ljk grotere bevoegdhe
den zou ook voor een Tory-regering van 
belang kunnen zijn. 

3 Er is affiniteit met de christelijke waarden 
waarvan de Europese Volkspartij uit
gaat, al leidde dat nooit tot politieke or
ganisatie op die grondslag. Wat dat be
treft kan men ook spreken van een an
dere politieke cultuur. Uiteraard mag niet 
worden verlangd dat men die van de ene 
op de andere dag terzijde schuift. 

Midden en Oost Europa 
Op het moment dat de Europese Volkspar
tij benadrukt dat in beginsel aile democra
tische staten in Europa deel moeten kun
nen uitmaken van de Europese Gemeen
schap, is ook haar partij-politieke rol in het 
geding. Het partij-politieke beeld in het 
Oosten is nog niet uitgekristalliseerd, het 
zicht op de bestaande, laat staan potentie
le christen-democratie is onklaar. We zul
len wervend moeten z·1jn, zonder inhal.lg te 
zijn. Onze hoofdaandacht zal vooral ge
richt zijn op ondersteuning van de demo
cratie, politiek en tegelijkertijd ook econo
misch. 

Het communistisch experiment in Cen
traal en Oost Europa is ontaard en mislukt. 
Juist daar is Verelendungopgetreden. Met 
name door de keuze van een bepaald type 
van economische orde, volledige centrale 
Ieiding, ontstond uiteindelijk een maat-

7 Conference de chefs du Gouvernement et de Partis du 
p p E. 
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schappelijke orde: de totalitaire staat. 
Over aile prioriteiten werd aan de top 

beslist. Voorkeuren van individuele consu
menten, zo essentieel voor de markt, kon
den slechts gelden binnen het raam van 
de collectieve beslissingen. Er bleef maar 
een preferentieschema over: dat van de 
centrale Ieiding. Daaraan werden aile pro
duktieve krachten ondergeschikt ge
maakt.8 Daardoor kon het systeem uitetn
delijk niet meer motiveren of inspireren, 
- recht, eigen verantwoordelijkheid, cul
tuur/religie werden 'eingeordnet- de eco
nomische ontwikkeling bleef steeds meer 
bij die van het Westen achter. Je zou kun
nen zeggen dat het systeem ten onder is 
gegaan door het onderdrukken van juist 
die waarden die welvaart en welzijn in 
West Europa bevorderen pluriformiteit, 
ruimte voor de individuele mens, het be
vorderen van (eigen) verantwoordelijk
heids- en rechtsgevoel. Waarden juist ge
baseerd op christendom en humanisme. 

In zijn boek 'Naar aile windstreken' be
schrijft Vaclav Havel de vervreemding die 
zich voordeed. 'Het systeem, de ideologie 
en het apparaat hebben de mensen - de 
heersers zowel als de overheersten - ont
eigend van hun geweten'. Toch waar
schuwt hij ook tegen het Westerse rationa
lisme. Tegen een dusdanig primaat van 
technologie en consumptie dat voor de 
moraal geen plaats meer is in de politiek. 0 

Duidelijk is, dat er voor een christen-de
moctatische partij in Midden en Oost Euro
pa reele aanknopingspunten zijn. 'De over
winning van het individu op de Staat' zoals 
Z. Brzezinsky de omkeer in Midden en 
Oost Europa typeert, gaat ook in onze rich
ling.'' Kenmerkend voor de christen-de
mocratie is de verbinding individu en 
mensbeeld. Een door het Evangelie ge't'n
spireerde kijk op menselijke waardigheid. 
Zeer bruikbaar in de politiek, los van be
paalde kerkelijke opvattingen en praktij
ken. Waar de christen-democratie in Mid
den en Oost Europa altijd sterk verbonden 
was met, en vaak ook in afhankelijkheids
relatie stond met de Kerk, zal de onafhan-

288 

Chrrsten-democratre 

kelijkheid, de zelfstandigheid van de chris
ten-democratie vooropgesteld moeten 
worden. 

Na de Tweede Wereldoorlog waren het 
vooral de christen-democraten die grens
overschrijdende samenwerking, zelfs inte
gratie bepleitten voor een economisch ge
ru·tneerd Europa. Zij wilden daardoor ook 
voorgoed nationalistische aspiraties inper
ken. Het Marshallplan speelde daarop ook 
in. Het is nuttig daaraan terug te denken in 
de situatie van nu. Economische ontwikke
ling heeft ook daar behoefte aan bestuurlij
ke samenwerking, scholing, aan een opel
kaar afgestemde infrastructuur. Een be
stuurlijke, nationalistische ontwikkeling die 
desintegreert zal niet aileen economisch 
nadelige effecten hebben maar als gevolg 
daarvan ook sociale. Oat zal uiteindelijk 
ook de democratie bedreigen. Daarmee 
zullen we ook in ons politiek beleid en in 
onze politieke contacten rekening moeten 
houden. Daarom zal ook onze financiele en 
economische steun, ons handelsbeleid 
aan nieuwe consensus moeten bijdragen. 

Consensus in het Oosten werd opge
legd, in het Westen is die gegroeid. De be
tekenis van het verschil is duidelijk gewor
den. Vanuit onze eigen ervaring kunnen we 
de betrekkingen tussen Oost en West po
sitief be'invloeden. 

Dublin: bijdrage aan een profiel 
Een Europese Volkspartij die met andere 
partijen over samenwerking spreekt. in aile 
democratieen van Europa vertegenwoor
digd wil zijn, in dat Europa een invloedrijke 
politieke rol wil spelen, moet zich een voor
stelling hebben gemaakt van gewenste 
bestuurlijke en politieke ontwikkelingen. 
Van haar drijfveren ook. Daarover ging het 
op het EVP-congres in Dublin 1990. Een 
politiek profiel verwijst naar uitgangspunt 

8 Dr. Jelle Zrtlstra' door G Puch111ger (gcbonden 219) 
·v111heid en rnaatschappelrtke orde' 

9 Vaclav Havel, Naar aile wrndstrekcn·. deel: po!Jtiek en 
geweten. 87 

10 Z. Brzezrnskr 'Strasbourg or SaraJevo'. European af
farrs (2/3-'91 ). 
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en een praktische vertaling. Beide zijn 
even belangrijk. 

Als uitgangspunt werd de menselijke 
waarde en waardigheid vooropgesteld als 
aangeduid in het Evangelie. Als eerste po
litieke vertaling komt men uit bij de demo
cratie die van elke macht verantwoording 
vergt. De christen-democratische kernbe
grippen als gerechtigheid, solidariteit, 
rentmeesterschap en gespreide verant
woordelijkheid beogen ideeel en politiek 
uitgangspunt te verbinden. Hun effect kan 
dan ook in zeer praktische termen worden 
vertaald. Met name vanuit het jodendom 
kennen we de relatie tussen gerechtigheid 
en vrede. Oat hield ook een opdracht in 
aan de overheid. Solidariteit als basis voor 
sociale wetgeving en hulp bij onderontwik
keling. Rentmeesterschap als begrenzing 
van menselijke cultuur tegenover natuur, 
buffer tegen wezenliJke kringloopverstorin
gen. Gespreide verantwoordelijkheid voor
al ook uit het bestuurlijk oogpunt een zinvol 
begrip, democratie ondersteunend, men
sen inschakelend, een beperkte maar be
tekentsvolle rol aan de overhetd latend. 
Soms in iets andere termen, toch ook de 
kern van 'Dublin' geen blauwdruk dus, 
geen gesloten wereldbeeld. Wei een aan
tal waarden als bakens en kompas. 

Voor de Europese ontwikkeling leidde dat 
tot de volgende accenten: 

lnstitutioneel uitgangspunt voor de Euro
pese Gemeenschap een gemeenschap
pelijke uitoefening van soevereiniteit voor 
noodzakelijk Europees beleid, gelijkbe
rechtiging van de lid-staten, respect voor 
hun identiteit. Het waarborgen van grond
rechten en vrijheden. Uitwerking van het 
institutionele uitgangspunt in de ontwikke
ling van een politieke unie op federatieve 
grondslag. En een Unie die 
- bestuurlijk aile beleidsterreinen omvat 

(unicite); 
- van supra-nationaliteit uitgaat voorzover 

verenigbaar met subsidiariteit; 
- naar spreiding van verantwoordelijkheid 

verwijst: 'Prinzip der Gewaltenteilung'. 
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De opnieuw bevestigde keuze voor een fe
deraal Europa duidt er op dat gestreefd 
wordt naar een evenwichtige ordening 
waarbij aile componenten in samenhang 
aan bod komen. Het is ook een keuze voor 
doelmatigheid ( eenheid van bestuur) en 
past het best in een democratisch bestel. 

Uit die keuze vloeit een versterking van 
de huidige besluitvormings- en hande
lingsbevoegdheid voort van de Europese 
Gemeenschap intern en extern. Uit de 
Duitse grondtekst: 'Heutzutage beschrankt 
sich keine wirklich wesentliche Frage aus
schlieslich auf einen nationalen Ramen'. 

In het document van Dublin wordt er te
recht op gewezen, dat de democratie in de 
Europese Gemeenschap gebaseerd is op 
tweeerlei vorm van volkssoevereiniteit: een 
Europese en een nationale. Bij verdere 
vormgeving van Europa dienen beide aan 
bod te komen. De nationale soevereiniteit 
via de nationale parlementen en regerin
gen, de Europese door het Europese Par
lement en de Raad. Hieruit vloeit logisch 
voort dat het Europese Parlement (met de 
meest directe legitimitett op Europees ni
veau) tenminste medewetgevingsbe
voegdheid met de Raad dient te verkrij
gen, alsmede mede-beslissingsrecht bij 
verdragswijziging. En evenzeer dat het 
een benoemingsbevoegdheid moet heb
ben ten aanzien van het uitvoerend or
gaan: de Europese Commissie. 

Terecht beperkt Dublin de rol van de 
Europese Raad tot het geven van politieke 
hoofdorientaties en impulsen. Geen presi
dentieel bestuur dus, geen zijstap ·In de in
tergouvernementele richting. 

We kunnen dus simpel zeggen dat Dublin 
voor een eigen Europese bestuurslaag 
kiest met geheel eigen en aanvullende ta
ken. Het is logisch dat in dat verband voor 
een Europese grondwet wordt gepleit. 
Waarin onder meer wordt vastgelegd: het 
beginsel van de subsidiariteit, naar zijn po
litieke en juridische garanties. De politieke 
garanties zouden kunnen worden gere
geld v·ta de ontwikkeling van de Minister
raad tot Senaat. De juridische door het om-
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zetten van het Europees Gerechtshof in 
een Constitutioneel Gerechtshof. En uiter
aard worden daartoe de grond- en vrij
heidsrechten van de Europese burger 
vastgelegd. 

Deze inrichtingsvoorstellen kunnen dui
delijk in verband gebracht worden met de 
belangrijkste christen-democratische uit
gangspunten: 
- Voor de bescherming van het individu, 

een duidelijke spreiding van verantwoor
delijkheden subsidiariteit tussen over
heid en burger en subsidiariteit tussen 
de verschillende overheden. 

- De nadruk op een democratisch functio
neren met respect voor het bereik van 
elks soevereiniteit, een bestuur, dat aile 
samenlevingsaspecten in hun samen
hang bestrijkt. 

- Een grondwet die een basis moet leg
gen voor een rechtvaardige en solidaire 
samenleving. 

Conclusie 
Het internationaliseringsproces, de Euro
pese integratie, betekent dat de Europese 
christen-democraten zoals georganiseerd 

De ervaringen met overleg 
tussen Conservatieve en 
EVP-fractie maken 
vergaande overeen
stemming waarschijnlijk 

in de Europese Volkspartij praktisch poli
tiek werkzaam zullen worden, op een wijze 
die vergelijkbaar is met de activiteit van de 
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nationale partijen. Als we menen dat poli
tiek handelen wenselijk en mogelijk is als 
functie van christelijk-politieke beginselen 
dan blijft de bestaansgrond reeel. De Euro
pese Volkspartij is slechts volkspartij als er 
in elk land op haar gestemd kan worden, 
en zij dus daar aanwezig is. Een zo ver
gaande politiek-organisatorische toenade
ring als het samenwerken in een fractie be
hoeft tenminste veel verdergaande partij
politieke basisovereenstemming dan nu 
kan worden geconstateerd. Het is tenmin
ste noodzakelijk dat de Tory-partiJ zich uit
spreekt over de integrate tekst van de EVP
top van 13 april. Samenwerking tussen de 
fracties kan in het Iicht van het voorgaande 
zinvol zijn. De ervaringen tot nu in het over
leg tussen de fracties (vooral in de fractie
commissies) maken vergaande politieke 
overeenstemming tussen deze Europese 
fracties denkbaar en waarschijnlijk. Bij het 
toenaderingsproces tussen Oost en West 
kan de christen-democratie naar haar aard 
een wezenlijke rol spelen. De nadruk op de 
veranderde verhouding tussen individu en 
staat sluit aan bij de betekenis die de chris
ten-democratie daaraan altijd heeft toege
kend en waarnaar haar kernbegrippen ver
wijzen. Praktisch gezien zullen de christen
democraten moeten benadrukken dat, hoe 
de bestuurlijke structuren en beperkingen 
zich daar ook ontwikkelen, grensover
schrijdende samenwerking essentieel is 
voor de economische en democratische 
opbouw. Ondersteunmg dient daarop in te 
spelen. 

Uitgaande van de christen-democrati
sche kernbegrippen lijkt de keuze voor een 
federaal Europa het meest voor de hand 
liggend en verantwoord om gerechtigheid 
te (doen) realiseren. 
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