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De Bntse Conservatieven in het Europees 
Parlement hebben een aanvraag inge
diend om z1ch aan te s!uiten bij de EVP
fractw. Oaarmee is een dialoog op gang 
gebracht die tenslotte tot een samengaan 
zou kunnen leiden. Oil is het derde artikel 
1n de sene over de Europese christen-de
mocratie. Eerder verscheen in het januari
nummer van dit jaar 'De christen-demo
cratie 117 West Europa' door drs. Th.BFM 
Brinkel, en in het meinummer 'Heeft de 
chnsten-democratie nog toekomst' door 
Harro Hoogerwerf en Ad Koppejan. De 
mening van Thomas Jansen. De christen
democratie moet bereid ziJn de kring te 
openen. 

Als gevolg van de Europeanisering en in
ternationallsering van de politiek wordt het 
l1dmaatschap in de ene of de andere 'ln
tmnationale' meer en meer tot een lunda
mentcle en strategisch belangrijke vraag, 
d1e bepalend is voor de politieke richting, 
de politleke mogelijkheden en het politieke 
profiel van een partiJ. Deze vaststelling is 
tovens een opdracht aan de leidende per
soonlijkheden 1n de christen-democratie 
om zich meer dan tot nu toe voor de nood
?akelijke aspecten van de internationale 
en Europese samenwerk1ng van partiJen te 
1nteresseren. De inzet op deze terreinen IS 

pol1tiek geboden en ook lonend· ziJ vraagt 
echter veel geduld. En een concept is no-

dig voor de onderscheiden behoeften van 
de partners uit de afzonderlijke nationale 
partijen van de verschillende Ianden. Drin
gend vereist is ook een daarmee overeen
komend engagement, om eindeliJk een 
probleem ter hand te nemen, dat de doel
treffendheid van de politiek van chrlsten
democraten op Europees en internationaal 
niveau sinds het midden van de jaren ze
ventig raakt namelijk het bestaan van 
meerdere organisaties, met telker1s onder
scheiden structuren en werkmethoden. 
Hun kring van leden is op onderscheiden 
manieren samengesteld zowel gezien het 
land van herkomst als gezien politieke 
orientatie. Deze omstandigheid geldt in 
het bijzonder voor de beide Duitse 
Unionspartijen CDU en CSU, omdat zij tot 
de kring van de christen-democratische 
partijen behoren die een dubbellidmaat
schap onderhouden. Zij behoren zowel tot 
de christen-democratische organisaties, 
die bedoeld zijn om de acties te bundelen, 
als ook tot de verbanden waarin de con
servatieve partiJen samenwerken. Het or
ganisatorische veelvoud dat daardoor ont-
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staan is, moge blijken uit het volgende 
summiere overzicht, waarin de verschillen
de verbanden kort zullen worden ge
schetst. 

Europese Unie van Christen Democra
ten 
Tot de EUCD behoren eenentwintig lidpar
tiJen uit bijna aile Ianden van het vrije en 
democratische West Europa (uitzonderin
gen Groot Brittar.mie, Denemarken, Fin
land) Zij rekenen zichzelf tot de 'christen
democratie'. Ze horen tegelijkertijd tot de 
Christen Democratische lnternationale. 
Hun afgevaardigden in de Parlementaire 
Assemblee van de Raad van Europa zijn 
samengegaan in een christen-democrati
sche fractie ( sinds januari 1989 EVP-frac
tie) De EUCD heeft een confederatieve 
structuur. De dagelijkse Ieiding berust bij 
een Politiek Bureau, dat minstens twee
maal per jaar samenkomt. Het hoogste or
gaan is het Congres (vergadert eens in de 
drie Jaar), waarin aile partijen met een ge
lijk aantal afgevaardigden vertegenwoor
digd zijn; besluiten kunnen met meerder
heid worden genomen, echter in de prak
tijk wordt volgens het consensusprincipe 
gehandeld 

Europese Volkspartij 
De EVP bestaat uit veertien lidpartijen uit 
tien lidstaten van de Europese Gemeen
schap (uitzonderingen: Groot Brittannie en 
Denemarken) ZiJ werd opgericht als fede
ratie van christen-democratische partijen 
in de Europese Gemeenschap Aile EVP
Iidpartijen horen ook tot de EUCD. Hun af
gevaardigden in het Europese Parlement 
vormen de EVP-fractie. De EVP beschikt 
over een democratisch-supranationale 
structuur. De dagelijkse Ieiding berust bij 
het Polttiek Bureau dat minstens viermaal 
per Jaar samenkomt en bij meerderheid 
beslist. Het hoogste orgaan is het iedere 
twee jaar biJeenkomende Congres, sa
mengesteld uit de EVP-afgevaardigden 
van het Europese Parlement en de geko
zen afgevaardigden Hun aantal wordt be-
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paald door de grootte van de onderschei
den lidpartijen. 

Europese Democratische Unie 
De EDU beschikt over lidpartiJen respec
tievelijk partijen met waarnemersstatus uit 
de meeste Ianden van het vrije en demo
cratische West Europa (uitzonderingen 
lerland, ltalie, Belgie, Nederland, San Ma
rino). Daaronder bevinden zich ook enige 
christen-democratische lidpartijen van de 
EUCD respectievelijk de EVP naast de 
CDU en CSU, de Oostenrijkse VolkspartiJ, 
de Griekse Nea Demokratia, de Democra
tic Rally uit Cyprus en het Portugese 
Centro Democrat/co Social als I eden en de 
Partit Nazzjonalista uit Malta, de Christelijk 
Sociale Volkspartij uit Luxemburg en de 
Christen Democratische VolkspartiJ uit 
Zwitserland als waarnemers. De andere 
lidpartijen van de EDU definieren zich of
wei als conservatief (Groot Brittannie, 
Noorwegen, Zweden, Denemarken, Fin
land, Spanje) of als niet-ideologisch geori
enteerde massabeweging (Frankrijk, Zuid 
Tirol, Liechtenstein) De werkwijze van de 
EDU volgt de diplomatieke regels van in
tergouvernementele, internationale confe
renties. Het leidinggevende orgaan is een 
driemaal per jaar bijeenkomend Steering 
Comittee waarin de lidpartijen door hun tn
ternationale secretarissen vertegenwoor
digd zijn. Hoogste orgaan is de conferen
tie van partijleiders die eenmaal per Jaar 
bijeen komt. 

Verenigingen 
Aile drie organisaties beschikken over ver
enigingen waarin specifieke groepen sa
menwerken: 
- zowel door de EUCD als door de EVP er

kend zijn de Europese Jonge Christen 
Democraten, de Europese Vereniging 
voor Gemeentepolitiek en de Europese 
Unie van Christen Democratische Werk
nemers; 

- in het kader van de EUCD bestaat de 
Europese Unie van Christen Democrati
sche Vrouwen; 
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- in het kader van de EVP zijn de Europe
se Middenstandsvereniging en de EVP
Vrouwensectie actief; 

- de EDU erkent als haar verenigingen de 
Europese Vrouwen Unie, de Europese 
Middenstands Unie, het Democratische 
Jongeren Comite en de Europese De
mocratische Studenten. 

Christen Democratische lnternationale 
In wezen bestaat de COl uit de EUCD en 
de ODCA (de Organisatie van Christen 
Democraten van Amerika), respectievelijk 
hun lidpartijen in Europa en in Midden en 
Zuid Amerika; daar komen enkele partijen 
uit Afrtka en Azie biJ, alsmede de Unie van 
Christen Democraten uit Midden Europa 
(UCDEC), de Wereldunie van Christen De
mocrattsche Vrouwen (UMFDC) en de ln
ternationale Unie van Jonge Christen De
mocraten (IUCDJ) De structuur van de 
CD! wordt gekenmerkt door een menge
ling van democratisch-federale en confe
deratieve elementen. Het hoogste orgaan 
ts de eens in de drie jaar plaatsvindende 
Algemene Vergadering, waarin aile !eden 
(regionale verbanden, nationale partijen 
en verenigingen) recht hebben op een ge
litke vertegenwoordiging. Leidend orgaan 
ts een Politiek Bureau dat bestaat zowel uit 
leden die door de Algemene Vergadering 
gekozen worden als uit de vertegenwoor
dtgers van de regionale verbanden en de 
tnternattonale parlementaire fracties. 

lnternationale Democratische Unie 
Leden van de IOU zijn de EDU, de Caribi
sche Democratische Unie (CDU) en de 
Pacific Democratische Unie (PDU) respec
tievei1Jk hun lidpartiJen. Bij de niet-Europe
se lidparltJen van de IOU handel! het min of 
meer om conservatieve of liberate partijen. 
In structuur en werkwijze is de IOU te ka
rakteriseren als de EDU. 

Verschillende behoeften 
Dit organisatorische veelvoud is het resul
taat van een historisch proces, in het ver
loop waarvan op bepaalde tijden de afzon-
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derlijke christen-democratische partijen 
van Europa onderscheiden behoeften na
volgden. Deze kwamen ofwel voort uit de 
rol van hun verschillende Ianden in de Eu
ropese politiek ofwel uit de eigen rol die zij 
speelden in de binnenlandse en buiten
landse politiek van hun land. Vragen van 
traditie en identiteit waren daarbij even
goed aan de orde als coalitie-politieke 
overwegingen, evenals reflexen die wer
den ingegeven door de nationale politieke 
cultuur of door de verschillende grondwet
telijke en partijenstelsels. Het naast elkaar 
bestaan van EUCD en EVP is natuurlijk te 
verklaren uit de ontwikkeling van de Euro
pese integratie. Halverwege de jaren ze
ventig was binnen de Europese Gemeen
schap een stand van integratie bereikt, die 
de regeringen van de lidstaten ertoe 
bracht toe te geven aan de vereisten van 
directe verkiezingen van de !eden van het 
Europese Parlement. Daarna leek het ka
der van de EUCD voor de lidpartijen van 
de EUCD uit de EG-Ianden niet meer toe
gesneden en hinderlijk voor hun inspan
ningen ten behoeve van een sterkere een
heid van handelen. Met name ten behoeve 
van de noodzakelijke stappen voor de ver
kiezingen voor het Europese Parlement en 
van de efficiente samenwerking in het Eu
ropese Parlement en de andere instellin
gen van de EG had men een supranatio
naal-federatieve structuur nodig met een 
democratische werkwijze. Om aan deze 
vereisten te beantwoorden ontstond de 
EVP. De EUCD leefde na de oprichting van 
de EVP verder als uitdrukking van de 
saamhorigheid van de christen-democra
ten en van hun visie op een verenigd Euro
pa, dat indien mogelijk aile democratische 
staten van het continent zou moeten om
vatten. Bovendien bestond er verder de 
praktische noodzakelijkheid van samen
werking in het kader van de Raad van Eu
ropa, waartoe de EUCD nu vooral diende. 

De geboorte van de EDU, waarvan het be
staan later ook de oprichting van de IOU 
met zich meebracht, loopt qua tijd en qua 
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rnhoud parallel met het ontstaan van de 
EVP. In de vorming van de EUCD-IidpartiJ
en uit de EG-Iidstaten in een bijzonder ver
band. welke de EUCD-IidpartiJen urt ian
den burten de EG uitsloot. lrgt ook een varl 
de oorzaken van het ontstaan van de EOU. 
In de praktijk concentreerde zich de sa
menwerking van de chrrsten-democraten 
in Europa voortaan sterk op het niveau van 
de Europese Gemeenschap. Het EVP
kader werd tegenover het EUCO-kader 
steeds belangriJker In de praktrjk ontstond 
er een veronachtzaming van de belangen 
en behoeften van de EUCD-Irdpartijen uit 
Ianden. die niet tot de Europese Gemeen
schap behoorden. Een aantal van hen. 
met name de OostenrrJkse VolksparliJ, 
waaraan in de EDU een lerdende rol toe
viel, hoople in dit nieuwe verband een gro
tere mogelrjkheid tot optreden en invloed 
op rnternationaal niveau te vinden. 

De identiteitsvraag 
Daar kwam nog een verdere oorzaak biJ 
de in de EDU/IOU meewerkende christen
democratisch georienteerde partijen zijn 
doorgaans grote volkspartijen die in hun 
eigen Ianden naast christelijk-sociale en 
christelijk-liberale over het algemeen zo
wel christelijk-conservatieve als liberaal
conservatieve elementen hebben gernte
greerd. Het gaat dus om partijen waarvan 
de identiteit complex is, in ieder geval 
niet eenvoudig 'christen-democratisch· of 
'christelijk-sociaal'. AI deze partijen wor
den gekenmerkt door een meer of minder 
sterk uitgedrukt, meer of minder sterk ge
actualiseerd, doch telkens latent voorhan
den conservatisme. Hun houding, hun pro
gramma en hun beleid getuigen daarvan, 
hoewel ook in wisselende mate. Ze staan 
in de door scherpe polarisatie getekende 
binnenlandse politiek van hun Ianden te
genover sterke socialistische partijen. 

Door de algemene tendens van interna
tionalisering van het politieke Ieven begon
nen ook de conservatieven van Groot Brit
tannie en Scandinavie naar partners voor 
samenwerking over de grenzen te zoeken. 

376 

Chr1ste11-democrat1e 

En uit de interne structuur van de genoem
de van de CD-partijen aileen al vloeide 
voort dat ZIJ zich niet van een nauwere sa
menwerking met deze partijen, die in hun 
Ianden dikwijls aan de regering deelne
men. konden uitslurten. Daar kwam biJ dat 
in Groot Brittannre. dat zowelrn de Europe
seals in internationale samenhang een be
langrijke rol speelt, geen chnsten-demo-

De bij de EDU aangesloten 
partijen zijn niet eenduidig 
christen-democratisch. 

cratische partij bestaat en dat daar dus 
uberhaupt een natuurlijke partner ontbrak. 
En in Scandinavie hebben de JOnge CO
partiJen brj lange na niet het gewrcht en de 
politieke betekenis van de conservatieve 
partijen in de betrokken Ianden. 

Op vergelrjkbare gronden zagen de in de 
EDU meewerkende CO-partijen de nood
zakelijkheid in van samenwerking in het 
kader van de IOU met de Amerikaanse re
publikeinen. de Japanse liberalen, de Aus
tralische conservatieven en met gelijkge
zinde politieke krachten uit een hele reeks 
van andere belangrijke Ianden. De meeste 
partijen die aangesloten zijn bij de EDU/ 
IOU nemen deel aan de regering. In ieder 
geval handel! het bij hen om potentiele re
geringspartijen. De kwalificatie 'regerings
partij' speelt in de EOU daarom een be
langrijke rol. Oat verwijst naar een verdere 
belangrijke oorzaak voor het ontstaan en 
het voortbestaan van de EDU/IDU Het 
gaat bij de hier onderhouden samenwer-
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king ten drepste niet om de verwerkelijking 
van gemeenschappeliJke politieke doel
stellingen. maar om de beschikbaarstel
lrng van instrumenten van communrcatie 
en consultatie ten dienste van de buiten
landse politrek van regeringen. De ·raison 
ci 6/rc van de vereniging van christen-de
mocratische partijen staat daar liJnrecht te
genover Ore lrgt vooral in de solidarrteit. 
dre 'Joorkomt urt gemeenschappelijke 
overturgingen: maar evenzo in het ge
meenschappeliJke doel de rnternationale 
ordenrng en de binnenlandse verhoudin
gen van de afzonderlijke Ianden naar een 
ontwerp vorm te geven. waarover een con
serlsus bestaat. en die zrch aan het chrrs
lclrjke mensbeeld en de christelrJke sociale 
leer orrenteert 

Zwakte der CDI 
Het ontstaan van de IOU moet ook in sa
menhang gezien worden met de periode 
van een buitengewone zwakte van de 
Chrrsten Oemocratische I nternationale Ius
sen 1975 en 1985. DaarbiJ werd de werk-
7aamheid van de COl ook in de eigen ge
lederen dikwrJIS ten onrechte beoordeeld. 
aan de veel grotere weerklank dre de So
cralrstrsche lnternatronale (SI) met haar ini
tratreven rn de publiciteit kreeg En omdat 
de COl aan de behoeften en verwachtin
gen van haar leden nret kon tegemoetko
merl. ontstond noodzakelijkerwiJS de vraag 
naar een vervanging Enrge Europese CD
partr1en. maar ook bijvoorbeeld de bij de 
COl aangesloten Democratic Party uit Oe
ganda vonden dre in de IOU 

EVP en EUCD 
Het naast elkaar bestaan varl twee chris
ten-democratrsche organisatres in Europa 
(EVP voor het bererk van de EG. EUCO 
voor de Raad van Europa) roept op zrch
;elf al imago- en efficrentreproblemen op. 
Het daar bovenopkomende lidmaatschap 
van chrrsten-democratische partijen in een 
conservatreve' of 'burgerlijke' lnternatio
nale gaat nog verder. De instellingen van 
de christen-democraten zullen over deze 
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problematiek in de komende liJd serieus 
en diepgaand moeten discussieren. Het 
naast elkaar bestaan van EVP en EUCO 
wordt overigens op basis van een op dit 
moment besproken en voorbereide nieu
we ordening van deze beide structuren 
verder van ziJn scherpe kanten ontdaan 
Een commissie onder voorzitterschap van 
de gemeenschappelijke secretaris-gene
raal heeft voor de hiertoe noodzakelijke 
herziening van de statuten voorstellen ge
maakt die in de herfst aan het EVP-con
gres. resp. het Politieke Bureau van de 
EVP ter besluitvorming worden voorgelegd. 

Vanuit het standpunt van de christen-de
mocratische parliJen, die deelnemen aan 
EOU/IOU is het normaal en vloeit het voort 
uit het eigen zelfbegrip, om vanurt de eer
der weergegeven redenen een verbinding 
met conservatieve partijen aan te gaan. De 
aan deze verbanden niet deelnemende 
CD-partrJen zien drt vanuit hun invalshoek 
heel anders. namelijk 

als inbreuk op de handelingseenheid 
van de christen-democraten; 

- als gebrek aan solidariteit en loyaliteit 
tegenover de christen-democratische 
zaak; 

- als verlies van christen-democratische 
geloofwaardigheid 

Vanuit de invalshoek van de EUCD (en de 
EVP) respectievelijk de COl, is in het dub
bellidmaatschap van enrge van haar lid
partiJen vooral te bekritrseren 
- de belasting van de eenheid van de 

christen-democratische beweging door 
de gebrekkige consensus rn deze be
langrijke strategische vraag: 

- de belasting van het vertrouwen tussen 
de christen-democraten door het ver
moeden van een beperkte respectieve
liJk verdeelde solidaritert 

- de rem op het engagement van een be
paald aantal lidpartijen van de EUCO, 
respectrevelijk de COl. die gelijklijdig in 
de EOU/IDU meedoen; hun interessen, 
hun energieen en middelen staan, voor
zover ze aan de EOU/IOU beschikbaar 
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gesteld worden, aan de christen-demo
cratische organisaties niet ter beschik
king. 

Oeze negatieve uitwerkingen worden n1et 
opgeheven door te wijzen op de lossere, 
niet verplichtende structuur van de EDU/ 
IOU of door de verzekering als zou het 
eigenliJk niet om een echte 'Unie' of een 
'lnternationale' gaan, maar om een werk
gemeenschap en een platform voor sa
menwerking en discussie. Beslissend is, 
dat in haar openbare manifestaties de 
EDU/1 DU als Europees respectievelijk 
internationaal verband van conservatieven 
voorkomt. Een overtuigende presentatie 
ligt natuurlijk in het belang van de conser
vatieve partijen, van wie de vertegenwoor
digers 1n de EDU/IDU meer en meer ook 
de leidersrollen overnemen. 

Oplossingsmogelijkheden 
Oeze problematische situatie kan uiteinde
lijk aileen dan opgelost worden 
- of door het uittreden van aile dubbelle

den uit een van beide organisaties; 
- of door de deelname van aile christen

democratische partijen (eventueellangs 
de weg van een cobperatieve aanslui
ting van de EVP/EUCO respectievelijk 
de COl) in de EDU respectievelijk IOU, 
welker structuur en welker bedoeling im
mers gericht zijn op het lidmaatschap 
van aile zogenaamde 'burgerlijke' partij
en (midden/rechts) 

Beide oplossingen zijn radicaal en zouden 
noch het zelf-verstaan van vele lidpartijen 
recht doen, noch hun traditie en politieke 
rol in de verschillende nationale contexten. 
Conflictsituaties, waarvan de oorzaken in 
historische en politieke ontwikkelingen ge
grond zijn, Iaten zich niet door radicale op
lossingen uit de wereld helpen, zo leert de 
ervaring. Verboden of besluiten, die een 
deel van de leden van een verband tot iets 
verplichten, zijn niet geschikt om moeilijk
heden aan te pakken. Oaarom zal het 
slechts na verloop van tijd kunnen komen 
tot een oplossing van de problematische 
verhouding van de medewerking van 
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christen-democratische partijen in parallel 
bestaande, opererende en noodzakelijker
wijs ook met elkaar concurrerende Euro
pese resp. internationale partijverbanden. 
Namelijk als resultaat van een proces in 
het verloop waarvan een van de modellen 
zich doorzet en het andere verdringt. 

Perspectieven 
De christen-democratische organisaties 
hoeven voor deze competitie niet bang te 
zijn. In ieder geval niet de Europese Volks
partij en de met haar geassocieerde Euro
pese Unie van Christen Democraten. Zij 
heeft sinds haar oprichting in het jaar 1976 
bewezen, dat ze niet aileen aantrekkings
kracht heeft, maar ook in staat is tot groei 
en verdere integratie: In het biJzonder zijn 
de processen van de opname en gewen
ning van zowel de lerse Fine Gael als ook 
de Griekse Nea Demokratia positief ge
slaagd, hoewel beide - op grond van de 
historische ontwikkeling in deze Ianden -
niet konden steunen op een specifiek 
christen-democratische traditie. Ztj heb
ben op de basis van een brede politieke 
programmatische overeenstemming de 
christen-democratisch ge·(nspireerde EVP 
als het verband van hun keuze erkend en 
bewegen zich sindsdien met toenemende 
zekerheid en vanzelfsprekendheid, en 
daardoor met succes, in het christen-de
mocratische denken. 

Toenadering van de conservatieven 
In deze samenhang moet ook de ontwikke
ling in Spanje worden gezien. Daar is be
gin van dit jaar de Democracia Cristiana 
(in 1984 als Partido Democrata Popular 
doorgestoten naar de EUCD en na het EG
Iidmaatschap van SpanJe in 1986 naar de 
EVP) ge(ntegreerd in de uit de conserva
tieve Allianza Popular voortgekomen Par
tido Popular. Die heeft zich als gevolg van 
een vernieuwingsproces programmatisch 
op de EVP georienteerd Dit geschiedde 
vanuit het inzicht dat zowel om reden van 
specifieke historische omstandigheden als 
vanwege de bijzonderheden van de poli-
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tieke cultuur van het land een als christen
democratisch gedefinieerde partij in ver
kiezlngen niet in staat is zich door te zet
ten. Als gevolg van de aansluiting van de 
christen-democratische Partido Popular 
ZIJn hun afgevaardigden na de verkiezin
gen van JUni 1989 in de EVP-fractie in het 
Europese Parlement opgenomen. En het is 
niet uit te sluiten dat zich uit deze omstan
digheid 1n de loop van de tijd tenslotte ook 
hun opname in de. familie van de christen
democraten zal plaatsvinden. 

Op een bijzonder opmerkelijke wijze 
word! de aantrekkingskracht van de EVP 
en van het door haar vertegenwoordigde 
model van bovennationale partijvereniging 
belaagd door het verlangen van de Britse 
conservat1eve afgevaardigden in het Euro
pese Parlement, om het lidmaatschap van 
de EVP-fractie te verwerven. Aan dit ver
langen kon tot het moment van schrijven 
van d1t artikel niet voldaan worden, omdat 
de le1ding van de Conservatieve ParliJ van 
Groot Brittannie zoals voorheen in centrale 
vragen van de Europese politiek aan 
standpunten vasthoudt, die diametraal 
staan tegenover de belangrijke program
mapunten der EVP En daarnaast omdat 
uberhaupt nog niet zichtbaar geworden is, 
dat de Britse conservatieven in de funda
mentele vraagstukken van het beleid met 
betrekking tot de samenleving een nieuwe, 
met christen-democratische voorstellin
gen overeenkomende orientatie zoeken. 
Toch 1s met de aanvraag van de conserva
tieve afgevaardigden in het Europese Par
lement uit Groot Brittannie (en ook hun 
Oeense collega's zouden die weg graag 
gevolgd hebben, wanneer de Europese 
Volkspartij haar toestemming zou hebben 
gegeven) een dialoog op gang gebracht, 
d1e op langere termijn zeker wei tot een 
overeenstemming en tenslotte tot een sa
mengaan kan leiden. 

De in dit artikel opgevoerde gebeurtenis
sen wijzen op veranderingen in het Euro
pese landschap, waarvoor de christen-de
mocratie en de EVP als haar politieke ac-
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tie-eenheid in Europa zich open moe! 
opstellen. Deze veranderingen, d1e ook 
doorwerken naar het karakter en het pro
gramma van de nationale partijen, worden 
opgeroepen door de dynamiek van het Eu
ropese eenwordingsproces en door de 
noodzakelijke maatregelen die daaruit 
voortvloeien. In dit proces spelen de chris
ten-democraten een centrale rol; de dyna
miek van dit proces is niet in de laatste 
plaats het resultaat van hun optreden. Oat 
bepaalt ook- in samenhang met haar net 
zo moderne als historisch beproefde filo
sofie die het gebod van sociale solidariteit 
met de eis van economische efficientie 
verbindt - de aantrekkingskracht van de 
EVP. Desalniettemin zal deze aantrek
kingskracht telkens weer opnieuw bewe
zen moeten worden. Maar vooral moet de 
EVP aan haar groeiende verantwoordelijk
heid recht doen onder de veranderende 
omstandigheden, omdat ze zelf met haar 
verantwoordelijkheid groeit in de groeien
de Europese Gemeenschap Oat bete
kent ze moet in staat blijven nieuwe poli
tieke krachten voor het christen-democra
tische project te winnen. 

Zeker zal daarbij de vraag naar de eigen 
identiteit aan de orde komen. Maar dat 
mag niet de bange kleinmoedige vraag 
naar een mogelijk of gevreesd verlies van 
deze identiteit zijn Die vraag moet gesteld 
worden als de zelfbewuste, uitdagende 
vraag naar de bereidheid van een mogelij
ke. in samenwerking en lidmaatschap 
geYnteresseerde partner, om zich met het 
vaste fundament van het christen-demo
cratische programma te engageren. Zo'n 
zelfbewustzijn, zo'n uitdaging aan de be
reidheid van anderen gaat natuurlijk uit 
van de eigen grootmoedige bereidheid de 
kring te openen en de daarin aangehou
den gewoonten ter discussie te Iaten stel
len. Wanneer de in de EVP samenwerken
de christen-democraten zich ook in de toe
komst in staat tonen tot een dergelijke op
stelling, zullen zij iedere competitie kunnen 
winnen. 
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