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Mr J JAM. van Genn1p 

lnternationale opgaven 
voor de christen
democratie 

De omwentel1ng in Midden en Oost Europa 
betekent ook 1n de geschiedenis van de 
chnsten-democratie een nieuw hoofdstuk. 
Geen gemakkelijk hoofdstuk en zeker 
geen epiloog Het zou. nu het gaat om de 
vredesopbouw van Europa en nog verder, 
een h1storische vergissing z1jn om voor de 
christen-democratie de gebeurtenissen 
van de laatste twaalf maanden aileen als 
een happy end te beschouwen. Zeker er 
is reden voor voldoen1ng in de Westerse 
democratieen in het algemeen. al is de 
omwentel1ng niet primair onze verdienste. 
En het zou een misvatting zijn, dat het 
vooral om een economisch ge1nspireerde 
omwenteling g1ng Het waren spirituele 
krachten op de eerste plaats die in verzet 
kwamen. krachten ginds en het ging 1n 
eerste instantie om een n1et meer houd
baar gebleken mens- en maatschappij
beeld. Maar er IS ook reden tot voldoening. 
dat in een aantal gevallen de christen-de
mocratische visie een zekere aantrek
klngskracht lijkt te hebben. 

Alternatief 
Maar toch we mogen n1et de ogen sluiten 
voor het feit, dat anti-communisme, zeker 
de angst voor een verdergaande revolutie 
1n veel Ianden. eerst 1n Europa en later 1n 
nogal wat ontwikkel1ngslanden, een krach
tige impuls heeft gevormd voor de opbouw 
en u1tbouw van de christen-democratie. 
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Oat speelde ook een rol bij de acceptatie 
daarvan in kringen van arbeiders en kleine 
boeren als een alternatief om te komen tot 
een rechtvaardiger samenleving. De eer
ste uitdaging van de christen-democratie 
is het deze sociale orientering en deze 
steun te behouden, nu dat bijkomende 
motief is weggevallen. Wat dat betreft is 
enige zorg op zijn plaats. De christen-de
mocratische visie zou een belangrijke en 
op eigen merites te beschouwen bijdrage 
kunnen leveren aan het proces van ontwik
keling naar een goed bestuurde. met de 
zwakkeren rekening houdende en de eco
nomische wetmatigheden respecterende 
samenleving. In veel Ianden zien we op 
hetzelfde moment echter binnen die chris
ten-democratie versplintering, niet zelden 
een greep naar de macht van groeperin
gen die minder aanspreekbaar ziJn op de 
uitgangspunten en een wegvallen van 
steun van grotere groeperingen uit de be
volking. Een echt sociaal georienteerde 
christen-democratie zou de extra-steun 
van angst voor het communisme niet no
dig hoeven te hebben. Maar het wegvallen 
van die steun van binnen en van buiten 
neemt in veel Ianden, waar eigenlijk voor 
en na behoefte blijkt aan een vertaling van 
levensbeschouwelijke waarden in politieke 
actie, een kennelijk moeiiiJk te missen 
steunpilaar weg. De ontwikkelingen in de 
ltaliaanse DC, maar ook in Ianden als El 
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Salvador en Guatemala, het niet doorbre
ken van de christen-democratie in Ianden 
waar daar de voorwaarden voor aanwez1g 
waren, als bijvoorbeeld de Filipijnen, vra
gen om een nieuwe oplad1ng van de accu, 
een aanscherping van de motivering, een 
duidelijker profilering van een christen-de
mocratie die het op haar eigen inhoudeiijk
heid, haar inspiratie en haar deskundig
heid aankan, en niet een vijandbeeld no
dig heeft. 

Een tweede uitdaging is gelegen in de 
vraag vanuit de nieuwe democratieen. 
vooral in Midden en Oost Europa. Ruim 
een jaar geleden heb ik in dit blad onder 
verwijzing naar de nieuwe wereldrevolutie 
van de democratische principes erop ge
wezen hoe moeilijk en hoe delicaat steun
verlening van bu1ten biJ partijopbouw is. 
Hoe houden we het midden tussen export 
van partijen en programma's die de vrucht 
zijn van een bepaalde sociaal-culturele 
realite1t en daarbiJ ook nog maar een mo
ment-opname vormen en anderziJds een 
absolute steunonthouding, de vraag vanuit 
deze Ianden negerend of het veld aan min
der scrupuleuzen overlatend? Het vall niet 
te ontkennen, dat de Westduitse politieke 
st1chtingen in sommige Ianden een beslis
sende handreiking hebben gedaan voor 
de opbouw van een volwassen democra
tie. De rol van de Friedrich Ebert Stif
tung (soc.) in Spanje en Portugal is zonder 
meer opzienbarend geweest. (Ook h1er 
heeft zich voor wat betreft de christen-de
mocratie gewroken, dat men geen een
heid kan opleggen als die niet in beginsel 
al aanwezig is, en dat dat zeker niet kan 
wanneer ook geen duideliJk gecobrdi
neerd optreden van buitenlandse hulpver
leners naar de potentieel christen-demo
cratische doelgroep optreedt.) Nederland 
heeft onmiskenbaar een grote rol ge
speeld bij het handhaven van een demo
cratlsche schaduworganisatie in Chili en 
biJ de revitalisering van het democratisch 
bestel, op een andere wijze dan via verre
gaande samenwerking met de afzonderlij
ke politieke partijen, maar door in samen-
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werking met hen hun eigen samenwerking 
als het ware te premieren. Kern moet zijn in 
aile gevallen aan de bevoll<mg van een de
mocratie in word1ng n1et een keuze op te 
leggen, laat staan de partijslnJd te finan
cieren, maar die bevolking in staat te stel
len e1gen keuzen te maken en die te ver
diepen. Daarom d1ent bij de handreiking 
aan stromingen en groeperingen 1n nieuwe 
democratieen uitgangspunt te zijn toerus
ting, vorming. uitwisseling, gezamenlijke 
reflectie. zodat zij hun eigen vertaalslag 
van het politieke gedachtengoed waarmee 
men zich verwant weet, kunnen maken 
naar de eigen situatie. De christen-demo
cratie van West Europa staat hier voor een 
besliste opgave. die aileen in afzien van di
recte eigen 1nvloedsuitoefening, en met 
een grondige kennis van de reele behoef
ten van de zich orienterende organisaties 
en stromingen in de n1euwe democratieen 
kan worden vervuld. Het veronderstelt al
lereerst grote eigen deskundigheid en re
flectie op grondslagen van de eigen poli
tieke strom1ng, kennis ook van wat in Euro
pa en mondiaal de bepalende vragen van 
onze tijd zijn. En ook een royale opstelling 
in de keuze van de gespreks- en samen
werkingspartners. Het zou een blunder zijn 
om bijvoorbeeld niet intensief contact te 
zoeken met die kerkelijke groeperingen 
die in de afgelopen Jaren in Oost Europa 
het verzet tegen het totalitaire systeem 
hebben gedragen. 

Beginselpartij 
Maar daarmee dient zich de derde grote 
uitdaging aan voor de christen-democra
tie, als die zich tenminste wil blijven karak
teriseren als een beginselpartij. Het gaat 
om de eigen invullirrg van karakter, pro
gramma en actie na de grote omwentelin
gen van de laatste maanden. Is om te be
ginnen de Westeuropese christen-demo
cratie bereid zich te vernieuwen en zo be
palende meespeler te blijven in de nieuwe 
vormgevingen van de samenleving van 
morgen, juist nu, nu het lijkt alsof er een 
achtste scheppingdag bijgekomen is. 
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Kunnen zaken als behoud van vrijheid, we
deropbouw, Europese samenwerking 
- welke de merktekenen waren en ten dele 
nog ziJn van de Europese christen-demo
cratie- soms vervangen, soms aangevuld 
worden met de vier grote mondiale uitda
gingen van de komende jaren 
- hoe komen we tot een internationale 

rechtsorde, die veiligheid van staten ga
randeert, regionale conflicten kan be
heersen, maar ook staten kan houden 
aan het nakomen van centrale verplich
ttngen, jegens elkaar en jegens de eigen 
burgers? 

- hoe komen we tot de radicale ommekeer 
in onze omgang met natuur en schep
ping, hoe ook internationaal tot een af
dwingbaar charter tot behoud en be
scherming van natuur en milieu, hoe tot 
een systeem, dat ook internationaal de 
vervuiler betaalt? 

- hoe geraken we tot een internationale 
economische orde, die voldoende per
spectieven biedt ook voor de armeren, 
dat zij er zich mee kunnen blijven identi
ficeren? 

- hoe tot slot behouden en versterken we 
een cultuur, een geestelijk klimaat, een 
systeem van normen en waarden, waar
in de grondslagen en uitgangspunten 
van onze christelijk-humanistische be
schaving voldoende herkenbaar blijven, 
ondanks verregaande secularisering? 
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Het wegvallen van de communistische 
dreiging als bindmiddel, en daarmee de 
sterk toegenomen kans van versplintering 
van de christen-democratie in die Ianden 
waar dat gevaar voor het communisme het 
grootst was, de vraag vanuit de nieuwe de
mocratieen, met name in Oost Europa, 
maar ook in de ontwikkelingswereld, naar 
toerusting bij hun pogen een relatie te leg
gen tusen levensbeschouwing en politiek 
handelen, een vraag, die prudent, maar 
beslist gehonoreerd moet worden, en ten
slotte de nieuwe inhoudelijke beantwoor
ding van de tijdsvragen van na het Oost
Westconflict, stellen de christen-democra
tie internationaal voor een gigantische op
gave. Het is duidelijk, dat een gelijktijdige 
aanpak van deze drie uitdagingen juist 
een onderling versterkende werking heeft. 
Het is ook duidelijk, dat een A !Ieingang van 
de afzonderlijke CD-partijen weinig vrucht
baar is en zelfs schadelijk juist ten aanzien 
van deze drie vragen. 

Minstens in Europees verband, zal de 
reflectie, de uitwisseling, de programme
ring, maar ook de wederzijdse toerusting 
moeten plaats vinden in nieuwe institutio
nele vormen. 
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