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Europa ... wat nu? 

Europa is het laatste jaar drast1sch veran
derd. Het communistische regime en het 
daarop geente politteke en soctaal-econo
mische systeem ziJn van binnenutt verwor
pen Zij werden als vriJheidsonderdruk
kend, sociaal-economisch invalide, bureau
cratisch, autonta1r en inadequaat ervaren 

De behoefte aan indtviduele vriJheid, 
aan het functioneren als burger in een de
mocratie en aan een vrijere marktecono
mie ZIJn kennelijk onbedwingbaar geble
ken. Niernand mag echter overdreven illu
stes hebben. Een totalitair systeern dat ge
neraties lang de maatschappiJ heeft 
bepaald en aile sociaal-economische pro
cessen heeft geregeld, kan niet op korte 
termtJn zonder grote inspanningen en zon
der hulp van buiten getransforrneerd wor
den 1n een parlementaire democrat1e en in 
een moderne Westerse welvaartsstaai. De 
polttieke en soctaal-economtsche infra
structuur ontbreekt imrners. lntermediaire 
organisat1es van burgers ziJn nagenoeg af
wezig. Uitdagingen in de sfeer van dear
betd ziJn praktisch onbekend. De techno
logische en wetenschappelijke ontwikke
ltngen ziJn- op enkele uitzonderingen na 
sterk achtergebleven biJ de Westerse 
maatschapptJ. De bureaucratte heeft in 
deze Ianden ongekende vormen aangeno
men en lijkt 1edere dynamiek aan het Ieven 
te hebben ontnomen. 

Wellicht nog belangnjker is echter dat 
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onder dit regime de burger verleerd is om 
verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor de 
ander en voor het andere te dragen. Prik
kels tot eigen initiatief en tot het zoeken 
naar nieuwe wegen hebben vele decennia 
ontbroken. Vele burgers ziJn qua mentali
teit en motivatie betnvloed om slechts wil
loze uitvoerders te zijn. Het bankroet van 
het systeem verandert niet automatisch de 
instelling van de mens zoals deze door het 
systeem in vele jaren is geworden. 

Vertroebelde kijk 
DaarbiJ is de kijk van vele Mtddeneurope
se Ianden op het Westen en vooral naar 
West Europa door een begrijpelijke tijdelij
ke euforie en optimtsme vertroebeld. lm
mers. wij hebben geen pasklare oplosstn
gen voor de Mtdden- en Oosteuropese 
Ianden. Ook wiJ worden geconfronteerd 
met fundamentele problemen die aan 
onze maatschappij tornen De vervreem
ding van de burger van het pol1t1eke be
dnJf. De toegenomen bureaucratie die biJ
na niet te keren lijkt. Het niet te temperen 
streven naar vergroting van de individuele 
welvaart, terwiJI de grenzen van het ver
bruik van natuurlijke bronnen en van de 
vervuiling van het milieu bereikt lijken te 
ziJn. 

Moeten nu al deze problemen en onzeker
heden leiden tot een verlammend pessi-
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misme? Oat zou een miskenning ziJn van 
de relatief goede uitgangspositie die WIJ in 
de wereld hebben: dat zou een misken
ning zijn van de vele mogelijkheden die 
ook thans nog de natuur ons heeft te bie
den. Bovenal zou dat een miskenning ziJn 
van de capaciteit en de kwaliteit van de 
menselijke geest. 

Wij realiseren ons de complexiteit van 
de wereld. Wij beginnen enige greep te 
krijgen op de omvang van de problema
tiek. We zullen wei Iicht meer dan in het ver
leden keuzen moeten leren maken. 

Midden en Oost Europa staat voor een 
uitdaging ZiJ dienen daarbij niet te streven 
naar standaardoplossingen uit West Euro
pa, integendeel. Midden en Oost Europa 
kan niet aileen leren van de vele goede as
pecten en elementen van onze samenle
ving maar ook van de feilen en grote te
kortkomlngen waarmee wij dagelijks wor
den geconfronteerd. Ongetwijfeld spelen 
in het gehele evolutieproces de sociaal
economische ontwikkelingen in de Mid
den- en Oosteuropese Ianden een uiter
mate belangriJke rol. Een nieuwe vorm van 
Marshall-hulp is nodig. Een hulp die aan
sluit op de behoefte en een hulp die erop 
gericht is om het e1gen econom1sch en 
technologisch proces zo sterk mogelijk te 
stimuleren. Vitaal IS daarbij of de burger in 
Midden en Oost Europa de weinig ontwik
kelde sociaal-economische en politieke 
kwaliteiten snel genoeg tot ontplooiing kan 
brengen. Het gaat hierbiJ om Een nieuwe 
zingeving, een nieuwe arbeidsethiek, nleu
we waarden en normen Het is duidelijk 
dat ook de christen-democratische partij
en van Europa een belangriJke bijdrage 
kunnen leveren aan dit evolutieproces. lm
mers, in vele Ianden van Midden Europa 
hebben geloof en kerk in de afgelopen 
tientallen jaren een essent1ele rol vervuld 
om de christelijke idealen biJ vele mensen 
te stimuleren, om gemeenschappelijk de 
onaantastbare rechten van de mens op 
vrijheid te prediken en om het belang van 
zingeving, normen en waarden te verkon
digen. 
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Het zijn deze elementen die in de nieu
we verhoudingen mede door politieke par
tijen vertaald moeten worden in maat
schappijbeelden, inclusief de politieke en 
sociale infrastructuur met daarin de rol van 
intermediaire organisaties. Juist op dit ter
rein kan het CDA soms samen met ande
re Europese chr1sten-democrat1sche par
tijen, soms op bilaterale basis- een be
langrijk aandeelleveren aan het scheppen 
van voorwaarden om in M1ddeneuropese 
Ianden een parlementaire democratie naar 
eigen snit op te bouwen en om het soclaal
economische proces te blijven koppelen 
aan vragen van welzijn, zingeving en nor
men en waarden. 

Vele normen van activiteiten kunnen dit 
proces bevorderen en intensiveren. Con
tacten op politiek topniveau ziJn nodig, 
maar zeker niet voldoende. Het overdra
gen van informatie en het scheppen van 
discussiemogelijkheden voor brede lagen 
van de bevolking, zullen nodig zijn. Wel
licht kan dit worden ondersteund door het 
meer systematisch inrichten van kadercur
sussen. Even belangrijk is dat met name 
de jongeren van Midden en West Europa 
meer contact met elkaar kunnen krijgen. In 
dit contact kan de gezamenlijke problema
tiek worden besproken. Voorop dient ech
ter te staan dat men elkaar leert verstaan, 
dat men van elkaar leert en dat er een 
groeiende bereidheid is om elkaar terzijde 
te staan biJ de moeizame evolutie die Mid
den, Oost en West Europa - gedeeltelijk 
samen. gedeeltelijk gescheiden- hebben 
te gaan Het 1s biJna zeker dat een intensie
ver contact op verschillende maatschap
peiiJke niveaus een stimulerende factor 
van betekenis is. niet aileen voor de ont
Wikkeling in Midden en Oost Europa maar 
evenzeer voor die van West Europa. 
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