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Europa 

Drs. A.M. Oostlander 

Europese risico's 

We moeten ons niet bltjven blind staren op 
natlonale verschetdenheid aileen. Mis
schien is het nag wei vee! be/angrijker dat 
we overheersing van de cu!tuur of het on
derwi;s door andere denkwi;zen (zoals de 
economische of politieke) voorkomen. En 
dat we ruim baan geven aan de doorwer
ktng van religteuze en levensbeschouwe
/tjke impulsen. 

Zo' n VIJftlen jaar gel eden had de eenwor
ding van de Nederlandse christen
democratie een zeer twijfelachtig 
perspect1ef. Er kon nog van alles misgaan 
en bovendien was het de vraag of er in
derdaad een karaktervolle begmselpartij 
u1t te voorschiJn zou komen. We vergeten 
snel, maar riskant was dat eenwordmgs
proces zeker. 

De Europese eenwording is ook zo'n 
riskante zaak. Sommige dmgen liggen wei 
vast - bijvoorbeeld de totstandkoming 
van de ene markt zonder bmnengrenzen 
- maar overigens is het de vraag of de 
Europese Gemeenschap wei aan de ge
rechtvaardigde ideal en van z' n stichters 
en aan gerechtvaardigde verlangens van 
de christen-democratie zal beantwoor
den. 

Onderwijs, cultuur, media 
BiJ de start van de EG hadden de voortrek
kers van toen - niet zo toevallig dat dat 

Chrrsten Democratrsche Verkennrngen 10/89 

vooral christen-democraten waren - de 
bedoeling om een echte supranationale 
overheid te stichten. Die overheid zou, ge
heel conform het beginsel van de subsidi
ariteit, die taken gaan verrichten die dena
ties afzonderlijk niet bevredigend volgens 
de normen van gerechtigheid en solidan
teit konden behart1gen. Men had toen de 
veil1gheid en het economisch herstel van 
West Europa op het oog maar meende te
vens dat de nieuwe overheid kon bouwen 
op gemeenschappelijke inzichten in de 
waardigheid van de menselijke persoon 
en op een gemeenschappelijke politieke 
cultuur. Misschien heeft men toen ook aan 
een overheid met een volledige politieke 
portefeuille gedacht, immers een even
wichtig overheidsbeleid kan aileen maar 
ontstaan als een reeks van belangen 
wordt afgewogen, als het rijk gescha
keerde Ieven geheel in het beleid 
weerspiegeld wordt. Politiek heeft name
lijk overal mee te maken al is haar bemoei
enis beperkt door het eigen mandaat van 
de overheid. 

Het Ieven kan niet verkaveld worden in 
sectoren die wei en die niet met de politiek 
van doen hebben. Elk levensterrein heeft 
een rechtsaspect. Onderwijs, economie 
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en gezondheidszorg moeten b1jvoorbeeld 
als terreinen van eigen aard worden er
kend, maar wetgeving is voor een goede 
gang van zaken op deze gebieden stellig 
nodig. Evenzo is niet vol te houden dat 
sommige sectoren wei en andere niet met 
Europese Gemeenschapspolitiek te ma
ken hebben. Toch wordt dat vaak aange
nomen, en ook binnen het subsidiariteits
denken valt die fout niet altijd op. Het IS be
langrijk om in te zien dat de samenhang 
van het Ieven verstoord of scheefgetrok
ken wordt als de politiek zulke onrealisti
sche verkavelingen doorvoert en hand
haaft. Politiek, en ook de Europese poli
tiek, raakt aile sectoren, maar iedere sec
tor op een andere manier. 

Het misverstand over de verkaveling 
van het Ieven heeft tot gevolg dat de EG 
naast de vele goede effecten die zij heeft, 
een weeffout vertoont die een nadelige in
vloed meebrengt voor die sectoren 
waarop naar veler mening de EG geen 
bevoegdheid heeft, noch behoort te heb
ben. De EG is gefixeerd op economische 
doelstellingen. Zij wordt op gezette tijden 
opgepept door ondernemerskringen. 
'Europa 1992' is een ideaal van het be
drijfsleven. De EG behandelt alles vanuit 
het criterium van het economisch nut. Oat 
is op korte termijn aardig voor het be
drijfsleven maar andere sectoren worden 
zo in een model geforceerd dat niet past. 
Het onderwijs heet dan 'een bedrijfstak', 
het gaat dan niet om ontplooiing van 
jonge mensen tot volwassen personen die 
toegerust zijn voor een veelzijdig patroon 
van verantwoordelijkheden, maar om in
vesteringen in human resources, om hu
man capital, zodat onze economie kan 
concurreren met Japan. Daarom moet 
meer schooltijd worden besteed aan wis
kunde, technische vakken en aan 
vreemde talen. Toepassingsgericht na
tuurlijk. Vakken die dan een veer moeten 
Iaten worden discreet verzwegen. Zo gaat 
het met het onderwijs als de Europese 
'Economische' Gemeenschap aileen met 
economie en niet met onderwijs te maken 
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heeftl Even slecht zou het gegaan zijn met 
het milieubeleid en de katalysatoren op 
automotoren als milieu n1et sinds kort als 
een terrein op zich was erkend waarop de 
EG een eigen bevoegdheid heeft. De ach
terstand die het milieubeleid vertoont 1s 
mede te wijten aan het lange t1jd ontbre
ken daarvan in de pol1tieke portefeullle 
van de Europese overheid. 

Er is een verband tussen 
individualisering in 
menselijke relaties en het 
afstand nemen van bijbelse 
motieven. Het gaat om een 
fundamenteel gebrek aan 
volwassenheid en om een 
onvermogen om 
duurzame, verplichtende 
bindingen aan te gaan. 

CDV 1988 nr. 4 

Even scheef is de situatie in de sector 'cul
tuur en media'. De EG voert hier een soort 
MKB-beleid. Het gaat over bescherming 
van auteursrechten en over bevordering 
van de Europese filmindustrie. Media zijn 
niet meer dan audio-visuele technieken 
die zo goed mogelijk economisch geex
ploiteerd moeten worden. Er wordt ge
sproken over handel in kunstvoorwerpen 
en over cultuurindustrie. Als de parallel 
naar Nederland zou worden doorgetrok
ken dan zou WVC kunnen worden opge
deeld over 'Verkeer en Waterstaat' (de 
media) en 'Economische Zaken' (de rest 
van de handel). Vanwege de fixatie op de 
markt raakt men geheel in de war als zo
iets als de bescherming van de prijs van 
boeken aan de orde is. Nogal logisch dat 
de EG geen innerlijk verweer had tegen 
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de onderwerping van culturele omroepen 
aan de econom1sche belangen van de 
multimediagiganten. 

Het is overigens waar dat cultuurbele1d 
gebaat is biJ een behandeling op breder 
vlak van de EG aileen. Oat neemt echter 
niet weg dat in de Europese Commissie en 
in de Europese Raden van Ministers on
derwijs en cultuur als zodanig door Euro
pese Commissarissen en Ministers verte
genwoordigd moeten zijn. Aileen zo kan 
worden voorkomen dat op deze terreinen 
aileen actle ondernomen wordt als dat 
past biJ het economisch nuttigheidsstre
ven. Niet aileen door voorschriften regelt 
een overheid het Ieven, maar ook door 
subsid1es. lnstellingen van onderwijs en 
cultuur !rappen daar maar al te gemakke
lijk in. De tijd is derhalve meer dan rijp voor 
de opname van een onderwijs- en van een 
cultuurparagraaf in de Europese Verdra
gen. Oat betekent niet dat de EG zich 
maar onbeperkt met deze terreinen be
moeien moet. In de eerste plaats erken
nen weals christen-democraten het eigen 
mandaat van de maatschappelijke ver
banden die bevoegd zijn om onderwijs 
aan te bieden of die verantwoordelijk ziJn 
voor culturele instellingen. Tevens z1en we 
op deze terreinen een grote verscheiden
heid aan stelsels en organisaties Natio
nale verscheidenheid is hier een ge
wenste zaak. Merkwaardig is dat over de 
levensbeschouwelijke versche1denheid in 
Europese documenten angstvallig ge
zwegen wordt, alsof zoiets als levensbe
schouwing niet bestaat. 

Het Europese middenveld 
Europeanisering moet op deze terreinen 
zeker niet primair of uitsluitend van de poli
tlek komen. De EG zou zelfs zeer aan ge
loofwaardigheld winnen als de onderwijs
organlsaties en de culturele instellingen 
zelf zich meer en meer als vormen van een 
Europees middenveld zouden aaneen
slulten. lndien er convergent1e van onder
wijsstelsels nodig IS dan kan die het best 
u1t het veld zelf opkomen. De EG hoeft ook 
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n1et aileen v1a nationale overheden met 
het onderwijs contact te onderhouden. Er 
zou best een Europees forum van onder
wijsorganisaties mogen zijn waarmee de 
EG rechtstreeks kan praten. Hetzelfde 
geldt voor de media en andere culturele 
instellingen. De paragrafen die hiervoor in 
Europese Verdragen opgenomen moeten 
worden zullen uiteraard de beperkte 
eigen invalshoek van de EG als suprana
tionale overheid moeten formuleren. De 
nationale overheden zullen op deze terrei
nen, conform het principe van de gesprei
de verantwoordelijkheid, het leeuwendeel 
van de politieke bevoegdheden behou
den. De EG is geen doel in zichzelf maar 
moet voor diverse vormen van nationaal 
beleid, bij toenemende internationalise
ring, voldoende ruimte garanderen. Er 
moet een sociaal en cultureel verant
woorde orde geschapen en gehandhaafd 
worden in onze zeer open internationale 
samenleving. De EG dient dat als haar 
taak te zien. Anderzijds past ons ook geen 
nationale kneuterigheid. De eeuwen door 
is binnen Europa van diepgaande cultu
rele beinvloeding sprake geweest. Men 
denke slechts aan de Katholieke (wereld-) 
Kerk, aan de Reformatie, de Verlichting, 
de christen-democratie (I) Bepaalde 
bouwst1jlen treffen we overal in Europa 
aan. De structuur van het onderwijs ver
toont tal van overeenkomsten van land tot 
land. Misschien is het nog wei belangrijker 
dat we overheersing door andere denkwij
zen (b1jvoorbeeld de economische of de 
politieke) voorkomen en ruim baan geven 
aan de doorwerking van religieuze en le
vensbeschouwelijke impulsen dan dat we 
ons blind staren op nationale verscheiden
heid aileen. Binnen de EG wordt culturele 
dominantie door bijvoorbeeld de USA als 
een acute dreiging opgevat. Bescher
mmg tegen wat van buiten de EG komt 
acht men aanvaardbaar of zelfs geboden. 
Toch is de vertoning van produkten van 
hoge culturele kwaliteit van buiten de EG 
mijns inziens te prefereren boven de aan
blik van een vercommercialiseerde Euro-
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pese middelmaat. Ook al floreert de bin
nenmarkt dan fraaierl 

Europese cultuurpolitiek zal, net als 1n 
eigen land, kwalitatief verschillen van eco
nomische pol1tiek. Deze laatste is gebaat 
b1j harmonisatie, standaardisatie van 
voorschriften en produkten, bij compet1tie 
waarbij de economisch sterkere wint. Cul
tuurbeleid beschermt en bevordert ver
scheldenheid; steunt hoogwaardige cul
tuurultingen die onrendabel ziJn; IS niet 
eenz1jdig uit op modernisering maar ook 
op bekend behoud van het oude. Cultuur
beleld behandelt kunst en monumenten 
niet aileen als toeristische trekkers met dus 
economisch nut EG-cultuurbeleid be
schermt de mogelijkheden om ook een 
nationaal cultuurbele1d te voeren en 
frustreert dat niet zoals nu soms. 

Het is verre van raadzaam om de in
compleetheid van de politieke portefeuille 
van de EG over het hoofd te z1en en mis
groei die onder andere de Nederlandse 
cultuur bedreigt te beantwoorden met 
machtsdenken; 'wij en Vlaanderen, sa
men sterker'. Hoe aantrekkelijk samen
werking met Vlaanderen ook is, deze 
neemt de economistische weeffout 1n de 
EG niet weg. Even misleidend IS de nog 
steeds opduikende stelling dat het ont
houden van bevoegdheden aan de EG 
nadelige invloeden vanuit Europa be
perkt. De gang van zaken nu toont duide
lljk aan dat vluchten voor Europa onzinnig 
is. We kunnen Europa op het goede spoor 
brengen en houden, niet door te remmen 
maar door de goede kant op te sturen. Dat 
is een houding die ook recht doet aan de 
verantwoordelijkheid d1e we in Europa 
voor elkaar hebben. 

Oost-West 
De verantwoordelijkheid voor anderen IS 

een wezenlijke veronderstellmg van het 
beginsel van de subsidiariteit. Daardoor 
kan het taboe van het nationaal eigenbe
lang worden doorbroken. Het voorkomt 
ook dat de EG als een in zichzelf besloten 
blok gaat fungeren. Niet aileen de Noord-
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Zuidverhouding is hier aan de orde maar 
ook onze mede-verantwoordelijkhe1d 
voor de ontwikkelingen 1n Midden- en 
Oost-Europa. Van d1e zijde wordt nadruk
keliJk gekeken naar de Europese Ge
meenschap d1e een enorm economisch 
en techn1sch potent1eel omvat en wellicht 
kan fungeren als een model van integratie 
en samenwerking van nationale staten. 
Voor GorbatsJOW was het een teleurstel
ling dat hij in JUii niet het Europees Parle
ment kon toespreken maar genoegen 
moest nemen met de Raad van Europa. 

Als er niets transcendents 
voor je is, waar haal je dan 
je normen vandaan? 

COV 1988 nr. 8 

Tot voor kort werd het aangaan van rela
ties tussen EG en Comecon op gelijke 
voet niet raadzaam geacht. Deze beide 
organen z1jn moell1jk te vergel1jken al was 
het aileen al vanwege de overheersende 
posit1e van de Sowjet Unie die binnen de 
Comecon formeel is vastgelegd. Meer na
druk op de Comecon betekende een on
derstrepmg van de afhankelijke posit1e 
van de staten in Midden Europa. Ook van
uit die Ianden zelf werd daartegen ge
waarschuwd. Naarmate de zelfstandig
heid van de Middeneuropese Ianden toe
neemt kan ook de Comecon van structuur 
veranderen en daardoor als gel1jke part
ner door de EG worden aanvaard. 

Bij de revolutionaire ontwikkelingen 
ginds bl1jkt meer en meer hoezeer de poli
tiek een monopolie van de communistl
sche part1j is geweest. Daarbuiten bestaat 
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heel weinig ervar1ng en kenn1s van be
stuurlljke aard die nodlg IS om een verant
woord alternatlef beleid te ontwerpen. Oat 
blijkt momenteel uit de voorstellen die 
Poolse delegat1es aan Westerse kringen 
doen. Het ziJn nog altiJd dezelfde ambte
naren die deze ontwikkeld hebben. Zij 
werken nog steeds vanu1t dezelfde inzich
ten en mtu1ties die Polen op een doodlo
pende weg brachten. 

In het Europees Parlement bestaat de 
idee dat het aanb1eden van parlementaire 
en politieke bestuurlijke stages wei eens 
even wezenlijk zou kunnen zljn als de reali
satie van management-cursussen voor 
bedriJfsleiders uit de zogenaamde socia
listische Ianden. Het doet overigens goed 
dat in de EVP-fractie op een goede norma
tieve manier over onze verantwoordelljk
heid voor Oost- en Midden-Europa ge
sproken wordt. Kwesties als deze zijn aan 
de orde in de Pol1tieke Commissie van het 
Parlement waarb1j de punten die niet in de 
sfeer van het vellighe1dsbeleid liggen voor 
een deel val!en onder de Subcommissie 
voor de Mensenrechten. De Oost-West re
latie wordt steeds mmder belast met 
defensie-pol1tieke problemen. De ontwlk
kelmg van intensieve relaties op maat
schappelljk en menselijk vlak behoort 
meer aandacht te krijgen. Evenals bij de 
ontwikkelmgssamenwerking past hier het 
stellen van voorwaarden aan het bele1d 
van de Ianden die op ons een beroep 
doen. De Westeuropese samenleving 
heeft daarbij een taak als stimulator van 
maatschappelijk-organisatorische pluri
formlteit ginds. Omvorming van een totali
tair systeem naar een waar de verschillen
de organisaties vrij en onafhankelijk staan 
ten opzichte van de staat en waar geen 
overheersende politieke partij bestaat, is 
gebaat biJ Westerse organisaties die naar 
soortgelijke partners op zoek gaan in 
M1dden- en Oost-Europa. Democratisch 
pluralisme, daartoe zal de perestroika 
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moeten le1den. Een samenleving van ver
antwoordelijke mensen. 

Het 1s jammer dat, onder invloed van het 
oude denken, en in pure reactie daarop, 
te veel hell wordt verwacht van een neo
kapitalisme dat de vnje mark! centraal 
stelt. De sociale markteconomie met z'n 
soc1ale stelsels is een humaner alternatief. 
De vraag hoe wij de Oosteuropeanen kun
nen helpen is veel moeilijker te beantwoor
den dan op het eerste gezicht l1jkt. Verza
meling van de in diverse Ianden be
staande kennis is broodnodig opdat onze 
inzet de gewenste vruchten afwerpt. Het 
Europees Parlement heeft specifieke be
voegdheden biJ de goedkeuring van inter
natlonale overeenkomsten en kan dus 
een sleutelrol vervullen in de vernieuwing 
van de Oost-Westrelaties. 

Tot slot 
Luisterend naar de baaierd van voorstel
len en problemen van zeer uiteenlopende 
aard welke in het Europees Parlement aan 
de orde komen verbaast men zich ener
ziJds over de reeks van zaken die bij de 
harmonisatie in de richting van de ene bin
nenmarkt behandeld worden. Anderzljds 
zijn er naast de reeds aangestipte diverse 
punten die op zichzelf van onmiddellijk 
zichtbaar principieel belang zijn, zo bij
voorbeeld de rechtspositie van slachtof
fers van criminaliteit, de positie van trans
seksuelen, de mensenrechtenschendin
gen in Panama, de problemen van de 
drugsbestrijding, de regeling van de vei
ligheid op de arbe1dsplaats et cetera, et 
cetera. Het is een geweldige uitdaging om 
samen met vele anderen hier aan een 
chnsten-democratisch antwoord te wer
ken. 
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