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Grenzen verleggen 

Het klonk nog wat aarzelend die eerste 
gelegenheid, waarop het CDA naast de 
natlonale politiek ook Europa ter discussie 
stelde. Een EVP-Iied op de wijs van het 
prachtige Beethoven-lied 'Aile Menschen 
werden Bruder . .. '(ik ga er maar van uit, 
dat Bruder hier ook Schwester impli
ceertl'). De keuze voor een dergelijk lied 
verplicht. Vandaar de vraag hoe wij dit 
Aile Menschen werden Bruder' straks in
houd gaan geven. Vatten wij het exclusief, 
Europees, op of is onze blik breder en ver
leggen w1j 1n 1992 onze grenzen daadwer
kelijk, zodat Aile Menschen Bruder wer
den? 

1992 
De heellangzaam op gang gekomen trein 
van de Europese eenwording begint nu 
e1ndei1Jk vaart te krijgen. Sinds de street
datum 1992 IS vastgelegd, is de bezinning 
op de gevolgen van het wegvallen van de 
Europese binnengrenzen aanmerkelijk 
gemtensiveerd Niet Ianger is 'Europa' 
een zaak van slechts een kleine groep po
litiC! die in Brussel en Straatsburg hobby
lsme bedrijven. In brede lagen van de sa
menlevlng, maar nog vooral in het econo
mlsche deel daarvan, begint de Europese 
hor1zon te gloren. Met dit economische 
voordeel voor Europa wordt de Europese 
gedachte zelf 'verkocht' door het ministe
ne van Bu1tenlandse Zaken in een recente 
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folder. Europa aileen omdat het voordelig 
is en makkelijker om binnen Europa te rei
zen of te verhuizen? 

Voor ons werelddeel zal 1992 vooral 
een bijzonder jaar zijn, omdat grenzen 
verlegd gaan worden. Werd het eerste 
deel van de twintigste eeuw in Europa ge
kenmerkt door (wereld-)oorlogen, tijdens 
het tweede deel van deze eeuw zijn wij 
langzaam naar elkaar toe gegroeid. En 
dat niet aileen op basis van een gezamen
lijke economische inspanning. Maar het 
'Aile Menschen werden Bruder' kan eerst 
dan echt gerealiseerd worden, wanneer 
wij onze grenzen verder verleggen. De 
eenwording van Europa is een prima 
zaak, wanneer het niet tevens einddoel, 
maar slechts tussenstap naar het 'Aile 
Menschen werden Bruder' is. Het nieuwe 
EVP-programma geeft indicaties in die 
richting: 'er moet geen Europa met hoge 
muren komen, protectionisme wordt afge
wezen. De gemeenschap mag zich in 
geen geval voor de rest van de wereld af
sluiten.' Het zal een goede zaak zijn, wan
neer deze EVP-voornemens in Europees 
beleid worden omgezet. De verhoudin
gen met het Oostblok en met de Derde 
Wereld kunnen niet verbeteren door een 
verschuiving van de Europese binnen
grenzen, wei met een daadwerkelijke ver
legging van die grenzen. De ontwikkelin
gen in Midden en Oost Europa en de 



rampzalige situatie in vele ontwikke
lingslanden geven aile reden om het ver
leggen van de Europese grenzen te be
zien vanuit het perspectief van 'Aile Men
schen werden Bruder'. 

1992 
Er is een tweede reden waarom 1992 een 
belangrijk jaar wordt. Het is dat jaar im
mers 500 jaar geleden, dat Columbus het 
Amerikaanse continent 'ontdekte'. Co
lumbus en zijn mensen hebben toentertijd 
grenzen verlegd. Zij waren de voorlopers, 
grondleggers van de hedendaagse ver
deling in de wereld. In hun kielzog maakt 
de kerk in Latijns Amerika zich op om op 
grpotse wijze 500 jaar christendom te vie
ren. Helaas is dat ook nu nog niet voor aile 
(Latijns-)Amerikanen reden tot vreugde. 
Met name de afstammelingen van de oor
spronkelijke bevolking, ooit door de Euro
pese kolonisten geminiseerd, maken zich 
niet op voor de viering van 500 jaar 
christendom, maar, hoewel de meesten 
wei christenen zijn, bereiden zij zich voor 
op de viering van 500 jaar Verzet ('re
sistence'). 1992 wordt derhalve voor de 
bewoners van het Amerikaanse continent 
een viering met een dubbele betekenis. 
Oat legt niet aileen een claim op de Ameri
kaanse samenlevingen, maar verplicht 
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ook ons Europa, vanwaar uit indertijd de 
grenzen verlegd werden. 

Het zou ons sieren, indien wij in 1992 
niet aileen de Europese binnengrenzen 
verleggen. Wanneer wij de lessen trek
kend uit ons (koloniale) verleden, met be
houd van de positieve kanten, nu niet op
nieuw in economisch imperialisme blijven 
steken. Wanneer wij verder kijken, dan 
ons economisch belang op korte termijn. 
De in de EVP verenigde christelijke par
tijen zouden aan een dergelijk Europa in 
mondiaal perspectief mede vorm moeten 
geven. Het EVP-programma geeft daar
toe een aanzet, maar moet verder uitge
werkt worden. Die uitwerking zou bij voor
keur samen met onze 'Bruder' van buiten 
Europa vorm gegeven moeten worden. 
Pas als dat het geval is krijgen de uit
gangspunten van het EVP-programma 
- verantwoordelijke samenleving en 
menselijke waardigheid - daadwerkelijk 
gestalte. 1992 is dan een jaar waarin gren
zen werkelijk verlegd worden, waard om 
te vieren. Dan krijgt het 'Aile Menschen 
werden Bruder' echt inhoud. 
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