
Europa 

Het Europese noord/ 
zuid-probleem 

door dr. K.J. Hahn 

Harde werkelijkheid is de splitsing van Europa in een 
welvarend en in een sterk achtergebleven dee!. Dit schrijft 
dr. Hahn. Deze kloof zal in de komende jaren aileen maar 
grater worden. Het is een bijna drama tisch probleem, 
waar de EG zich niet aan kan onttrekken. 

Dr. K. J. Hahn (1912) was tot 1983 
plaatsvervangend secretaris-generaal 
van de Europese Unie van Christen
Democraten te Rome. 

Met de toetreding van Spanje en Portugal 
heeft binnen de Europese Gemeenschap de 
tegenstelling tussen noord en zuid een 
nieuwe en verscherpte actualiteit verkregen. 
Haar ernstig, ja zorgwekkend karakter werd 
in de afgelopen jaren rneestal onderschat of 
de discussie daarover verrneden. In werke
lijkheid gaat het hier orn een probleem dat 
de verdere, ook politieke integratie van Euro
pa niet aileen in moeilijkheden, ja in gevaar 
kan brengen, als er niet krachtiger inspannin
gen ondernornen worden, zowel door de 
bevoegde organen van de Gerneenschap 
zelf als door de regeringen van die lidstaten 
die over meer rniddelen beschikken dan de 
minder bedeelde staten en gebieden van de 
Gemeenschap. Het klinkt alarrnerend, het is 
het echter niet. De feiten spreken een zeer 
duidelijke taal: de noordelijke, sterk gein
dustrialiseerde Ianden van de Gerneenschap 
met uitzondering van lerland en gebieden 
zoals Noord-lerland, Wales en Schotland 
hebben een welvaartspeil bereikt dat aan
zienlijk hoger ligt dan dat van de hoofdzake
lijk agrarische Ianden en gebieden zoals 
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Griekenland, Zuid-ltalie, Spanje en vooral 
Portugal. Dit niet aileen: de verschillen tus
sen noord en zuid zijn in de laatste jaren juist 
door de voortschrijdende integratie grater 
geworden en zullen in de komende · jaren 
nog groeien. 
Als over een Europa van de 'deux vitesses' 
gesproken wordt, van de politieke eenwor
ding, wordt over het hoofd gezien dat de 
splitsing van Europa in een welvarend en 
een sterk achtergebleven deel een harde 
werkelijkheid vormt. Enkele jaren geleden 
hebben de Franse socialisten openlijk 
gesproken van de noodzaak dat de Zuideu
ropese sodalistische partijen intensiever 
rnoeten sarnenwerken teneinde vanuit het 
glacis van de arrnere, agrarische gebieden 
van Zuid-Europa een krachtiger progres
sieve politiek te ontwikkelen dan de meer 
gematigde socialistische partijen uit de rijke 
Ianden van Noord-Europa. Mitterrand heeft 
destijds, nog voor hij aan het hoofd van de 
staat stond, daarorn voor het eerst de Zuid
europese socialistische partijen bijeengeroe
pen om hun politiek in dit deel van Europa 
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nader te bepalen. Eenmaal Frans staats
hoofd, leek hem de samenwerking met de 
Bondsrepubliek van groter belang te zijn. 
lntussen is het echter een typerend feit dat in 
Griekenland, ltalie en Spanje een socialist 
aan het hoofd van de regering staat en in 
Portugal een socialist staatshoofd is. Het is 
dan bijna logisch dat het sociaal-economi
sche niveauverschil in de politieke werkelijk
heid tot uitdrukking komt. 
Terecht werd na de toetreding van Spanje 
en Portugal tot de Europese Gemeenschap 
gesteld dat het politieke gewicht van de EG 
zich nu meer naar het zuiden verplaatst 
heeft. Daarbij komt dat de Midde!landse Zee 
in haar geheel het centrum van zware 1nter
nat1onale spanningen, conflicten en oorlogs
handelingen werd die Europa rechtstreeks 
raken. De militaire en politieke aanwezigheid 
van de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten 
zal Europa in de toekomst nog meer dwin
gen erover nate denken, welke invloed het in 
dit gebied kan uitoefenen. Tot nu toe is deze 
1nvloed uitermate beperkt. Dit is paradoxaal 
als men ziet met welke belangstelling de 
Ianden rond de Middellandse Zee die niet tot 
de Gemeenschap behoren, de ontwikkeling 
en zuidelijke uitbreiding van de Gemeen
schap volgen en hoe Marokko bij voorbeeld 
nog steeds hoopt een bijzondere status als 
geassocieerd lid van de Gemeenschap te 
verwerven. Het is dus uitermate belangrijk 
nate gaan, in welke situatie zich de Europe
se Gemeenschap juist ten aanzien van haar 
grater geworden zuidelijk deel bevindt. 
In een zeer waardevolle studie over dit gehe
le complex van de feitelijke situatie van de 
zuidelijke gebieden van de Europese Ge
meenschap met inachtneming ook van de 
randgeb1eden in lerland, Noord-lerland, Wa
les en Schotland zijn aile gegevens te vinden 
die voor een juiste beoordeling noodzakelijk 
zijn en die 1nderdaad tot de grootste be
zorgdheid aanleiding geven. 
Het christen-democratische lid van het Eu
ropese Parlement Hans-Gert Pottering van 
de CDU en de secretaris van de Commissie 
voor regionale politiek en ruimtelijke orde
ning van het Europese Parlement Frank 
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Wiehler hebben in een beknopte brochure 
'Die vergessenen Regionen' (met een voor
woord van oud-president van het Europese 
Parlement Emilio Colombo, Hannover 1983) 
niet aileen aangetoond hoe groot de kloof 
tussen noord en zuid vooral ook door de 
zuidelijke uitbreiding geworden IS, zij geven 
ook exacte cijfers aan waaru1t blijkt dat deze 
kloof hoogstwaarschijnlijk in de komende 
jaren aileen maar nog grater wordt. De split
Sing in Europa is er al volgens hun conclusie. 
In deze hoofdzakelijk agrarische Ianden van 
Zuid-Europa is het percentage van werken
den in de landbouw ook vandaag nog bui
tengewoon hoog. In de Gemeenschap ging 
het percentage van werkenden in de iand
bouw stelselmatig achteruit: in 1958, toen 9 
staten lid van de EG waren, bedroeg dlt 
percentage 18%, in 1980, bij 10 lidstaten 
nog maar 8%, vandaag is het al minder dan 
6%. In Griekenland en Portugal zijn het ech
ter 30%, een situat1e zoals in verschillende 
Europese Ianden v66r de tweede wereldoor
log. Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
werkloosheid: in 1982 was de doorsnee
werkloosheid in de Europese Gemeenschap 
9,9%, in Zuid-ltalie tussen 16 en 26%, 1n 
Noord-lerland 1 9,4%, plaatselijk zowel in 
Zuid-ltalie als in Noord-lerland boven de 
40%. In het hoofdstuk met de titel 'Die Spal
tung Europas hat bereits begonnen' leest 
men dat in 1 970 een inwoner van Hamburg 
viermaal zo veel verdiende als een Siciliaan, 
acht jaar later was dit al 6 keer zo veel. In 
1970 verdienden de inwoners van Zuid-ltalie 
en lerland slechts 33% van hetgeen een 
inwoner van de Noordduitse steden ver
diende, in 1978 was het slechts 25% en 
begin van de negentiger jaren zullen de in
woners van lerland en Sicilie slechts 14% 
verdienen van hetgeen een EG-burger 1n 
Parijs, Brussel of Berlijn verdient. Neemt men 
in deze berekening ook nog Griekenland, 
Portugal en Spanje op, dan is volgens een 
schatting de verhouding tussen het inkomen 
in het noorden en in het zuiden in 1982 1 :18; 
en in 1992 zal het 1:20 ziJn. 
De auteurs van de studie komen dan ook tot 
de conclus1e dat 'een gemeenschap met 

Chnsten Democrat1sche Verkenn1ngen 1 0/86 



Europa 

een dergel1jk verval in de ontwikkeling eco
nomisch nauwelijks nog te besturen is. De 
politieke en economische belangen van haar 
burgers moeten noodzakelijkerwijs tegen el
kaar botsen en in toenemende mate tegen 
elkaar gencht z1jn'. Gevolg: de discuss1e om 
wederinvoering van douane-bepalingen en 
om de beperking van de vrije handel binnen 
de Gemeenschap 'zal in de toekomst aan 
scherpte toenemen'. 
Er ligt dus een gevaarl1jke dynam1ek, een 
uitermate zorgwekkende beweging 1n de si
tuatie die volkomen in strijd is met de oor
spronkelijke doelstelling van de Gemeen
schap zoals die 1n artikel 2 van de Verdragen 
van Rome IS vastgelegd. Daar wordt uitdruk
kelijk gezegd dat het de taak van de Ge
meen3chap is, door de oprichting van een 
gemeenschappelijke markt en de geleidelijke 
aanpassing van de econom1sche politiek van 
de lid-staten 'een harmonische ontwikkeling 
van het econom1sche Ieven binnen de Ge
meenschap' te bevorderen. Het tegendeel is 
het geval. 

Er ZIJn natuurl1jk heel veel oorzaken voor 
deze gang van zaken aan te geven: aller
eerst leveren de Verdragen van Rome geen 
Jundische bases voor een gemeenschappe
lijke regionale pol1tiek. De auteurs vragen 
zich af, of de vaders van de Europese inte
gratle dit gewoon vergeten hebben. Op deze 
wijze ligt een groat deel van de verantwoor
delijkheid bij de nationale regeringen die in 
een dergelijke situatle vooral aan de eigen 
belangen en noden denken. De objectiviteit 
eist echter dat in de betrokken Ianden, vooral 
als ze sterk central1stisch gestructureerd zijn, 
de lokale organen, de sociale organisaties 
etc. niet voldoende 1ngeschakeld worden en 
daardoor ook een soort 'democratie-deficit' 
in de regionale politiek ontstaat. 
Terecht wiJzen Pottering en Wiehler erop dat 
deze problemen niet door de landbouw
politiek, maar door een omvattende regiona
le politiek opgelost moeten worden. Het Eu
ropese Garantie-Fonds voor de landbouw is 
daartoe niet geroepen en n1et in staat. En het 
Regionaal Fonds van de Gemeenschap is te 
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bescheiden opgezet. Oit Fonds moet in het 
Iicht van de globale ontwikkeling van de 
Gemeenschap worden herzien. Want het 
druist tegen de zin, de doelstelling en de wil 
van degenen in die de Europese integratie 
wensen, dat noord en zuid van Europa, de 
rijke, ge':'ndustrialiseerde gebieden en de 
randgebieden in het zuiden en het westen 
steeds meer uit elkaar groeien en de Ge
meenschap dreigen te verzwakken. Op de 
Politieke Unie aandringen en de kloof tussen 

' Het uiteengroeien van 
Noord en Zuid druist in 
tegen de wil tot 
integratie. ' 

de arme en de rijke Ianden in Europa Iaten 
groeien, is een politiek op dubbel spoor die 
Europa noodlottig kan worden. En gezien 
het hier vooral landbouwgebieden betreft, is 
een van de eersten die onder deze ontwik
keling te lijden hebben die Europese Com
missaris die dit departement beheert! 
Het zuiden van Europa- door Churchill in de 
laatste oorlog de 'zachte buik van Europa', 
dus het meest kwetsbare gedeelte ge
noemd,- verdient verhoogde aandacht ook 
in het kader van de verhoudingen met de 
overige oeverstaten van de Middellandse 
Zee die niet lid van de Gemeenschap zijn. 
Niet zonder redenen stelt de lsraelische re
gering nadrukkelijk vast dat Europa, in casu 
de Europese Gemeenschap praktisch geen 
invloed in dit deel van de wereld heeft; tege
lijk sprak premier Peres bij zijn recent bezoek 
aan Rome opnieuw van de noodzaak van 
een soort Marshall-plan voor het Midden
Oosten, teneinde door economische hulp 
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bijv. aan Syrie, Israel en Jordanie een con
crete en doeltreffende bijdrage tot de pacifi
cering te leveren. Het is dan ook aileen maar 
toe te juichen dat minister Van den Broek in 
Tunesie besprekingen met Arabische per
soonlijkheden voerde, namens de ministers 
van de twaalf lid-staten van de EG, om de 
concrete belangstelling van de Gemeen
schap voor een vreedzame en rechtvaardige 
ontwikkeling in het gebied van de Middel
landse Zee en het Midden-Oosten te doen 
blijken. 
Het is dan ook geen toeval dat juist nu een 
gezaghebbende specialist van de ontwikke
lingspolitiek en de problemen rond de Mid
dellandse Zee, de Fransman Jean-Fran<;;ois 
Drevet, zich tot tolk maakt van de Ianden van 
het zuiden en het oosten van de Middelland
se Zee, van Marokko tot Turkije, die de ge
volgen van de zuidelijke uitbreiding van de 
Gemeenschap vrezen (Jean-Fran<;;ois Ore
vet: 'La Mediterranee, nouvelle frontiere pour 
I'Europe des Douze?' Editions Karthala, Pa
rijs). Drevet voorziet dat de zuidelijke Ianden 
van de Europese Gemeenschap in de naas
te toekomst van hun lidmaatschap in de EG 
zullen profiteren en economisch en industri
eel zo sterk worden, dat de kloof tussen 
Europa en de arme Ianden aan de overkant 
van de Middellandse Zee aanzienlijk ver
groot wordt. Met de voorzienbare politieke 
gevolgen van dien. Hij ziet hierin dan ook het 
motief van het streven van Marokko, dichter 
aangesloten te worden bij de Europese Ge
meenschap. 
Het is hier niet de plaats om over de beteke
nis van Spanje en Portugal voor de verdere 
ontwikkeling en verdieping van de betrekkin
gen van de Europese Gemeenschap met 
Latijns-Amerika te spreken. De beide nieuwe 
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lid-staten zullen hun traditionele banden met 
het Latijns-amerikaanse subcontinent in de 
toekomst zeker kunnen gebruiken voor een 
nauwer contact tussen Europa en Latijns
Amerika op velerlei gebieden. Maar ook in dit 
kader komt het erop aan dat de Gemeen
schap allereerst met de grootst mogelijke 
energie ernst maakt met het 'Middellandse 
Zee-Pian' dat door de resolutie van het Eu
ropese Parlement van februari 1982 aan de 
Raad werd voorgelegd en dat een globale 
aanpak van de problemen van de zuidelijke 
lidstaten omhelst. Het is voor de toekomst 
van de Gemeenschap, ook haar politieke 
cohesie en haar internationale positie en in
vloed op de vrede in dit deel van de wereld 
van beslissend belang. 
Deze uitdaging aan de Gemeenschap treft 
haar in een bijzonder ongunstig ogenblik: na 
een periode van overdreven welvaart, waarin 
de gelndustrialiseerde Ianden van het Noor
den, Noord-ltalie incluis, boven hun stand 
geleefd hebben, zijn deze Ianden juist nu tot 
ingrijpende bezuinigingen gedwongen, om 
tenminste de essentiele verworvenheden 
van de sociaal-economische vooruitgang te 
bewaren. En juist in deze uiterst delicate fase 
-die aile regeringen van West-Europa, con
servatieve, christen-democratische en soci
alistische, in gelijke mate treft - vragen de 
oude en de nieuwe Zuideuropese lid-staten 
van de Gemeenschap naar het hogere peil 
van hun noordelijke partners opgetrokken te 
worden. Het is een bijna dramatisch dilem
ma - waaraan zich de Gemeenschap niet 
door immobilisme kan ontrekken. Er hangt 
voor geheel Europa te veel van af. 
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