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In het Europees Parlement werken nationale vertegenwoordigers samen in zogenaamde 
Europese partijen die onder de vlag van Groen, Socialistisch, Liberaal of Christen-conser
vatief de meest uiteenlopende partijen herbergen. De PvdA heeft te kampen met het Europa
standpunt van Labour, D66 ziet sommige liberale collega's zich tot conservatief ontplooien 
en GroenLinks moet zich verhouden met enkele wel zeer radicale collega's. Het CDA zit zelfs 
in de onmogelijke positie dat ze moet samenwerken 
met de Britse conservatieven, Berlusconi en de 
Oostenrijkse ÖVP, coalitiepartner van Jörg 
Haider. Zelfs de grootste CDA-hater .ziet dat 
elke vergelijking tus~en onze christende-
mocraten en deze partners mank gaat. 
Op papier zijn al die groenen, rooien, 
blauwen en christenen-democraten 
dan wel verwant, in de praktijk zijn 
de verschillen diep en ongelukkig. 
Daarnaast worden fundamentele 
debatten over regionale, culturele 
en sociaal-economische problemen 
tussen de verschillende gebieden 
nauwelijks gevoerd. De oorzaak ligt 
in het waanidee dat in Europa 'alles 
met z'n allen' moet en dat je met klei
nere of regionale coalities van partijen 
niets klaarspeelt. 

Het is noodzakelijk dat de Europarlemen
tariërs zich van dit idee losmaken en slechts 
gaan samenwerken met reëele geestverwanten. Al-
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leen zo kunnen ze fundamenteel werken aan Europese kieslijs-
ten en verkiezingsprogramma's. Partijen als het Oostenrijkse Burgerforum, het Deense 
Radikal Venstre en de Britse Liberal Democrats, bijvoorbeeld, zijn niet alleen formeel 'zus
terpartijen' van D66, ze zijn het ook in woord en gebaar. Deze sociaal-liberale partijen moe
ten hun tijd niet verdoen door zich intern te laten afremmen door conservatief-liberalen als 
de VVD maar hun eigen weg gaan en de agenda bepalen. Europese samenwerking moet 
gestoeld zijn op reëele noodzaak en affiniteit. Alleen dan kan de Europese kiezer zich her-
kennen in Europese politici. 
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