
Idee • april 2004 • Thema: De grenzen van Europa. pagina 33 

De grenzen aan de 
Brusselse medi'a 
De media kunnen er niet veel aan doen dat Europa nauwelijks leeft bij de mensen. 
Dat de eenwording zo weinig aanspreekt heeft meer met de ontoegankelijke aard 
van het 'product' te maken dan met communicatie. Europa heeft nu eenmaal gee~ 
charisma en is niet sexy. De Europese Unie is tot nu toe ongetwijfeld succesvol 

. geweest, maar vooral op terreinen die de verbeelding van de burger nauwelijks 
raken. Omgekeerd heeft zij weinig succes geboekt op terreinen die de verbeelding 
van de burger wel raken. 

DOOR EPPO JANSEN 

Europa is op dit moment nog niet veel meer dan een markt. Zoals de oud-voorzitter van de 
Europese Commissie Jacque Delors placht te zeggen: "Je kunt niet ve'rliefd worden op een 
markt." De vele regels die de EU in het leven heeft geroepen, hebben het goed functioneren van 
die markt mogelijk gemaakt, maar ze hebben geen hartstochten los gemaakt. Als de gemeen
schap nieuwe regels vaststelt voor de samenstelling van cac:;ao, is dat van belang voor de eco
nomie van een aantal 'ontwikkelingslanden, de haven 'van Amsterdam (belangrijkste cacaohaven 
van de wereld) en de voedselsector binnen de EU. Daar volgt men de ontwikkeling op de voet 
met intensieve activiteiten van lobbyisten bij de Europese Commissie, de Raad van Ministers 
en het Europees Parlement. De vakpers. zal er stellig gedetailleerd over schrijven. Maar buiten 
de sector zullen maar weinig mensen zich druk maken over deze problematiek, afgezien mis
schien van een filnatieke Iiefhebb~r van bonbons. Niet anders is het bij de rijtijdenregeling 
voor het wegvervoer, de veiligheid op de arbeidsplaats of de ammoniakvervuiling in de land: 
bouw. De media gaan er vanuit dat dit voor de gemiddelde lezer saaie onderwerpen zijn en 
zullen er terughoudend of helemaal niet over berichten. 

Referentiekader 
Welk Europa zou de burger echt raken? Dat zou een Europa zijn dat succesvol is in de aan

pak van de internationale criminaliteit (inclusief terro~isme) en voor meer veiligheid.op straat 
zorgt. Dat zou een Europa zijn dat een succesvolle vredesoplossing aandraagt voor het 
Midden-Oosten of weet te voorkomen dat stammen in Afrika elkaar bijna uitroeien. Dat zou 
een Europa zijn dat een fatsoenlijke gemeenschappelijke aanpak van immigratie, asielzoekers 
en vluchtelingenstromen tot stand brengt. Zo'n Europa zou zichzelf verkopen en vanzelf zijn 
weg vinden in de media. Dit Europa bestaat echter nog slechts in rudimentaire vorm. Nog 
steeds is er sprake van een politieke dwerg naast de economische reus. Waarom gaat de 
samenwerking hier zo veel moeilijker dan bij de markt? Omdat het hier veel meer moeite kost 
soevereiniteit af te staan aan Europa. Het win-win effect dat de markt kenmerkt en meerder
heidsbesluiten toelaat, is hier minder evident. Uiteenlopende opvattingen over solidariteit, te 
nemen risico's ; Europa's plaats in de .wereld en geloof in eigen superioriteit vormen obstakels 
die ook het opgeven van het vetorecht lastig maken. Het Europa waar je graag naar zou kijken 
op de buis of over zou lezen in de krant ontbreekt grotendeels. 
Voor zover Europa wel bestaat zit er een hoop mist tussen het beslUitvormingsproces en de' 
purger. Dat het bij dat proces grotendeels om vreemde meneren en mevrouwen gaat, die meer 
dan vijftig procent van' onze regelgeving bepalen, werkt vervreemdend. Daarnaast is de 
Europese beslul~vorming weinig doorzichtig en ook niet altijd democratisch. Het samenspel 
van Raad, Commissie en Europees Parlement is anders dan de burger thuis gewend is . De tradi
tionele machtenscheiding (Montesquieu) is afwezig. Het ontbreekt aan een gemakkelijk herken
baar, open speelveld waar je meteen kunt zien wie de goals maakt. Het drama zo het al bestaat 
blijft verscholen. 
Voor de herkenbaarheid van het proces is de afwezigheid van overeenstemming over het eind
doel van de integratie een bijkomend probleem. De burger mist een referentiekader. Het zou 
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de burger aanzienlijk helpen indien de 
media zouden kunnen melden wat vandaag 
in Brussel is overeengekomen en hoe dat 
vorm krijgt. Zolang de lidstaten echter de ' 
filosofie van 'we zien wel waar we uitkomen' 
blijven huldigen, 'kun je van de burger moei
lijk veel betrokkenheid verwachten. 

Rug naar Europa 
Media zijn geen sociale instrumenten ter 

verheffing van de öurgers. Zij kunnen het 
moeilijk stellen zonder een reeds bestaand 
engagement van lezer of kijker waaraan zij 
kunnen appelleren. Zo'n engagement zou op 
ga'ng gebracht kunnen worden indien de 
Europese eenwording op school haar plaats 
zou krijgen in de vaderlandse geschiedenis. 
Daaraan ontbreekt het grotendeels. Ook dat 
m~akt dat de integratie vooral 'buitenland' is 
en iets voor specialisten. Dat dwingt de 
media voortdurend tot uitleg. Journalistiek 
gezien is dat vaak weinig 
aantrekkelijk, maar wel 
onvermijdelijk, willen de 
geserveerde brokken een 
beetje hapklaar zijn. ' 
Telkens moet het schep-

ministers die de trappen op schieten van 
een kil gebouw zijn niet erg aanlokkelijk. 
Toch zijn er andere beelden denkbaar om te 
ondersteunen wat in Europa gaande is . 
Indien je bereid bent uit te leggen wat de 
gevolgen zullen zijn van de te nemen beslui
ten, zijn er zo toch heus wel aanspreekbare 
aanknopingspunten voor de tv-kijker. Daar 
is echter een kennis 'en diepgang inzake' 
Europa voor nodig die op de bureauredac
ties in Hilversum meestal ontbreekt. Lang 
heeft men er volhard in een provincialisti
sche houding van 'dat interesseert to'ch geen 
hond'. Dat het ook anders kan en allerminst 
hoeft te leiden tot vervelende programma's 
is vaak bewezen door de Britse en Duitse 
televisie. Juist omdat de belevenis van 
Europa voor de burger voornamelijk plaats 
heeft via de media, is het voor de toekomst 
misschien toch goed te wijzen op mogelijke 
verbeteringen. 

Mankracht 
Naarmate een nog groter 

percentage van de regelge
ving uit Brussel komt zul
len de media hun aantal 

pingsverhaal van de EU er 
weer worden bijgehaald. 
Kunstgrepen worden 
gehanteerd, waarbij de 
Europese Commissie voor 
het gemak wordt ve~heven 

De burger mist een 

referentiekader 

correspondenten in de 
Belgische hoofdstad verder 
moeten uitbreiden. 
Ongetwijfeld is nu sprake 
van een overbelichting van 

tot 'het dagelijks bestuur 
van de EU'. 
Kijk je nu naar hoe de 
media hun taak tot nu toe 
hebben vervuld, dan kun 
je vaststellen dat de geschreven pers in het 
algemeen de EU-agenda redelijk heeft bijge
houden, zij het vaak op een wat plichtmati
ge wijze. Wel lijkt er soms. onevenredig veel 
aandacht te zijn voor onderwerpen waar de 
menselijke factor het wint van de zakelijke 
inhoud. Denk aan mevrouw Cresson en haar 
tandarts , denk aan de declaraties van de 
Europarlementariërs, de uitlatingen van 
brokkenpiloot Prodi, de vele schandalen met 
olijfgaarden, vleesexporten enz. Deze aan
dachtsverdeling overheerst tegenwoordig 
ook waar het gaat om de binnenlandse 
berichtgeving, maar valt in Europa mis
schien eerder op door het scherpe contrast 
~et de gewoonlfjk vaak grijze nieuwsgaring. 
Vergeleken met de geschreven pers heeft de 
televisie, althans In Nederland, meestal met 
de rug naar Europa gestaan. Het is waar dat 
de integratie niet fotogeniek is. Beelden van 

het Biimenhof en een 
onderbelichting van 
Brussel. In Den Haag zijn 
rond de tweehonderd vijf
tig journalisten bezig met 
parlement, regering en 

departementen. In Brüssel zijn ruim dertig 
Nederlandse correspondenten actief, die 
zich meestal ook nog met de NAVO en België 
zelf bezig moeten houden. Kwaliteitskranten 
worden meestal maar dOor twee personen 
vertegenwoordigd. Geen wonder dat zij 
daardoor zelden tijd hebben zich op origine
le , creatieve wijze in te graven in het soort 
thema's waarvoor op het Binnenhof een heel 
team kan worden vrijgemaakt. Zo zijn inter
views met de belangrijkste actoren in het 
EU-krachtenveld betrek~elij-k zeldzaam. 
Achtergrondverhalen die met voorbeelden 
uitleggen waar het bijvoorbeeld bij de wer
king van de interne markt aan schort of 
waarom een effectieve Europese defensiesa
menwerking zo moeizaam van de grond 
komt, ontbreken veelal. 
Opmerkelijk is dat geen enkel Nederlands 
medium een correspondent heeft die zich 
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louter met het Europees Parlement bezig
houdt. In het verleden werd vaak gemeend 
dat de nieuwswaarde van dit orgaan gering 
was. Tegenwoordig heeft het EP bij ongeveer: 
tachtig procent van de Europese regelgeving 
evenveel te vertellen als de Raad van 
Ministers. Dat wil zeggen dafbeide organen 
het recht van veto hebben "en er samen uit 
moetèn zien te komen (de conciliatieproce
dure) als hun standpunten botsen. Daarom 
o'ok zijn talrijke en machtige lobby's voort
durend actief bij het Ep. Deze hebben op 
hun terrein meestal een enorme kennisvoor
sprong op de in Brussel vertegenwoordigde 
media op een wijze die op het Binnenhof 
ondenkbaar is. Vaak zullen de door het EP 
beoogde amendementen technisch van 
karakter zijn en daardoor niet spectaculair. 
Maar het zijn wel amendementen die 350 
miljoen Europeanen (en na de uitbreiding op 
1 mei nog veel meer) beïnvloeden en van 
grote invloed zijn op de werking van hun ' 
interne markt. Voor een correspondent die 
het werk in EP E:n met name in zijn 
Commissies goed volgt, komt er stellig veel 
boven water wat althans voor een deel vim 
de lezers belangwekkend is. Het grote pro
bleem zijn natuurlijk de kosten. Een buiten
landse correspondent is veel en veel duur- , 
der dan een redacteur op de nationale 
redactie. Toch zullen de media zich moeten 
oriënteren op een andere indeling van te 
maken kosten gezien het toenemende 
belang van Europa. 
Een niet oplosbaar probleem blijft natuurlijk 
dat er wel Europese besluiten zijn, maar 

geen Europese media. Correspondenten in 
Brussel hebben allemaal de begrijpelijke nei
ging het nieuws te benaderen van uit een 
nationale invalshoek. Centraal daarin staat 
gewoonlijk het relaas van de eigen bewinds
lieden of parlementariërs. Deze hebben 
meestal de neiging voor zichzelf een helden
rol op te eisen en het optreden van tegen
standers te bagatelliseren. Daardoor ontstaat 
vaak een vertekend beeld van wat zich heeft 
afgespeeld. Wie de krantenverslagen uit de 
vijftien verschillende EU-lidstaten van een 
en dezelfde vergadering vergelijkt, zou 
soms kunnen denken dat het telkens om en 
andere bijeenkomst gaat. Het zou zinvol 
zijn hier naar een ruimere, m,eer Europese 
benadering van het nieuws te streven. Ook 
dit is voor een deel afhankelijk van meer 
mankracht. 

Juist door het feit, dat de Europese eenwor
ding met haar grensoverschrijdend karakter 
zich vaak buiten het directe gezichtsveld 
van de burger afspeelt, hebben de media een 
enorme verantwoordelijkheid om de burger 
duidelijk te maken wat er precies in zijn 
wereld verandert. De conclusie van dit arti
kel mag zijn dat de media zich hier veelal 
wel van bewust lijken, maar dat zij voor een 
goede vervulling van hun taak doorgaans 
onvoldoende toegerust zijn 
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