Links Europa bijeen in
Helsinki en Talinn
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Begin juni vond in Helsi nki de 23st e Conferentie plaats van NELF (New European Left
Forum), het overlegorgaan van de partijen
van socialistisch links in Europa.
Een deel van de bijeenkom st was in Talinn,
Estland; één van de tien nieuwe lidstaten
die volgend jaar deel gaan uitmaken van
de Europese Unie. Namens de SP w aren
afgevaardigd Harry van Bommel, Johan
van den Hout en Ren é Roovers, die voor
Spanning verslag doet va n de Baltische
expeditie.
Heikki Tirnonen van de Finse
Metaalarbeiders Bond voorziet
grote problemen voor de nieuwe
EU-leden zoals Estland. De
Westerse bonden moeten alles
doen om de vakbonden uit de
nieuwe Oost-Europese lidstaten
te ondersteunen, zo zei Timonen. De vakbonden zijn er
enorm verzwakt. Ook in Estland, dat bij wijze van spreken
een laboratorium voor het neoliberalisme is geworden. Dat is
in het dagelijks leven ook goed
temg te zien. Talinn, een oude
Hanzestad, is een prachtige stad
die nog nagenoeg intact is. Toch
is er al lang geen sprake meer
van Oost-Europese prijzen. Het
dagelijks leven is duur, zelfs
voor bezoekers uit het Westen.
'De overgang van de oude Sov-

jet-Unie naar zelfstandigheid
heeft het land sociaal-economisch enonn teruggeslagen,'
vertelde Tiit Toomsahu, de voorzitter van de Estse Sociaal-Democratische Arbeiders Partij.
Pas in 2001 werd het oude economische niveau bereikt. De
werkloosheid bedraagt nu negentien procent en de helft van
de bevolking leeft onder de armoedegrens. Het zal jaren duren
voordat het welvaartsniveau opgetrokken is naar het Europese
gemiddelde. De nieuwe wereldorde is volgens Tiit niet in het
belang van de kleinere landen als
Estland. Ondanks de steun van
de meerderheid van de bevolking voor de uitbreiding en het
lidmaatschap van de NAVO is er
veel weerstand tegen de oorlog

van de VS tegen Irak. Intussen
heeft Estland per referendum ingestemd met het lidmaatschap
van de Europese Unie.
Een belangrijk thema op de conferentie was het ontwerp voor de
nieuwe Europese Grondwet, dat
is opgesteld door de Europese
Conventie onder voorzitterschap
van de Franse oud-president Giscard d'Estaing. Een ambitieus en
elitair project dat vaak zelfs
door i.nsiders nauwelijks te volgen is. Laat staan door de Europese burgers. Binnen NELF
bestaat geen overeenstemming
over het resultaat van de Conventie. Een deel van de partijen
ziet de uitkomsten van de
grondwetdiscussie als een aanzet voor verdere integratie van
Europa en als opmaat voor een
verdere federalisering: Europa
als tegenmacht tegen de VS en
als instrument van vrede en veiligheid. Deze zienswijze ondervond vooral vanuit de noordelijke Europese landen kritiek. Net
als de SP zijn de met ons verwante partijen in deze landen
tegenstander van verdere overdracht van bevoegdheden naar
de Europese Unie. 'De pogingen een eigen mi litaire poot op
te richten om een tegenmacht te
kunnen bieden aan de mi litaire
macht van de VS, leiden alleen
maar tot een nieuwe en voor
Europa bij voorbaat kansloze
wapenwedloop, ' aldus Harry
van Bommel.
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Van Bommel nam ook de gelegenheid te baat om een verklaring voor te leggen aan het deel
van de NELF-conferentie dat
ging over Irak. Daarin deed de
SP een oproep om er bij de
eigen regeringen op aan te
dri ngen niet mee te werken aan
het leveren van militairen voor
de illegale bezettingsmacht in
Irak. De aanwezige partijen
werden ook opgeroepen te protesteren tegen het gebruik van
misleidende informatie, zoals
over de aanwezigheid en het
mogelijke gebruik van massavernietigingswapens om de
oorlog te rechtvaardigen. Het is
volgens Van Bommel nu vooral
zaak aan te slu iten bij de ervaringen van de Iraakse linkse
partijen en andere organisaties
die vechten voor zelfstandigheid en vrijheid in Irak.
De meerderheid van NELF
was van mening dat er een internationale conferentie moet
komen over de toekomst van
Irak onder verantwoordelijkheid van de VN.
Tot slot pleitte van Bommel
voor een coalitie van progressieve Janden die de weg van de
VN kiezen - en niet die van supennacht Europa tegenover de
nog grotere supermacht VS. •
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