Het rapport 'Publieke gerechtigheid en de Europese Unie' van het
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA gaat er vanuit dat
Europa op weg is een bondsstaat te worden. Dit is echter in het
geheel niet in overeenstemming met de feiten. Bovendien houdt
het rapport zich nauwelijks bezig met het Europa van na 1989 dat
er fundamenteel anders uitziet dan het Europa van voor de val van
de Muur. Hoofdprobleem van de Europese integratie is dat een levensvatbare Europese staatsidee ontbreekt. Een bespreking.
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