voor een rechtvaardig Eu
voor een schoner Europa
voor een menselijk Europ
Om dat te bereiken willen we zoveel
mogelijk socialisten in het Europees
Parlement hebben. We hebben er nu
negen. Geef ons er tien. Met uw stem
lukt dat. Wij rekenen op u.

we in Europa willen: een scho,er milieu, eerlijk delen, werkgelegenheid
voor veel meer mensen, het meer laten meedoen van vrouwen aan het arbeidsproces en het bestrijden van de
werkloosheid, het verbeteren van onderwijs- en zorg voorzieningen.
En als de PvdA hamert op een socialer gezicht van Europa, dan hebben
we het ook over het onrecht dat de
laagste inkomens in ons land al jaren
worden bevroren, terwijl de mensen
met hogere inkomens er royaal op
vooruitgaan.
Zeg daarom op 15 juni JA tegen de
PvdA. daarmee geeft u ook aan hoe
u Nederland in de jaren negentig geregeerd wilt zien. Dan geeft u het
startsein voor verandering. Eerst in
Europa, straks ook op 6 september
bij de Tweede-Kamerverkiezingen.
Op 15 juni heeft u twee argumenten
om JA tegen de PvdA te zeggen.
Laat daarom uw stem massaal horen.

Zeg
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2 PvdA-Eurokrant

Europa begint bij onze voordeur
en niet voorbij de grens in Eijsden,
Roosendaal of Oldenzaal. De
Nederlandse en Europese economie, leefomgeving en veiligheid
zijn sterk van elkaar afhankelijk.
Daarom is de opbouw en vernieuwing van Europa voor de PvdA
van groot belang. Vanuit dezelfde
principes waarmee de PvdA de
Nederlandse samenleving gestalte heeft gegeven, willen we het
Europese bouwwerk optrekken.
Dat betekent voor ons dat economische vooruitgang hand in hand
dient te gaan met sociale
rechtvaardigheid. Het conservatieve recept van de jaren tachtig
-minder sociale rechtvaardigheid
en verwaarlozing van gemeenschapsvoorzieningen- mag geen
vervolg krijgen in het Europa van
de jaren negentig. Het Europa van
de PvdA is niet dat van de zakenman en de rekenmachine, maar
het Europa van de mensen. Alle
mensen.
Nederland èn Europa zullen behalve sterk en sociaal ook schoner moeten worden. De schijn van
welvaart bedriegt als water, lucht
en bodem er onaanvaardbaar
door worden aangetast.
De verstandhouding tussen Oost

Het gaat goed met de PvdA in de aanloop naar de echte verkiezingscampagne. In Amsterdam, Rotterdam, Etten-Leur,
Assen, Enschede en Haarlem puilden de zalen uit, waar Wim Kok, Marjanne Sint, lijsttrekker Piet Dankert en andere
Europarlementariërs spraken. 0p de foto een sfeerbeeld van de bijeenkomst in Etten-Leur, waar Diewertje Blok voorzitter Marjanne Sint ondervraagt over de opstelling van de PvdA bij de komende verkiezingen. Elders op deze pagina
kunt u lezen waar de PvdA de komende tijd nog meer komt.

PvdA

De PvdA komt ook bij u in de buurt!

Eu
`rokrant,

22 mei in Groningen
in zaal Het Tehuis,
Lutkenieuwstraat 13 (20.00 uur)
met Wim Kok, Maijanne Sint, Piet
Dankert

in het Casino,
met Wim Kok, Maijanne Sint, Piet
Dankert

27 mei in Den Haag
's-ochtends rond de Groenmarkt
met Wim Kok, Maijanne Sint, Piet
Dankert

werkbezoek op verschillende
plaatsen
met Wim Kok, Marjanne Sint, Piet
Dankert

27 mei in Rotterdam
's-middags in winkelcentra
met Wim Kok, Marjanne Sint, Piet
Dankert

werkbezoek en avond
met Wim Kok, Marjanne Sint, Piet
Dankert

9 juni 's-Hertogenbosch

10 juni ZuidHol1and

Deze PvdA-Eurokrant verschijnt ter
gelegenheid van de Europese verkiezingen op 15 juni 1989, onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur.
Redactie:
M. Sint, A. Beck, P. Kramer,
R. Robijns (eindredactie), G. Niessen
(produktie).
Zetwerk:
PvdA
Vormgeving:
Mitou Tricoit
Uitvoering:
Baumann Production, Amsterdam
Drukwerk:
Brouwer Offset, Delft

E

12 juni Limburg

29 mei in Utrecht

14 juni Amsterdam

in Jacobitheater, St, Jacobsstraat 12
(20.00 uur)
met Wim Kok, Marjanne Sint, Piet
Dankert

campagnebijeenkomst
met Wim Kok, Maijanne Sint, Piet
Dankert

3 juni Gooi en Flevolandmet Wim Kok, Marjanne Sint, Piet
Dankert

9 juni Tilburg en Eindhoven
werkbezoeken in en om Tiburg en
Eindhoven
met Wim Kok, Marjanne Sint, Piet
Dankert

Niet alles kan op dit moment
concreet ingevuld worden. Let op
publikaties in afdelings- en
dagbladen. Voor meer inlichtingen
over deze werkbezoeken en
campagnebijeenkomsten: bel Victor
Jammers, 020-5512212 en Jenneke
de Sam, 020-5512244.

en West is in het tijdperk Gorbatsjov snel verbeterd. Er is alle reden
om geboden kansen voor ontspanning en ontwapening te grijpen. Het streven naar een veilig
Europa is daarmee beter gediend
dan met een politiek van dreiging.
De PvdA wil daarom dat -na de
kernwapens voor de middellange
afstand- ook de kernwapens voor
de korte afstand verdwijnen. Het
is tijd voor onderhandelen en niet
voor nieuwe kernwapens, zoals
CDA en VVD willen.
Bewapening is kostbaar. Onnodige bewapening is verkwisting.
Door een verstandige politiek van
ontspanning kan daarom de inspanning voor mens en milieu, in
Europa en elders in de wereld,
worden opgevoerd.
Kortom, een sterke sociaal-democratie in Europa is van groot
belang. Voor een samenleving die
sterk, sociaal, leefbaar en veilig
is. Een goede uitslag voor de
PvdA op 15 juni is een steun in de
rus voor de landelijke verkiezingen in september.
WIM KOK
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OM JA
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"veau van sociale voorzieningen in alle landen. En dan gaan die voorzieningen in de rijkere landen niet naar
beneden, maar in de armere landen
juist naar boven.

(

-

onderwijs... op die punten kan Nederland nog veel van het buitenland
leren, als het er om gaat vrouwen
een kans te geven.

Mi

De PvdA zegt JA tegen

De PvdA is voor een Europees Parlement met meer bevoegdheden dan
het nu heeft. Want als in Europa belangrijke beslissingen worden genomen over een schoner milieu, over
een sterkere economie, over het opheffen van sociale ongelijkheden of
over vrede en veiligheid, moeten
Europese volksvertegenwoordigers
daar volwaardig over mee kunnen
praten. Dat heet democratie, nietwaar.

P
14
De PvdA zegt JA tegen

De PvdA maakt zich sterk voor het
scheppen van werk. Dat is ook nodig: de Europese Gemeenschap telt
16 miljoen werklozen. De PvdA wil
daarom economische groei gebruiken voor meer werk en de verbetering van de arbeidsvoorwaarden.
Waar mogelijk wordt een 35-urige
werkweek ingevoerd. En regelingen
voor deeltijdarbeid, educatief verlof
en vervroegde uittreding kunnen
veel beter. Dat is goed voor de
werknemers en heeft een gunstig
werkgelegenheidseffect.

3
De PvdA zegt JA tegen

Europese samenwerking biedt volop
kansen op economische groei. Als
de politieke wil er is, kan iedereen
daarvan profiteren. Maar daarbij
hoort wel een sociaal gezicht: een
verdere herverdeling van arbeid, een
actief arbeidsmarktbeleid, meer medezeggenschap, meer scholing, gelijke behandeling van vrouwen en
mannen en vooral ook een hoog ni-

7
De PvdA zegt JA tegen
De PvdA zegt JA tegen

Stemmen op de PvdA betekent kiezen voor een schoner Europa. De
PvdA heeft eigen plannen, die in
Nederland én Europa snel in de
praktijk te brengen zijn. Het milieu
is gebaat bij minder autogebruik en
goed openbaar vervoer, bij energiebesparing, minder afval en minder
mest. Aan de industrie zullen strengere eisen worden gesteld, dat is ook
duidelijk.

5
De PvdA zegt JA tegen

In het Europa van de PvdA zullen
werknemers meer invloed uitoefenen op het reilen en zeilen van internationaal opererende ondernemingen. Nu staan werknemers en hun
vakbonden buitenspel, omdat ze het
zicht op het 'totaal' missen. Daarom
wil de PvdA de medezeggenschap
garanderen via een Raad van Toezicht, een ondernemingsraad en faciliteiten voor vakbondswerk. Voor de
ondernemers mogen daar dan best
belastingvoordelen tegenover staan.

!*i
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gewichtig. Beter is het de politieke
en economische banden te versterken. Dat houdt ook in: verdergaande ontwapening. Onderhandelingen
moeten gaan over een vermindering
van conventionele wapens en kernwapens met als uiteindelijke doel:
Europa kernwapenvrij.

10
De PvdA zegt JA tegen

De PvdA zegt JA tegen

Een rechtvaardig Europa betekent
voor de PvdA: geringere verschillen
tussen arm en rijk. Nu hebben de
mensen in de rijkere streken nog vijf
tot zes maal zoveel te verteren als in
de arme gebieden. De EG kan dat
oplossen. En de PvdA heeft daarvoor veel meer geld over dan er nu
aan het zogeheten regionale beleid
wordt uitgegeven. Ofwel: herverdelen om de arme regio's kansen te geven.

De PvdA staat op de bres voor de
belangen van de consument. Produkten moeten veiligér worden,
want nu vallen er bij ongelukken
80.000 doden en tientallen miljoenen gewonden in de EG. Opkomen
voor de consument betekent ook:
een goede bescherming van zijn economische belangen, een betere
rechtspositie en uiteraard recht op
informatie.

De PvdA zegt ja tegen open grenzen
en een vrij verkeer van werknemers.
Tegelijk moeten vakbekwaamheid
'en diploma's in de EG wederzijds
worden erkend. Nu verschillen de
onderwijssystemen in de verschillende lidstaten nog enorm en kan niet
iedereen met zijn of haar papieren
overal terecht.

12
De PvdA zegt JA tegen

Wie op de PvdA stemt, stuurt bekwame mensen naar Europa. Ze
draaien volop mee in de grote Socialistische Fractie en ze hebben het gezag verworven om daarin dingen
voor elkaar te krijgen. Belangrijke
punten van het eigen verkiezingsprogramma zijn ook opgenomen in
het manifest van alle socialistische
partijen. Dat maakt het werken na
de verkiezingen efficiënter. En het
betekent dat de leuze van de PvdA
ook een werkelijk Europese leus is:
'n rechtvaardige samenleving in een
schoner Europa.

11
De PvdA zegt JA tegen
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De PvdA zegt JA tegen

De PvdA staat voor een Europa,
waarin mannen en vrouwen gelijke
kansen hebben. Dat mag zeker Nederland zich aantrekken: bijna nergens hebben zo weinig vrouwen betaald werk als in ons land.
Kinderopvang, ouderschapsverlof en

De PvdA ziet een veiliger Europa
voor zich. De Oost-Westverhoudingen zijn door toedoen van Gorbatsjov aan het verschuiven. In verschillende Oosteuropese landen zijn
hervormingen aan de gang. Het militaire aspect wordt daardoor minder

De PvdA kiest voor Brussel als Europese hoofdstad. Dan komt eindelijk een einde aan het geldverslindende Europese verhuiscircuit, dat
de Europarlementariërs nu nog elke
maand langs Straatsburg, Luxemburg en Brussel voert. De PvdA
strijdt daar al jaren tegen. Steeds
meer parlementariërs en landen beginnen ons gelijk te geven. Het is
belangrijk, dat we die strijd onverminderd kunnen voortzetten.
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LIJSTTREKKER PIET DANKERT
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EEN GEWELDIG BELANC
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Wat de PvdA in Europa wil bereiken, sluit naadloos aan op
waar we ook in Nederland geweldige waarde aan hechten," zegt
Piet Dankert, voor de tweede maal
lijsttrekker van de PvdA voor de Europese verkiezingen. "Meer werkgelegenheid, een schoon milieu, eerlijk
delen, het mee laten doen van vrouwen in het arbeidsproces... Als je het
over een sociaal Europa hebt, heb je
het ook over meer sociale rechtvaardigheid in Nederland." Een gesprek
met een oer-Europeaan.

Toen Piet Dankert in 1984 als
PvdA-lijsttrekker de Europese verkiezingen inging, verklaarde hij dat
het zijn laatste periode zou zijn als
het Europees Parlement niet meer
handen en voeten zou krijgen. Hij
had wel van zeer nabij meegemaakt,
wat het betekende om in veel gevallen tegen windmolens te moeten
strijden. Als voorzitter van het Parlement deed hij zijn uiterste best democratische verhoudingen in Europa te bereiken. Met die houding
verwierf hij zich groot gezag in de
Europese politiek. Maar het ging
hem allemaal duidelijk te langzaam.
Nu, vijfjaar later, gaat hij de verkiezingen opnieuw in als lijsttrekker van
de PvdA en zegt hij met grote inzet
verder te willen werken aan de idealen van het verenigde Europa. Moeten we daaruit concluderen dat het
Eumparlement, dat toch nog steeds
niet de grootste favoriet is van de gemiddelde kiezer, inderdaad op de
goede weg is?
"Ja," knikt Dankert, "er is de laatste
tijd verbetering in gekomen, al is het
nog niet voldoende. Het Parlement
heeft de volledige zeggenschap gekregen over bij voorbeeld vredesverdragen, we werken samen met de
Ministerraad over de interne markt
en we hebben greep op de begroting
gekregen, en dus ook op de landbouwuitgaven. In 1984 vond ik de
situatie vrijwel uitzichtsloos. Dat is
duidelijk veranderd. Nog belangrijker is echter dat er ook een politiek
klimaat is ontstaan, waarin de macht
van het Europees Parlement als controlerende instantie erkenning begint
te krijgen. We zijn er nog lang niet,
maar er zit beweging in en er valt
politiek wat te doen. Dat proces wil
ik graag mee in de goede richting
proberen te sturen?'
De ontwikkeling naar meer bevoegdheden van het Parlement is
volgens hem ook onvermijdelijk.
"Tegelijk met de komst van de interne markt zie je ook de druk toenemen om op Europees niveau te gaan
besturen," constateert hij. "Tachtig
procent van het sociaal, economisch
en milieubeleid wordt straks vanuit
Europa geregeld. Dat proces moet
gewoon democratisch worden gecontroleerd, dat kan je niet afdoen
in besloten onderonsjes. En omdat
nationale parlementen daar onvoldoende greep op hebben, kan dat alleen door een Europees Parlement
met meer bevoegdheden in te schakelen. Anders heeft de burger straks
het nakijken en staat de democratie
voor schut?'

C l IDf

Toch staat voor veel mensen de Europese Gemeenschap vooral nog model
voor melkoverschotten, boterbergen,
fraudes, dikbetaalde ambtenaren en
dergelijke.
P.D. "Dat merkte je heel sterk tijdens de vorige Europese verkiezingen, ja. Maar die stemming is nu
duidelijk omgeslagen. De mensen
weten nu dat Europa nodig is, de afweer is verdwenen. Er wordt, ook
door de hele discussie over het Europa van 1992, positiever op ingespeeld. Kijk, toen de socialisten in
Frankrijk in 1981 aan de macht
kwamen, probeerde president Mitterrand de economie en de werkgelegenheid op eigen kracht uit het
moeras te trekken. Hij heeft toen de
ervaring opgedaan dat dat niet ging
en dat je volstrekt afhankelijk bent
van de landen om je heen en van de
landen waarmee je economische relaties hebt. De Europese Gemeenschap heeft een omvang van 340
miljoen mensen. Dat is toch een redelijke basis om een beleid van de
grond te krijgen in al die zaken,
waar nationale staten niet echt meer
toe in staat zijn. Economie, werkgelegenheid, milieu, noem maar op.
En de mensen zien dat. Europa
werd tot voor kort gezien als een
vliegende schotel die in Straatsburg
stond, maar nu vliegt hij over de Nederlandse grens en is bezig in Den
Haag te landen?'

Fraudes
Niettemin zijn defraudes niet verdwenen. U kaart zelf regelmatig grote
Europese fraudes aan en u voert al
jaren een verbitterd gevecht om die te
bestrijden. Dat blijkt dus nog steeds
nodig?
P.D. "Dat heeft ook weer te maken
met de nationale belangen. De Europese Commissie is aangesteld om
Europees beleid uit te voeren. Die
zou daarop aanspreekbaar moeten
zijn en moeten worden gecontroleerd. Maar in werkelijkheid merk je
dat het beleid nog veel te veel gede-

legeerd is naar de lidstaten toe, die
het niet altijd even nauw nemen met
de regels, die ze nota bene zelf hebben vastgesteld en zelf eigenlijk
moeten controleren. Dat maakt dat
je een situatie van schijncontrole
krijgt, die doorbroken moet worden.
De fraudes zijn er een illustratie van.
Als je straks het milieubeleid aan ieder land zelf zou overlaten, betekent
dat in de praktijk dat ieder land
weer een beetje de hand licht met de
strikte regels. Daarom moetje rechtstreeks controle op de uitvoering
van het beleid hebben. En omdat
nationale parlementen die greep niet
hebben, is een sterk Europarlement
nodig?'
Maar wat kan het belang zijn voor
mensen om straks negen of tien
PvdA-parlementariërs te kiezen, die
volstrekt verzwolgen lijken te worden
door die meer dan vijfhonderd volksvertegenwoordigers van andere landen?
P.D. "Die PvdA-parlementariërs zitten wel in een grote Europese, socialistische fractie, die op het ogenblik de grootste is in het Europees
Parlement. Daarin moet je wel compromissen sluiten, maar er wordt
heel goed samengewerkt en in de
praktijk is gebleken dat aan de
Nederlandse stem groot gewicht
wordt toegekend. Dat is gebleken
toen onlangs een gezamenlijk manifest naar buiten werd gebracht. Daar
zijn mede op onze aandrang onder
één noemer aanbevelingen in opgenomen, die ik tot voor kort voor onmogelijk had gehouden. De noodzaak om tot een schoon milieu te
komen is bij voorbeeld nu veel
scherper geformuleerd. Vroeger
hield iedereen allerlei slagen om de
arm, nu staat er heel concreet wat
we allemaal willen. Met zo'n grote,
eensgezinde club heb je wel degelijk
invloed. En hoe groter de club, hoe
groter de invloed?'

Waarde
Europees regeren en besturen klinkt
m004 maar zit de kans er dan niet in
dat Nederland zelf wordt vergeten,
terwijl hier toch ook nog de nodige
problemen zijn?

•
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kernpunten in de nationale discussie
sluiten naadloos aan op wat we in
Europa willen. Meer werkgelegenheid, een schoon milieu, eerlijk delen, het mee laten doen van vrouwen
in het arbeidsproces... Als je het
hebt over een sociaal Europa heb je
het ook over meer sociale rechtvaardigheid in Nederland. In Europa zie
je de kern terug van wat wij hier als
sociaal-democraten ook voorstaan.
Het probleem is alleen dat er nog te
weinig democratische controle is. Bij
deze verkiezingen is het van belang
die democratische elementen te
steunen. En dat kunnen de mensen
door te stemmen. Want daarmee
versterken ze het politieke gewicht
van het Europese Parlement en versterken ze de democratie in het hele
spel?'
Wat is het grote voordeel voor Nederland om in Europees verband mee te
doen?
P.D. "Nederland heeft door de geweldige betekenis van de landbouwexport altijd groot financieel belang
bij de EG gehad. Al die subsidies
worden door de EG en met name
door de Duitsers betaald. Door de
grotere EG en de hervorming van
het landbouwbeleid wordt dat minder, maar de voordelen blijven
enorm, ik schat dat Nederland er
zonder de EG ongeveer een kwart
in het nationale inkomen op achteruit zal gaan. Landen als Frankrijk,
Duitsland en Engeland kunnen beter op eigen kracht functioneren dan
een klein land als het onze, dat heel
afhankelijk is van de relatie met anderen?'

lijker hierheen kunnen exporteren.
Dat is een uitdaging voor het midden- en kleinbedrijf. Maar de grotere, economische groei die er in zit,
geeft de mogelijkheid echt iets aan
de werkloosheid en de werkgelegenheid te doen, dat is het voordeel. We
zitten nu met een werkloosheidsprobleem in Europa, dat onaanvaardbaar is. Dat moet je aanpakken door
onderwijs en scholing voor de laagst
opgeleiden. De interne markt biedt
daarvoor mogelijkheden?'
We horen alleen van allerlei kanten
dat de sociale zekerheid in Nederland
in die nieuwe situatie danig onder
druk zal komen?
P.D. "Je hoort inderdaad van verschillende kanten roepen dat ons
stelsel te duur is. De druk om het niveau te verlagen zal zeker ontstaan.
Toch is dat niet nodig. Onze sociale
zekerheid is niet goedkoop, maar
daar staan vele pluspunten tegenover, die enorm zwaar tellen. Onze
arbeidsproduktiviteit is hoog, de
loonkosten zijn in vergelijking met
Duitsland en België laag, de infrastructuur is heel behoorlijk, de dienstensector werkt goed. Als je in Italië een overschrijving van de ene
naar de andere bank doet, duurt dat
veertien dagen en brengen ze de
cheque op de fiets. Dat biedt voldoende compensatie voor de druk
die op de sociale zekerheid zal ontstaan. Het is de bedoeling dat de
Portugezen naar boven gaan, niet
dat wij naar beneden gaan. En daar
staan wij ook voor?'

Ondernemers

Tot slot: de verdergaande eenwording
van Europa wordt als een gevaar gezien voor de nationale culturen?

Het Europa van 1992 zal vooral het
Europa van de ondernemers worden?
P.D. "De huidige ontwikkeling heeft
grote voordelen voor ondernemers,
die internationale betrekkingen hebben. Kleine bedrijven, die niet over
de grens gaan, zullen zich daartegen
moeten wapenen, omdat bedrijven
uit het buitenland makke-

P.D. "De nationale identiteit is nog
vrij sterk en die verdwijnt ook niet.
Nederlanders herken je overal en
Fransen ook, maar die zouden best
wat van elkaar mogen overnemen.
Ik denk, dat je de Europese Gemeenschap kunt gebruiken voor een
goede, onderlinge bevruchting van
culturen?'

P.D. "Wat de PvdA in Europa wil
bereiken, willen we ook in Nederland bereiken. In het verkiezingsprogramma van de PvdA gaat het niet
alleen over Europa, maar ook over
zaken waar we in Nederland geweldige waarde aan hechten. Allerlei
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edy d'Ancona gaat haar tweede
periode in als lid van het Europees Parlement. In de eerste vijf jaren heeft ze zich een zeer invloedrijke positie verworven, wanneer het
gaat om sociaal beleid en de positie
van de vrouw. Ze ziet de grote uitdagingen voor de komende jaren
dan ook scherp: in de Europese Gemeenschap leven 44 miljoen mensen
onder het bestaansminimum, waarvan er 16 miljoen zonder werk zijn.
Dat is de andere kant van de gouden medaille, die ondernemend Europa bij het wegvallen van de grenzen na 1992 uitgereikt denkt te
krijgen.

De PvdA heeft zich nu eenmaal tot
taak gesteld die tweedeling tussen
arm en rijk te verkleinen. Iedereen
moet profiteren van de economische
groei. Mensen mogen niet in blijvende problemen raken, wanneer de
economische mogelijkheden groter
worden, vindt ze. "Er is ons voorgerekend dat de Europese eenwording
veel voordeel oplevert, ook financieel. Laten we dat geld dan ook gebruiken om sociale voorzieningen te
verbeteren," zegt ze vastbesloten.
Hedy dAncona is de laatste jaren als
geen ander in de weer geweest Europa ook een menselijker gezicht te
geven. Zij heeft een "moderne Europese verzorgingsstaat voor ogen
met rechten en voorzieningen voor
iedereen." Het gaat niet aan, dat
mensen in de rijke streken van Europa zes keer zoveel te verteren hebben dan in de arme gebieden. "Als
we daar niets aan doen worden ondanks alle mooie verhalen over het
Europa van 1992 nieuwe tegenstellingen tussen arm en rijk geschapen
met alle gevolgen vandien. Er moet
daarom veel meer geld op tafel komen om die verschillen te verkleinen," meent ze. "De PvdA wil economische groei voor dit beleid
aanwenden."
Ze snapt goed, dat vele mensen in
Nederland denken dat hun positie
daardoor kan worden aangetast. Die
angst is aangewakkerd door geluiden
uit het kabinet en van werkgeverszijde, dat uitkeringsgerechtigden maar
eens een toontje lager moesten gaan
zingen op een vrije Europese markt.
"Als het er om gaat dat de sociale
uitkeringen in Europa gelijker moeten worden, dan moet het land met
de hoogste uitkeringen als norm gelden. Zo vullen we de sociale dimensie van Europa in," is haar uitgangspunt.
Hedy d'Ancona vindt dat Nederland op sociaal gebied juist wat kan
leren van vele andere Europese landen. "Dat Nederland een sociaal paradijs zou zijn is een fabel," stelt ze
vast. "In België kent men bij voor-

Zeg

beeld het wettelijk recht op betaald
educatief verlof en al heel lang een
weduwnaarspensioen. In Duitsland
bestaat een wettelijk ouderschapsverlof. In Engeland is er een uitkering voor die diegenen die een gehandicapte verzorgen. In Frankrijk
is er een wettelijk voorgeschreven
overwerkvergoeding van 125 procent. En in bijna alle lidstaten zijn
zwangerschapsverlof en kinderopvang beter geregeld dan in Nederland. Voor dat soort zaken gaan wij
dan ook in de slag. Mensen moeten
zich niet in de luren laten leggen
door de verhalen dat alles in Nederland zo goed geregeld is.',
Voor haar betekent het sociale gezicht van Europa meer dan alleen
praten over uitkeringen. Een socialer Europa houdt ook in: een selectieve groei om een schoner milieu te
krijgen, het bevorderen van werkgelegenheid omdat de kansen nu niet
worden gegrepen, menswaardige arbeidsomstandigheden, meer onderwijs en scholing om iedereen betere
kansen te geven, gelijke rechten voor
vrouwen, migranten en vluchtelingen. "Wanneer daar nu al wat aan
wordt gedaan is dat meer gebaseerd
op economisch, dan op een sociaal
rechtvaardigheidsstreven. Dat is voor
de PvdA een onmogelijke benadering. Als we ons alleen richten op de
economische kant betekent dat: een
grotere ongelijkheid en afbraak van
de verworven rechten. Sociaal beleid
is meer dan smeerolie voor de vrije
markt," besluit ze.

EISSO WOLTJER
wA

,

"Er is teveel geld gestopt in de ondersteuning van de massaproduktie
in de landbouw," stelt hij vast. "Er
worden produkten afgezet op markten, die er eigenlijk niet zijn. Dat
heeft tot gevolg dat er voedsel wordt
gedumpt op de wereldmarkt en dat
je daarmee de ontwikkelingslanden,
die door deze praktijken hun eigen
produkten niet meer kwijt kunnen,
de das om doet. We vechten daar
met de PvdA al jaren tegen, er zijn
ook successen geboekt, maar het
gaat allemaal te langzaam."
Hij hoeft ook in Nederland maar om
zich heen te kijken om de gevolgen
van dat beleid te zien. Woltjer somt
op: "Je ziet het milieu vervuilen, de
zure regen wordt een steeds groter
probleem, de mestoverschotten nemen maar toe en waarom? Niemand heeft er wat aan. We draaien
in cirkels om elkaar heen. Doordat
er bij voorbeeld meer varkens worden geproduceerd, staan de prijzen
onder druk en om daar uit te komen
worden er nog meer varkens geproduceerd. Dat kan zo niet blijven
doorgaan."
Daarbij komt dat de koek in Europa

nog steeds zeer oneerlijk verdeeld is.
De nood in de armste streken wordt
steeds hoger. "Als je daar wat aan
wilt doen zul je het in die regio's niet
moeten zoeken in een extra uitbreiding van de landbouwproduktie," aldus Woltjer. "Want dan stimuleer je
alleen maar een markt, die al behoorlijk verzadigd is. Daarom moeten we zoeken naar alternatieven,
die die gebieden een nieuw perspectief bieden. Het is daarom belangrijk
programma's voor bosbouw, voor
nieuwe natuurgebieden of toerisme
te ontwikkelen."
Want als dat niet gebeurt zal er volgens hem straks in verschillende delen van Europa nog slechts een wildernis overblijven. "Dan krijg je
verpaupering, de mensen trekken
weg, er gebeuren geen actviteiten
meer, dan houd je een verwoestijning over, zoals dat in de vaktaal
heet," zegt Woltjer. "Dat gebeurt nu
al en dat is slecht voor het milieu en
de natuur. Die gebieden hebben onderhoud nodig en daar zijn weer
mensen voor nodig. De PvdA wil in
de komende periode die cirkel sluitend proberen te maken."

leverd, maar de verandering is er.
Nog niet genoeg, maar het begint."
En de strijd voor een schoner milieu
is ook nog niet verloren, voegt hij 4
daar aan toe. Met een goed milieubeleid, zoals de PvdA dat voorstaat,
kan er nog heel wat worden gered.
Wat dat betreft is hij blij met het
nieuwe PvdA-plan 'Honderd over
Groen', waarin maatregelen staan
die in Nederland en Europa snel in
de praktijk zijn te brengen. Het kost
wel tijd, misschien wel tientallen jaren. En geld. Maar hij heeft hoop.
Als de plannen van de PvdA een
kans krijgen kan dat schone milieu
binnen een generatie ook een feit
zijn. Wat dat betreft is hij nog wel
in de goede richting. Maar het autooptimistisch ook.
gebruik moet flink aan banden. Au"We hebben ons schone water en
tomobilisten, die veel kilometers rijde ozonlaag verbruikt," meent Munden, zullen daarvoor moeten
tingh. "En de winst is allang uitgebetalen. Tegelijk moet het openbaar
keerd. Een aantal dingen kunnen w&
vervoer wel worden verbeterd."
ook niet meer terugdraaien. Maar
Als een van de grootste probleem
helemaal hopeloos is het bij voorvoor de toekomst ziet hij de uitstoot
beeld nog niet voor de ozonlaag.
van schadelijke stoffen bij de landHet is gelukkig zo dat je grote mibouw. Muntingh: "Mensen, en er
lieuproblemen kunt aanpakken.
zijn er zoveel op deze wereld, moeCfk's kun je op korte termijn uitban
ten toch eten. Maar ook daarover
nen. Het energieverbruik kan met
kun je maatregelen nemen. Je kunt
veertig procent worden teruggede uitstoot wel beduidend vermindebracht. De zure regen kun je met zeren. De biotechnologie kan veel opventig tot tachtig procent terugbrenlossingen bieden die we nu nog niet
gen. Dat betekent dat je minder
zien. Verder zitten we in Europa met
gevoelige organismen kunt redden.
een gigantisch afvalprobleem. Tien
Door vanaf nu auto's uit te rusten
miljoen ton per jaar dat de bodem
met katalysatoren doe je al een pas
verziekt. Maar ook daar is iets aan

te doen. Door het hergebruik van
stoffen of door afvalscheiding. Door
niet vijf verpakkingen voor een produkt te gebruiken. Chemische afvalstoffen zijn heel kwalijk, maar het
voordeel ervan is dat ze vaak voor
bijna honderd procent zijn te zuiveren."
Hij beseft overigens als geen ander
de consequenties van een grote
schoonmaak. "Het gaat erom: ben je
bereid het te betalen," aldus Muntingh. "Want technisch gezien kan
het. En ik heb goede hoop dat de
wetenschap zich verder ontwikkelt.
Maar uiteindelijk zal de gemeenschap de kosten moeten opbrengen.
Alleen de Derde Wereld kan het
niet betalen. Daar zal dan nog extra
geld heen moeten."

E

isso Woltjer, derde op de kandidatenlijst, heeft zich de laatste
tien jaar ontwikkeld tot een van de
meest gezaghebbende Europarlementariërs. Vooral op het gebied
van de landbouw, nog altijd het
voornaamste beleidsterrein in de
EG, is hij een deskundige bij uitstek.
Hij ontwikkelt voortdurend volop
ideeën om eindelijk een einde te maken aan de beruchte boterbergen,
melkpiassen en andere onnodige
voedseloverschotten in een wereld,
waar verder zoveel honger bestaat.
En hij deed tal van voorstellen om
milieu- en diervriendelijker te produceren.

...

HEMMO MUNTINGH

H

emmo Muntingh staat voor de
derde keer kandidaat voor het
Europees Parlement. Hij is de onbetwiste expert op het gebied van het
milieu. Als 'milieuparlementariër',
zoals hij zich graag noemt, wijst hij
links en rechts nu al jarenlang op de
vervuiling van lucht, bodem en water. In Europa, in de Derde Wereld,
overal zet hij zich opvallend in voor
een schoner bestaan.

Het heeft hem heel wat zweet en
tranen gekost tot het belang daarvan
een beetje tot iedereen doordrong.
"Je ziet nu ineens dat notoire milieuverpesters ineens een groen jasje
hebben aangetrokken," zegt hij. "Je
ziet er nu mensen over beginnen, die
je al die jaren niet zag wanneer het
over dat onderwerp ging. Maar ik
ben er blij mee, al is dat grotere bewustzijn dan vooral noodgedwongen
gekomen. Er is harde strijd voor ge-
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Laat .geen stem verloren gaan!
Er bestaan verschillende mogelijkheden toch uw stem bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op
15 juni uit te brengen, als u daartoe
op die dag zelf niet in staat bent (bij
voorbeeld vanwege vakantie, ziekte,
invaliditeit).
De kieswet biedt diverse mogelijkheden:

Kiezerslegitimatie
De verkiezing van de Nederlandse
leden van het Europese Parlement is
een landelijke aangelegenheid. Dat
biedt kiezers die op 15 juni niet in
hun woonplaats zijn, maar zich wel
binnen de Nederlandse grenzen bevinden, de mogelijkheid hun stem
uit te brengen in een stembureau
naar eigen keuze. Zij kunnen daartoe bij hun gemeentesecretarie zowel
schriftelijk als mondeling een verzoek indienen.
Schriftelijk kan dit door formulier
model J.6. aan te vragen en dat ingevuld te retourneren, waarbij men
ervoor dient te zorgen dat het uiterlijk donderdag 1 juni 1989 in het bezit van de gemeentesecretarie is.
Men ontvangt dan een zogeheten
kiezerslegitimatie. Informeer voor
alle zekerheid nog wel bij de ge-

het echter om iemand uit de eigen
woonplaats te machtigen.
Voor degeen die gemachtigd wordt
is het goed te weten, dat hij/zij niet
meer dan twee volmachten mag aannemen.
Op de dag van de verkiezingen
komt het vaak voor, dat men op het
laatste moment verhinderd is zelf de
stem uit te brengen. Het is mogelijk
dan alsnog iemand te machtigen.
Men dient er daarbij wel op te letten, dat men iemand machtigt die in
hetzelfde stembureau moet stemmen. Dat is te zien op de oproepingskaart, waarvan dan de nummers van het stemdistrict dezelfde
moeten zijn.
Volmacht
Wanneer de gevraagde gegevens zijn
ingevuld en beiden de oproepingsEen andere mogelijkheid om een
stem niet verloren te laten gaan is ie- kaart van degeen die verhinderd is
te stemmen hebben ondertekend,
mand te machtigen tot het uitbrenkan de gemachtigde gelijktijdig met
gen van die stem. Dat kan door
het uitbrengen van zijn/haar stem
middel van formulier model K.9,
de stem van de volmachtgever uiteveneens op de gemeentesecretarie
af te halen en voor donderdag 1 juni brengen. Ook hiervoor geldt, dat
een gemachtigde niet meer dan twee
1989 ingevuld te retourneren. Omvolmachten mag aannemen.
dat het om landelijke verkiezingen
Op de dag van de verkiezingen doet
gaat, is het in principe mogelijk een
zich ook nog wel eens het probleem
kiesgerechtigde in een geheel ander
voor dat men de oproepingskaart
deel van Nederland dan men zelf
kwijt geraakt is. Het is dan goed te
woont te machtigen. Verstandiger is

meentesecretarie wanneer de kiezerslegitimatie wordt verzonden:
men kan namelijk verzoeken deze
legitimatie naar een ander adres dan
het huisadres te laten zenden. Het
zou zonde zijn wanneer men al naar
het ander (vakantie-)adres is vertrokken, terwijl de legitimatie naar
het, huisadres wordt gestuurd.
Men kan ook mondeling een kiezerslegitimatie aanvragen. Dat kan
tot uiterlijk vrijdag 9 juni 1989 door
de oproepingskaart mee te nemen
naar de gemeentesecretarie en daar
aan de desbetreffende ambtenaar te
vragen die kaart om te zetten in een
kiezerslegitimatie.

weten in welk stembureau men zijn
stem moet uitbrengen (vaak hetzelfde als dat van de naaste buren) en
vervolgens met een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) naar
dat stembureau te gaan. Daar kan
men u verder behulpzaam zijn.
Ook gebeurt het dat men op de dag
van de verkiezingen ontdekt dat
men niet kan stemmen. Er wordt

;

dan naar het partijbureau gebeld
met de vraag wie er voor hem/haar
zou kunnen stemmen. Omdat de gemachtigde niet meer dan twee volmachten kan aannemen en ook niet
kan stemmen voor een ander zonder
zijn eigen stemkaart, is het dus zaak
zo lang mogelijk te wachten als men
als afdeling nog volmachten verwacht.
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PRIJZEN OMLAAG
De PvdA vindt het de hoogste tijd
worden, dat de enorme prijsverschillen voor dezelfde produkten en
diensten in de Europese landen verdwijnen. Medicijnen kosten nu in
België maar de helft van wat ze in
Nederland moeten opbrengen. In
Spanje en Portugal zijn ze nog
goedkoper. Verzekeringen zijn in
Nederland en Engeland weer goedkoper dan in de rest van Europa.
Speelgoed is in Nederland duurder
dan in Duitsland. Voor een liter superbezine hoeft men in Span je,
Griekenland, Engeland, België en
Duitsland beduidend minder te betalen dan in ons land.
Door de interne markt zullen de prijzen voor verschillende produkten,
die in het dagelijks leven belangrijk

zijn, gemiddeld met zes procent omlaag gaan. Dat is uitgerekend. En de
PvdA zal zich er dan voor inzetten,
dat de kwaliteit daar niet onder lijdt.
Dat is in het belang van de consument.

Horizontaal
23
1. harige draad
4. dia
7. kloostervrouw
25
8. boom
9. lijsttrekker
11 EP-gebouw in Straatsburg (afk.)
13. Duitse zusterpartij
15.
16. betrekkelijk voornaamwoord (Fr)
18. bier (Eng)
20, rite
23. grootmoeder
24. wig
25. tesamen
26. schaatsen

Verticaal
1. meertje
2. jammer
3. weg met bomen
4. hete drank
5, vervoermiddel
6. vochtdoorlatend
10. raamwerk
12. regenscherm (spreektaal)
14. dik boek
16. afgesproken aantallen
17. vlak
18. bouwland
19. kenmerkend
21. werk
22. knolgewassen

oplossing:
onder de nummers: 11, 10/ 24, 11, 19,
13/ 14,1,9,25

KLAAR VOOR DE JAREN '90
Soms word ik even boos. Wanneer
Ruding in een televisieprogramma
regeringsdeelname van de PvdA afhankelijk stelt van het antwoord op
de vraag of we "onze bekende
linkse principes" willen laten vallen.
Dan word ik even stil van de arrogantie ten opzichte van de PvdA
en van de hooghartigheid tegenover
de kiezer. Alsof alleen alles wat het
CDA al die voorbije jaren heeft gedaan, welgedaan was en de PvdA
daarom maar bereid moet zijn "verder op te schuiven in de richting van
het centrum". Maar het volgende
moment realiseer ik me weer: Die
Ruding gaat toch weg. Dat was een
man van de jaren '80.
De PvdA heeft antwoorden voor de
jaren '90. We zijn keer op keer met
alternatieven gekomen voor een beleid dat tekort schoot op het gebied
van de werkgelegenheid, dat de inkomens onrechtvaardig verdeelde,
dat jarenlang nauwelijks aandacht
had voor het milieu, dat de kwaliteit
van essentiële.voorzieningen terugschroefde.
De PvdA stelde bij de behandeling
van de belastinghervormingen van

Oort voor twee miljard gulden te
gebruiken om niet de belastingen
voor de hogere inkomens te verlagen, maar meer geld uit te trekken
voor het milieu en scholing. Het kon
toch geen toeval zijn, dat het kabinet is gevallen over de financiering
van haar eigen milieuplan.
De PvdA nam het op voor onze ouders, die een steeds teruglopende
AOW-uitkering hebben, en voor onze kinderen, die we liever niet in
vervuilde grond laten spelen. Omdat
wij het rechtvaardiger vinden dat we
de mensen, die Nederland na de
oorlog hebben opgebouwd en ons
een grote welvaart hebben bezorgd,
een onbezorgde oude dag willen
garanderen. Maar ook omdat dat
we voor onze kinderen kansen op
werk en een schoon milieu veilig willen stellen.
De PvdA heeft de afgelopen jaren
veel energie besteed aan de antwoorden voor de jaren '90. Op vrijwel elk beleidsterrein hebben we tegenzetten gedaan. Hoewel we in de
oppositie zaten, hadden we daarmee niet zelden succes. Dankzij de
wet Vermeend/Moor zijn er nu bij

voorbeeld toch bijna 20.000 langdurig werklozen vast aan het werk.
Wat heet isolement in dat verband...
na vele maanden, dat wel, begonnen
CDA en WD onze ideeën vaak
schoorvoetend te volgen. Het is dan
ook geen toeval dat minister De Koning na jaren in het harnas te hebben rondgedoold na de val van het
kabinet ineens de PvdA herontdekte
als reëel alternatief.
Ook als we gaan regeren kunnen we
niet alles binnen een paar jaar compleet veranderen. De PvdA zal compromissen moeten sluiten. Dat vloeit
voort uit de politieke krachtsverhoudingen in ons land. Maar we kunnen
onszelf wel in de komende maanden
een dienst bewijzen, wanneer we
met moed, beleid en verstand te
werk gaan. Dan hebben we in een
kabinet vier jaar de tijd alvorens
weer naar de kiezers te gaan. We
beginnen te vragen Wim Kok in september te kiezen. En bij de Europese
verkiezingen in juni vragen we u alvast het eerste signaal te geven.

MARJANNE SINT

•...............I.......................

VEILI GE R

OP DE BRES VOOR DE
CONSUMENTEN

PRJ i4J KTE N

De PvdA vindt dat de consumenten
beter moeten worden geïnformeerd
over de kwaliteit van de produkten,
die ze krijgen aangeboden. Elk land
kent nu zijn eigen normen voor de
verpakkingen en eigen regels voor de
hygiëne. Bovendien is nooit duidelijk
uit welke ingrediënten een produkt is
samengesteld. Het maakt nogal wat
uit of bij voorbeeld kersenjam voor
20 of 80 procent uit kersen bestaat.
Het stellen van goede kwaliteitseisen
acht de PvdA onontbeerlijk ten behoeve van de volksgezondheid.
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De PvdA staat op de bres voor de
rechten en belangen van de consument. Dat betekent onder meer: bescherming van de gezondheid en veiligheid, bescherming van de
economische belangen van de consument, verbetering van zijn rechtspositie, recht op informatie en vorming
en een juiste vorm van overleg.
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