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God Met Ons wi! in de Europese Politiek opkomen voor het heU van de menSAn en niet voor
hun kortstondig voordeel of oppervlakkig schijngeluk. Dit kan alleen als de politiek in
al zijn aspecten iets van de naastenliefde
en liefde voor Gods Schepping weerspiegelt. Dat
geldt a fortiori voor het gedrag van de politici die tot zulke heilzame politiek geroepen
zijn. In deze zin zijn mensen belangrijker dan programma's. Aileen wie in de politiek
steeds opkomt voor alle leven dat ons wordt geschonken, en wie het lljden niet uit. de weg
gaat, heeft recht van spreken. als het gaat om de bescherming van de menselijke
waardigheid en van onze leefwereld.

Een werkelijke milieubescherming
kan volgens God Met Ons slechts slagen, als de burger
gemobiliseerd wordt om zijn bijdrage te leveren, zodat de milieubedreiging
aan de bron te
lljf wordt gegaan. Overheden hebben een subsidiaire taak, maar die taak k unnen ze alleen
dragen in Europees verb and zodat ook vervuiling over de binnengrenzen heen kan worden
aangepakt. Grote finandeh~ offers zullen in de kornende tijd gebrach t moften worden am
de Europese infrastructuur,
wat betreft openbaar vel"voer, aanzicnlijk uit te bouwen.

Oost-Europa hoort wel degelijk ook bij Europa. Het is de andere "lung" loals de Pails het
uitdrukt.
waardoor Europa adem haalt. Een voorspoedige
ont"rikkcling
van het
communautaire integratieproces,
zo is gebleken. is van groat belang voor die regio's waar
de democratie bezig is te ontkiemen. zo ook in Oost-Europa. Volgens God rJet Ons dient
de gemeenschappelijke
Oost-Europa-politiek
erop gericht te worden op zo\"eel rnogelijk
niveau's op allerlei terreinen samen te werken. 20 worden burgers en hun verbanden in
staat gesteld de vrede op te bouwen.

God Met Ons wi! er vanuit zljn vertrekpunt
van naastenliefde
geen onduidelijkheid
over
laten bestaan dat zij een communautair ontwikkelinssamenwerkingsbeleid
voorstaat, dat
de belangen van de ontwikkelingslanden
voorop stell. Dit muet blijken uit consistentie
tussen dit beleid en het handelsbeleid.
uit een verregaande ont binding van de hulp. het
uitgangspunt
van minimaal 0,7% van het BNP voor ontwwikkelingss<lmen werking, en de
ruime inschakeling van NGO's.

De monetaire en budgetaire afstemming in de Gemeenschap. en een gemeenschappelljk
arbeidsmarktbeleid
zijn onderdeel van het pakket dat volgens God Met Ons wezenlijk is
am van Europa een sociale markteconomie te maken. Prijssubsidies
dienen te worden
afgebouwd. en waar hard nodig vervangen door inkomenssubsidies.
die eveneens voor een
voorbijgaande periode bedoeld zijn. Volgens God Met Ons moet de economie het instrument
zijn van gemeenschappelijke
verheffing zoals in het Verdrag van Rome werd voorzien. Het
gevaar is groot dat de economie in plaats van te dienen. doel in zichzelf wordt. en de
menselijke waarden aan zich onderwerpt en daardoor aantast. Dan zou de marxlstische
voorstelling van de maatschappij opgeld doen: het tegendeel moet gebeuren. daartoe moet
de politiek haar geestelijke inhoud terugvinden.

Een krachtige geestrijke politiek zoals God Met Ons voorstaat kan alleen steunen op een
krachtig Parlement. dat de gemeenschappelijke
zaak vooropstelt. Gemeenschap betekent
vrijheid in gebondenheid.
20 kan volgens God Met Ons het Europese Parlement een
lichtbaken in de wereld zijn.

