
ervaring en kennis kan leveren aan het debat over
Europa en ook andere zaken. Wij hebben daarvan de
afgelopen maanden al een voorproefje gekregen.

De stad is de wereld, de wereld is het dorp. Dagelijks
worden wij geconfronteerd met het feit dat de wereld
heel klein geworden is. Reisafstanden zijn voor grote
groepen mensen geen bezwaar meer. Vakanties, langer
en korter, gaan steeds verder weg. Werk zoeken, een
opleiding volgen, landsgrenzen vormen nauwelijks meer
een belemmering. Technologische ontwikkelingen
versterken deze globale oriëntatie. Internet maakt simpel
en effectief contact mogelijk over de gehele wereld.
Virtueel kunnen mensen de gehele dag de wereld over.

Daar waar deze ontwikkelingen veel kansen bieden
voor mensen collectief en individueel, leveren zij
tegelijkertijd een gevoel van onzekerheid op. Dreigingen
zoals terrorisme, internationale criminaliteit, maar ook de
gevaren van milieurampen op korte en langere termijn,
zijn dichterbij dan ooit. Wij dienen oog te houden voor
de sociale implicaties van deze ontwikkeling. De
tweedeling wordt dieper. Ook veranderingen in de
bevolkingssamenstelling in eigen stad en land spelen
een rol. Elke ’’nieuwe’’ groep die zich aandient, speelt in
op het gevoel dat de thuissituatie niet meer is zoals deze
was. Mensen zoeken als reactie lokaal en nationaal
sterker naar eigen identiteit, naar mogelijkheden om zich
te kunnen blijven herkennen in hun eigen omgeving.

Voor veel mensen is zeker ook de ontwikkeling van
Europa onderdeel van een groter proces dat zij niet
kunnen beïnvloeden, dat onzeker maakt en soms angst
inboezemt. Deze factor zet de legitimiteit van de
Europese Unie als regelgevend instituut onder druk. Het
is goed om daar in de termen van het WRR-rapport
’’Europa in Nederland’’ aandacht aan te schenken:
legitimatie door resultaat, vertegenwoordiging, verant-
woording en identificatie. Dit zijn prachtige termen, maar
het is wel Haagse taal, ons jargon. Wat het breed
gevoelde idee van onzekerheid betreft, gaat het erom
mensen een hart onder de riem te steken.

Mijn motto voor vandaag is dan ook ontleend aan de
oude, helaas overleden volkszanger André Hazes: ’’Geef
mij je angst, ik geef je er hoop voor terug’’. De nadruk in
mijn bijdrage ligt op het perspectief. Het debat over
Europa en de Europese Unie gaat te veel over obstakels
en problemen, zie bijvoorbeeld het debat over de Staat
van de Unie in de Tweede Kamer. Bovendien gaat het te
veel over instituties en niet genoeg over mensen. Wat
mij betreft, staat het verdrag dan ook vandaag niet
centraal. Dat zal over enkele weken heel specifiek wel het
geval zijn. Europa moet leven voor de burgers. Dat
betekent dat er geen uitgebreide reclamecampagnes
nodig zijn, maar dat voortdurend gezocht moet worden
naar mogelijkheden om het levend te maken. Dat kan
niet door iedereen overal bij te betrekken, want
democratie is ook gedelegeerd vertrouwen, maar wel
door oog te houden voor het belang van het rijke
voorstellingsvermogen van burgers.

De ontwikkeling van de Unie is van oorsprong
gedreven door één hoofdmotief: nooit meer oorlog. De
weg naar vrede kreeg zijn koers door het versterken van
de rechtstaat en door het bevorderen en delen van
welvaart. Het is noodzakelijk om daar aandacht aan te
blijven besteden. Europa is te veel het speelveld van de
vrije markt geworden. Europa is ook arena voor sociale
strijd. Het formuleren van sociale minima, van een
houdbaar stelsel van sociale zekerheid, van eigen sociale

codes voor een veel grotere groep werknemers en voor
een grotere groep mensen aan de onderkant van de
samenleving is voor mijn fractie een perspectief
waarvoor gevochten moet worden. Het gaat niet aan om
een dergelijk stelsel voor ons eigen nationale zelf te
houden, solidariteit mag zich niet tot nationale grenzen
beperken. De verwijzing naar Amerikaanse toestanden,
de ’’race to the bottom’’, als ons voorland is een
vertekening. Oost-Europese landen zijn in transitie en
burgers in die landen verdienen steun bij het realiseren
van een houdbaar sociaal bestel. Dat vraagt een sterke
visie op de Unie als statelijk samenwerkingsverband,
vereist politieke sturing en is dus inzet van strijd. Ik kan
ook verwijzen naar de discussies over de dienstrichtlijn
algemeen belang, waarvoor mijn partijgenoten Ieke van
den Burg en Rasmussen zich sterk maken.

Europa moet het speelveld zijn van vrije burgers.
Europa is een open ruimte waar bijna 500 miljoen
mensen leven en werken in een kleine 100.000 gemeen-
ten. Het is belangrijk deze decentrale overheden in te
zetten bij het spel dat gespeeld moet worden, bij het
bouwen aan vertrouwen. De rijke variatie is daarbij geen
belemmering, maar impliceert kwaliteit. Poolse werkers
verdienen geen contingentering zoals door SP-leider
Marijnissen bepleit, maar ondersteuning bij hun
zoektocht in de nieuwe rechtsgemeenschap waarvan zij
deel uitmaken: een rechtsgemeenschap die rechten en
plichten kent, maar die ook deel is van een waarden-
gemeenschap. De gemeente Horst aan de Maas, het kan
ook klein, heeft laten zien dat door een gerichte aanpak
een verrijking van twee gemeenschappen mogelijk is:
meerwaarde voor Poolse werkers en meerwaarde voor
de dorpsgenoten uit Limburg. Er wordt gewerkt aan
leefbaarheid door een service shop voor Poolse
werknemers, huurders, en inwoners, en er zijn activitei-
ten gericht op integratie zoals taalles, Poolse maaltijden
en kennismaking met elkaars culturen. Er wordt een
perspectief geboden dat is gericht op gezonde verhou-
dingen tussen mensen. Het pleidooi van collega Van der
Linden met betrekking tot het onderwijs ondersteunt
mijn fractie dan ook van harte, zoals wij vorig jaar al
hebben laten weten.

Deelname aan welk samenwerkingsverband dan ook
vergt een eerlijk beeld van lusten en lasten. De lasten en
lusten van de Europese samenwerking op basis van
feiten moeten bekend zijn. De EU heeft wat dat betreft
een slechte pers op dit moment. Dat tast het beeld van
de betrouwbaarheid aan. Het gaat ook hier om een ander
perspectief, een perspectief als betrouwbare overheid.
Onlangs beschreef de Leidse hoogleraar Steunenberg de
situatie rond de verbreding van de A4 bij Leiderdorp. In
tegenstelling tot een aantal te vlotte conclusies in de
pers over de vermeende invloed van Europa, toont
Steunenberg aan dat de kwestie vooral te maken heeft
met een gebrek aan politieke sturing vanuit ons eigen
land. Ik citeer hem: ’’De Nederlandse politiek lijdt aan
een ernstige hartkwaal. Aan de ene kant wordt vaak een
oproep gedaan om problemen vooral op Europees
niveau te regelen.’’ Hij noemt daarbij vliegtaks en
vluchtelingen. Ik vervolg zijn citaat: ’’Aan de andere kant
staan Nederlandse politici met hun rug naar Europa.
Mogelijkheden om zelfstandig Europese dossiers aan de
orde te stellen en daarop invloed uit te oefenen, worden
niet gepakt. De Kamer reageert niet proactief, maar
reactief: zodra uitvoeringsmaatregelen bij wet geregeld
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