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His een cruciaal jaar voor de
EU, met verkiezingen in 
Nederland, Duitsland en
Frankrijk. In alle lidstaten
groeien de populistische anti-
EU-partijen als kool, de PVV

zag met haar zusterpartijen bijeen in Koblenz
‘het tijdperk van het patriottisme’ gloren met
een eenvoudige boodschap: anti-islam, anti-
EU en antipers.

De nieuwe Amerikaanse president juicht de
brexit toe en moedigt andere landen aan het
Britse voorbeeld te volgen. 

In alle landen waar het neekamp een EU-refe-
rendum heeft gewonnen, is dat gebeurd met
halve waarheden en hele leugens. De Socialisti-
sche Partij maakte het in 2005 al bont door te
stellen dat het Constitutioneel Verdrag het 
einde zou betekenen van het Nederlandse eu-
thanasie- en softdrugsbeleid, maar de brexi-
teers vonden de overtreffende trap, met leu-
gens dat het Verenigd Koninkrijk de grootste
betaler aan de EU is en dat meer dan een kwart
van de EU-begroting aan salarissen opgaat.

Ons referendum over het associatieverdrag

Europese Unie Minder wetgeving en meer communicatie

EU-bashen loont electoraal, schrijft Rob
Boudewijn, maar de Europese Unie heeft
samenwerking heeft nog altijd een
belangrijke meerwaarde. Brussel moet de
dialoog aangaan, weg uit de ivoren torens.

Europa moet op de
bres tegen patriottisme

met Oekraïne ging niet over het verdrag, maar
was een anti-EU-stem, evenals het Waalse ver-
zet tegen het vrijhandelsverdrag Ceta. In de
voorgaande jaren ratificeerden de Waalse socia-
listen elke uitkomst tijdens de Ceta-onderhan-
delingen, maar toen ze op links dreigden te
worden ingehaald door de marxisten, loonde
het electoraal gezien om afgelopen najaar
plotsklaps tegen het vrijhandelsverdrag te zijn. 

Waar zit de toegevoegde waarde?
Hoe kan het continue ‘Brusselbashing’ gekeerd
worden en de meerwaarde van samenwerking
worden aangetoond? Drie sleutelbegrippen zijn
belangrijk: minder wetgeving (en van hogere
kwaliteit), meer interactieve communicatie
met de bevolking en tonen:  waar heeft de EU
toegevoegde waarde? 

Onder minder wetgeving valt het recente 
besluit van commissievoorzitter Jean-Claude
Juncker en Europees commissaris Frans Tim-
mermans geen nieuwe wetgeving voor energie-
verbruik van consumentenelektronica op te
stellen. Vanuit milieuoogpunt jammer, vanuit
burgervertrouwen in het integratieproject 

verstandig, omdat dit tot sentimenten leidt als
‘waarom bemoeit Brussel zich met mijn elektri-
sche tandenborstel?’ 

Het volstaat niet meer een nieuwe maatregel
vanachter een katheder in Brussel af te kondi-
gen, over het hoe en waarom, moet veel beter
gecommuniceerd worden. Nu leggen Europese
ambtenaren één keer per jaar het belang van de
EU uit, als ze in het kader van het back-to-
schoolproject hun middelbare school bezoe-
ken. 

Maak hier een permanente, dynamische in-
teractieve dialoog met de bevolking van, weg
uit de ivoren torens in Brussel! Niet weer tien-
duizend glossy folders, maar ga het gesprek aan
en verhul voor- en nadelen niet. 

Innoveer de Europese architectuur niet van
bovenaf, met nieuwe verdragen etcetera, zoals
sommigen bepleiten naar aanleiding van de
brexit, maar laat de EU zich beperken tot
hoofdlijnen waar de burger toegevoegde waar-
de in ziet. 

In de top 10 van een recent door NRC Handels-
blad uitgevoerde enquête met als centrale
vraag: ‘Welke van de volgende zaken vindt u het
meest positief aan de EU?’ worden de volgende
onderwerpen genoemd: grotere rol op het we-
reldtoneel, goed voor de economie, makkelijker
reizen in Europa, grotere rol in het tegengaan
van het klimaatprobleem, vergroten van de 
veiligheid, makkelijker elders in Europa wer-
ken en geen oorlog meer in Europa. 

Nooit meer oorlog
Deze onderwerpen zijn grensoverschrijdend:
luchtvervuiling stopt niet bij de Nederlandse
grens, een interne markt zonder binnengren-

zen vraagt om meer samenwerking van de vei-
ligheidsdiensten en solidariteit bij de bewaking
van de buitengrenzen, en hoe zou de Neder-
landse export eruitzien zonder interne markt?

Zelfs het aloude oorspronkelijke ‘Nooit meer
oorlog’-idee heeft aan actualiteit én realiteit ge-
wonnen: slechts twee landsgrenzen bij ons van-
daan woedt een burgeroorlog en de Nobelprijs
voor de Vrede voor de EU in 2012 onderstreept
het unieke, vrede bevorderende aspect van het
integratieproject. 

Het is duidelijk dat de EU op deze terreinen
een toegevoegde waarde heeft.

Durven politieke partijen dit in de aanloop
naar de verkiezingen te communiceren? Of zou
het tijdperk van het patriottisme de toekomst
hebben? 

Een Europa dat weer met hekken is opgedeeld
om ‘anderen’ buiten te sluiten, waar u een halve
dag kwijt bent aan grenscontroles voordat u in
Frankrijk bent en waar u uiteraard eerst weer
uw valuta moet wisselen, waar weer kosten zijn
verbonden aan het pinnen in het buitenland,
waar roaming en mobiel bellen leiden tot toren-
hoge nota’s en de economie in het meest gun-
stige geval stagneert?

U beslist op 15 maart!
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halve dag kwijt zijn
aan aan
grenscontroles?
FOTO REMKO DE
WAAL/ANP


