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INLEIDING 
 
De ‘State of the European Union’ wordt georganiseerd door het Vlaams Parlement, de  
Stichting Ryckevelde en het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) om de feestdag van 
Europa - 9 mei - te vieren. Sinds 2005 wordt op die dag een Europawatcher uitgenodigd om zijn of 
haar visie te geven over een actuele Europese problematiek. In 2005 was de gastspreker Knackhoofd-
redacteur Rik Van Cauwelaert. In 2006 was Minister van Staat en oud-secretaris-generaal van de  
NAVO Willy Claes onze gast en vorig jaar vervulde Bernard Bulcke, Europaverslaggever voor De 
Standaard die taak. 
 
Om de hele Vlaamse samenleving bij de viering in het Vlaams Parlement te betrekken werd voor de 
editie 2007 beslist om een wedstrijd uit te schrijven voor leerlingen van het 5e en 6e  jaar van het  
secundair onderwijs. De opdracht bestond erin om een ‘Junior State of the European Union’ op te stel-
len en daarin een visie over het Europa van de toekomst te formuleren. De hoofdprijs was een  
tweedaags bezoek aan de stad Straatsburg en de Europese instellingen die daar gevestigd zijn. Klassen 
uit heel Vlaanderen namen deel aan de wedstrijd. 
 
Omdat de ‘Junior State of the European Union’ in 2007 zoveel succes kende, werd besloten om in 
2008 de formule te herhalen en uit te breiden. Er werd opnieuw een ‘Junior State of the European 
Union’ georganiseerd, waaraan klassen en leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs 
konden deelnemen, met als thema: ‘Europa en de wereld’. Daarnaast werden nog twee extra  
wedstrijden in het leven geroepen. In de ‘State of Creanovative’, eveneens voor klassen en leerlingen 
uit de derde graad van het secundair onderwijs, werd aan de leerlingen gevraagd om creatief en  
innovatief rond het thema te werken. In de ‘Senior State of the European Union’ ten slotte werd aan 
dynamische 60-plussers gevraagd om hun visie over het thema te geven. 
 
Een jury, onder de leiding van Dries Bergen van de Dienst Europa van het Vlaams Parlement, en  
verder bestaande uit professor Hendrik Vos van de Universiteit Gent, André De Munter van het  
Informatiebureau van het Europees Parlement in Brussel, Inès Verplancke van de Stichting  
Ryckevelde, en de heer Peter-Paul Knops-Gerrits en mevrouw Joke Hofmans van het Vlaams-
Europees Verbindingsagentschap (VLEVA), selecteerde de winnaars van de ‘Junior State of the  
European Union’ en van de ‘Senior State of the European Union’. 
 
Een jury, onder de artistieke leiding van Florent Bex, ere-directeur van het MUHKA, en  
verder bestaande uit Leo Victor, gedelegeerd bestuurder van het Vlaams-Europees  
Verbindingsagentschap (VLEVA), Dirk Hanssens van de Dienst Europa van het Vlaams  
Parlement en mevrouw Inès Verplancke van de Stichting Ryckevelde selecteerde de winnaars van de 
‘State of Creanovative’. 
 
De winnaars van de 3 wedstrijden werden bekendgemaakt op woensdag 9 april 2008. De  
prijzen werden uitgedeeld tijdens de plechtige viering op woensdag 7 mei 2008 in ‘De Schelp’ van het 
Vlaams Parlement. Dit verslagboek is de weergave van die viering.  
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Mevrouw Marleen Vanderpoorten, voorzitter van het Vlaams Parlement
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WELKOMSTWOORD  
 
Mevrouw Marleen Vanderpoorten, voorzitter van het Vlaams Parlement 
 
 
Mijnheer de voorzitter van het Comité van de Regio’s, 
Geachte leden, 
Dames en heren, 
 
Als Voorzitter van het Vlaams Parlement heet ik u van harte welkom op deze viering van de Dag van 
Europa. In heel Europa worden deze week activiteiten georganiseerd om te herdenken dat de Franse 
minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, op 9 mei 1950 het voorstel lanceerde om de  
sectoren van kolen en staal gemeenschappelijk te beheren. Die oproep wordt algemeen gezien als de 
start van de Europese eenmaking. De Stichting Ryckevelde, het Vlaams-Europees Verbindings-
agentschap en het Vlaams Parlement willen aandacht besteden aan de Dag van Europa en ter gelegen-
heid daarvan samen met u vooruit kijken naar de toekomst van ons continent.  
 
Na de negatieve uitslag van de referenda in Frankrijk en Nederland in 2005 was de Europese Unie in 
een diepe politieke en institutionele crisis terechtgekomen. In 2007 en 2008 heeft de Unie haar tweede 
adem gevonden door de succesvolle afronding van de onderhandelingen en de ondertekening van het 
Verdrag van Lissabon. Het Verdrag van Lissabon geeft de Europese Unie de mogelijkheden en de  
instrumenten om de uitdagingen van de 21ste eeuw tegemoet te treden en de toekomst van de Europese 
burger veilig te stellen. In de loop van de volgende weken zal het Verdrag van Lissabon ook in het 
Vlaams Parlement worden besproken en ter stemming worden voorgelegd. 
 
Dames en heren, 
 
Als er één les is die we uit de uitslag van de referenda in Frankrijk en Nederland, beide stichtende  
leden en kernstaten van onze Europese Unie, moeten trekken, dan is het wel dat steun voor de  
Europese integratie 60 jaar na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog voor de Europese  
burger geen verworvenheid is. Europa, zijn verwezenlijkingen, zijn complexiteit, zijn techniciteit, 
maar ook zijn falen en tekortkomingen moeten bespreekbaar zijn. Het debat mag zich niet beperken tot 
een gesprek tussen experts en beleidsmakers. Het is een debat waar de hele samenleving bij betrokken 
moet worden en waaraan iedereen moet kunnen deelnemen. Het is ook de taak van de politici en van 
het maatschappelijk middenveld om iedereen bij dat debat te betrekken.  
 
Deze viering in het Vlaams Parlement past in het streven om het maatschappelijk debat over  
Europa te versterken. De Stichting Ryckevelde, het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap en het 
Vlaams Parlement zijn zich daar sterk van bewust. Daarom hebben wij besloten om dit jaar niet alleen 
de Vlaamse scholieren, maar ook de actieve 60-plussers bij de Europese feestdag te betrekken.  
Jongeren omdat zij de toekomst moeten vormgeven, 60-plussers omdat zij samen met de Europese 
Unie volwassen geworden zijn en bevoorrechte getuigen geweest zijn van de uitbreiding en de steeds 
grotere rol van de Europese Gemeenschap in ons dagelijkse leven en in de wereld.  
 
Daartoe werden drie wedstrijden uitgeschreven, met als thema “Europa en de wereld”. 
 
1. Met de ‘Junior State of the European Union’ deden we een beroep op de ideeënrijkdom en de 

dromen van scholieren uit de derde graad van het secundair onderwijs. Wij vroegen aan hen om in 
een tekst van 4.000 woorden hun visie op de rol van Europa in de wereld weer te geven. 

 
2. Hetzelfde hebben we gevraagd aan de steeds groter wordende groep van dynamische, actieve 60-

plussers. Wij hoopten dat zij in de ‘Senior State of the European Union’ de levenservaring en de 
wijsheid die ze hebben opgedaan, naar voren zouden weten te brengen en ons zouden herinneren 
aan de talrijke verwezenlijkingen van de Europese Unie.  
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3. Ten slotte is er sinds dit jaar ook nog een derde wedstrijd, de ‘State of Creanovative’, waarin  

creativiteit en innovatie, 2 begrippen waaraan het in Europa zeker niet mag ontbreken,  
centraal staan. De State of Creanovative betekende ongetwijfeld een uitdaging voor leerlingen uit 
de derde graad van het middelbaar onderwijs om creatief en innovatief te werken over het thema 
“Europa en de wereld”. 

 
Dries Bergen, medewerker van de Dienst Europa van het Vlaams Parlement, zal als woordvoerder van 
de jury de winnaars bekendmaken van de Junior State of the European Union en de overwegingen van 
de jury toelichten. Vervolgens wordt de beste inzending door een leerling van de winnende klas voor-
gelezen.  
 
Daarna maakt Flor Bex de winnaars van de State of Creanovative bekend en leest hij het  
juryverslag voor. De winnende werken worden gepresenteerd en krijgen hun prijs uitgereikt uit handen 
van de heer Luc Van den Brande, voorzitter van het Comité van de Regio’s.  
 
Bram Van Damme, coördinator van de Stichting Ryckevelde, maakt ten slotte de winnaars van de 
‘Senior State of the European Union’ bekend en licht de beslissingen van de jury toe. Beide winnaars 
lezen een verkorte versie van hun ‘Senior State’ 2008 voor. 
 
Vervolgens is er tijd voor een broodjesmaaltijd, waarna de eigenlijke State of the European Union 
2008 wordt uitgesproken door professor Katlijn Malfliet, verbonden aan het Instituut voor  
Internationaal en Europees Beleid van de Katholieke Universiteit van Leuven. Professor Malfliet,  
Ruslandkenner bij uitstek, staat stil bij de vraag hoe ver oostwaarts Europa kan reiken. 
 
We sluiten deze Europese dag af met een receptie waarop iedereen – jong en oud, expert en  
creatieveling, dromer en realist – met elkaar in debat kan gaan over ons Europa en zijn toekomst. 
 
Ik wens u een boeiende en plezierige dag toe. Het is enkel door Europa bij de mensen te brengen, dat 
Europa aan geloofwaardigheid kan winnen. Alle ingrediënten zijn hier vandaag aanwezig om er een 
geslaagd Europees feest van te maken. 
 
Het woord is nu aan Dries Bergen voor de prijsuitreiking van de ‘Junior State of the European Union’. 
 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 



    

   9 

Junior State of the European Union 
 

2008 
 
 
 
De ‘Junior State of the European Union’ is een opstelwedstrijd waaraan klassen uit de derde graad van 
het secundair onderwijs mogen deelnemen. Voor de editie 2008 moesten de leerlingen een tekst van 
maximaal 4.000 woorden schrijven, met als thema ‘Europa en de wereld’. Aan de ‘Junior State of the 
European Union’ kon zowel worden deelgenomen door de hele klas, als door individuele leerlingen 
namens de klas. Het was de bedoeling dat de leerlingen nadachten over de rol die Europa in de wereld 
kan of moet spelen. De jury heeft de inzendingen anoniem beoordeeld en schonk aandacht aan zaken 
als originaliteit, taalgebruik, de conformiteit met het thema, historisch en toekomstgericht perspectief 
en de vormelijke en inhoudelijke mix van de opstellen. De jury vond het algemene niveau van de  
inzendingen verrassend hoog, maar omdat natuurlijk niet iedereen in de prijzen kon vallen, werden 
drie winnaars geselecteerd, die een cheque ter waarde van 2.500€ (1e prijs), 1.000€ (2e prijs) en 500€ 
(3e prijs) ontvingen. Hierna volgen de winnende teksten, te beginnen met de derde prijs. 
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DERDE PRIJS  ‘Junior State of the European Union 2008’ 
 
Europa en de wereld 
 
Johannes Van den Bossche namens Klas 6C1 van het Sint-Bavohumaniora uit Gent 
 
Het schip dat Europa heet, doorklieft nu reeds 50 jaar en meer de woeste baren van de wereldpolitiek. 
Steeds vaker echter werpt de vraag zich op of dat schip nog wel zeewaardig genoeg is om zijn tocht 
verder te zetten. Of de zeilen niet dringend dienen bijgezet te worden met het oog op geheel nieuwe 
uitdagingen. En de meest prangende vraag: is er voor dit schip nog wel een rol weggelegd als heerser 
over de zeven wereldzeeën, als ‘speler van formaat’, of wordt het tijd een veilige haven te zoeken en 
het toneel van de wereldpolitiek te verlaten om te gaan rentenieren op eertijds vergaard succes? 
 
Europa vormt vandaag het grootste handelsblok ter wereld. Om en bij de twintig procent van de totale 
mondiale import en export verloopt via de Europese markt. Dit cijfer kan je alleen duiden als je het in 
relatie stelt tot de hedendaagse ontwikkelingen op het vlak van de wereldhandel: we leven vandaag in 
een maatschappij met de hoogste graad van industrialisatie, een maatschappij die beter beslagen is in 
wetenschap en technologie dan eender welke van haar voorgangers en die daarenboven nog eens  
gekenmerkt wordt door het fenomeen van de globalisatie, waarbij regionale grenzen lijken te vervagen 
en zich meer en meer lijken uit te breiden tot het niveau van nationale – ja, zelfs continentale! –  
grenzen. Als we rekening houden met deze ontwikkelingen, krijgt het genoemde cijfer een veel grotere 
lading en draagwijdte. 
 

 
 
Maar de Europese economie moet haar prioriteiten kennen. De recente mondiale verschuivingen  
nopen haar te kiezen tussen een rol als industriële grootmacht, wat een vorm van zelfvoorziening met 
zich meebrengt of een pioniersrol op het vlak van technologische ontwikkeling en de daaruit volgende 
evolutie naar de onvolprezen kenniseconomie. Nog al te vaak vertoont het gevoerde economisch  
beleid echter te veel kenmerken van deze twee beleidpistes. En deze ambiguïteit zou de Europese  
economie op termijn wel eens de das kunnen omdoen. De keuze voor de rol van geïndustrialiseerde 
grootmacht is volgens mensen die nog vooruit willen met de Unie echter al lang geen optie meer. De 
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Europese bodemrijkdom is onbestaande in vergelijking met die van opkomende, neo-industriële 
grootmachten. Zelfs het Europees paradepaardje, het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zal, alle 
subsidies ten spijt, overvleugeld worden door deze opkomende grootmachten, indien de prioriteiten 
niet snel verlegd worden. Prioriteiten verleggen wil echter niet zeggen: laten uitsterven. Wel  
integendeel, hiermee bedoelt men eerder het inblazen van nieuw leven, het geven van nieuwe,  
stimulerende impulsen. Deze reanimatie zou zich dan moeten toespitsen op het verplaatsen van grote 
delen van het budget voor subsidies en dergelijke, naar fondsen voor onderzoek betreffende  
innovatieve technologieën. Ook aan de veelbesproken ‘braindrain’, de intellectuele leegloop naar lan-
den waar gunstiger werkomstandigheden zijn, moet in deze optiek dringend een halt worden toe-
geroepen. Want hierin ligt de kracht en de sleutel tot een verzekerde toekomst van de Europese  
economie: het vergaren van ‘knowhow’, want kennis is macht en macht is nodig om mondiale  
veranderingen te verwezenlijken. 
 

 
 
Dat brengt ons bij de volgende Europese beleidspijler: Europa als donor van ontwikkelingshulp. Ook 
hier speelt de Unie een voortrekkersrol. Meer dan de helft, ongeveer 55%, van de totaal  
verstrekte ontwikkelingshulp aan arme landen is afkomstig van de Europese Unie en haar  
lidstaten. Dit cijfer zou echter van veel grotere betekenis kunnen zijn, ware het niet dat we ook hier 
enkele kritische kanttekeningen moeten maken, want ook hier wordt het beleid gekenmerkt door een 
zekere dubbelzinnigheid in de houding ten opzichte van de landen die de hulp ontvangen, versus de 
interne markt. 
 
Als motor van het mondiaal ontwikkelingswerk schenkt Europa ieder jaar ettelijke sommen geld aan 
behoeftige regeringen en aan talloze ngo’s. De Unie verkiest uiteraard ngo’s die zich inzetten voor 
duurzame ontwikkelingsprojecten, want ontwikkeling heeft meer om het lijf dan voorzien in de acute 
noden. Het gaat hier om langetermijninvesteringen. Verder zorgt de Europese Unie er ook voor dat 
aan haar grenzen gunstige importtarieven heersen voor de producten uit ontwikkelingslanden. Het 
dient echter gezegd dat dit systeem niet helemaal zuiver op de graat is. We moeten er zelfs voor  
oppassen dat het geen neo-koloniaal pressiemiddel wordt, waarbij de lidstaten van de Unie het geld 
voor ontwikkelingshulp gaan zien als een manier om orde te scheppen in hun oud-kolonies en daar 
zelf wel bij te varen, zonder zich veel aan te trekken van andere projecten. Want de Unie houdt steeds 
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een sterke troef in handen als het gaat om het begunstigen, financieel steunen van ontwikkelings-
landen: de subsidiëring van de eigen markt, volgens het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Deze 
subsidies houden het voedsel, geproduceerd binnen de Europese markt, op artificiële wijze goedkoop. 
Goedkoper dan de geïmporteerde producten uit ontwikkelingslanden, waardoor deze veel moeilijker 
verkocht geraken en als dat al het geval is, met een veel te kleine winstmarge. En dan is er nog het 
probleem van de overproductie: een Europese landbouwer die zijn overtollige productie verkoopt op 
de wereldmarkt, krijgt het prijsverschil met de Europese markt volledig terugbetaald, volgens het  
systeem van de exportrestituties. Op deze manier worden Afrikaanse markten, die nota bene vaak met 
Europese fondsen economisch levensvatbaar gemaakt zijn, overspoeld met Europees voedsel, dat daar 
tegen dumpingprijzen wordt aangeboden, waardoor de Afrikaanse landbouwers hun winst in rook zien 
opgaan. 
 
Het is overduidelijk dat er door dit interne subsidiëringsysteem sprake is van oneerlijke concurrentie, 
ja, zelfs van concurrentievervalsing, die een reële rem vormt op de ontwikkeling van derdewereld-
landen, alle fondsen voor ontwikkelingshulp ten spijt. De enige waarachtige manier waarop de Unie 
momenteel kan ingrijpen op mondiaal ontwikkelingsvlak is juist door het gemeenschappelijk  
landbouwbeleid te hervormen. En ja, dat is gebeurd. Tegen 2013 wil de Unie de exportrestituties min 
of meer uitgebannen zien en wordt het systeem van de subsidies hervormd. Het is echter maar de 
vraag of dit voldoende zal zijn om de concurrentiepositie van derdewereldlanden te verstevigen en of 
we niet beter zouden evolueren naar een systeem, volledig zonder subsidies, zonder protectionisme  
jegens de eigen markt opdat we behoeftige landen werkelijk in onze welvaart zouden laten delen. Het 
probleem dat zich hierbij stelt, dat van de afhankelijkheid van derden, is een politiek geladen  
argument, dat inspeelt op de angst van de consument om zonder levensmiddelen te vallen. De land-
bouwers binnen de Unie zullen uiteraard niet stoppen met het produceren van voedsel, ze zullen echter 
wel moeten leren competitiever en innovatiever uit de hoek te komen, wanneer de subsidies dat niet 
meer zo vanzelfsprekend maken. Het productieverlies dat hiermee misschien gepaard zou gaan, zal 
ruimschoots opgevangen worden met het geld dat vrijkomt door de afschaffing van de subsidies en de 
herinvestering daarvan in innovatieve technologie: knowhow is vandaag even veel waard als baar 
geld. 
 
Maar als het gaat over Europa en de wereld, gaat het niet enkel om de socio-economische en  
humanitaire aanwezigheid op wereldvlak. Evengoed gaat het hier om een andere, meer fysieke,  
aanwezigheid op het toneel van de wereldpolitiek: de militaire dimensie die het Europese beleid al dan 
niet zou aannemen. Uiteraard is dit een heikel punt voor de beleidsmakers die vandaag de rangen van 
de Europese Unie uitmaken. De poging een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid in het leven te  
roepen, dateert al van het prille begin van de Unie. De Europese defensiegemeenschap – EDG – werd 
in 1952 al in het leven geroepen. Deze stierf echter een stille dood, toen het overlijden van Jozef Stalin 
in 1953 het einde van de Koude Oorlog leek in te luiden. Misplaatste hoop, zo is gebleken. Vandaag 
rijzen echter weer stemmen die vragen om een eengemaakt Europees leger, een coherente defensief-
humanitaire macht, die het aanschijn en het politiek gewicht van de Unie in het buitenland moet  
vergroten. Deze macht zou optreden bij interne conflicten, zou uitrukken ter vervulling van  
humanitaire missies en zou zelfs helpen bij het bewaren van de vrede in conflictgebieden. Maar daar 
wringt nu net het schoentje: de oplossing van interne conflicten zou eventueel nog te rijmen zijn met 
het lidmaatschap van de NAVO en de VN, maar het opereren op niet-Europees grondgebied, zelfs 
voor humanitaire doeleinden, onder een andere vlag dan die van de genoemde organisaties, zou  
kunnen gezien worden als een nutteloze verspilling van materieel en troepen, ja zelfs als een  
provocatie. Het dient echter gezegd dat de Europese Unie evenveel recht heeft op een militaire  
overkoepelende organisatie waarbinnen ze autonoom kan beslissen voor welke missies ze bereid is 
manschappen en materieel in te zetten. Het gevaar voor een verzuring van de diplomatieke contacten 
met de VSA, die van oudsher met het militaire leiderschap van de NAVO bekleed werden, is dan wel 
niet ver weg. Ook andere naties als Rusland, China en andere militaire grootmachten, al dan niet “in 
de maak”, zouden de Europese militaire betrachtingen wel eens kunnen uitleggen als een provocatie 
en de gelegenheid te baat nemen om zelf ook een krachtig bondgenootschap op de been te brengen 
Doemscenario’s van een nieuwe gepolariseerde wereld zijn dan niet meer zo ver af. Onvermijdelijk 
zou een dergelijk leger ook in het vaarwater van de Verenigde Naties komen. En het laatste wat we 
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willen is een Europese Unie die door haar pogingen om meer gewicht te verkrijgen, alleen maar meer 
geïsoleerd raakt op wereldvlak, waar de VN toch de meest gewichtige instantie is die de stemmen van 
de wereldvolkeren bundelt. 
 

 
 
Een vierde dimensie van het Europese beleid waar we niet omheen kunnen als we het plaatje van de 
wereldpolitiek in ogenschouw nemen, is de volgende: de Europese Unie als voortrekker op het vlak 
van klimaatbescherming, want weinig is zo grensoverschrijdend, noopt de regeringen van de wereld 
zo erg tot gezamenlijke, gecoördineerde acties als de recente milieuproblemen. Eind januari werd door 
de Europese Commissie dan ook het langverwachte klimaat- en energiepakket, dat weliswaar nog 
moet worden goedgekeurd door het Europese parlement en de raad van ministers, uitgebracht. Dit 
pakket omvat volgens voorstanders maatregelen die al in de goede richting gaan, maar nog iets  
ambitieuzer mochten; tegenstanders beweren dan weer dat de maatregelen nu al onhaalbaar zijn en  
nefast zullen zijn voor de Europese economie. De Unie toont zich met dit pakket inderdaad eerder  
ambitieus want ze komt er zelfs mee naar buiten, nog voor er een vervolg aan de internationale  
klimaatconventie van Kyoto is gebreid en daarenboven met de belofte dat de gestelde quota om de  
schadelijke emissie terug te dringen zullen worden bijgesteld, met andere woorden: verhoogd, indien 
de nieuwe internationale klimaatconventie er komt. Het is duidelijk dat de Unie zich een  
voortrekkersrol op gebied van klimaatsbescherming wil aanmeten. En dat doet ze op overtuigende 
wijze. Het zal er nu vooral op aan komen ervoor te zorgen dat iedere lidstaat de vooropgestelde quota 
bereikt, al dan niet met de hulp van andere staten, maar op zo’n wijze dat ze hiervan het nut gaan  
inzien en begrijpen waarom dit hun toekomst aanzienlijk verbetert. Pas dan kan de Unie daadwerkelijk 
spreken van een geslaagde campagne ter verbetering van het leefmilieu, want net als bij andere  
problemen, bestaat de oplossing niet alleen in het verhelpen van acute noden en problemen, maar ook 
in sensibilisering voor de problemen van de toekomst. 
Niet alleen het doel, ook de wijze waarop de Unie dit nobele doel nastreeft getuigt van een reële  
bekommernis om het milieu. Het enige punt van kritiek dat men zou kunnen aanhalen, naast het feit 
dat de maatregelen niet voldoende zouden zijn, is de handel in emissierechten, waarbij een vervuilend 
bedrijf dat de quota niet kan halen, rechten kan kopen van een minder vervuilend  
bedrijf dat de quota met gemak haalt en dus nog overschot heeft. Beter echter dan dit te  
bestempelen als een achterpoortje en een toegeving die werd ingegeven uit angst voor delokalisatie, is 
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het deze handel te zien als een manier om ecologie en economie met elkaar te verzoenen, ze  
onlosmakelijk te verbinden zodat de een niet zonder de ander kan en er nog wel bij vaart ook. 
 
De vier toegelichte luiken bewijzen het: de Europese Unie is springlevend, is aanwezig in de wereld 
en heeft alles in huis wat er nodig is om de speler van formaat die ze al is, te blijven. Maar evengoed 
bewijst dit dat de Unie nóg beter kan, nog een groter maatschappelijk engagement op zich kan nemen, 
meer aanwezig kan zijn in de wereld. Om dit te verwezenlijken zullen alle zeilen van het schip moeten 
worden bijgezet; een toepasselijke metafoor voor de hervorming van de instellingen, om zo de logge 
beslissingsstructuur waaraan de Europese instellingen nu onderhevig zijn, vlotter en effectiever te  
maken. Dit kwam met het recente Verdrag van Lissabon gelukkig weer een stapje dichterbij. De  
verwezenlijking van een sociale pijler voor Europa mag hierbij zeker niet ontbreken. Ook het  
institueren van de functie van president van Europa is meer dan de vrije gedachte waard, want dit is bij 
uitstek de wijze om het Europese project, de Europese geest van eenheid in verscheidenheid uit te  
dragen en het gevoel van het Europees staatsburgerschap binnen de grenzen van de Unie zelf te  
versterken. De Unie kan en moet op alle vlakken aanwezig zijn, niet alleen binnen de eigen grenzen, 
maar ook daarbuiten. Moge het duidelijk zijn dat de wereld geen nood aan minder, maar aan méér  
Europa heeft! 
 
� Bibliografie 

� http://www.europa-nu.nl/ 

� http://europa.eu/index_nl.htm 

� Philippe De Backer, “Europa als motor van ontwikkelingssamenwerking”, MO: mondiaal 
nieuws, 18 januari 2008 

Klas 6C1 van het Sint-Bavohumaniora uit Gent 



    

   15 

TWEEDE PRIJS ‘Junior State of the European Union 2008’ 
 
Europa Universalis 4.0 
 
Klas  5A2 (Latijn – Moderne Talen) Sint-Pieterscollege  uit Leuven 
 
Kent u Europa Universalis? Een fascinerend strategiespel over ons continent. Wie deze simulatie 
speelt, beseft maar al te goed welke wisselwerking er bestaat tussen beslissingen van politieke aard en 
evoluties op andere domeinen, welke spanning ook tussen de eigen regio en het algemeen belang. 
 
Hoe zien wij Europa in de wereld? Eerst ons ideaal: een Europa als lichtend voorbeeld voor de  
hele planeet. Geen conflicten meer, een sociale, economische en culturele zone waar elke burger recht 
heeft op uitstekend onderwijs, maatschappelijke en culturele voorzieningen en uiteraard  
gereglementeerde, zinvolle arbeid. 
En als de EU dat voorbeeld zou kunnen zijn, zou er dan op lange termijn geen sprake kunnen zijn van 
een 'Wereldunie'? Elk continent met zijn eigen overkoepelende organisatie, waar dan weer een  
coördinerend orgaan boven staat. Want samen staan we sterk en kunnen we werken aan een mooie  
wereld. 
 
Is dit een realistische gedachte? Of net zoals het communisme een goedbedoelde, maar te hoog  
gegrepen droom, die op niets uitdraait? In elk geval moeten we alles doen wat binnen onze macht ligt. 
Niets zal ooit perfect zijn, perfectie kan je enkel nastreven. Laten we dat dan ook doen! Hiervoor 
draagt de politiek een zeer grote verantwoordelijkheid.  
 
We zijn fier op de EU. Het was heel moeilijk om dit unieke concept te realiseren; de EU regelt de 
maatschappij over de landsgrenzen heen, aanvankelijk vooral politiek-economisch en nadien op steeds 
meer vlakken. De nadruk ligt op betere samenwerking binnen de landen van de EU. Dat we dit voor 
elkaar hebben gekregen, is op zich al een ongeziene prestatie. 
 
De Europese Unie werkt echter zoals een mechanisch horloge. Precisiewerk, waarin minieme  
afwijkingen het resultaat kunnen verstoren. De constructie wordt waardevoller door veroudering, maar 
de mechaniek blijft haar broosheid bewaren. 
We moeten de EU dus genoeg tijd geven om verder te kunnen evolueren. De mechaniek niet forceren, 
maar praten over de EU, eraan blijven sleutelen en ons ervoor inzetten, in de hoop dat de Unie ooit  
helemaal in de plooi valt en ideaal functioneert. De geschiedenis leert ons dat veranderingen er vaak 
lange tijd over doen om volledig ingang te vinden en aanvaard te worden. 
Laat ons dus eerst alle mogelijkheden van het Europees project uitdiepen met ons ideaal over Europa 
en de wereld in ons achterhoofd. Meer Europa is dus eerst en vooral de boodschap! 
Realiteitszin gebiedt ons ook om van harmonie binnen Europa een prioriteit te maken, voor we onze 
'Wereldunie' kunnen realiseren. We zullen ook hier eerst nadenken over eendracht in Europa en  
vervolgens de sprong wagen naar de hele planeet. 
 
Europa bestaat uit diverse landen, met elk hun eigen cultuur en zelfs subculturen. Die talrijke en  
verschillende culturen, die de enorme rijkdom van ons werelddeel weerspiegelen, moeten in elk geval 
behouden blijven. 
Hieraan zou vooral het onderwijs op een originele manier meer aandacht moeten besteden. Zowel aan 
de cultuur van ons eigen land, als aan die van de andere Europese landen. Als politiek in Europa ons 
verbindt, is het belangrijk dat we elkaars cultuur leren kennen en respecteren. De algemene cultuur-
geschiedenis van Europa zou een apart vak moeten zijn op school. Als we allemaal weten wat we met 
elkaar gemeen hebben, zal er minder eng-nationalistisch geredeneerd en gehandeld worden en zullen 
we ons als Europeanen meer verbonden voelen. Op dit moment weten wij bijvoorbeeld zeer weinig 
over onze nieuwe EU-buren uit het voormalige Oostblok.  
Het is belangrijk dat deze vakken op een creatieve manier gebracht worden. Zuivere theorie wekt geen 
interesse, noch enthousiasme en zal ook niet beklijven. Al doende culturen leren kennen,  
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zoals met uitwisselingen, film, dans, cultuurgebonden opvoeringen en noem maar op, zal veel meer 
succes hebben. Een cultuur kan je niet leren, een cultuur moet je beleven. 
 

 
 
We vinden het ook nodig dat politici het maatschappelijk weefsel verstevigen. Initiatieven die  
burgerzin, sociale inzet en respect voor maatschappij en medemens bevorderen, krijgen onze volle 
steun. Vooral voor wie het minst kunnen genieten van de westerse rijkdom en welvaart. Een  
maatschappij is tenslotte maar zo sterk als zijn zwakste schakel. In deze context vinden we het  
belangrijk minderheden en sociaal zwakkeren alle kansen te geven. Een hechte maatschappij, of die nu 
lokaal, nationaal of Europees is, kan veel vlotter een positief antwoord formuleren op de uitdagingen 
die ons te wachten staan. Kortweg: politiek voor en door mensen. 
 
Ook op milieugebied is hechte samenwerking noodzakelijk. Geen enkel land is in staat om in zijn  
eentje de schade die we de natuur al berokkend hebben, ongedaan te maken. 
Men heeft gewacht tot vijf voor twaalf... Tot voor (heel) kort dreigde het grondig - en onomkeerbaar - 
mis te lopen met het milieu. Actuele theorieën, geruggensteund door wetenschappelijke  
bevindingen, laten weinig twijfel toe. Als jongeren zijn wij hier uiteraard sterk om bekommerd, want 
wij zullen binnen twintig of dertig jaar de gevolgen ondervinden van het huidige beleid en gedrag. 
Als we rampscenario’s mogen geloven, zou het al voor onze generatie moeilijk kunnen worden. Hoe 
moet het dan met onze kinderen? Of mogen wij geen kinderwens meer koesteren, omdat we hen geen 
gezonde toekomst kunnen bieden? 
Wij, jongeren, moeten onze eigen ambities op dit vlak bijstellen en ons consumptiegedrag in vraag 
stellen. We zijn vragende partij voor onderricht over hoe wij het beter kunnen doen en we willen leren 
wat duurzaam is. In onze maatschappij swingt de drang naar luxe de pan uit. Kan iemand ons het nut 
uitleggen van die hap peperdure visseneitjes die net hetzelfde smaakt als een slok gratis zeewater? 
Akkoord, heel wat luxeartikelen van vroeger zijn ondertussen een onmisbaar deel van ons dagelijks 
leven geworden. Toch is het hoog tijd om ons gezond verstand te gebruiken. 
We zijn dan ook heel blij met het ambitieuze EU-klimaatplan dat in januari werd voorgesteld.  
Hopelijk creëert dit nu bij ons een soort 'Al Gore-effect'... 
Met een eendrachtig Europa kunnen we wél een verschil maken en een voorbeeld zijn voor de rest van 
de wereld. We moeten niet enkel de doelstellingen binnen de EU realiseren, maar ook zinvolle  
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oplossingen stimuleren op wereldvlak en blijven pleiten voor verandering en verbetering. Samen  
werken aan een gezondere wereld moet het motto zijn!  
 
Ondanks alle noodkreten gaat het Europa economisch voor de wind, bepaalde regio’s buiten   
beschouwing gelaten. Deze gebieden worden door de EU nauwgezet opgevolgd en krijgen ruime  
middelen toegeschoven om hun achterstand in te halen. 
In de jaren zeventig werden rampen voorspeld toen de olieprijs van één naar twee dollar per vat steeg. 
Deze week nog werd 110 dollar betaald voor een vat ruwe olie. Toch blijken onze auto's nog te rijden, 
ook op zondag... 
Europa is opvallend flexibel. Binnen het kader van stringente EU-richtlijnen zet elk land zich in om in 
te spelen op nieuwe trends en om nieuwe markten te verkennen. Denk maar aan de oprukkende  
Chinese en Indische markt. Deze evolutie kan een bedreiging lijken, maar we kunnen ze ook als een 
positief element beschouwen. De economieën van India en China zouden volgens sommigen de onze 
kunnen overdonderen en van de kaart vegen, maar volgens ons kunnen ze op termijn net zo goed het 
tegenovergestelde doen: onze economie als een trouwe bondgenoot ondersteunen en op peil houden. 
Laten we eventuele negatieve gevoelens proberen te overstijgen en positief vooruitdenken. 
Toch blijft het opletten geblazen. Sommige ondernemers klagen over de moeilijkheden die hoge loon-
kosten, de toepassing van onze sociale wetgeving en verwante verworvenheden met zich  
meebrengen. “In China doen ze het voor veel minder…”, luidt het dan. Dat klopt, zeggen wij, maar in 
China mag een elfjarige dankzij het gedoogbeleid van de (vroeger communistische, nu fervent  
kapitalistische) plaatselijke bonzen ook voltijds werken. Welk soort economie willen we eigenlijk? 
De economie kent al lang geen grenzen meer en ook de nationale en Europese politiek moet over de 
eigen grenzen heen durven kijken. “’s Lands belang” is een voorbijgestreefd begrip. Jongeren chatten 
met Polen, Amerikanen of Togolezen dat het een lieve lust is, wij zeuren niet over de vraag of onze 
wijn een beschermd statuut moet krijgen en hebben geen provincialistische trekjes. Of dit is toch hoe 
we pretenderen te zijn... Maar misschien moeten we onszelf soms wat meer vragen stellen :-) 
 
Europa is bekend en geliefd voor de sociaal-economische ondersteuning in ontwikkelingslanden. 
Jongvolwassenen uit deze regio’s zien hoe hun ouders er professioneel, financieel en persoonlijk op 
vooruitgaan met middelen uit Europa. Ook het comfort en de levensverwachting in zulke gezinnen 
stijgen enorm. Dit is het Europa dat zij leren kennen en waarvan ze de effecten in hun eigen land  
voelen! 
De EU moet tegelijk uitkijken dat het zijn eigen probleemgebieden niet verwaarloost. Een moeilijke 
evenwichtsoefening. Als de welvaart in Europa niet verzekerd is, kunnen we de armoede in de rest van 
de wereld niet fundamenteel bestrijden. Want een land dat steun biedt aan een ander, moet zelf in  
sterke schoenen staan! 
 
Een gelijkaardige redenering geldt voor de politiek binnen Europa. 
Enerzijds zorgt de EU voor meer vrede en stabiliteit binnen ons eigen werelddeel. Politieke  
machthebbers binnen Europa controleren elkaar, wat de veiligheid van de burgers verhoogt. Een  
herhaling van WO II, toen één machthebber uit één land heeft gezorgd voor slachtingen en ondraaglijk 
lijden van talloze mensen uit heel het continent, lijkt ons nu niet meer mogelijk. De verschillende  
Europese leiders (presidenten, ministers...) kunnen nu weloverwogen beslissingen nemen, omdat ze de 
macht met elkaar delen; impulsieve, nutteloze of foute ideeën worden daardoor tijdig in de kiem  
gesmoord. 
 
Anderzijds slaagt Europa er niet altijd in om in de wereld met één stem te spreken, waardoor onze  
invloed aanzienlijk beperkt wordt. Maar is er daarom nood aan één 'grote leider'? En durven we het 
risico te nemen dat die ene leider meer macht heeft dan alle andere politieke machthebbers? Stel dat 
die ene leider eenzijdig zou beslissen om vanuit Europa de grootmacht Amerika te provoceren, dan 
vrezen wij dat de kans op een gewelddadige machtsstrijd tussen beide werelddelen met reuzen-
sprongen groeit. Dit is het laatste dat wij willen. Wij willen als Europeanen deel uitmaken van een 
vredelievend geheel! Wederzijdse controle moet dus gewaarborgd blijven op het hoogste niveau  
binnen de EU. 
 



    

   18 

We willen zelf geen conflicten veroorzaken. En hoe moet het met onze defensie? Heeft elk land nood 
aan een eigen leger(tje)? Onze opvattingen hierover zijn, net zoals in het Europa van de politici, het 
minst klaar. 
Als we kiezen voor een Europees leger, dan zou de praktische organisatie zeker niet eenvoudig zijn. Er 
moeten dan afspraken komen over hoeveel mankracht elk land levert. We kunnen toch niet alle landen 
verplichten om bij elk conflict evenveel manschappen te sturen? De rol van dat leger in de NAVO zou 
bekeken moeten worden. Als meerdere conflicten gelijktijdig onze aandacht zouden opeisen, zouden 
we goed moeten nadenken en zware knopen moeten doorhakken over de spreiding van onze  
manschappen. Maar als we ze te veel spreiden, verkleinen we onze slagkracht. Zolang elk land  
afzonderlijk inzake defensie veel beslissingsmacht mag behouden, is een Europees beleid op dit  
domein eenvoudigweg onmogelijk. 
Een groot Europees leger zou nochtans op grotere schaal humanitaire hulp kunnen leveren, op  
defensief vlak een belangrijkere rol kunnen spelen en op wereldvlak veel meer kunnen realiseren dan 
kleine nationale legertjes. Nu staan we soms als eenzame legereenheden op een veel te groot Riskveld 
(alweer een simulatiegame). Ook positief is dat een gemeenschappelijk Europees leger aan vele  
inwoners een groot gevoel van veiligheid kan geven. Zouden we ooit aangevallen worden, dan staat er 
een kanjer van een leger klaar om ons met man en macht (en techniek) te beschermen en te  
verdedigen. 
Maar als dat grote leger naar buiten toe dreigend zou overkomen, is het dan niet onze eigen schuld als 
we geweld, terrorisme en agressie zouden opwekken? Op dit punt vertoont de eenmaking van Europa 
blijkbaar nog enkele scherpe kantjes. Die moeten geduldig afgevijld worden, voordat we met  
zekerheid onze 'grote stap' kunnen wagen. 
 
Kleine stappen zetten hier bij ons en tegelijk blijven denken aan ons ideaal: 
Europa als een standvastig baken in de woelige wereld die ons omringt. 
Dát is ons Europa! 
 

 
Klas 5A2 (Latijn-Moderne Talen) Sint-Pieterscollege uit Leuven 
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EERSTE PRIJS ‘Junior State of the European Union 2008’ 
 
Europa in de steigers. Een essay over de rol van de Europese Unie in de  
actuele internationale context 
 
Klas  6D Humaniora Voorzienigheid Bovenbouw ASO uit Diest 
 
Het Europese huis: droom of realiteit? 
 

Altijd ligt in die langzame zomer van ooit en misschien 
ons huis te wachten, het witte gedachte, hemelhoog 
de heuvels ingeslingerd door een uitbundige bosgod. 
Het staat in ons nog steeds naar alle kanten open 
te dromen van gastvrije paden waar de zielen lopen 
van onze doden, zij die uit hun hel naar boven komen 
om moegestorven hier in onze kussens neer te zinken. 
Ook vreemden zullen er hun toekomst drinken 
uit de diepe kelen van onze verwisselende namen. 

 
 
Dit gedicht van Leonard Nolens draagt de toepasselijke titel ‘ons huis’. Het is een liefdesbetuiging aan 
het menselijk verlangen naar een eigen thuis. Uiteraard drukt dit gedicht eerder droom dan  
realiteit uit, maar het verlangen dat erin tot uitdrukking komt, heeft veel gemeen met de inspiratie van 
een gedreven politicus. Politici die door burgers geloofd worden, stijgen uit boven het  
pragmatische en reiken naar het poëtische. Het gedroomde, gastvrije huis van dit gedicht roept dan 
ook associaties op met de visionaire droom van de grondleggers van de Europese Unie. De  
pioniers van de Unie beschikten over het verlangen om op de puinhopen van twee wereldoorlogen een 
Europees huis te bouwen. Zij hadden een visie over een huis dat voor de wereld open zou staan en 
waarin burgers zouden leven in vrede en welvaart. 
 
Ondertussen is de Europese droom uitgegroeid tot een politieke realiteit. Het Europese huis is erg 
gastvrij gebleken want de zes oorspronkelijke bewoners hebben over de jaren heen onderdak geboden 
aan liefst 21 andere Europese huisgenoten. Maar of daarmee de dromen van de pioniers helemaal  
vervuld zijn blijft nog een groot vraagteken. Politieke referenda over Europa doen geloven dat vele 
burgers zich niet langer kunnen vinden in de Europese droom. Hun ongenoegen wordt vertaald in de 
roep naar een meer pragmatische, economische en vooral goed afgegrendelde Europese ruimte. Weg 
poëzie, weg franjes!  
 
Wij stellen ons de vraag of een Unie zonder de droom van openheid en gastvrijheid wel levensvatbaar 
kan zijn in de 21ste eeuw. Vijftig jaar na de oprichting van de Unie zouden Europese beleidsmakers 
nieuwe wegen moeten verkennen. We staan immers voor een dubbele uitdaging. Enerzijds moeten we 
erop toezien dat het goed leven blijft in ‘ons huis’ Europa, anderzijds moeten we dit huis toegankelijk 
maken in de zogenaamde global village. Het is een uitdaging die fundamentele vragen oproept over de 
basisprincipes van de Europese constructie. 
 
Binnen de grenzen van dit essay willen we deze uitdaging aangaan aan de hand van drie thema’s die 
het Europese huis raken in haar kern: Turkije en de Europese Unie, economische migratie en de  
positie van Europa in de wereldeconomie. Onze beleidsvoorstellen passen in de internationale rol die 
Europa te spelen heeft en zijn gegroeid vanuit het verlangen om de Europese droom opnieuw in de 
steigers te zetten. 
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Voorzitter Marleen Vanderpoorten overhandigt de prijs aan Catherine Vercruyssen en Koen Van Kerckhoven.
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Lissabon: poort naar de wereld  
 
In het jaar 1476 komt Christoffel Columbus aan in de hoofdstad van het Portugese rijk. In het  
kosmopolitische Lissabon onderhoudt hij diverse contacten met astronomen, mathematici en  
cartografen. Langzaam maar zeker rijpen zijn plannen om via het westen Indië over zee te bereiken. 
Aanvankelijk wordt Columbus weggelachen als een dromer, maar in 1492 zal hij uiteindelijk Europa 
verlaten om koers te zetten naar het onbekende. Het vervolg van het verhaal is bekend: Columbus  
ontdekt Amerika en ontsluit daarmee een economische markt die het Europese continent schatrijk zal 
maken. Het verhaal leert ons dat een combinatie van durf en wetenschappelijke kennis iemand de 
troeven in handen kan geven om de wereld naar zijn hand te zetten.  
 
Sinds Columbus wordt de Europese economie sterk bepaald door de positie die Europa inneemt in de 
handel tussen de continenten. Europa kan vandaag niet meer zonder de wereld die ze zelf in het leven 
heeft geroepen. De vraag is echter hoe haar economie hierin toonaangevend kan blijven. Blijkbaar 
hebben een aantal Europese politici zich bij hun antwoord gespiegeld aan de kwaliteiten van  
Columbus: namelijk lef, kennis en de wil om te innoveren. 
 

 
Céline Deschilder en Simon Duyver lezen de Junior State of European Union 2008 voor. 
 
Bij het ingaan van het nieuwe millennium hebben de Europese regeringsleiders zich -uitgerekend in 
Lissabon- gebogen over een strategie die van Europa de meest competitieve en dynamische kennis-
economie van de wereld moest maken. De Lissabonstrategie zag het licht, waarbij innovatie en  
creativiteit als hefboom wordt gezien voor een gezonde economie. De ambitieuze strategie legt  
daarnaast de klemtoon op een duurzame sociale zekerheid en een duurzaam milieubeleid. Een gezonde 
samenleving verzoent immers de economische belangen van bedrijven met de welvaart van burgers en 
garandeert tegelijkertijd een goede leefomgeving. 
 
Sommige politici suggereren dat de Lissabonstrategie gedoemd is te mislukken, maar wij verzetten 
ons tegen dit doemdenken. Als Europa een duurzame, economische wereldmacht wil worden, dan 
moeten we het pad van de Lissabonstrategie verder bewandelen. Hieronder schetsen we kort waarom 
de drie pijlers van de Lissabonstrategie het Europese huis overeind kunnen houden. 
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Een sociale economie: het Scandinavische model 
 
De uitbouw van een sociaal Europa is de eerste pijler van de Lissabonstrategie. Wij verzetten ons  
tegen het ultraliberaal, Amerikaans model dat een economische ‘survival of the fittest’ predikt, omdat 
het de cohesie van een samenleving volledig uitholt. De Europese Unie heeft een traditie van  
solidariteit en levenskwaliteit hoog te houden. In dit kader biedt het Scandinavische model de beste 
perspectieven. Landen als Zweden en Denemarken hebben aangetoond dat een relatief hoge  
belastingsgraad in combinatie met uitgebreide sociale voorzieningen een stimulans voor de economie 
betekenen. Het Scandinavische model bewijst dat economie en solidariteit wel degelijk kunnen  
samengaan. In de geglobaliseerde kenniseconomie is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit geworden, 
en kwaliteit ontstaat alleen waar men in mensen investeert.  
 
Een duurzame economie: ten dienste van de ecologie 
 
De bescherming van het milieu is de tweede pijler van de Lissabonstrategie. De Europese Unie kan 
wereldleider worden op het gebied van milieuvriendelijke technologieën. In het licht van de klimaat-
verandering is het levensnoodzakelijk om onze impact op het milieu in te perken. Dit is een strijd die 
we vanzelfsprekend niet alleen aankunnen, maar waarbij we alle wereldspelers moeten betrekken. In 
2007 werd -overigens weer in Lissabon- in een nieuw Europees verdrag besloten om een ‘hoge  
vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid’ in het leven  te roepen. Het zal een 
belangrijke taak zijn van deze functionaris om onze handelspartners te blijven overtuigen van de 
noodzaak om broeikasgassen op wereldschaal in te dijken. Geen gemakkelijke opgave want China,  
India en de Verenigde Staten lijken kortetermijnwinsten en een ongelimiteerde uitstoot van  
broeikasgassen te verkiezen boven een weloverdachte langetermijnstrategie.  

Ook binnen Europa is er nog een lange weg af te leggen. Politici steken elkaar de loef af met  
ambitieuze verklaringen in de strijd tegen de klimaatverandering. Maar het valt op dat het steeds gaat 
om verklaringen op lange termijn. Nochtans is er ruimte voor tal van maatregelen die de  
uitstoot van broeikasgassen nu reeds drastisch kunnen beperken. In de transportsector bijvoorbeeld ligt 
het volgende voor de hand: de invoering van een snelheidsbegrenzer, de invoering van een maximum-
snelheid op snelwegen en de invoering van een maximale CO2-emissienorm voor nieuwe voertuigen. 
Het zijn maatregelen die niet alleen de burger, maar ook de industrie ten goede zouden komen. De 
invoering van een maximale CO2-emissienorm zou bijvoorbeeld een ongeziene stimulans betekenen 
voor autoconstructeurs om nieuwe, milieuvriendelijke technologieën te ontwikkelen, met uiterst  
zuinige wagens als resultaat. Dit zou de concurrentiepositie van de Europese autoconstructeurs op de 
wereldmarkt fors doen verbeteren, naarmate groene technologieën levensnoodzakelijk blijken. 

 
Een concurrentiële economie: kennis is macht  
 
In de wereldeconomie hebben enkel de bedrijven met de hoogste productiviteit kans op slagen. Daar 
de Europese Unie terecht kiest voor een sociale samenleving, kan ze haar productiviteit niet verhogen 
door haar werknemers te laten presteren aan dumpingprijzen. Dit concurrentiële nadeel tegenover de 
lageloonlanden kan de EU enkel compenseren met de ontwikkeling van nieuwe technologieën. De 
laatste pijler van de Lissabonstrategie is daarom ‘onderzoek en ontwikkeling’. Onderzoek en  
ontwikkeling kan nieuwe markten genereren en de productiviteit van bedrijven opdrijven. Maar dit is 
pas mogelijk als er voldoende hoogopgeleide werknemers zijn en als het kenniskapitaal gebundeld 
wordt. 
Het wordt in deze context duidelijk dat het onderwijs, als leer- en kennisomgeving, een cruciale rol te 
vervullen heeft. Onderwijsinstellingen kunnen pas innovatief zijn als ze ook onderling meer  
samenwerken. Op het niveau van de hogescholen en universiteiten is al een harmonisering van de  
onderwijsinstellingen doorgevoerd met de Bologna-akkoorden, wat de uitwisseling tussen  
studenten en onderzoekers bevorderd heeft. Het is hoogtijd om ook op het niveau van middelbare en 
lagere scholen krijtlijnen uit te zetten voor een verdere harmonisering. Wij zijn geen voorstander van 
eenheidsworst, maar de structuur van het onderwijs zou wel dezelfde moeten zijn in alle lidstaten. Zo 
kan een Europese school in de toekomst uitgroeien tot een plaats die de beste onderwijsmethoden van 
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haar lidstaten bundelt in een flexibele leer- en werkomgeving. Het moet een school zijn waar jongeren 
hun sociale vaardigheden kunnen ontplooien, waar duurzaam ondernemerschap wordt gestimuleerd en 
waar de ecologische voetafdruk tot het minimum wordt gereduceerd. Bovenal zullen scholieren er 
‘Europees’ leren denken. Om deze reden pleiten we voor een doorgedreven inter- en multicultureel 
onderwijs, met verplichte uitwisselingen tussen scholen van verschillende lidstaten. 
 

 
 
Het idee van een Europees verankerd onderwijs brengt de drie fundamenten van de Lissabonstrategie 
samen in een project voor de toekomst van Europa. Europa gaat immers van start bij haar jongeren. 
Hier is ook een opening om de Europese identiteit in de wereld verder gestalte te geven. De Europese 
Unie kan via een multicultureel onderwijs een brug slaan tussen verschillende culturen. Het samen-
levingsprobleem tussen culturen is één van de grootste uitdagingen, waar niet alleen Europa, maar de 
hele wereld voorstaat. Hier spelen niet alleen economische of sociale maatstaven als welvaart en  
concurrentiekracht, maar ook belangen als wereldwijde veiligheid en vrede. Wat ons bij het volgende 
punt in dit essay brengt: de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. 
 
Turkije en Europa: een kwestie van identiteit ? 
 
In 1999 verleende de Europese Unie Turkije de status van kandidaat-lid. Het land was het volgende in 
de rij na een reeks Oost-Europese landen. Oorspronkelijk was voorzien dat een effectieve toetreding 
binnen acht jaar zou plaatsvinden. Maar vandaag kan je nog weinig Europese politici betrappen over 
enig enthousiasme betreffende de toetreding. Mocht het mogelijk zijn, zouden velen de toetreding  
opnieuw op de lange baan schuiven. Deze aarzelende houding is niet ongevaarlijk. Onzekerheid is een 
slechte voedingsbodem voor een samenleving. Na de recente uitbreiding naar Oost-Europa kan de 
Unie zich het niet meer veroorloven te twijfelen. De komst van de nieuwe lidstaten heeft van het  
Europese bouwproject een heuse werf gemaakt. Waar vinden we het cement om zevenentwintig  
landen, die economisch, geografisch en cultureel soms mijlenver uit elkaar liggen, bijeen te houden?  
 
Een Europees gericht onderwijs is, zoals vermeld, één van de mogelijke oplossingen. Maar  
onderwijs alleen volstaat niet. Vandaar de nood aan een duidelijke Europese identiteit en stabiele 
grenzen. De discussie over Turkije maakt het onderliggende vraagstuk over identiteit en grenzen  
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concreet. Wie een beslissing over Turkije op de lange baan schuift, laat ook de identiteits-
problematiek op haar beloop en brengt daarmee de cohesie binnen de Unie in gevaar.  
 
Vele Europese burgers denken in zake identiteit nog steeds binnen de grenzen van het verschil tussen 
allochtonen en autochtonen. In het verlengde van dit strikte wij/zij-denken ontwikkelt zich ook een  
gesloten visie op de Europese identiteit. Men beroept zich dan op ‘onze joods-christelijke wortels’ die 
haaks zouden staan op het ‘islamitische Turkije’. Men maakt zo gewag van een kloof die  
onoverbrugbaar is en toetreding de facto onmogelijk maakt. Deze afwijzing wordt bovendien gevoed 
door de angst voor het islamterrorisme. De terreur is er precies op gericht om de bevolkingsgroepen 
binnen Europa te polariseren. 
We zijn er ten stelligste van overtuigd dat de toetreding van Turkije net een mogelijkheid voor de Unie 
biedt om de polarisering tegen te gaan. Door Turkije met haar moslimcultuur te integreren in Europa, 
kan de Unie aan de wereld tonen dat de islam wel degelijk verzoenbaar is met democratie en  
multiculturalisme. Multiculturalisme is volgens ons de hoeksteen van het nieuwe Europa. De  
uitwisseling van ideeën en gewoontes tussen lidstaten en een solidair samenleven van culturen en  
religies binnen een lidstaat, moeten hier hand in hand gaan. Het is niet religie die burgers vandaag met 
elkaar verbindt maar wel de idee van sociale welvaart, multiculturaliteit en vrede. Net dat maakt de 
Turkse toetreding zo aantrekkelijk. Samengevat: we hebben geen nood aan het oude, wel aan het 
nieuwe Europa. 
 
Ons pleidooi om Turkije op te nemen binnen de Europese muren steunt zich overigens niet alleen op 
een verzoening tussen de Islam en het Westen, het gaat er ons ook om dat er binnen het  
Europese huishouden een sociale en economische dynamiek op gang komt die het onderscheid tussen 
allochtonen en autochtonen opheft. In Europa zijn er reeds honderdduizenden burgers van Turkse 
komaf. In de praktijk blijken velen van hen momenteel jammer genoeg een tweederangsrol te spelen: 
weinigen van hen vinden we bijvoorbeeld terug op universiteiten of hogescholen, weinigen van hen op 
sleutelfuncties in politiek, bedrijfswereld of onderwijs.  
In Turkije zelf is er geen gebrek aan hogescholen of universiteiten. Bijgevolg is daar een aanbod aan 
universiteitsstudenten, leraars, bedrijfsleiders, artsen enz. Bij toetreding zouden deze nieuwe Europese 
burgers via uitwisselingsprogramma’s of arbeidsmigratie in contact komen met de Turkse bevolking 
reeds aanwezig in de EU. Op dat moment worden ze rolmodellen die de lokale jongeren tonen dat  
studeren of werken loont. Bovendien kan de emancipatie ook omgekeerd werken, onze allochtonen 
kunnen op hun beurt de Turkse burgers de waarde van vrije meningsuiting tonen.  
 
Europa versus Amerika 
 
Het belang van vrije meningsuiting wordt nog steeds als grootste argument naar voren geschoven om 
Turkije te weren uit de EU. Het is waar dat er onder het beruchte artikel 301 vaak  
intellectuelen opgepakt worden voor ‘het beledigen van de Turkse staat’, maar het is even waar dat 
onder druk van Europa steeds meer van deze zogenaamde ‘landverraders’ vrijuit gaan.  
Belangrijk is te beseffen dat de emancipatie van de Turkse publieke opinie slechts voltooid kan  
worden bij het toetreden tot de Europese Unie.  
Het Europese lidmaatschap van Turkije zou alleszins de kroon zijn op het Europese buitenlandse  
beleid. Onze Unie wordt vaak onmacht op internationaal gebied aangewreven, zeker in  
vergelijking met de Verenigde Staten van Amerika. Maar daar waar de Verenigde Staten met haar 
harde militaire interventies in het Midden Oosten de democratische waarden succesvol dacht te  
importeren in de islamitische wereld, hebben Europese onderhandelaars in de praktijk met zachte  
diplomatieke hand reeds veel meer vrijheidsrechten in Turkije gerealiseerd, wat toch ook een  
moslimland heet te zijn. Dat het werk van diplomaten uiteindelijk omgezet zal worden in een  
concrete toetreding, lijkt niet alleen wenselijk, het zou ook het Europese blazoen zowel naar haar  
eigen burgers als naar de buitenwereld doen oplichten.  
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Economische migratie: bedreiging op opportuniteit ? 
 
Europa eindigt natuurlijk niet aan de Turkse grens. Zelfs indien Turkije zou opgenomen worden in de 
Europese Unie, zullen andere grensstaten blijven kandideren voor lidmaatschap. Het Europees  
buitenlands beleid moet echter om meer draaien dan enkel de problematiek van de uitbreiding. De  
Europese droom spreekt immers niet alleen de grensstaten aan, ze oefent ook een grote aantrekkings-
kracht uit op tal van mensen buiten de Europese Unie. Van heinde en ver komen ze aankloppen om 
deel uit te maken van het Europese huis. Dit brengt een volgend punt ter sprake, namelijk dat van de 
migratiestroom naar de Europese Unie.  
 

 
Simon Duyver en Céline Deschilder lezen de Junior State of European Union 2008 voor 
 
Vele lidstaten hanteren nog steeds een immigratiestop die economische vluchtelingen het land moet 
uithouden. Problemen van mensenhandel en beelden van bootvluchtelingen die Europa willen binnen-
raken illustreren echter de morele onhoudbaarheid van dit beleid. Economische migranten zijn geen 
‘misdadigers’ of profiteurs, het zijn mensen die in hun eigen land geen werk vinden of er moeten  
overleven met een hongerloon van minder dan een euro per dag. Migratie ontstaat wanneer deze men-
sen op zoek gaan naar een betere toekomst voor zichzelf en hun gezin. En daar is niets mis mee.  
Nochtans wordt immigratie door heel wat burgers als een bedreiging ervaren. Mensen zijn bang dat 
‘vreemden’ hun werk komen afpakken en dat ze zullen misbruik maken van het sociale vangnet. Hier 
staat de Europese Unie internationaal voor een heus dilemma: enerzijds de economische veiligheid 
van haar burgers vrijwaren, anderzijds een moreel gerechtvaardige houding vinden ten overstaan van 
de migrantenstroom.  
Maar wat is de beste methode? Het Europese huis omvormen tot een ondoordringbaar fort met de  
rolluiken naar beneden en de buitendeur op dubbel slot? Of de deuren wagenwijd openzetten en de 
stroom van vluchtelingen met open armen ontvangen? Het eerste druist niet alleen in tegen de geest 
van solidariteit waaruit het Europese Unie ontstaan is, het is ronduit immoreel. Europa zou op die  
manier meer geld geven aan grensbewaking dan aan ontwikkelingshulp in de landen van herkomst. 
Het tweede alternatief biedt evenmin een oplossing. Een opendeurenpolitiek zou de sociale zekerheid 
binnen de kortste keren failliet laten gaan. Beide methodes bieden bovenal geen antwoord op de  
uitdagingen waarmee Europa geconfronteerd wordt. 
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Een eerste uitdaging is de vergrijzing van de bevolking. Studies tonen aan dat het aantal EU-burgers in 
de leeftijdscategorie tussen 15 en 64 jaar momenteel spectaculair aan het afnemen is1. Tegen deze  
achtergrond mag economische migratie geen taboe meer zijn. Daarnaast worden we geconfronteerd 
met de vereisten van de hoogtechnologische samenleving. Als Europa in de 21ste eeuw competitief 
wil blijven en haar kenniseconomie verder wil uitbouwen dan zal ze ook moeten rekenen op creatieve 
immigranten die samen met ons gestalte willen geven aan het Europa van morgen.  
 
Bemiddelen in de wereld  
 
In het migratievraagstuk moeten we dus kiezen voor een middenweg. Van de ene kant kan de deur 
worden opengezet voor  een gecontroleerde immigratie van arbeidskrachten die met hun talenten aan 
de slag kunnen binnen de Europese economie. De beste methode om hen aan te trekken is hier wellicht 
de invoering van een systeem van blue cards naar analogie met de green cards in de Verenigde staten 
en Canada, waar het systeem succesvol wordt toegepast2. De bedoeling is hooggeschoolden uit de hele 
wereld aan te trekken om de innovatie en creativiteit in Europa te stimuleren. Het systeem van de blue 
cards kent kandidaat immigranten punten toe op basis van competenties zoals talenkennis, opleiding, 
werkervaring enz. De kandidaten die boven een minimumgrens scoren worden toegelaten tot de Unie.  
Van de andere kant moeten we een intensievere ontwikkelingssamenwerking uitbouwen die laag  
gekwalificeerde immigranten toelaat om in eigen land bestaanszekerheid op te bouwen en hen uit de 
handen van mensensmokkelaars houdt. Dit kunnen we doen door investeringen in onderwijs of door 
verbeteringen aan de infrastructuur van die landen. Een belangrijke reden waarom mensen naar hier 
komen is vaak de politieke instabiliteit in het land van herkomst. De Europese Unie is het daarom aan 
zichzelf en de buitenwereld verplicht om te bemiddelen in politieke conflicten in de hele wereld. Ook 
hier kan de ‘hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid’ een cruciale rol 
spelen. Als bemiddelaar en katalysator bij internationale vrede- en verzoeningsprocessen kan hij de 
wereldpolitiek op een geweldloze manier sturen.  
Hier vinden we nog een laatste argument voor de toetreding van Turkije. Een toetreding van een land 
met een grote moslimbevolking, zou de EU in het Midden-Oosten de geloofwaardigheid en het  
gewicht geven om de leiding te nemen in noodzakelijke vredesinitiatieven ter plaatse. 
 
De Europese burger: thuis in de wereld  
 
Het geïntegreerde migratiebeleid dat we hierboven voorstellen, beantwoordt aan de actuele  
uitdagingen van de EU die we bij aanvang van dit essay vaststelden: ervoor zorgen dat het  
Europese huis leefbaar blijft voor haar eigen inwoners en het tegelijkertijd toegankelijk maken voor 
mensen van buiten af. Doorheen de drie thematische lijnen is alleszins duidelijk geworden dat er  
politieke moed vereist is om dit Europa verder uit te bouwen. Het recente verdrag van  
Lissabon, dat een structuur uittekent waarin de huidige 27 lidstaten beter kunnen samenwerken, is  
alvast een solide basis. De ontwerptekst creëert ruimte waarbinnen de Europese instellingen en haar 
burgers beter kunnen functioneren. Zoals we hebben aangetoond mag de EU zich hierbij niet alleen 
laten leiden door haar eigenbelang, maar moet ze tegelijkertijd haar verantwoordelijkheid binnen het 
wereldgebeuren opnemen. De Lissabonstrategie bewijst dat beiden mogelijk zijn: zo kan Europa 
marktleider worden op het gebied van propere technologieën, die op middenlange termijn haar  
economie een enorm groeipotentieel geven, en tegelijkertijd kan ze het ecologische systeem op  
wereldvlak voor catastrofes behoeden. Hetzelfde verhaal inzake het migratievraagstuk: het versterken 
van de eigen kenniseconomie gaat hand in hand met internationale ontwikkelingssamenwerking en 
vredeshandhaving. Tenslotte biedt de mogelijke toetreding van Turkije stof tot nadenken aan: kiezen 

                                                      
1 Eurostat News Release, Population projections 2004-2050, 8 April 2005 (beschikbaar op http://epp.eurostat.ec.europa.eu) 
2 Jakob von Weiszacker, Une blue card européenne - A European Blue Card proposal, La Documentation française:  Horizons stratégiques 

2006/1 - n° 1,  pag. 72 tot 81. 
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we voor het oude dan wel voor het nieuwe Europa? Een Europa mét Turkije erbij zal internationaal 
alleszins een hoofdrolspeler worden inzake veiligheid en wereldvrede. Een kans die niet te missen is. 
 

 
 
Doorheen het essay werd ook duidelijk hoe een Europese identiteit er kan uitzien: multicultureel,  
sociaal en innoverend. De Europeaan van morgen moet zich thuis kunnen voelen in de wereld. De  
Europese wereldburger kan zich hierbij spiegelen aan Christoffel Columbus, met zijn geboorte in  
Italië, zijn omzwervingen op het Europese continent, zijn verblijven in Lissabon en Madrid, zijn reizen 
naar Afrika en Noord-Europa en tenslotte zijn ontdekking van de Nieuwe Wereld. Het  
kosmopolitische succesverhaal van Columbus toont aan dat Europeanen steeds opnieuw moeten  
durven én dromen. Het geeft aan dat hun politieke of economische slagkracht niet eindigt aan de  
grenzen.  
Aan het verhaal van Columbus hangt echter ook een schaduwzijde: die van kolonialisme en  
doorgedreven uitbuiting van de nieuwe wereld. Vijfhonderd jaar na Columbus is het duidelijk dat een 
verantwoordelijke EU deze weg niet meer kan inslaan, dat ze integendeel een aantal historische fouten 
en wantoestanden in de wereld moet rechtzetten. Ook hier heeft Europa een plicht tegenover het  
verleden en moet ze in de toekomst een voorbeeld zijn voor de wereld. 
Dit brengt ons terug bij het poëtische beeld dat wij van Europa hebben: het beeld van een huis dat als 
een baken op een heuvel staat, een huis dat voor iedereen zichtbaar en toegankelijk is en bovenal een 
huis waar verleden en toekomst met elkaar aan tafel kunnen gaan. Laten we er niet langer van dromen, 
maar het verder in de steigers zetten ...   
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Klas 6D humaniora Voorzienigheid Bovenbouw ASO uit Diest 
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State of Creanovative 

 
2008 

 
 
 
De ‘State of Creanovative’ is een wedstrijd die de creativiteit en innovatiedrift van  leerlingen uit de 
derde graad van het secundair onderwijs moet stimuleren. Ook hier was het thema voor de  
editie 2008 ‘Europa en de wereld’. De leerlingen werden uitgenodigd om een creatief werkstuk rond 
het thema te bouwen. De inzending kon bestaan uit een cartoon, een kortfilm of animatiefilm, een 
kunstwerk, een multimedia-project, een installatie of machine, foto’s van een werkstuk, enz. (de lijst is 
niet limitatief). Belangrijk is dat er creativiteit in verband met Europa en de wereld tot uitdrukking 
werd gebracht. De jury was aangenaam verrast vast te stellen dat de kandidaten uit het middelbaar  
onderwijs het thema “Europa en de wereld” belicht hebben op een creatieve wijze, vanuit diverse  
oogpunten en in verschillende disciplines. De deelnemers behoorden tot verschillende onderwijsnetten 
en vakgebieden. Vanwege de diversiteit was het niet eenvoudig de inzendingen onderling af te wegen. 
Kwalitatief, vormelijk en inhoudelijk ging de aandacht vooral naar vier inzendingen. De jury kwam 
uiteindelijk tot het besluit om die vier inzendingen elk te bekronen met een gelijkwaardige prijs ter 
waarde van duizend euro.  
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GEDEELDE  EERSTE PRIJS ‘State of Creanovative 2008’ 
 

EU-Formule: de EU wetenschappelijk berekend 
 
Koen Hendrickx en Nele Souffriau namens Klas 6MWE van het Sint-Maarteninstituut uit Aalst 
 
Dit project, wellicht de meest aparte inzending, legt in verschillende formules verhoudingen vast in de 
Europese Unie. Bijvoorbeeld tussen cultuur en de respectievelijke landen die met de Euro werken, de 
Europese grondwet versus de lidstaten, de relatie tussen economie en milieubeleid en tenslotte de  
formule die geduld en politieke wil afweegt tegenover hardnekkigheid en koppigheid. 
Deze pseudo-wiskundige benadering zit vol leuke ironische knipoogjes. 
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De heer Luc Van den Brande overhandigt de prijs aan Koen Hendrickx en Nele Souffriau 
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GEDEELDE EERSTE PRIJS ‘State of Creanovative 2008’ 
 

Unite for your Right, kortfilm 
 
Klas 6HUWE van het Koninklijk Atheneum uit Aarschot  
 
Het decor, het verhaal, de personages, de montage en de originele muziek zijn een creatie van de  
leerlingen. De professioneel ogende kortfilm handelt over de mensenrechten en de pogingen van de 
lidstaten om de Europese vlag te hijsen, wat uiteindelijk door samenwerking lukt. Deze inzending is 
zonder twijfel het meest afgewerkte project. 
U kunt de kortfilm bekijken via http://www.youtube.com/watch?v=KUvhFbUVkGM. 
 

 
 

    
De heer Luc Van den Brande overhandigt de prijs aan Jomme Knooren en Joeri Boeckx
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GEDEELDE EERSTE PRIJS ‘State of Creanovative 2008’ 
 

Europa is een mythe, kunstwerk met gedicht en bijhorende tekst 
 
Klas 6LT-LW van de Vrije Sint-Lambertusscholen uit Westerlo 
 
Vertrekkend van de oude Griekse mythologie, het verhaal van Zeus en Europa, hebben de 
leerlingen een blauwe stier op ware grootte gerealiseerd. Zoals op een geografische wereldbol hebben 
ze, verspreid op de blauwe stier, de kaarten van de Europese landen geschilderd. Het dier staat op een 
wereldkaart, een collage van actuele krantenknipsels. Het werk wordt daarenboven begeleid door een 
gedicht en een zinvolle tekst. 
 

 
De heer Van den Brande overhandigt de prijs aan Anneleen Barbier en Inez Engelen 

 
 

Europa is een mythe 
 

Europa, diepe zeeën, hoge bergen 
Of ook 

Europa, blauwe ogen, blonde haren 
Ontvoerd 

Door de liefde van de stier 
Zeus 

Meegenomen 
Over de woeste zee 
Naar het continent 

Europa 
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Europa is meer dan een continent. Europa is cultuur. Europa is natuur.  
Europa is een mythe, een beeldschoon meisje, de dochter van een Fenicische koning.  

Verblind door liefde voor dit meisje nam Zeus een drastische beslissing: hij veranderde zich-
zelf in een stier om dichter bij haar te kunnen zijn. De stier mengde zich in Europas kudde en 
betoverd door dit prachtige beest klom Europa op zijn rug. Het dier stoof weg, door de woeste 
zee, richting een ander, vreemd continent. Hier kregen ze drie zonen, maar Zeus keerde terug 

naar zijn vrouw en liet noodgedwongen Europa achter. Zij werd achtergelaten op een  
betoverend continent dat de naam van dit prachtige meisje kreeg: Europa.  

Eu-ro-pa. Klanken die duiden op verscheidenheid, samenhorigheid, geborgenheid. Klanken 
die duiden op cultuur, natuur, een mythe.  

Europa is een mythe.  
Een mythe in de wereld  

 
 

 
 
 
 

 
  Klas 6LT-LW van de Vrije Sint-Lambertusscholen uit Westerlo
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GEDEELDE EERSTE PRIJS ‘State of Creanovative 2008’ 
 

EUROPIA, educatief spel 
 
Klas 6HW van het Don Bosco-college uit Haacht 
Een boeiend gezelschapsspel geïnspireerd op het ganzenspel, maar dan consequent toegepast op  
Europa. Een reeks kaarten met foto’s van Europese steden, een reeks kaarten met vragen over de  
Europese Unie en een aanzet van een reeks met cartoons, vormen het educatief aspect van dit spel.  
 

 
De heer Luc Van den Brande overhandigt de prijs aan Ellen Vandezande en Witse Van Rillaer. 
 
 
 
“Gezocht: Klas met een creatief idee voor Europa”: zo stond het in het onderwijstijdschrift Klasse. 
Een leuk initiatief, dachten wij (de zesdejaars humane wetenschappen uit het Don Bosco-college in 
Haacht) meteen. Bovendien paste de opdracht perfect in ons vak Actuele Stromingen. In dat vak  
krijgen we immers de mogelijkheid via projectwerk maatschappelijke onderwerpen uit te diepen. 
 
De uitwerking van de opdracht verliep wel wat stroef in het begin. We wisten niet goed hoe we zoiets 
moesten aanpakken. Na veel discussie en een geanimeerde uitwisseling van ideeën, werden we het 
eens over het basisconcept van een bordspel. Het centrale thema zou uiteraard Europa zijn. We gingen 
aan de slag met vijf belangrijke uitdagingen die Europa de komende jaren wacht: het milieu, het uit-
breidingsvraagstuk, de Europese instellingen, de problematiek van de vergrijzing, en de migratie. Stuk 
voor stuk onderwerpen die een centrale plaats zullen blijven innemen op de Europese agenda. In  
kleine groepjes verdiepten we ons in deze thema’s en gingen op zoek naar betrouwbare bronnen. Zo 
stelden we meerkeuzevragen op die de spelers van het spel moeten beantwoorden. 
 
De doelgroep van het spel bestaat uit jongeren vanaf 14 jaar. Ze vatten een imaginaire trektocht aan 
doorheen de landen van de Europese Unie. De dobbelsteen bepaalt hun route op het spelbord. Uit elk 
van de landen die ze doorkruisen, willen ze een karakteristieke foto voor hun album (al is een ‘blog’ in 
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hun geval waarschijnlijk realistischer!). Kunnen ze een juist antwoord geven op de meerkeuzevraag, 
dan ontvangen ze die foto. Weten ze het antwoord niet, dan moeten ze nog iets langer in het land  
verblijven. De groep die de meest uitgebreide verzameling foto’s aanlegt, wint het spel. 
 
Zelf vonden we het heel leuk om aan deze wedstrijd deel te nemen. Het was een toffe en originele  
manier om onze kennis over de Europese Unie uit te breiden. We zijn er ook beter door gaan beseffen 
dat de Europese regelgeving op heel veel facetten van ons leven een cruciale impact heeft. En, laat ons 
eerlijk zijn, voordien lag Europa voor de meesten van ons toch vooral ‘ver van ons bed’…  
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 Senior State of the European Union 
 

2008 
 
 
De ‘Senior State of the European Union’ richt zich op de steeds grotere en belangrijkere groep van 
dynamische 60-plussers. Deze 60-plussers zijn samen met de Europese Unie volwassen geworden en 
zijn bevoorrechte getuigen geweest van de uitbreiding en de steeds grotere rol van de Europese  
Gemeenschap in ons dagelijkse leven en in de wereld. 
De ‘Senior State of the European Union’ editie 2008 was een opstelwedstrijd waarvoor de  
deelnemers een tekst van maximaal 4.000 woorden mochten schrijven, met als thema ‘Europa en de 
wereld’. Wat is de rol die Europa in de wereld van morgen moet of kan spelen? De deelnemers konden 
zowel putten uit persoonlijke ervaringen als meer theoretische beschouwingen maken bij de Europese 
rol in de wereld.  
De jury heeft de essays anoniem beoordeeld op het vlak van relevantie en originaliteit van de  
inhoud. Zoals steeds speelde ook de voorkeur voor vlot en aangenaam geschreven stukken. De  
jury stelde vast dat twee opstellen met evenveel punten de eerste plaats deelden en besloot dan ook de 
eerste, een cheque van 750€, en tweede prijs, een cheque van 500€, over beide opstellen te  
verdelen. Hierna volgt eerst de tekst die de derde prijs, ter waarde van 250€, won. 
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DERDE PRIJS SENIOR STATE OF THE EUROPEAN UNION 2008 
 
Europa en de wereld 
 
Mevrouw Maria Meynkens  (Beringen) 
 
 
Met als hoofddoel “nooit meer oorlog, daar voor zorgen” ontstond na de 2de wereldoorlog in 1951 de 
wieg waarin later de Europese Unie geboren werd.  
Om de vrede te handhaven in Europa was er samenleving nodig tussen landen,ook op economisch 
vlak. Zes landen waaronder België behoorden tot de oprichters en Brussel werd de hoofdstad.  
In 2007 bestond de EU 50 jaar met 9 mei als officiële verjaardag.  
 
De Unie is een steeds groter wordende familie. Momenteel staat de teller al op 27 lidstaten van  
democratische Europese landen die gezamenlijk aan vrede en welvaart willen werken in belang van de 
gemeenschap.  
Al heeft de EU sedert de beginjaren al vele funderingen gelegd binnen haar grenzen en is ze ook op 
wereldtoneel actief geworden, doch het grote huis is nog lang niet gebouwd!  
Europa zal zich steeds diep moeten blijven inwortelen om sterke drager te kunnen zijn van een  
wereldontwikkeling en nieuwe uitdagingen durven aangaan voor iedere wereldburger.  
Door alle kansen te grijpen zal het krachtiger worden en als machtsblok de wereld tegemoet  
kunnen treden en zo kunnen bijdragen tot een vreedzame, stabiele en solidaire wereld en hoe zekerder 
onze toekomst wordt.   
Europese leiders die de brug vormen tussen Europa en de rest van de wereld, moeten de teugels goed 
in handen houden, doordacht er voluit voor gaan  en moeten werken vanuit een brede basis, met een 
grote ruimte voor veelkleurige gemeenschappen, rekening houdend met de fundamentele waarden en 
respect voor ieders individueel totaal menselijke sociale waardigheid.  
Dankzij de Unie is de positie van ons land verstevigd op Europees vlak. Brussel zelf is intussen een 
wereldstad in termen van diverse nationaliteiten. 
 
Het is goed dat overal ter wereld ook Europeanen zijn. Zij kunnen het beeld van Europa in de wereld 
concreet vorm geven en positief invullen. 
Terecht mogen we fier zijn op Europa, ook “de oude wereld” genoemd. 
Het is enorm boeiend omwille van zijn rijkdom, de achtergebleven sporen der geschiedenis en de vele 
plaatsen met levens herinneringen, maar ook onze Europese Unie staat hoog in het vaan.   
Wereldwijd bestaan enorme verschillen in cultuur, welvaart en welzijn.  
Onze vakanties naar verre landen in andere continenten zijn daar getuigen van. 
Europese invloed zie je al overal ter wereld, maar nog niet lang passen alle stukjes van de puzzel in 
elkaar! 
Al is de wereld wonderlijk mooi, doch zijn er miljarden mensen die enkel kunnen dromen van het  
betere.  
Armoede, grote natuurrampen en oorlogen, harde cijfers tonen dit in de media  dagelijks aan en via  
televisiebeelden beleven we vanuit onze zetel de wereld!  
Ook al gebeurt er al heel wat en is er een rijk pallet aan ondersteunende initiatieven en  
organisaties, rijkere landen van Europa moeten ontwikkelingshulp bieden, niet alleen aan de  
armere landen buiten de grenzen, maar ook binnen Europa moet hieraan nog gewerkt worden. 
Internationale organisaties, overeenkomsten en contacten leggen met staatshoofden zijn nodig om te 
kunnen meewerken aan de reële noden in de wereld, zodat de zichtbaarheid van de EU in de wereld 
vergroot.  
De armste landen moeten we de mogelijkheid bieden zelf voldoende veilig en betaalbaar voedsel te 
produceren. Een boer elders moet ook boer kunnen zijn!  
De westerse wereld en de derdewereld: ’t is nog een wereld van verschil!  
Door allerhande projecten te steunen ter bevordering van de democratie en de mensenrechten kan de 
Unie bijdragen om vrede te handhaven.  
Vrede is steeds een prioriteit!  
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Betrokken zijn bij conflictbeheersing en vredesmissies in het hart van Europa en over de gehele  
wereld, maar ook het ijveren van een verdere ontwapening blijven noodzakelijk. Reeds van bij het  
ontstaan van de Unie lag de nadruk op vrede. Ons land, Europa moet daarom in landen met oorlog  
bescherming bieden aan burgers die in gevaar zijn. Voor onze soldaten gevaarlijke opdrachten, doch 
hun grote inzet voor vrede, daar mogen ze terecht fier om zijn. Het leger verder uitbouwen is nodig, 
maar bij missies is voorzichtigheid vanwege onze overheid geboden want allerlei gevaren en ziektes 
loeren steeds om de hoek.       
                                              

 
 
Over de wereldeconomie moet de Europese Unie erg waakzaam zijn, want de oprukkende  
globalisering leidt tot een toenemend handels-, kapitaal-, informatie- en migratieverkeer tussen landen 
en regio’s.  
Het is een constante evolutie, die nieuwe kansen biedt, maar tegelijk uitdagingen van vrede en  
veiligheid, armoede, klimaat en toenemende concurrentie met zich meebrengt. Een actieve, sterke EU 
en een effectief multilateralisme vormen het beste antwoord op de uitdagingen van de toekomst en 
moeten er voor zorgen dat de motor van de economie niet stil valt.  
Een plek veroveren op de machten van de opkomende industrielanden, een illusie maar is zeker een 
werk van lange adem. 
De komende jaren moeten we daarom streven om de Unie om te vormen tot de meest concurrerende 
kenniseconomie in de wereld. Het is van het allergrootste belang om Europa zo beter op wereldkaart te 
krijgen. 
Vooral de digitale wereld reikt ons voortdurend nieuwe snufjes aan. Mensen zijn zoekend, een snelle 
internettoegang voor iedereen is daarom van groot belang, zodat ze Europa en de wereld kunnen  
volgen.  
Onze jongeren zijn de toekomst. Hun moeten we kansen aanreiken door grensoverschrijdende  
projecten aan te bieden alsook door hun te laten studeren in het buitenland, zodat ze kennis maken met 
buitenlandse collega’s en met de wereld van de internationalisering. 
Ze zullen niet alleen van gedachte kunnen wisselen, de cultuur leren, maar het is ook een  
innerlijke verrijking hetgeen de samenleving bevordert. 
Jonge mensen zouden hun stem moeten kunnen laten horen in het Europees beleid, tenslotte zijn zij 
degenen die het moeten verder afmaken.  
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Het handelsbeleid van de Unie moet bijdragen tot de harmonisering van de wereldhandel en  
creëert zo een uitstraling van een Europees imago over de hele wereld. In- en uitvoer van producten 
moet in alle landen mogelijk zijn en aan  strenge controle onderworpen worden, zodat  
armere landen eerlijke en leefbare prijzen krijgen voor hun producten. 
  

 
 
Om doelmatig te blijven werken in de 21ste eeuw zal Europa daadkrachtig, wervend, maar vooral  
dichter bij de burger moeten zijn. Dat beleid mag echter niet vertraagd worden door de nieuwe  
lidstaten die bijtreden tot de Unie omdat deze zich nog moeten aanpassen. Politici zouden wat meer uit 
hun glazen toren moeten komen om te luisteren naar ons, zelfs al is dat een kleine man uit de straat. 
Zij moeten het doen in onze naam en aan iedereen gelijke kansen bieden, ook aan de zwakkeren.  
Europeanen zijn intussen al politiek bewuster geworden en willen inspraak in het beleid. Meerdere 
onderwerpen zouden dan opgenomen kunnen worden, zodat op vele terreinen slagvaardiger kan  
gewerkt worden. Mensen zullen dan enthousiaster worden zodat ze aan de slag gaan om problemen 
helpen op te lossen. Elk individu, elk bedrijf, elke uitvinding kan bijdragen tot een veilige, propere en 
betere wereld.  
Immers buiten de grenzen van onze tuin, kan zoveel gedeeld worden.  
’t Is nog een mooie droom: “De grote wereld als één kleurrijk dorp met een gemeenschap van waarden 
en ruimte van vrijheid!”  
Om onze hoek een Amerikaans bedrijf, beelden uit Japan en eten kunnen we bij een Chinees. Mensen 
uit alle hoeken van de wereld komen we tegen, op het werk, op reis of gewoon in onze straat. 
De wereld komt op ons af! 
Als 60 plussers zijn we met de Europese gemeenschap opgegroeid en hebben we een stukje  
geschiedenis geleefd. Het is ondertussen allemaal een beetje gewoon geworden.  
Iemand uit Polen die mijn klinkers legt en een Turk is mijn buur.  
Europa is zelfs echt dichterbij dan we denken!  
Vreemd is vriend geworden en met z’n allen kunnen we de wereld mooi kleuren.  
’t Is goed dat het Vlaams Parlement op 1 juni 2005 een Dienst Europa opgericht heeft om ervoor te 
zorgen dat Europa en het Europees besluitvormingsproces in het Vlaams Parlement aan bod komen, 
want in ons dagelijks leven speelt Europa een belangrijke rol al liggen we er niet direct van wakker! 
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De kroon op het werk en symbool van de economische en monetaire unie is de invoering van de euro 
in 1999, alsook het wegvallen van de grenscontroles.  
Onze euro kende zelfs in 2007 een historisch hoogtepunt, toch wordt ons leven iedere dag duurder en 
kan de burger met de euro minder kopen. 
Als de prijzen van voedingswaren en energie zo blijven stijgen, zal dat ten nadele zijn van onze  
gezondheid en dat ligt elkeen wel nauw aan het hart.  
Voor sommigen kan het zeker allemaal wel wat eenvoudiger.   
Och, een ijsje oplikken zonder warme chocoladesaus en een berg slagroom kan toch ook heerlijk  
smaken.  
Doch zal Europa niet met de pakken mogen blijven zitten, willen we binnen afzienbare tijd niet in de 
lift naar de armoede terecht komen. 
 
Daarom is een drastische aanpak van het klimaatprobleem een uitdaging van formaat voor onze  
toekomst maar ook aan de rest van de wereld. De opwarming van onze planeet door de broeikassen is 
een enorme bedreiging voor het milieu. Mens, dier en plant, hun bescherming kost handen vol geld.  
Deuren dicht, stekkers uit, een beter rijgedrag enz...  
weg met de vele verkwistingen, weg met al die goudlekken!  
Als waarborg voor de levenskwaliteit van de huidige en toekomstige generaties moet dit punt hoog op 
de Europese agenda blijven staan. 
Dat grote milieuwereldprobleem oplossen: ’t is een heel goed idee zeker om de armoede tegen te gaan. 
We kunnen er niet meer omheen en we moeten het samen oplossen. Rampzalige klimaat-
gebeurtenissen mogen toch niet in onze plaats beslissen hoe wij moeten leven! Geconcentreerd wonen 
in steden en dorpskommen, voorzien van plekken met veel ruimte voor groen, met de  
nodige goed uitgebouwde openbare diensten en telewerk, zodat het landelijke open blijft voor  
onze vrije tijd: zoals wandelen, fietsen en andere sporten, stukjes grond voor groene vingers, maar ook 
voor de natuurlijke fauna en flora, zal zeker een oplossing bieden om de auto meer te laten staan, 
alsook zal er minder energieverbruik zijn. Ook kangoeroe wonen moet gestimuleerd worden, zodat 
ons land, gezien de vergrijzing, niet vol komt te staan met rusthuizen met het dure kostenplaatje  
daaraan verbonden. Mensen, vooral senioren, indien alles te voet in handbereik ligt, maar dan mag  
bijvoorbeeld een postpunt wel niet buiten het centrum liggen, zullen de auto bijna of niet meer nodig 
hebben. Kilometer betaling vanaf o km invoeren voor verzekering, autotaks, autokeuring zal zeker 
voor senioren in de pensioen portemonnee, alsook voor degenen die moeite doen om minder  
autoverkeer, een besparing opleveren.  
Telewerk thuis biedt vele voordelen maar vraagt nog enige ondersteuning bij de werkgevers. 
Bij overstromingen is het tevens ook gemakkelijker steden te beschermen dan landelijke delen  
gezien hun omvang.  
Kant en klare diepvriesmaaltijden zijn echte energievreters en duur, daarom moeten we onze  
eetgewoontes aanpassen. Zelf seizoengroenten bereiden is gezonder en goedkoper en het vaste plekje 
op ons bord met steak, hamburger of kipfilet zouden we al is een dagje in de week kunnen invullen 
met vegetarisch eten. Het gewone dagelijkse leven van de bevolking moet en kan betaalbaar blijven.  
Europeanen zijn al milieubewust: tijd dus voor een nieuwe soort welvaart,  doordachter en  
bewuster. Samen moeten we nu, niet morgen, resoluut kiezen voor nieuwe, propere technologieën en 
hernieuwbare energie. Europa zal dan opnieuw de economische en ecologische voorloper in de wereld 
zijn. 
Duizenden gemeenschappen over de hele wereld, wetende dat de klimaatsveranderingen geen  
enkel gebied ter wereld sparen, komen op gang en organiseren momenteel al allerhande acties voor 
een schoner milieu.  
Voor ons land is het voorgestelde klimaatpakket moeilijk, maar met gezamenlijke inspanningen  
haalbaar en het bedrag op het prijskaartje zal moeten betaald worden door de vervuiler. Europees  
gevaarlijk afval mag niet meer gedumpt worden in de armere landen. Dit kunnen we alleen maar  
toejuichen. 
Zelfs onze aardappel moet extra aandacht krijgen, want het is nog steeds een levensbelangrijk hoofd-
voedsel in grote delen van de wereld. Exotische vruchten, zoals de vijg uit het zuiden, zoet met  
wereldtoets, maar ook rijst, het snellere menu bij jongeren, willen we blijven eten en mag zelfs een 
tasje koffie de senioren blijven bekoren? 
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Velen stellen wel is de vraag: is er nog garantie voor een goede “ouwe” dag  en hebben kleinkinderen 
nog een toekomst?   
Zijn het weer de armste mensen ter wereld die het ergst met de milieuproblemen getroffen worden? 
Hun gebrek aan drinkwater baart grote zorgen en moet een stevige duw in de rug krijgen.  
Vele volgeschreven bladzijden en uren zendtijd aan formatie moeten mensen dag na dag bewust  
maken zodat er iets kriebelt en ze zelf op gang komen. 
Iedereen ter wereld kan dan zijn steentje bijdragen om moeder aarde leefbaar te bewaren. Groene  
economie ontwikkelen, vervuilende landen ondersteunen en streven naar stabiele betrekkingen met de 
grote energie producerende landen is dus dringend nodig.  
Tegelijk moeten studenten gemotiveerd worden om milieuwetenschappen te studeren, zodat  
nieuwe markten aangeboord kunnen worden, hetgeen verrijkend is en de werkgelegenheid zal  
bevorderen. 
Mensen overal ter wereld moeten kunnen werken.  
Er is immers nog veel goud in de wereld, maar we moeten het zelf zoeken!  
 

 
 
Ook voor de mondialisering moet de Unie grote aandacht hebben.  
De kloof tussen kapitaal en arbeid mag niet groter worden. Mensen elders kijken met grote ogen naar 
Europa en willen emigreren.  
Doch de poort naar Europa mogen we niet wijd opzetten. Iedereen op deze wereld moet veilig en  
leefbaar een thuis vinden in hun eigen land.  
Met een  christelijke achtergrond is het de taak van onze Europese leiders zich met hart en ziel  
hiervoor in te zetten. 
Zorgen voor verspreiding van vrijheid, welvaart, onderwijs, vrede, veiligheid, rechtvaardigheid,  
gezondheid en milieubescherming geeft over de gehele wereld een uitstraling van de basiswaarden.  
’t Is allemaal ver van ons bed af ..., toch moet Europa verder ploegen, over de grenzen heen kijken en 
samenwerken met landen in andere werelddelen om  
mondiale problemen aan te pakken.  
Als beleidsmakers moeten ze daarom alle instrumenten blijven bespelen. 
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Goede afspraken en duidelijke gemeenschappelijke regels en wetten binnen en buiten onze  
grenzen zal de vrede bewaren en zorgen voor een rechtvaardige wereld en maakt dat de wereld goed 
zal functioneren. 
Mensen moeten geloven in een toekomstgericht karakter van de Europese samenleving en het is  
belangrijk dat ze Europa actief ondersteunen op alle terreinen. 
Onze beleidsmensen, waaronder de EU-top, werken hard.  
Met het aanbrengen van materiaal, om de maatschappij, de wereld te verbeteren draagt Europa de  
wereld!  
Samen met z’n allen aan dezelfde kar duwen, niet altijd hetzelfde denken, maar wel samen altijd in 
dezelfde richting vooruit werken doorheen de vele doelen. 
Met de solidariteit als beste waarborg, hebben we met z’n allen dan aandacht voor elkaar en dat is  
zorgen voor een goed leven voor elkeen.   
Leiders en burgers zullen dan een verbondenheid ervaren die diep vanbinnen zit. 
Daarom moet de samenleving echt van binnenuit veranderen en dan is er kans dat de wereld er  
beter van wordt!  
 

Moge de wereld in de toekomst zijn als één groot huis, 
gebouwd op fundamenten van Europa, 

waar het goed is om wonen, 
en waar mensen thuis zijn! 

 
 

 
   Mevrouw Maria Meynkens met cheque en vrienden 
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GEDEELDE EERSTE PRIJS SENIOR STATE OF THE EUROPEAN UNION 2008 
 
Durft Europa zijn deuren open te gooien? 
 
Mevrouw Gerlinda Swillen  (Brussel) 
Ereleraar van het Gemeenschapsonderwijs en Algemeen Voorzitter van het Masereelfonds 
 
Waar je ook gaat in Europa, welke nieuwslezer je maar hoort in welke taal ook, Brussel, de  
Europese Unie heeft het gedaan, of het nu gaat om de prijs van de boter of om de aanwezigheid van 
“vreemdelingen” in je land. In de staten waar een referendum werd gehouden over het al dan niet  
aanvaarden van wat zo verkeerdelijk een “grondwet” werd genoemd, werd hetzelfde argument nu eens 
door de voorstanders van de E.U., dan weer door de tegenstanders gebruikt. In Denemarken b.v. 
vreesden de tegenstanders van een toetreding tot de E.U., dat daardoor Duitsers de Deense kusten zou-
den overrompelen en er een soort Atlantische wal zouden optrekken, zoals de Belgen – zonder enige 
Europese inmenging – hun Noordzeekust hadden dicht gebetonneerd. Geen Deen bleek in het Verdrag 
van Maastricht het artikel te hebben gelezen, dat net zulke milieu- en bevolkingsonvriendelijke  
bebouwing verhinderde. Zijn we niet echt vies van Europa, dan lijkt de Europese integratie voor de 
meesten onder ons een ver van mijn bed show. We hebben het dan niet eens over wat niet-Europeanen 
van onze eenmaking wel moeten denken. 
 

 
 
Terecht?  Het is een vraag die mijn generatie, die met Europa meegroeide, doet nadenken en voor haar 
verantwoordelijkheden plaatst. We waren kinderen, als de Benelux en de EGKS, de voorlopers van de 
EEG, werden opgericht; we werden pubers als het Verdrag van Rome werd  
ondertekend; maar de meesten onder ons hebben de angst beleefd, die een belangrijke drijfveer werd 
voor een Europese eenmaking: de oorlog en zijn gevolgen. 
 
Neen, ik zal het niet hebben over de bombardementen waarvoor je in kelders vluchtte, noch over de 
schaarste die je minder kieskeurig maakte, en nog minder over de nachtmerries die me heden wel eens 
doen wakker schrikken, omdat ik weer door duistere mensen word achternagezeten of andere  
vervolgden moet helpen onderduiken. Neen, ik wil maar even de klas van dertien leerlingen oproepen, 
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waarin ik na de oorlog terechtkwam: één meisje was de dochter van een Wehrmachtsoldaat; naast mij 
zat mijn vriendin, die als joods kind in katholieke middens werd verborgen gehouden. En dan was er 
het dochtertje van een collaborateur, een zwarte: zij droeg de naam van haar stiefvader tot ze ter wille 
van haar diploma opnieuw de naam van haar wettelijke vader moest aannemen. Buiten de school 
speelde ik met een jonger meisje, dat door een Britse soldaat werd verwekt bij de bevrijding. Maar 
daarover werd er vooral niet gesproken: die kinderen droegen door oorlogsomstandigheden een smet, 
waarvoor ze met de vinger werden gewezen, als de goegemeente er weet van had. De volwassenen 
zwegen dus liever of legden ons verhalen op, die niet strookten met onze vermoedens. Het doet me 
denken aan de houding van de Spanjaarden tegenover hun burgeroorlog: tot voor kort mocht niet  
worden onderzocht, waar grootouders, groottantes en –ooms van de huidige jonge volwassenen waren 
begraven en hoe ze waren omgekomen. 
 
In alle landen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, roepen kinderen en kleinkinderen om 
de waarheid. Daarin staan ze niet alleen: overal ter wereld waar oorlog wordt of werd gevoerd, worden 
mensen geboren, die niet of zeer moeilijk door de oorlogvoerende partijen worden aanvaard. Als leraar 
had ik onder mijn leerlingen een Viëtnamees meisje, dat door Belgen werd geadopteerd,omdat ze – zo 
vertelden haar ouders me – als kind van een Viëtnamese vrouw en een Amerikaanse soldaat geen kans 
maakte in haar land en in de prostitutie zou worden gedreven: haar bruinzwart en niet ravenzwart haar 
zou steeds haar gemengde oorsprong verraden! 
 
Over de maatschappelijke ontwrichting, het leed van niet of slecht aanvaarde kinderen, de muur van 
leugens waarachter volwassenen zich verbergen, daarover heeft men het heel zelden, als men oorlogs-
verhalen hoort. Mij vervullen ze met zo’n afschuw voor welk gewapend conflict ook, dat ik er kan  
inkomen als de secretaris van de Belgische delegatie bij de EGKS en later bij het ondertekenen van het 
Verdrag van Rome me telkens weer herhaalde: “Mijn vader had aan het front gestreden in de Eerste 
Wereldoorlog en werd opgeroepen bij het uitbreken van de Tweede; wij, mijn moeder, zus en ik – ik 
was zestien – vluchtten naar Frankrijk. Toen we terugkwamen, was ons huis door de Duitsers én de 
buren geplunderd. Mijn ouders’ spaarcenten hebben we in de oorlog opgegeten en toch kwam ik eruit 
met een beginnende tuberculose. Je begrijpt: al was ik eerst wat sceptisch tegenover de Europese  
constructie, al heel snel leek ze mij het enige middel om oorlog te voorkomen. En ik vind het  
noodzakelijk dat aan de jongeren mee te geven: Europa maakt het mogelijk met elkaar te spreken i.p.v. 
tegen elkaar te vechten”. Al ben ik er niet zo zeker van, dat voorbeelden strekken, toch meen ik, dat 
het ook belangrijk is aan de rest van de wereld te tonen, dat ondanks alle krakeel om de Europese  
onderhandelingstafels het mogelijk is iets te bereiken door met elkaar te blijven praten. 
 
De vraag kan worden gesteld, of het wel zo handig was de Europese constructie aan te vatten met de 
eenmaking van de economische markt en de vrije circulatie van goederen, mensen en diensten. Was 
het niet een vorm van ‘protoglobalisering’ ten koste van de niet-leden, een embryo van een westers 
imperium, waardoor Europa zijn naoorlogse heropbouw door andere continenten deed financieren? 
 
Aan de wieg van de Europese Unie stonden niet alleen bekende grote namen; er waren de kleine peters 
– waar bleven de meters? -, die in nationale studiediensten een niet zo edel Europa als bolwerk tegen 
de Sovjet-Unie en haar satellieten wilden opstarten, zoiets als een voorpost van de Verenigde Staten. 
Er was ook de vrees, dat de ware oorlogsslachtoffers, de kleine lieden die alles hadden verloren, huis, 
geld en werk en daarbij rouwden om verwanten en vrienden, nu eisen zouden gaan stellen en eerder 
een sociale invulling van Europa zouden verwachten. Om ze te paaien werd een sociaal luik in het 
vooruitzicht gesteld. Zelfs kon het artikel van het Verdrag van Rome dat gelijk loon voor gelijk werk 
voorzag en dat eigenlijk door de Fransen werd geëist, omdat ze de concurrentie van lager betaalde  
Italianen vreesden, door de vrouwen in de lidstaten worden ingeroepen tegen elke loondiscriminatie te 
hunnen opzichte. Was een ‘feministisch’ tintje niet mooi meegenomen?  Tot voor enkele jaren, laten 
we het ronduit zeggen, tot de toetreding van Groot-Brittannië onder de regering van Thatcher, werd er 
inderdaad wel enig – voor velen te langzaam en te weinig – werk gemaakt van een sociaal Europa. 
 
Wie de lidstaten doorkruist, kan niet anders dan erkennen, dat dankzij het Europees Sociaal Fonds heel 
wat bouwwerken werden opgestart, dat nieuwe wegen arme gebieden hebben ontsloten, dat aldus  
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tewerkstelling ontstond en meer mensen toegang kregen tot welvaart. Akkoord, de kwaliteit van bier 
en chocolade werd o.a. gewaarborgd, onze kinderen spelen met veilig speelgoed – in zoverre het aan 
Europese normen beantwoordt -; mijn geliefkoosd merk van trui, onderbroekje of yoghurt vind ik in 
elke Europese stad terug. Maar hoe zit het met de creativiteit van de individuele ambachtsman of –
vrouw en wat met de diversiteit van producten?  Ja, de mobiliteit van mensen is groter, maar komt ze 
de tewerkstelling en het verstrekken van diensten ten goede, als velen in het zwarte arbeidscircuit  
terechtkomen?  En … zijn wij bereid die welvaart met medemensen buiten de lidstaten te delen, of ze 
nu naar ons toe komen of in hun land kreunen onder conflicten, rampen en ellende?  Is het percentage 
dat Europa als ontwikkelingshulp voorziet, dit jaar niet nog aan het dalen? 
 
Zie ik alles te duister?  Nee, hoor!  De voorbeelden, die ik opsomde, moeten ons alleen herinneren aan 
een basisvoorwaarde voor toetreding tot de E.U.: de democratie. Een open economische markt op 
mensenmaat in een hoogtechnologische wereld plaatst ons voor een enorme politieke uitdaging: die 
van de mondigheid van alle burgers. Die mondigheid veronderstelt niet alleen om de zo veel jaren een 
stem uitbrengen, maar ook een assertieve houding bij de verdediging van rechten en het nakomen van 
plichten, naast een voortdurend in staat zijn volksvertegenwoordigers en regeringen te controleren. De 
toch zeer snelle uitbreiding van de E.U. maakt meer dan ooit een politieke vorming tot kritische  
burgers noodzakelijk. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog dacht men de bevolking in Duitsland te moeten heropvoeden en richtte 
men in elk van de “Länder” een zg. “Landeszentrale für politische Bildung” op. Eigenlijk was er in  
alle Europese landen een behoefte aan zulke instellingen voor politieke vorming, sinds politieke  
partijen ermee ophielden hun leden enig kritisch maatschappelijk inzicht bij te brengen en op school 
geen tijd meer werd ingeruimd voor wat eertijds ‘lessen in burgerzin’ werd genoemd. Maar de  
Commissie en de Raad van Ministers bij de E.U. beschikken over middelen om zich bekend te maken 
bij de bevolking en hun werking uit te leggen. Valt het echter niet te verkiezen dat op een actieve  
manier te doen door in een dynamische politieke vorming te voorzien?  Ik denk aan informatiesessies 
met boeiende sprekers, simulatiespelen, het betrekken van burgers bij debatten,…  Opendeurdagen in 
de Europese instellingen, tentoonstellingen kunnen boeiend zijn, maar ga naar scholen, spreek op de 
werkvloer, vooral als er concurrentie en/of conflicten ontstaan tussen Europese vestigingen van  
eenzelfde bedrijf. Waak erover dat Europese ambtenaren zich voldoende inburgeren: de lokale taal  
leren, een aantal gewoontes kennen, inzicht verwerven in de maatschappelijke structuur van hun  
vestigingsplaats, …  Geef Europa eindelijk een innemend gelaat en luister naar de hartenklop van zijn 
burgers en van wie van buiten uit naar de Europese ontwikkelingen staat te kijken. 
 
Eigenlijk beschikken de Europese politici en ambtenaren over een prachtig instrument van  
democratisch handelen, dat vervat zit in de basisprincipes van de Europese Unie: het subsidiariteits-
beginsel. Daarbij wordt ervan uitgegaan, dat een instelling op hoger niveau niet moet ingrijpen, als een 
probleem door een lagere instantie kan worden opgelost. Als leerlingen zelf een activiteit kunnen  
organiseren of een geschil beslechten, waarom zou dan hun leraar het voor hen doen?  Subsidiariteit 
geeft blijk van een groot vertrouwen in de burger, in zijn gezond verstand, in zijn mogelijkheid  
redelijk te denken en zelfstandig te handelen. Vormt wederzijds vertrouwen tussen de burgers en hun 
verkozenen niet de meest beloftevolle basis van een echte democratie. Zulk vertrouwen wek je echter 
niet door primitieve propagandatrucs, noch door populistische uitspraken en maatregelen. Veel  
geduldig werk, emotionele intelligentie, verbeelding en bovenal kritische redelijkheid vergt het om 
eenieder, en niet in de laatste plaats de opgroeiende generaties waar ook ter wereld warm te maken 
voor wat Europa doet. 
 
De welvaart in de westerse wereld, waarover ik het had, is niet in het minst te danken aan de  
technische ontwikkelingen van de laatste honderd jaar. Die technische hoogstandjes inspireerden niet 
alleen science fiction schrijvers, componisten en beeldende kunstenaars, ze wekten bij velen angst-
gevoelens en riepen waarschuwingen op, waaronder die van Orwell en Huxley wellicht het meest  
bekend zijn.  
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Mevrouw Gerlinda Swillen 
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De socioloog en denker Herbert Marcuse, eens de goeroe van een hele generatie, schatte de technische 
vooruitgang in 1940-41 eerder positief in, op voorwaarde dat ze werd verbonden met een  
democratisch en sociaal gericht regime, dat rekening houdt met individuele noden en verlangens en 
een mogelijke schaarste niet poogt te bestendigen. Net nu in de wereld de prijzen van basis-
voedingsproducten en energiebronnen buiten verhouding stijgen, heeft de E.U. als taak een  
beslissende invloed uit te oefenen op het prijzen- en loonbeleid in haar lidstaten en zeker elke  
speculatie op die grondstoffen tegen te gaan. Het gaat erom de economische hefbomen, waarover  
Europa beschikt, te gebruiken om de lidstaten te ondersteunen bij het bestrijden van armoede en het 
uitbouwen van een arbeidsmarkt, die op geen enkel vlak, noch op basis van geslacht, noch wat leeftijd, 
fysieke kenmerken, herkomst of overtuiging betreft, discrimineert.  
 
Het Chinese ideogram voor bevolking bestaat uit het sleutelteken voor mens en een opening, die de 
mond voorstelt: men telt dus de monden die moeten worden gevuld. Maar mensen voeden,  
betekent ook breinen te eten geven. In het westen trouwens slaat de term cultuur zowel op  
landbouw als op alles waardoor een mens meer wordt dan een louter biologisch gegeven.  
Eeuwenlang waren we apetrots op dat “meer”, dat we vaak als een vaandel voor ons uit droegen, als 
we naar andere continenten en volkeren trokken. Het heeft wel eventjes geduurd, voor we tot het besef 
kwamen, dat die anderen ook iets “meer” hadden opgebouwd en dat we dat moesten  
respecteren, dat het op zijn minst even waardevol was als onze cultuur. Langzaamaan ontdekten we 
dat oudere talen in andere werelddelen aan de basis lagen van de talen, die onze cultuur  
droegen of er een zeer grote invloed op hadden gehad. En hetzelfde gold voor zowat alle aspecten van 
wat we onze beschaving noemden. Meer nog: de zogenaamd Europese cultuur werd tot een  
caleidoscoop van vele regionale tradities. 
 
Eén van de merkwaardigste kenmerken van de E.U. blijft daarom voor mij het gebruik van alle talen 
van de lidstaten, al slorpt dat enorm veel menselijke energie en geld op. Maar wie daarop zou willen 
beknibbelen – en er zijn zulke politici -, waarschuw ik voor een nieuw soort toren van Babel, waarin 
eenieder denkt dezelfde taal (ik vermeld ze liever niet) te spreken, maar onverstaanbaar wordt voor de 
anderen, tenzij die taal zou worden herleid tot zoiets als een universeel pidgin. Mijn waarschuwing 
geldt ongetwijfeld niet de noodzaak andere talen te leren, zeker voor jongeren, die dankzij allerlei  
Europese initiatieven opnieuw zoals de middeleeuwse studenten kunnen rondtrekken en zo in contact 
komen met culturen in andere landen. Vreemden kan je bekijken zoals in een film: ze hebben twee, 
hoogstens drie dimensies. Maar als je hun taal kent, dan opent zich hun deur: je stapt bij hen binnen en 
met hen beleef je de vierde dimensie, de tijd van het spreken, van een echt in contact treden met  
elkaar. 
 
Is er zoiets als een Europese cultuur? Men spreekt me wel van de oude Europese cultuur, een  
geheel van waarden en prestaties, waar de Amerikanen niets van hebben gebakken, en van een  
niveau dat elders nooit werd bereikt. Een beetje chauvinistisch als houding, maar de discussie daarover 
loont de moeite. Als ik echter iets als Europees en misschien uniek eruit zou lichten, dan is het wel het 
bewustzijn van en het nadenken over onze egotripperij, die tot racisme, seksisme, xenofobie leidt. Dat 
moet er ons niet toe brengen onze artistieke meesterwerken, filosofie, wetenschap, … te verwerpen. 
Wel integendeel, het is juist heel belangrijk ze te beschermen en vooral de diversiteit, de creativiteit, 
het geduld en de arbeid die eraan ten grondslag liggen, te blijven stimuleren, maar ze ook aan te  
wenden in de ontmoeting met anderen. Dat bewustzijn stelt ons in staat afstand te nemen van een zeer 
bekrompen wij-gevoel en de wij-zij tegenstelling te doorbreken. Zoiets als: Europeaan zijn om beter 
wereldburger te worden. 
 
Ach, zo graag had ik me als zestiger tot de jongeren gericht, niet om ze nog een ouderenverhaal op te 
dissen, noch om ze te zeggen: nu is het jullie beurt om Europa te maken. Neen, mijn boodschap, mijn 
verzoek is iets heel anders. De Poolse pedagoog Janusz Korczak zei eens: “Een kind heeft behoefte 
aan beweging, lucht, licht – akkoord, maar ook aan nog wat anders: een blik in het open veld, het  
gevoel van vrijheid – een open raam”. Sluit Europa heden zijn ramen of durft het ze open te gooien? 
Voor een blik in het ongewisse van een open veld?  Maar wat kunnen jonge mensen van een Europese 
Unie verwachten, die niet open staat voor een menswaardige toekomst?  Ik voel me verantwoordelijk 
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voor het Europa dat was en het Europa dat wordt. Dat Europa moeten we, alle generaties, alle  
leeftijden samen opbouwen. Ik wil jullie wel een verhaal vertellen om de oude geschiedenis draagbaar 
te maken, maar ik wil met jullie samen nieuwe verhalen kunnen vertellen over een Europa van de  
vrijheid. 
 

 
  De heer Van Damme overhandigt de prijs aan mevrouw Gerlinda Swillen 
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GEDEELDE EERSTE PRIJS SENIOR STATE OF THE EUROPEAN UNION 2008 
 
Het revolutionaire van de Europese eenmaking 
 
De heer Ludo Dierickx  (Antwerpen) 
Eresenator en oud-student van het Europa-College 
 
HET ONDENKBARE VAN TOEN  

Hoe was het voor de oorlog 
 
Beschavingspessimisten zijn niet onnuttig. Ze hebben vaak gelijk. Ze zien het onverbeterlijke in de 
mens, de eeuwige terugkeer in de geschiedenis. Ook zwartkijkers hebben hun nut, ze doen je zoeken 
naar lichtpunten.  
 
Beschavings- en vooruitgangspessimisten zien de opwarming van de aarde, de globalisering, de  
genociden, de strategie van de zelfmoordaanslagen, spanningen tussen culturen en religies, de  
groeiende kloof tussen arm en rijk, de vluchtelingenstromen, het ontbreken van instellingen en  
structuren om rampen te voorkomen en hulp te bieden. Om oorlogen te vermijden. 
 
Vele vooruitgangspessimisten waren er niet bij in de dertiger jaren, kort voor de tweede wereldoorlog. 
Ze weten niet hoe het was. Staten en volkeren stonden met getrokken messen tegenover elkaar. Het 
ging om macht, nationale onafhankelijkheid. Volkeren werden tegen elkaar opgehitst? Mannen in 
bruine, groene, zwarte uniformen marcheerden door de straten. Ze hadden wapens, dolken,  
stormriemen om te intimideren. Ze pronkten met discipline en bereidheid geweld te gebruiken. Het 
kwam tot politieke moorden.  
 
Na het woordgeweld in de redevoeringen volgde het geweld in de “Blitzkrieg” en later op de  
slagvelden. Er was angst en haat in de harten. Mensen hulden zich in gevoelens van afkeer, trots en 
misprijzen om “zichzelf “te blijven. Veralgemeningen en vooroordelen werden door het politieke  
discours en propaganda waarheden; harde waarheden, waaraan velen niet meer twijfelden: joden  
werden insecten, “Untermenschen”die moesten worden verdelgd, Duitsers waren bloedhonden,  
Italianen lafaards, in alle landen waren er verraders enz. Taal en ras bepaalden wie soldaat moest en 
niet mocht worden. Taalverwantschap kon leiden tot voorkeurbehandeling. Taal en ras waren opperste 
criteria voor staatsvorming en solidariteit. Miljoenen stierven op de slagvelden, in gebombardeerde 
steden, in concentratiekampen, na het bereiken van de uiterste grens van het menselijke lijdens-
vermogen. Na 1945 was er de tijd van berechting. In alle landen werden mensen veroordeeld en  
terechtgesteld. Het was wettelijk georganiseerde bestraffing, soms gewoonweg wraak. 
 
De ommekeer 
 
Het discours lag aan de basis van de neergang. Een discours zorgde voor de ommekeer. Wat tot voor 
kort nog volmaakt ondenkbaar was, gebeurde. Robert Schuman (en Jean Monnet) toonde een  
revolutionaire weg: geen vergelding, geen compensaties, maar verzoening en samenwerking in een 
gemeenschap waarin de zware industrieën van de strijdende partijen zo zouden worden  
vervlochten dat in de toekomst oorlogvoeren onmogelijk werd. Het ondenkbare begon werkelijkheid 
te worden. In 1951 Verdrag van Parijs en oprichting van de Europese Kolen- en Staalgemeenschap 
met haar machtige Hoge Autoriteit en haar parlementaire vergadering. Fransen,  
Duitsers, Italianen, Belgen, Nederlanders en Luxemburgers, die elkaar veracht en met goed geweten 
gehaat hadden, zetten zich naast en tegenover elkaar om samen te denken en te beslissen, om samen te 
zoeken naar waarden en waarheden. Vertegenwoordigers van volks- en taalgemeenschappen die elkaar 
gevreesd en gewantrouwd hadden toonden vertrouwen. Fransen aanvaardden dat ze van Duitsers in 
open democratische discussie ware en waardevolle dingen konden leren. Fransen en Italianen waren 
voor Duitsers niet meer te anders, te vreemd, te onbetrouwbaar om samen met hen aan  
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waarheidsvinding te doen. Men vergat zich te verwonderen over de plotse omwenteling in de geesten. 
Het ondenkbare was een evidentie geworden. En dit in een korte tijdspanne. 
 

 
     De heer Ludo Dierickx 
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Na het verdrag van Parijs volgde in 1957 het Verdrag van Rome, de oprichting van de E.E.G en  
Euratom. In 1967 werden de drie instellingen samengevoegd in de Europese Gemeenschap met één 
enkele Commissie en één Parlementaire Vergadering. Tegen alle verwachtingen in werd beslist het 
Europees Parlement rechtstreeks te laten verkiezen. Dat gebeurde voor het eerst in juni 1979. De  
Europese Federalisten hadden er zo voor geijverd. 
 
Te weinig verwondering 
 
Bekijken we wat er in die enkele jaren tot stand kwam en we kunnen ons slechts verwonderen. Het 
gaat om verwezenlijkingen waarvan in de dertiger jaren niemand had durven dromen, laat staan luidop 
spreken: vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal, een Europese boven-nationale  
wetgeving bestaande uit Richtlijnen met kracht van wet (zelfs wanneer ze binnen de bepaalde tijd niet 
omgezet werden in nationale wetten of decreten), richtlijnen waarop burgers en rechtspersonen zich 
konden beroepen voor de rechter. Het Europa van de rechters ontstond, dat van de democraten slechts 
voor een deel. Er volgde de afschaffing van de grenscontroles door het verdrag van Schengen waarbij 
steeds meer lidstaten aansluiten, ook staten die zich voor enkele jaren nog achter het ijzeren gordijn 
bevonden. Er kwam de invoering met het Verdrag van Maastricht van de monetaire unie, met de Euro 
en een onafhankelijke Europese Centrale Bank. De monetaire unie heeft een sociale dimensie: ze  
beschermt de zwakkeren in de economisch minder sterke gebieden tegen muntontwaarding, waarvan 
ze voorheen vaak slachtoffer waren. Niet te vergeten zijn het Europese landbouwbeleid, de milieu-
politiek en de hulp aan de economisch zwakke streken, met de structuurfondsen enz. Te vermelden de 
werking van het Europees parlement, waarin meertalige politieke fracties, als Europese fracties  
standpunten innemen en aan de debatten en stemmingen deelnemen. Voor alle vergaderingen is  
simultane vertaling voorzien, behalve voor fractieoverleg dat aan commissievergaderingen voorafgaat. 
In deze samenkomsten behelpen de parlementsleden zich meestal met Engels, Frans of Duits, die ze 
beschouwen als werktalen. (Zo vertelt men ons.) Taal en nationaliteit zijn geen criteria voor keuze en 
groepsvorming. Naast al deze verwezenlijkingen is vooral ook te vermelden het feit dat Europa, de  
Balkan uitgezonderd, sinds 1945 in een voorheen ongekende permanente vrede leeft. 
 
Politieke fijngevoeligheid in een complex systeem 
 
Er zijn gevoeligheden en misschien zelfs wrevels maar ze komen niet tot uiting in de toespraken en in 
het politieke discours. Ook niet in de pers. De Europese parlementsleden schijnen aan te voelen welke 
conflicten en frontvormingen moeten worden vermeden. Een tegenstelling tussen socialisten en  
liberalen stoort niet, kan zelfs de integratie in de hand werken. Een tegenstelling tussen lidstaten in het 
Parlement is nefast en wordt vermeden. Men heeft kritiek op de leden van een andere ideologische 
groep, niet op de parlementsleden van een andere lidstaat. Onbewust wordt een onderscheid gemaakt 
tussen nuttige en onnuttige conflicten. Deze laatste kunnen bedreigend zijn voor de structuren van de 
Unie, die – alles samengenomen – nog broos zijn. 
 
Zonder overdrijven mag worden gezegd dat de Europeanen erin geslaagd zijn na de vreselijkste aller 
oorlogen duurzame vrede te stichten en structuren op te richten zonder voorgaande in de  
geschiedenis van de mensheid. Zonder geweldaanwending, zonder druk uitgaande van machthebbers, 
werd in een snel tempo, door politieke leiders, zichtbaar gesteund door de burgers,  
overgegaan tot de oprichting van een bovennationaal, besluitvormingssysteem waarin confederale en 
federale, diplomatieke en democratische elementen aanwezig zijn. In dit systeem speelt het   
diplomatieke geven en nemen, het “do ut des”, d.w.z. het overleg tussen nationale ministers in de  
ministerraden en tussen de nationale permanente vertegenwoordigers (in de COREPER), die vele  
beslissingen voorbereiden, nog steeds een belangrijke rol. Maar dit semi-diplomatieke systeem wordt 
geanimeerd door de Europese Commissie en een corps van bovennationale ambtenaren, die denken, in 
Europese en niet in nationale termen en getuigen van Europese loyaliteit. (Ze worden hierin gesteund 
door het EP). Door dit alles onderscheidt de EU zich van de diplomatieke besluitvorming van het 
“Ancien régime”. 
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De EU heeft belangrijke resultaten geboekt. De verdragteksten en de Richtlijnen zijn determinerend 
voor grote delen van het wetgevend werk in de lidstaten. De EU trekt te veel bevoegdheden naar zich 
toe, hoort men nu en dan, in nationale en regionale parlementen.  
 
Niet volmaakt 
 
Het systeem is niet volmaakt. De Unie mist een door de burgers verkozen verantwoordelijke  
regering gecontroleerd door het Parlement. De besluitvorming wordt vaak verlamd door de  
unanimiteitsregel die echter meer en meer vervangen wordt door besluitvorming bij gekwalificeerde 
meerderheid, ook in het Verdrag van Lissabon. Doch ook beslissingen die unaniem moeten worden 
getroffen komen tot stand dankzij toegevingen van bepaalde lidstaten waarvan de ministers, in het  
algemeen belang, pro stemmen of zich bij de stemming onthouden, waardoor het doel kan worden  
bereikt. De unanimiteitsregel mag niet steeds volstrekt negatief beoordeeld worden, zoals dat in  
federalistische kringen meestal gebeurt. In een unanieme beslissing zit vaak een meerderheids-
beslissing verborgen. Dit systeem laat toe beslissingen te treffen, maar ook deze ongedaan te maken. 
Het vetorecht in het eenstemmigheidsysteem kan het treffen van sociale maatregelen verhinderen; 
maar kan ook onsociale Richtlijnen tegenhouden. De EU voert nu een politiek van economische  
liberalisering en privatisering, ze beschikt echter ook over de macht deze politiek te herzien als de 
noodzaak en de wil daartoe bestaan. Dit wordt door sommigen niet gezien. In de EU worden nu reeds 
belangrijke beslissingen getroffen. Dit kan in de toekomst nog meer het geval zijn, zij het dan ten  
koste van de nationale en regionale bevoegdheidsgebieden.. 
 
Het deficit en de verantwoordelijken ervoor 
 
Het Europese Parlement, dat belegerd wordt door duizenden lobbyisten, – wat duidt op zijn  
toenemende macht – is jammer genoeg nog geen ware vergadering van volksvertegenwoordigers, 
d.w.z. van vertegenwoordigers van het Europese Volk, in de constitutionele betekenis van het woord. 
Dit Europese Parlement mist immers Europese (transnationaal gestructureerde) politieke partijen met 
Europese programma’s, woordvoerders en kandidaten die door de burgers van de hele Unie kunnen 
gekozen, gesteund, bedreigd en afgestraft worden. De burger heeft geen inspraak. Hij voelt zich niet 
betrokken. Kon hij stemmen, dan was Europa dichterbij, dan zou hij zich betrokken voelen. De  
burgers van de EU worden niet bij het Europees beleid betrokken door affiches, televisiespots en  
veelkleurige brochures. Burgers worden bij de politiek betrokken als ze op zijn minst hun stem mogen 
laten horen door het uitbrengen van een stem. En dat is nog niet mogelijk. De Europese verkiezingen 
die om de 5 jaar plaatshebben zijn in feite nog nationale verkiezingen. Ze hebben bijna geen enkele 
betekenis voor de Europese beslissers in de Commissie, de Ministerraden en zelfs in het Parlement. 
We hebben te doen met een levensgroot democratisch deficit. Als de burgers, hun vertegenwoordigers 
en partijen, de beslissers niet kunnen steunen of wegstemmen is er geen democratie. Dit deficit valt 
op. Belangrijke beslissingen werden getroffen op tal van gebieden, economische, ecologische enz.  
inzake de toetreding van nieuwe lidstaten zonder dat de burgers de kans kregen zich democratisch te 
uiten. Vraag is wel wat de burgers van de Unie zouden hebben gezegd had men ze uitgenodigd zich uit 
te spreken over de invoering van de euro, bijvoorbeeld. 
 
De schuld ligt niet alleen bij de nationale regeringen 
 
De schuld voor genoemd deficit ligt niet alleen bij de nationale regeringen die de stap in de  
richting van federale democratisering niet zetten; maar ook bij de (vier) grote universalistische   
politieke families die in alle lidstaten de nationale regeringen vormen en in de Europese  
instellingen prominent aanwezig zijn. Welke zijn de organisatorische, psychologische en machts-
politieke factoren die de grote politieke families ervan weerhouden over te gaan tot het vormen van 
waarachtig Europese partijen die aan de burgers de mogelijk geven zich over de politiek en de  
toekomst van  Europa uit  te spreken. Als  de burgers bij de integratie  niet betrokken worden  zal de 
Unie op los zand gebouwd zijn.  
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De heer Ludo Dierickx 
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Zonder de loyaliteit van de burgers is de Unie niet bestand tegen de druk van de middelpuntvliedende 
krachten. 
 
Solidariteit en efficiëntie 
 
De Europese Unie is niet perfect. Ze is voor verbetering vatbaar, o.a. wat de democratisering van de 
besluitvorming betreft. Maar nu reeds is zij een toonbeeld van internationale solidariteit en  
ongeëvenaarde bovennationale efficiëntie. Onze samenleving heeft nood aan efficiëntie, aan doel-
matigheid, om de problemen aan te kunnen, maar efficiëntie kan maar bereikt worden door  
samenwerking en solidariteit, tussen de mensen en de naties. Doeltreffend ingrijpen kan maar als  
samenwerking en solidariteit gestructureerd en afdwingbaar zijn. Een niet perfecte maar in 27  
lidstaten afdwingbare maatregel tegen CO2- uitstoot is doelmatiger dan een perfecte drastische maat-
regel in één of twee staten. De EU, met haar zwakke kanten, kan een hoopgevend voorbeeld zijn voor 
de wereld.  
 
Drie mogelijkheden  
 
Als we staan voor grote (grensoverschrijdende) problemen als de opwarming van de aarde,  
natuurrampen, oorlog, volkerenmoord, vluchtelingenstromen, terrorisme, schending van mensenrech-
ten, honger, armoede, onderontwikkeling, epidemieën, vervuiling, vernietiging van de natuur en de  
biodiversiteit enz. zijn drie houdingen mogelijk:  

• de egoïstische in tijd en ruimte: “het zal mijn tijd wel duren” en “mijn volk eerst”; 
• de spontane of uitgelokte opwelling van solidariteit: caritatieve campagnes met de steun van de 

media, van regeringen en internationale organisaties, blauwhelmen, artsen zonder grenzen,  
amnesty international enz.; 

• de oprichting en versteviging van solidariteitsstructuren die solidariteit systematiseren en kunnen 
afdwingen. Hiervan is de Europese Unie ontegensprekelijk het meest overtuigende voorbeeld.  

Om deze en andere redenen is het nodig de EU te verdedigen, vooral tegen hen die kritiek uitoefenen 
op de tekortkomingen en Europese richtlijnen en beschikkingen (vaak terecht) bekritiseren. Om die 
redenen is het ook ongeoorloofd de Unie als Gemeenschap te verwerpen of te willen verzwakken 
(door te streven naar herstel van nationale soevereiniteit zich baserend op het moeilijk te definiëren 
subsidiariteitsbeginsel) omwille van bepaalde Europese beslissingen, bijvoorbeeld in het landbouw-
beleid (leidend tot het verdwijnen van familiebedrijven) en de concurrentiepolitiek (te verre gaande 
liberaliseringen). De EU kan zich niet ontwikkelen zonder de loyaliteit en de “support” van haar  
burgers. Ook Fransen verwerpen Frankrijk niet als de Franse regering wetten oplegt die  
ontevredenheid wekken. Een grote verantwoordelijkheid ligt bij de universalistische politieke families.  

Besluit 

De EU is voor onze wereld een model van samenwerking, solidariteit en efficiency. De EU is geen 
macht in deze wereld, wel een model voor deze wereld. 
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The State of the European Union 

 
2008 

 
 
Ieder jaar nodigen het Vlaams Parlement, de Stichting Ryckevelde en het Vlaams-Europees  
Verbindingsagentschap (VLEVA) een Europawatcher uit om zijn of haar visie te geven over een  
problematiek waarmee de Europese Unie in de volgende jaren of decennia zal worden  
geconfronteerd. 
 

 
            Prof. dr. Katlijn Malfliet 
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The State of the European Union 2008 
 
Prof. dr. Katlijn Malfliet 
 
Katlijn Malfliet (°1954) studeerde rechten en filosofie aan de K.U.Leuven. Zij studeerde ook  
Russisch in Leuven, Brussel en Moskou. Na het behalen van een Master of Arts in de Oost-
Europakunde bereidde zij o.m. aan de Academie der Wetenschappen in Moskou een doctoraatsthesis 
voor over eigendomsrecht in de Sovjet-Unie. Als gasthoogleraar verbleef zij aan de  
universiteiten van Leiden, Moskou en Praag. Nu doceert zij als gewoon hoogleraar aan de 
K.U.Leuven een aantal vakken over politieke, sociale en juridische transitie in de Midden- en Oost-
Europese staten. 
 
Aan het Instituut voor Internationaal en Europees Beleid van de faculteit Sociale Wetenschappen van 
de K.U.Leuven leidt zij als onderzoeksdirecteur Centraal- en Oost-Europa verschillende onderzoeks- 
en ontwikkelingsprojecten rond transitie in de postcommunistische landen (voornamelijk in de  
Russische Federatie). Zij is ook titularis van de leerstoel Inbev-Baillet Latour over de relaties tussen 
de Europese Unie en Rusland. Haar onderzoek betreft voornamelijk privatisering en institutionele 
hervormingen, alsook de band tussen cultuur, politiek en recht. Zij schreef daarover verschillende,  
recent uitgegeven boeken, onder meer Rusland na de Sovjet-Unie. Een normaal land?(1) en The CIS, 
the EU and Russia. Challenges of Integration, Studies in Central and Eastern Europe (2). 
 
Professor Malfliet was tevens voorzitter van Pax Christi Vlaanderen en Rectoraal Adviseur Gelijke 
Kansen aan de K.U.Leuven. Momenteel is zij lid van de Raad van Bestuur van het Vlaams Vredes-
instituut. 
 

 
 

1Lannoo Campus, Leuven, 2004, 114 pp. 
2 Palgrave Macmillan, 2007, 250 pp. 
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Hoever kan Europa oostwaarts reiken? 
 
De vraag naar de grenzen van “Europa” is volop actueel. Na de toetreding van acht Centraal- en Oost-
Europese landen in 2004 vroeg de EU-commissaris voor Mededinging mevrouw Neelie Croes zich 
openlijk af, of een Europese Unie van 27 leden niet zou volstaan3. Laat Bulgarije en Roemenië nog 
toetreden, dat is hun nu eenmaal beloofd. Maar daarna, zo vond ze, moet het gedaan zijn met de  
Europese gastvrijheid. Tenslotte is het zo al moeilijk genoeg om de Europese Unie te besturen en om 
deze enorme tanker in koers te houden.  
 
Maar zo eenvoudig ligt het niet, want er zijn ook vandaag, na de uitbreiding met Bulgarije en  
Roemenië in Januari 2007, meerdere gegadigden, die zichzelf Europees genoeg noemen om lid te 
worden van de club. Denk maar aan Turkije, dat reeds in 1964 een Europa-akkoord met de Europese 
Gemeenschap tekende, of Oekraïne, dat het Europees lidmaatschap tot haar politieke prioriteit heeft 
gemaakt. Ook Kosovo wil met zijn zelfverklaarde onafhankelijkheidsstatus de Europese Unie binnen-
stappen. En welke redenen heeft het zogenaamde “Europa” uiteindelijk om ze uit te sluiten?  
 
De Europese eenmakingsgedachte, zoals ze na de val van de Berlijnse Muur (1989) in de praktijk  
gestalte kreeg, brengt zo haar eigen dynamiek teweeg. De behoefte aan stabiliteit en veiligheid van de 
lidstaten speelt daarin een belangrijke rol. Elke nieuwe lidstaat, die is toegetreden tot de  
Europese Unie, voelt zich onbehaaglijk in zijn rol als afgetekende buitengrens van de Europese Unie, 
en wil dus zijn buren betrekken bij het uitbreidingsproces. Het pleidooi van Polen, dat in mei 2004 
samen met zeven andere Centraal-Europese landen toetrad tot de Europese Unie, vóór het lidmaat-
schap van Oekraïne is een sprekend voorbeeld.  
 
De oostwaartse uitbreiding van Europa gaf aan de Europese Unie de kans om een  
oerfunctionalistische gedachte tot het kernpunt van haar Oost-Europabeleid te maken. “Europa” zou 
zijn lange schaduw over de postcommunistische ruimte laten vallen om er de weldaden van een  
liberale democratie te laten neerdalen. Het invoeren van markteconomieën in de nog instabiele landen 
van het voormalige Oostblok, de handel en nauwe associatie met de Europese Gemeenschap/Unie  
zouden de welvaart in Oost-Europa vergroten en, zo werd gehoopt, tegenstellingen en conflicten doen 
verminderen4. Maar toen eind 1991 de Sovjet-Unie uiteenviel, werd de reikwijdte van het nieuwe  
Europa wel erg groot: kon Europa opnieuw, zoals Peter de Grote het indertijd door zijn cartografen 
liet uittekenen, tot aan de Oeral reiken?  
  
Trouwens, hoe kan de Europese Unie haar grenzen hoe dan ook vastleggen, wanneer de  
eenmaking van Europa (het geografische Europa dan) tot de hoogste doelstellingen van de Europese 
Unie moet blijven behoren? Eén ding is zeker: het gelijkstellen van de Europese Unie met “Europa”, 
zoals wij dat nog dagelijks in de media horen, is achterhaald. Europa moet worden “herijkt”.  
 
De hierna volgende overwegingen willen slechts elementen aanreiken voor een discussie over dit  
onderwerp. Ook in Vlaanderen moet immers een breed debat komen over onze deelname aan het  
Europese integratieproject. Dat er in ons land geen referendum komt over de toekomst van de  
Europese Unie, is te betreuren vanuit democratisch perspectief. Maar de bevolking kan ook op  
andere wijzen haar inzichten over Europa kenbaar maken, zoals het Vlaams Parlement trouwens met 
haar “State of the European Union” op een creatieve wijze bewijst.  
 

                                                      
3 http://ec.europa.eu/commission_barroso/kroes/index_en.html 
4 Jos de Beus (Universiteit van Amsterdam), “De blik van de politoloog…en de veerkracht van de 
democratie”, Lezing voor de Vereniging van leraren Maatschappijleer in Eindhoven, 2 februari 2007, 
http://home.medewerker.uva.nl/j.w.debeus.  
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“Europa” heeft vele betekenissen 
 
De vraag, die we stellen: “Hoever kan Europa oostwaarts reiken?”, is niet nieuw. Zij is in het verleden 
telkens opnieuw opgedoken, en zij werd op heel verschillende wijzen beantwoord. De belangrijkste 
reden daarvoor is wellicht nog steeds de geografische reden. Terwijl de grenzen van Europa duidelijk 
zijn afgebakend in het noorden, het westen en het zuiden, is dat niet het geval met het oosten. Het is 
dus inderdaad geografisch niet zo duidelijk waar Europa oostwaarts ophoudt.  
 

 
 
 
Na de Tweede Wereldoorlog is het concept van een Europa dat zich uitstrekt tot aan de Oeral in de 
hoek gedrongen door de politieke scheiding van Europa, die de grote mogendheden in Jalta hebben 
bedongen. Europese staten in West en Oost zouden volgens verschillende ideologische en  
staatkundige principes gaan werken. De Verenigde Staten beloofden aanzienlijke hulp voor de  
naoorlogse wederopbouw via het Marshallplan. De ontvangers van de Marshallhulp waren de  
Europese staten, waaronder aanvankelijk ook de Centraal-Europese. Maar onder druk van de Sovjet-
Unie moesten landen als Hongarije en Tsjecho-Slowakije, die trouwens reeds een eind weegs waren 
gegaan met de Verenigde Staten, op hun stappen terugkeren. Zij werden tegen hun wil in het Oost-
Europese kamp ondergebracht. Het oostelijke deel van Europa groeide uit tot een communistisch 
bolwerk, gedirigeerd vanuit Moskou, samengehouden door de marxistisch-leninistische ideologie en 
door instellingen voor samenwerking op defensiegebied en economische samenwerking, zoals het 
Warschaupact en de Comecon. Al snel werd het verfoeide en gevreesde “Oostblok” niet langer tot 
(het politieke) Europa gerekend. Het échte Europa, dat waren de West-Europese staten, die zich  
democratisch hadden verenigd in de Europese Gemeenschappen, en die zo succesvol onder hun  
geïnspireerde leiders als een Jean Monnet of een Robert Schuman aan een gestaag voortschrijdende 
integratie werkten. 
 
Toen de Berlijnse Muur viel in de herfst van 1989, was het Europees integratieproces op  
kruissnelheid. Met man en macht werd gewerkt aan verdere economische integratie, de  
eengemaakte markt en de eengemaakte munt. “Europa” werd stilaan maar zeker een geduchte  
concurrent voor economische reuzen, zoals de Verenigde Staten en Japan. Vanuit een naïeve  
vooruitgangsgedachte werd verondersteld dat politieke eenmaking de economische zou volgen.  
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Politieke wetenschappers werkten originele ideeën uit over dit onderwerp, zoals de “spill-over”-
theorie (samenwerking op één vlak brengt ook gevolgen mee voor integratie op andere domeinen) en 
de theorie van het meerlagige bestuur (naast de nationale staat spelen andere niveaus van  
besluitvorming een belangrijke rol: het lokale, het regionale, het supranationale). Op veiligheids-
gebied was de Europese Unie erin geslaagd om de unieke formule van “soft security” (veiligheid door 
economische samenwerking en respect voor democratische principes en mensenrechten) tot de  
essentie van haar identiteit te maken. Zo’n breed veiligheidsconcept was mogelijk, mede omdat  
(West-) Europa voor de sterke arm van de defensie kon rekenen op de Noord-Atlantische  
Verdragsorganisatie, de NAVO, en dus ook op de Verenigde Staten. “Europa” werd een keurmerk 
van democratische samenwerking tussen staten, die oorlogsgeweld politiek niet langer nodig hadden.  
 

 
 
Centraal- en Oost-Europa was toen, tijdens de Koude Oorlog, niet de zaak van de West-Europese  
instellingen (en dus van het politieke Europa). De landen in die regio stonden onder de strikte hoede 
van Moskou. Dat veranderde met de val van de Berlijnse Muur. Plotseling werd West-Europa  
medeverantwoordelijk voor de landen die zich hadden bevrijd uit het communisme. De ramp in het 
Oekraïense Tsjernobyl, toen nog deel van de Sovjet-Unie, ging zich met haar radioactieve neerslag tot 
in onze contreien op de gewassen aftekenen. Niets kon ons duidelijker maken dat internationale  
interdependentie op milieugebied een feit was. Gedaan dus met isolatie binnen de natiestaat;  
onderlinge solidariteit tussen staten in Oost en West was een zaak van welbegrepen eigenbelang.  
Bovendien ontstond de vrees dat migratiestromen, die op gang kwamen na de val van de Muur, de 
stabiliteit in Europa zouden ondermijnen. De volksbewegingen, die inderdaad (zij het niet zo massaal 
als gevreesd) ontstonden, maakten duidelijk dat ook mensen niet binnen hun staatsgrenzen te houden 
zijn, wanneer zij menen dat het elders beter is. Anderzijds werd de vrees voor immigratie van  
goedkope arbeiders (denk aan het beeld van de “Poolse loodgieter”) en voor delokalisatie, getemperd 
door de beloftevolle kansen in deze “emerging markets”, die al snel sterker gingen groeien dan onze 
oude westerse economieën.  
 
Als politiek begrip was Europa dus in de naoorlogse periode van Koude Oorlog  
verengd tot West-Europa. Maar dat verengde begrip kon sinds de val van de Berlijnse Muur niet meer 
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worden volgehouden. Dus was de vraag aan de orde: wat met de gemeenschappelijke structuren, die 
“Europa” had uitgebouwd en die duidelijk West-Europees, liberaal-democratisch en transatlantisch 
van aard waren? Wat met de Raad van Europa, de Europese Unie, en zeker de NAVO? Alleen de  
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) had een pan-Europese signatuur en 
kon dus het hele geografische Europa omvatten (en zelfs nog meer, want ook de Verenigde Staten en 
Canada werden lid van deze brede veiligheidsorganisatie). Wellicht hadden die organisaties met hun 
geur van Koude Oorlog moeten verdwijnen en hadden zij plaats moeten maken voor nieuwe  
pan-Europese structuren. Maar gedane zaken nemen geen keer. 
 

 
 
“Europa” is ongetwijfeld niet alleen een geografisch en politiek begrip, maar ook een cultureel  
begrip. Europa wortelt in de joods-christelijke traditie, die prachtige religieuze kunst heeft  
voortgebracht. Soms zegt men wel eens dat Europa eindigt waar de laatste gotische kerk staat. De 
vraag naar de christelijke wortels van Europa werd opnieuw erg actueel in de discussie over de  
conventie, die een nieuwe grondwet voor Europa zou uittekenen. Over de kwestie of in de preambule 
van zo’n Europese basistekst moet worden verwezen naar de christelijke traditie in Europa,  
verschilden de meningen aanzienlijk. Is Europa ook een religieus begrip? En als dat zo is, moet de  
religieuze diversiteit dan niet als belangrijke rijkdom worden beschouwd, en niet als bedreigende  
factor? Polen nam het voortouw om de christelijke waarden in Europa sterk te benadrukken. Maar 
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ook in Turkije, een groot land in het oosten van Europa, dat ook voor een stuk in Azië ligt en waarvan 
het grootste gedeelte van de bevolking islamitisch is, speelt de “religieuze factor” een belangrijke rol 
in zijn Europese integratieverhaal. Ook daar wordt immers de scherpe druk aangevoeld om een  
westers land te worden én tegelijkertijd stijgt in Turkije de vrees voor verlies aan identiteit als gevolg 
van Europees lidmaatschap. Merkwaardig is de tegenstrijdigheid in de standpunten die rond deze 
problematiek in de Europese lidstaten worden ingenomen: zo vindt men in Frankrijk dat het hoofd-
doekendebat in het kader van de voortschrijdende tendens tot laïcisering moet worden gevoerd,  
terwijl datzelfde land in verband met de toetreding van Turkije tot de Europese Unie dan weer de 
christelijke kaart speelt. Het is in elk geval goed dat deze discussie plaatsvindt, want Europa was al te 
zeer aan het verengen tot een begrip, dat vooral een economisch draagvlak had.  
 
Wanneer wij ons dus de vraag stellen “Hoever kan Europa oostwaarts reiken?”, dan gaat het dus niet 
alleen om de vraag hoe ver Europa zich geografisch kan uitstrekken, maar ook hoever het begrip  
Europa zichzelf economisch, cultureel en politiek kan uitrekken om geloofwaardig en doenbaar te 
blijven. Eerder dan om een geografisch begrip van Europa gaat het dan om een constructie, de  
Europese idee.  
De vraag naar hoever (te onderscheiden van hoe ver) Europa oostwaarts moet reiken, en hoe dat  
proces kan worden bekeken, is zeker in een stroomversnelling geraakt toen ook de Europese Unie 
haar lidmaatschap oostwaarts ging uitbreiden, nadat de OVSE, de Raad van Europa en de NAVO 
daarin reeds waren voorgegaan. 
 
Twee botsende Nabije Buitenlanden 
 
Nog verder oostwaarts kijkt het uitgebreide “Europa” naar de landen, die haar nieuwe buren  
werden na de uitbreidingsgolven van 2004 en 2007. Kunnen landen zoals Oekraïne, Moldavië of zelfs 
Georgië tot “Europa” gaan behoren? Waarom zou Oekraïne, wanneer het voldoet aan de  
Europese uitbreidingsvoorwaarden, niet mogen toetreden in het Europese koor? En wat met Wit-
Rusland, dat zo mogelijk nog meer centraal in het Europese continent ligt, maar dat wordt  
bestuurd door “de laatste dictator” in Europa?  
 

 
 
In 2003 heeft de Europese Commissie de knoop doorgehakt: de Nieuwe Nabuurschapspolitiek ziet de  
buren van de uitgebreide Unie vooral als veiligheidsbuffers, die samen met de Mediterrane landen als 
een bevriende cirkel rond de uitgebreide Europese Unie liggen. Europees lidmaatschap wordt hun niet 
beloofd, wel een soepele houding inzake samenwerking. Ze zullen de condities van de Europese Unie 
niet hoeven te slikken op dezelfde wijze als van de erkende kandidaat-lidstaten wordt verwacht. Met 
de Nieuwe Nabuurschapspolitiek riep “Europa” dus zijn lidmaatschapsuitbreiding voor het eerst na de 
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val van de Berlijnse Muur een halt toe. Maar desondanks staan er nog wachtenden voor de deur.  
Kroatië en de Balkanlanden, die met de Europese Unie door Stabilisatie- en Associatieakkoorden zijn 
verbonden, krijgen immers wél de belofte van lidmaatschap. En wat met Turkije, dat nu al meer dan 
veertig jaar op lidmaatschap wacht? “Europa”, zo wordt alsmaar duidelijker, heeft de grenzen van 
zijn rekbaarheid bereikt. 
 
Precies omdat de Europese Unie haar ambitie tot verdere uitbreiding van haar lidmaatschap naar het 
oosten opgaf, kon zij zich gaan richten op andere zorgen, voornamelijk verbonden met haar  
veiligheidsproblemen. De Europese Unie zou in haar “Nabije Buitenland”, in het onrustige  
Transdnjestrië in Moldavië en in Zuid-Ossetië en Abchazië in Georgië aan conflictpreventie gaan 
doen.  
 

 
 
In haar naïviteit had de Europese Unie zelfs ook Rusland in die Nabije Buitenlandpolitiek  
opgenomen. Maar dat was een stap te ver voor Rusland. Rusland wilde niet figureren in zo’n EU-
centrisch Europabeeld. Het wenste op het Europese continent als gelijke partner te worden  
behandeld met de Europese Unie. De Europese Unie kwam Rusland tegemoet door vier  
Gemeenschappelijke EU-Rusland Ruimten te creëren, die wat Rusland betreft in de plaats  
kwamen van de Nieuwe Nabuurschapspolitiek. Zo’n akkoord was wel bizar op zich: als er sprake was 
van een gelijk partnerschap met de Europese Unie, moest Rusland dan niet worden benaderd in het 
kader van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (het zogenaamde GOS)? Had de Europese Unie 
te doen met een Rusland dat een normaal land was geworden, of met een Rusland, dat zijn ambities 
en zelfs zijn identiteitsgevoel ver buiten zijn grenzen situeert? Had Rusland ook niet zijn eigen Nabije 
Buitenland, namelijk de ex-unierepublieken van de vroegere Sovjet-Unie (met dien verstande dat de 
Baltische staten intussen reeds lid zijn geworden van de Europese Unie, en dat verschillende van deze 
ex-unierepublieken ook deelnemen aan de Nieuwe Nabuurschapspolitiek van de Europese Unie)?  
 
Sinds de Poetinperiode is duidelijk geworden dat Rusland GOS-landenlanden zoals Oekraïne, Wit-
Rusland maar ook de Centraal-Aziatische republieken, en zelfs de woelige Kaukasus-republieken niet 
zomaar loslaat. In de nasleep van de rel over het oorlogsmonument in het Estse Tallin in april 2007 
maakte het Kremlin met een nooit geziene massieve cyberaanval op Estland duidelijk dat het hele  
bestuur van dit land in een mum van tijd door Moskou kon worden verlamd. Dergelijke tekenen tonen 
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de Russische ambitie tot machtsuitbreiding in Europa, niet meer volgens de regels van de Koude  
Oorlog, maar op een evenzeer en zelfs veel meer bedreigende manier. Rusland heeft zich politiek en 
militair ook in de post-Sovjetruimte (zoals in de satellietlanden van Centraal- en Oost-Europa) een 
laag profiel toegemeten, om vervolgens economisch sterk uit de hoek te komen via zijn energie-
politiek. Het twistgesprek met Oekraïne en Belaroes over energiebevoorrading is daar een illustratie 
van, maar veel meer nog verklaart de strategische planning van pijplijnverbindingen in het GOS  
hoezeer de Russische buitenlandse politiek thans volgens economische hoofdlijnen verloopt. Rusland 
ziet zijn geo-economische invloedssfeer ook verder reiken dan alleen zijn Nabije Buitenland in de 
voormalige Sovjetrepublieken. Bewijzen daarvan zijn de onderhandelingen over Russische  
pijplijncontracten met Servische en Bulgaarse energiemonopolies met het oog op de “South Stream”-
pijplijn, en de Noord-Europese pijplijn, die Rusland rechtstreeks met Duitsland moet verbinden, en 
die landen als Polen, en de Baltische staten wil vermijden. EU-initiatieven zoals het Nabuccoproject 
of het Tracecaproject staan nog maar in de steigers. Midden maart van dit jaar heeft de Europese Unie 
in de persoon van Commissievoorzitter José Manuel Barroso voor het eerst de term “energieoorlog” 
in de mond genomen, naar aanleiding van de discussie over de gasbellen, die door de opwarming aan 
de Noordpool zouden vrijkomen. Zover is het gelukkig nog niet gekomen, maar we moeten  
ongetwijfeld rekening houden met twee overlappende Nabije Buitenlanden, waar landen zoals de  
Baltische staten, Oekraïne, Moldavië en Georgië een sleutelrol innemen, en met een Rusland, dat een 
sterke, niet-geïntegreerde speler wordt op het Europese territorium. Een Rusland dat niet  
alleen naar Europa maar ook naar Azië kijkt.  
 

 
 
Het mogelijke perspectief van Russische integratie in Europa is dus een waanbeeld, dat door  
Rusland zelf is gecreëerd, en dat we resoluut terzijde moeten schuiven. Rusland zal geen Europese 
teksten aanvaarden, die het zelf niet mee heeft onderhandeld. Ondanks de ondertekening door  
Rusland in 1994 zal het Energiecharter daarom geen rol kunnen spelen in de Euro-Russische  
verhoudingen. Er moeten dus akkoorden van een nieuw type komen, want beide partners hebben  
elkaar nodig. Belangrijk is daarbij het element van trade-off met de mensenrechtenbescherming,  
zoals we in het geval van Tsjetsjenië hebben moeten ervaren. Nu Rusland één van de belangrijkste 
verdragen over de wapenbeperking in Europa heeft opgezegd, het Verdrag over de beperking van 
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Conventionele Wapens (het zgn. CFE-verdrag), rijst de vraag hoe het nu verder moet met de militaire 
veiligheid op het Europese continent.   
 
De landen “tussenin” 
 
Sinds de oorlog in Irak, toen verschillende Centraal-Europese landen zich achter de Verenigde  
Staten schaarden, spreken we in ongehoord manicheïstische termen over het “oude” en het  
“nieuwe” Europa, een merkwaardige indeling als men bedenkt dat de Centraal-Europese staten even-
zeer tot het oude Europa behoren. Bohemen werd in de middeleeuwen als het hart van Europa gezien.  
 

 
 
Toen ze eenmaal lid geworden waren van de Europese Unie, zijn de Centraal-Europese landen zich 
erg eigengereid gaan opstellen. Vooral Polen, als het grootste land in de regio, wil een hoofdrolspeler 
worden in de Centraal-Europese groep. Onder de Kaczynskiregering nam dat zelfs hilarische vormen 
aan, toen president Kaczynski zijn vraag om meer stemgewicht in de Europese Raad van Ministers 
wilde ondersteunen door te stellen dat Polen een land van 66 miljoen burgers zou zijn geweest, indien 
Polen niet zoveel slachtoffers had gekend tijdens de Tweede Wereldoorlog. Anti-Duitse stelling-
namen zijn overigens geen uitzondering bij de Poolse “rechtse vleugel”. Het project van de Noord-
Europese Pijplijn werd door leidinggevende conservatieve politici wel eens een nieuw “Hitler-
Stalinpact” genoemd, waaruit duidelijk blijkt dat de geschiedenis en de angsten van de twintigste 
eeuw nog steeds een belangrijke rol spelen in de huidige Poolse maatschappij. Begrip voor die Poolse 
vrees om door zijn buren niet ernstig te worden genomen als soevereine partner, is hier niet  
misplaatst. De Duitse politici moeten het “onprofessioneel” gedrag van hun Poolse collega’s niet 
weglachen en ridiculiseren. Zij kennen maar al te best de geschiedenis van Polen als een vaak  
weerloze en getraumatiseerde staat, die zijn zelfvertrouwen nog steeds niet heeft hersteld, en die on-
rustig waakt over zijn nationale onafhankelijkheid.  
Maar hoe zit het met de houding van Rusland ten aanzien van deze “landen tussenin”? Heeft  
Rusland de voormalige satellietlanden in Centraal-Europa volledig prijsgegeven aan de Europese 
Unie of, sterker nog, aan de Verenigde Staten? Die indruk werd gewekt toen Rusland tijdens de  
Gorbatsjovperiode zijn troepen massaal uit dit gebied terugtrok. Maar toen de Europese Unie de  
beslissing had genomen om acht Midden-Europese landen tot het lidmaatschap toe te laten,  
veranderde Ruslands “gedoogbeleid”. Iedereen herinnert zich nog de Kaliningradkwestie, toen  
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Rusland het vroegere Königsberg als testcase gebruikte om de Europese Unie te confronteren met de 
gevolgen van haar eigen uitbreidingsbeleid. Kaliningrad werd immers als gevolg van de uitbreiding 
een Russische enclave binnen de Europese Unie en een exclave van het Russische territorium.  
Rusland verzette zich ook tegen een automatische uitbreiding van het EU-Rusland Partnerschaps- en 
Coöperatieakkoord naar de Midden-Europese staten toe: het economische verlies dat Rusland  
daardoor leed, zou eerst op gepaste wijze moeten worden gecompenseerd. En Rusland heeft op de 
meeste punten zijn slag thuisgehaald. Het is een illusie te denken dat de Centraal-Europese landen nu 
definitief zijn verdwenen uit de Russische invloedssfeer. Landen van Midden-Europa zijn in de  
meeste gevallen voor 80 à 90% afhankelijk van Russische olie en Russisch gas. Na Polen verzet nu 
ook Litouwen zich om die reden tegen een vernieuwing van het Partnerschaps- en Coöperatieakkoord 
met Rusland. En nu Lukoil in ons straatbeeld verschijnt en Gazprom in de Kempen naar  
ondergrondse opslagplaatsen zoekt, mogen wij in Vlaanderen ook wel eens vragen gaan stellen over 
de Russische bedoelingen. Op veiligheidsgebied tekent zich in Europa duidelijk een nieuwe rivaliteit 
af tussen Rusland en de Verenigde Staten. De discussie in Tsjechië en Polen om Amerika toe te staan 
elementen van een raketafweersysteem op hun territorium te installeren, veroorzaakt diepe politieke 
verdeeldheid bij de bevolking. Rusland ziet deze maatregel als een vijandige stap van een  
pro-Amerikaanse NAVO. Het antwoord van Rusland zal komen, en het zal nucleaire tonaties niet 
schuwen.  
 

 
 
De onrustige Balkan 
 
De Europese Unie heeft bij de eerste gewelddadige conflicten in Bosnië en in Kroatië moeten  
erkennen, dat zij de etnische spanningen in de Balkan onderschatte. Snel bleek dat “Europa” niet in 
staat was om de ontstoken haarden te blussen. Toen reeds werd duidelijk dat bij gebrek aan een  
effectieve overkoepelende gezagsstructuur, de samenstellende delen van Europa in de onrustige  
Balkan een acuut veiligheidsprobleem ondervinden. Niemand kon beletten dat ze in een intensieve, 
gewelddadige machtsstrijd verwikkeld raakten. Voor Bosnië werd uiteindelijk in 1995 het  
Daytonakkoord uitgewerkt, een ingewikkeld (con)federaal concept, bewaakt door de internationale  
gemeenschap, dat niet de nodige rust heeft gebracht. Maar niemand heeft eind van de jaren  
negentig de betekenis van de NAVO-inval in Kosovo kunnen inschatten. Dat voorval heeft Rusland 
beschouwd als een onaanvaardbare zet van een aanmatigend, en zelfs militair agressief “Westen”. De 
interventie van de NAVO in Kosovo zal wellicht nog voor de belangrijkste nasleep zorgen: Rusland 
beschouwt deze operatie “out of area” als een ware aanfluiting van de internationale gemeenschap en 
het internationaal recht.  
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Rusland waarschuwt dat de onafhankelijkheid van Kosovo een precedent wordt voor alle  
opstandige gebieden, die zich niet thuisvoelen in de staat waarin zij leven: niet alleen binnen  
ex-Joegoslavië, de Republika Srpska in Bosnië bijvoorbeeld, maar ook de “bevroren” conflicten in 
Georgië (Abchazië en Zuid-Ossetië), Moldavië (Transdnjestrië) en Azerbeidzjan (Nagorno  
Karabach). Als al die gebieden beginnen te bewegen, dan is het gedaan met de relatieve rust in Oost-
Europa. De meeste van die gebieden (met overwegend Russische bevolking) hebben trouwens al bij 
referendum beslist dat zij, wanneer zij onafhankelijk worden, zich meteen bij Rusland wensen aan te 
sluiten. De landen van de Europese Unie staan onder druk van de Verenigde Staten om Kosovo’s  
onafhankelijkheidsverklaring te erkennen. Maar dat betekent een wijziging in het beleid van de  
Europese Unie, die voor dergelijke beslissingen in de regel de Verenigde Naties volgt.  
 
En wat met een toekomstig lidmaatschap van Servië? Een Stabilisatie- en Associatieakkoord met  
Servië wordt vooralsnog in zijn implementatie tegengehouden omdat Servië niet voldoet aan de  
voorwaarde van volledige samenwerking met het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag. Maar wat de 
grond van de zaak betreft: hoe kan de Europese Unie een politiek akkoord sluiten wanneer het  
Kosovo benadert op een manier die haaks staat op het Servische aanvoelen van “zijn” Kosovo als de 
wieg van zijn beschaving en geschiedenis? Hier komt een breuklijn naar boven, die het post-
communistische Europa diep verdeelt. In de grote opdeling tussen Rome en Byzantium ligt de Balkan 
ook reeds aan de andere kant van de grens. Hier zijn religies belangrijke spiegels van  
nationale identiteit. Hier kunnen leiders meer macht in hun persoon verenigen vanuit een  
autocratische traditie. Hier leven tal van talen en etnieën zonder duidelijke territoriale opdeling.  
Dromen van een Groot-Servië, een Groot-Albanië of een Groot-Kroatië kunnen hier moeilijk  
verdwijnen: ze horen bij een geschiedenis die elk volk anders uitlegt. Toch moeten we zorgvuldig een 
primitief primordialisme vermijden, volgens hetwelk zogenaamd objectieve tegenstellingen van  
culturele, ideologische, etnische of religieuze aard verantwoordelijk zouden zijn voor  
conflicten tussen en binnen staten. Precies omdat er geen kader meer is, waar op legitieme wijze  
belangen en standpunten die haaks op elkaar blijken te staan, met elkaar kunnen worden  
verzoend, is stabiliteit, samenwerking en samenleving zoek.  
 
 
Schengen: de buitengrenzen van “Europa”? 
 
Op 21 december 2007 werden de controles aan de binnengrenzen van negen EU-lidstaten afgeschaft. 
Vrij verkeer van personen werd nu mogelijk van en naar Tsjechië, Slowakije, Polen, Hongarije,  
Slovenië, Estland, Letland, Litouwen en Malta. Angela Merkel, die als Oost-Duitse gedurende 35 jaar 
achter de Muur had geleefd, mocht als Bondskanselier van het verenigde Duitsland aan het  
drielandenpunt Duitsland-Polen-Tsjechië de opheffing van de grenscontroles meemaken. Dat de  
historisch zwaar beladen Oder-Neissegrens tussen Polen en Duitsland wegviel, vierden tweeduizend 
burgers met het zingen van de Ode an die Freude. Het leek inderdaad op een tweede val van de  
Berlijnse Muur.  
 
De logica van het Schengensysteem brengt echter ook mee dat de gemeenschappelijke  
buitengrenzen beter moeten worden beschermd en dat gemeenschappelijke regels gelden voor de  
afgifte van een visum dat geldig is voor het hele Schengengebied. Aan de nieuwe buitengrenzen  
moeten de veiligheidsmaatregelen ook worden verhoogd. Polen moest als voorwaarde om toe te  
treden tot het Schengengebied beloven om drastische maatregelen te nemen aan de grenzen met 
Oekraïne, Wit-Rusland en de Russische enclave Kaliningrad, die sinds 2004 buitengrenzen van de 
Europese Unie zijn. “Schengen mag geen kloof doen ontstaan tussen ons en onze buren. We mogen 
geen nieuwe muur optrekken”, zegt de Poolse overheid. Maar in de praktijk moet men de waarheid 
onder ogen zien. Een slecht bewaakte buitengrens is immers ook een opening voor mensen-
smokkelaars die diep uit de Nieuwe Onafhankelijke Staten van het GOS komen. Ook voor  
asielzoekers in Polen gelden de nieuwe vrijheden van de Europese burgers niet. Met andere woorden, 
de politieke veiligheidsgemeenschap van Schengen heeft ook haar exclusieve kanten: zij kan niet  
garant staan voor een echt verenigd Europa.  
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Hoever kan Europa oostwaarts reiken? 
 
Europa heeft een nieuw “grand design” nodig5. Het “Europa” van na de Tweede Wereldoorlog kan de 
Europese gedachte, hoe belangrijk ze ook blijft, niet meer waar maken, ook niet en zéker niet in zijn 
“uitgebreide” vorm. Ook Europa’s transatlantische band is aan herziening toe. Tijdens de laatste  
NAVO-top in begin april 2008 konden de “oude” leden van de Europese Unie de Amerikaanse  
president er (tijdelijk) van weerhouden om Oekraïne en Georgië toe te laten tot het “Membership  
Action Plan”, dat voorbereidt op NAVO-lidmaatschap. Maar dit zal de Verenigde Staten niet  
verhinderen om de NAVO-uitbreidingskoers aan te houden, en de Europese Unie daardoor moreel 
onder druk te zetten om zich te openen naar deze landen toe. Dit is geen goede zaak voor “Europa”, 
de kracht van haar keurmerk neemt zienderogen af.   
 
Op de vraag: “hoever kan Europa oostwaarts reiken?” is het verrassende antwoord: “zover als  
Rusland het toelaat”. Wanneer minister van Buitenlandse Zaken De Gucht – naar aanleiding van de 
Kosovaarse onafhankelijkheidsverklaring – beweert dat men Rusland niet moet toestaan om de  
Europese agenda te bepalen, dan haastte hij zich om daaraan toe te voegen dat men Rusland ook niet 
nodeloos voor het hoofd moet stoten. 
 

                                                      
5 “Grand designs” voor Europa, zoals die reeds in de zeventiende eeuw zijn uitgewerkt door  
Crucé, Sully, Comenius en Saint-Pierre, en in de twintigste eeuw door Coudenhove-Kalergi of Altiero 
Spinelli: Denis de Rougemont, Vingt-huit Siècles d’Europe. La Conscience Européenne à travers les 
textes: d’Hésiode à nos jours, Paris, Payot, 1961; J.Pinder, European Community. The Building of a 
Union, London, Croom Helm, 1993.  
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In dit uitgelezen forum van het Vlaams Parlement lijkt het mij belangrijk te waarschuwen:  
Rusland beoogt een ongeziene machtsuitbreiding in Europa6. Deze zaak kunnen we niet aan politici, 
diplomaten en private ondernemingen overlaten; heel Vlaanderen moet bezorgd zijn om die zeldzame 
parel, die “Europa” is. Dit keer moeten we het niet in het Frans zeggen. Inderdaad, “Wij moeten 
schrik hebben ”, omdat de Europese eenmaking wordt bedreigd7. Niet alleen is Rusland een sterke 
niet-geïntegreerde speler geworden op het Europese continent, maar bovendien loopt het mooie  
project van de Europese identiteit aanzienlijk gevaar. De Europese Unie wordt namelijk door Rusland 
bedreigd in haar legitimiteit om “Europa” te vertegenwoordigen. Hetzelfde geldt voor de andere  
Europese en transatlantische instellingen, die uit de Koude Oorlog dateren. De politieke kaart van  
Europa is grondig gewijzigd, en zowel de Europese idee als de Europese instellingen moeten  
dringend worden herzien. En neen, het Verdrag van Lissabon geeft geen antwoord op deze prangende 
vraag. Het betekent niet meer dan “Kurieren am Symptom”. Europa moet niet oostwaarts reiken,  
Europa moet pan-Europees worden herdacht. En dat betekent onder meer dat Europa zich in zijn  
politieke concept opnieuw moeten gaan profileren ten aanzien van Rusland, de Verenigde Staten en 
Azië8. Zoniet, bestaat het gevaar dat Rusland tot finlandisering van Europa zal overgaan. De uitbouw 
van bilaterale economische verhoudingen met de afzonderlijke lidstaten (in plaats van met de EU als 
geheel) wijst in die gevaarlijke richting. Bovendien moet worden vermeden dat Europa opnieuw het 
speelveld van Rusland en Amerika wordt. Dat betekent dat het uitgebreide Europa om te overleven 
met één stem moet kunnen spreken, niet alleen in zijn relatie tot de Verenigde Staten en Rusland, 
maar ook, en in de eerste plaats ten aanzien van de Aziatische landen. Eurazië wordt immers in het 
wereldbeeld van morgen opnieuw een “mesoregio” van formaat. 
 

                                                      
6 Zo ook: Edward Lucas, De Nieuwe Koude Oorlog. Hoe het Kremlin Rusland en de wereld  
bedreigt, 2008, Amsterdam, Nieuw Amsterdam uitgevers, 320pp.  
7 Verwijzing naar de legendarische rede van de toenmalige Belgische minister van Buitenlandse  
Zaken Paul-Henri Spaak (1899-1972) op 28 september 1948 voor de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties.  
8 Kishore Mahbubani: The New Asian Hemisphere, The Irresistable Shift of Global Power to the 
East, 2008, Public Sphere, 336 pp. 
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- State of the European Union 2007: Bernard Bulcke, Journalist De Standaard 
- State of the European Union 2008: Katlijn Malfliet, Professor K.U. Leuven 
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- Junior State 2007 

- Eerste prijs: Klas 65 Lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen, Kortrijk 
- Tweede prijs: Klas 62 Lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen, Kortrijk 
- Derde prijs: Klas 6 ASO Koninklijk Atheneum d’Hek, Landen 
 

- Junior State 2008 
 - Eerste prijs: Klas 6D Humaniora Voorzienigheid Bovenbouw ASO, Diest 
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- State of Creanovative 2008 

- Eerste prijs: Klas 6MWE Sint-Maarteninstituut, Aalst 
- Eerste prijs: Klas 6HUWE Koninklijk Atheneum, Aarschot 
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- Senior State 2008 
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- Eerste prijs: Ludo Dierickx, Antwerpen 
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Colofon 
 
Dit verslagboek is de neerslag van de State of the European Union 2008, die op 7 mei 2008 plaats-
vond in De Schelp van het Vlaams Parlement. De organisatie van de State of the European Union lag 
in handen van de Dienst Europa van het Vlaams Parlement (Dries Bergen, Nele De Baets, Dirk  
Hanssens en Luk Van Looy), de Stichting Ryckevelde (Bram Van Damme en Inès Verplancke), het 
Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (Leo Victor, Joke Hofmans en Peter-Paul Knops-Gerrits). 
De in het verslag gepubliceerde foto’s werden gemaakt door Stefan De Wilde. Het verslag werd  
verzorgd door Dries Bergen en taalkundig gereviseerd door Marianne van Scherpenzeel (Dienst Taal- 
en Communicatieadvies van het Vlaams Parlement).  
 
 
 

 


