
Klein zijn is geen schande
De zogenaamd kleine landen van Europa moeten samenwerken en zo zichzelf en de Europese

Unie helpen. Maar ze moeten bovenal bondgenootschappen smeden met de landen die spoedig

tot de Unie toetreden, vinden Wolfgang Petritsch en Mark Blaisse

T
oen Oostenrijk Europa be-
gin 2000 verraste met een
conservatief-rechtse coali-
tie, die afweek van het na-

oorlogse patroon van samenwer-
king tussen centrumrechts en cen-
trumlinks, veroorzaakte dat een po-
litieke aardbeving. De EU-partners
zagen aanleiding het land een tot
mislukken gedoemde quarantaine
op te leggen.

De reactie op een soortgelijke af-
wijking van de Europese hoofd-
stroom in Italië mondde echter uit
in een stilzwijgende, zij het rijkelijk
late ‘niets aan de hand’-opstelling.
De post-fascistische leider in de re-
gering-Berlusconi, Giancarlo Fini,
veroorzaakte blijkbaar minder be-
zorgdheid in het buitenland dan de
regeringsdeelname van Jörg Hai-
ders FPÖ in Oostenrijk.

De razendsnelle opkomst van de
flamboyante Pim Fortuyn in Neder-
land leek de bevestiging van een
nieuwe, over heel Europa versprei-
de trend van snelgroeiend rechts
populisme. 

In Nederland heeft Pim Fortuyn
zijn agressieve standpunten uit de
verkiezingscampagne van vorig jaar
april op tragische wijze moeten be-
kopen met de dood. Niettemin
kreeg zijn partij in mei genoeg stem-
men om een belangrijke rol te kun-
nen spelen in de nieuwe regering. In
de verkiezingen van januari is popu-
listisch rechts veel van zijn aanhang
kwijtgeraakt; optimisten zeggen
dat de schok van het succes daarvan
de oorzaak is. In Oostenrijk leidden
de verkiezingen van vorig jaar no-
vember tot een dramatisch verlies
voor Haiders partij.

Maar is een eenmalige schok vol-
doende om het politieke bewustzijn
in het middelpunt van de aandacht
te brengen in de Europese landen
die op zoek zijn naar een nieuwe po-
litieke identiteit? Is het rechtse po-
pulisme niet meer dan een bevlie-

ging? Wij geloven van niet.
De uitdaging is groot: het terug-

winnen van het vertrouwen in een
verantwoordelijke politiek zal niet
eenvoudig zijn. Wat we nodig heb-
ben is een doortastende zelfanalyse
om er achter te komen wat nog
steeds waardevol is en wat er zal
moeten veranderen. Een zekere vi-
sie op ‘rechtvaardigheid’, in een al-
lesomvattende zin, lijkt het sleutel-
begrip te zijn. De praktische politiek
als aanbieder van een veilige maat-
schappelijke structuur op wettelijk,
sociaal en politiek gebied. De staat,
of liever gezegd de overheid, als ka-
talysator van de doelmatigheid van
de openbare sector, van gelijke kan-
sen voor iedereen, van een goede
gezondheidszorg en adequaat on-
derwijs, zelfs van vrede en vrijheid.
Politici die zich echt ergens iets van
aantrekken, die verantwoordelijk-
heidsgevoel hebben en de gave be-
zitten om dat op hun kiezers over te
brengen.

Kleinere landen — bijvoorbeeld
Oostenrijk en Nederland — kunnen
een bijdrage leveren aan een nieu-
we notie van politieke participatie
in Europa.

Er is is een nieuwe coalitie in Oos-
tenrijk. De ‘oude’ partijen slechten
taboes, maar deze keer negatieve.
Er lijkt een nieuw begrip over de rol
en de functie van de staat te ont-
staan, en een nieuwe consensus
over wat toekomstige generaties
nodig hebben. In Nederland zijn
twee informateurs bezig de moge-
lijkheid van een CDA-PvdA-kabinet
te onderzoeken.

Twee landen die een nieuwe start
aan het maken zijn. Twee landen
met een glansrijk verleden en een
enigszins problematische recente
geschiedenis. Een onverwachte pa-
rallelle ontwikkeling, gezien de ui-
tersten die beide landen vertegen-
woordigen, althans in de ogen van
velen. 

Het schijnt ons toe dat het onge-
makkelijke gevoel van het publiek
zich in beide landen op dezelfde ma-
nier in een collectief antwoord heeft
vertaald: laten we gáán voor lef en
eenvoudige antwoorden; kortom,
laten we het populisme steunen.
Een duidelijke stem tegen afstande-
lijke en rituele politiek. En een
krachtige impuls voor democrati-
sche politici om weer ‘echt’ te
worden.

Is er een kans op een gemeen-
schappelijk antwoord? Ja, we zien
het in het gegeven dat klein snel kan
betekenen, met name als kleine lan-
den zich verenigen in onverwachte
bondgenootschappen. Niet tegen
de grote landen van de Unie, maar

Politici die zich
echt ergens
iets van aantrekken

als bewijs dat de kracht van de Euro-
pese Unie gevonden kan worden in
haar diversiteit en individuele
moed. Klein zijn moet het nemen
van verantwoordelijkheid inhou-
den, waar de grotere lidstaten voor
terugschrikken. Als er te veel macht
mee is gemoeid, staat er ook te veel
op het spel. 

Kleiner zijn zou je in staat moeten
stellen urgente kwesties onder de
aandacht te brengen en zaken aan
de orde te stellen die de levens van
velen van ons raken. Kwesties, die in
toenemende mate de nationale
grenzen of de traditionele scheids-
lijnen tussen oost en west en zelfs
die tussen noord en zuid over-
schrijden.

De boodschap? De juiste priori-

teiten stellen. Het internationale
terrorisme, de problemen van de
Afrikaanse landen ten zuiden van
de Sahara of de dreiging van Irak en
Noord-Korea gaan ons allemaal
aan, inclusief Nederland en Oosten-
rijk. Maar laten we realistisch zijn
en een gezamenlijke Europese posi-
tie steunen, die moet worden ge-
coördineerd en uitgevoerd door Ja-
vier Solana. Een multilaterale aan-
pak van diverse kwesties, uiteenlo-
pend van Afghanistan tot klimaat-
verandering, moet op mondiaal ni-
veau — in VN-verband — kracht
worden bijgezet.

Landen als de onze moeten hun
huiswerk doen op gebieden waar
het er voor hun burgers echt toe
doet. We hebben het over de toe-
komst van het socialezekerheids-
stelsel, over de vraag hoe de pen-
sioenen en de ziekenhuizen in een
vergrijzende samenleving moeten
worden bekostigd, hoe we nieuwe
gekwalificeerde banen voor jonge-
ren kunnen scheppen en, het be-
langrijkst, hoe we iedereen onder-
wijs kunnen bieden.

Er bevinden zich in onze omge-
ving genoeg potentiële partners.
Denk maar aan Finland en zijn in-
drukwekkende schoolsysteem.

Wij, de kleine landen van Europa,
moeten samenwerken en zo onszelf
en de Europese Unie helpen. Maar
we moeten bovenal bondgenoot-
schappen smeden met de landen die
spoedig tot de Unie toetreden. De
meeste daarvan zijn zelfs nog klei-
ner, maar wellicht vastberadener
om hindernissen te nemen als die
waar wij voor staan. Laten we een
bondgenootschap sluiten met het
zich uitbreidende Europa, met het
oosten en zuidoosten. 
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