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1. Europa niet verwarren met EU
Europa is ‘iets’ helemaal anders dan de Europese
Unie. Europa is een continent, maar is vooral een
begrip dat staat voor een unieke cultuur waaraan
alle volkeren op dat werelddeel onvervangbare
bijdragen hebben geleverd en nog steeds leveren.
De kern van die cultuur is dat niets van waarde
verloren mag gaan en dat wat waardevol is zich
bewijst in het spel van woord en wederwoord.
Europa is dan ook bij uitstek de bakermat van
democratie en klassieke vrijheden. Alle mensen
en landen die zich tot dit ‘Europa’ bekennen,
smeden het samen tot een lotsgemeenschap waar
vrijheid en verantwoordelijkheid centraal staan.
De westerse beschaving is in de eerste plaats een
typisch Europese synthese van de klassieke overlevering, van het joods-christelijk erfgoed en van
het humanisme.
Niettegenstaande de EU zich graag beroept op de
‘Europese waarden’ en op haar motto ‘eenheid
in verscheidenheid’, evolueert zij almaar sneller
in de richting van een autocratie. Ze erkent de
verscheidenheid nog wel, maar problematiseert
ze en wil ze weggommen. Eenheid dan weer verwart ze met gelijkheid. Kleine en grote landen
zijn er evengoed slachtoffer van. Enerzijds kan de
bijdrage van kleine lidstaten aan de EU-constructie niet wedijveren met het politieke geweld van
de grote lidstaten. Anderzijds komen evengoed
invloedrijke landen zoals Frankrijk, Duitsland en
het Verenigd Koninkrijk in toenemende mate onder de knoet van zichzelf ‘Europees’ noemende
uitvoerende en rechterlijke machten. We denken
dan uiteraard aan de Europese Commissie en het
Europees Hof van Justitie te Luxemburg, maar
ook dat voor de Rechten van de Mens te Straatsburg (verbonden aan de Raad van Europa, geen
EU-instelling evenwel).
Het democratisch deficit van de EU is onloochenbaar en valt uit elkaar in een probleem van
vertegenwoordiging en een probleem van soevereiniteit. Naar verhouding heeft het Europees Parlement in de politieke dynamiek van de EU weinig invloed, wat sterk nadelig is voor de kleine

lidstaten. Dat door een losgeslagen uitvoerende
macht en door vaak wereldvreemde arresten van
Europese Hoven de zelfbeschikking van de nationale lidstaten buitensporig is aangetast, is in
tijden van economische en financiële crisis een
vaststelling die eerst de vanouds machtigste lidstaten van de Unie doen. Niettemin betreft ze de
uitholling van de soevereiniteit van álle lidstaten,
niet alleen van de ‘grote jongens’.
Geen enkele lidstaat kan zich heden ten dage
‘vrij’ en ‘verantwoordelijk’ noemen. Alle staten
zijn met handen en voeten gebonden aan de EU
en aan de koers die een ‘Europese’ bewindsploeg
van technocraten en niet-verkozen politici meent
uit te stippelen voor onze toekomst. Het Vlaams
Belang verzet zich met klem tegen de verdere
evolutie naar een federaal Europa, waar de instellingen van de EU de plak zwaaien en een eenheidsworst van gezamenlijk beleid en politieke
keuzes opdringen aan de lidstaten. Voor onze
partij is de maat van analyse in de internationale

“

Europa is bij uitstek
de bakermat van democratie en
klassieke vrijheden.”

politiek de natiestaat en wij zijn van oordeel dat
dit zo moet blijven. Het is eveneens het beste pad
om te gaan voor volkeren-zonder-staat. Natiestaten zijn immers best geplaatst om een gemeenschappelijke opvatting over samenleven van een
groep mensen tot uitdrukking te brengen. Deze
gedeelde opvatting vindt haar wortels in min of
meer vergelijkbare levensomstandigheden en in
een collectieve geschiedenis die voor alle - ook
voor nieuwe - inwoners van het land levendig,
soms haast tastbaar aanwezig is of zou moeten
zijn. Net daarom is nationale soevereiniteit zo belangrijk: ze geeft namelijk de vrijheid om nationaal en internationaal verantwoordelijkheid op te
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nemen en een bijdrage te leveren aan welvaart
en welzijn, telkens in overeenstemming met de
concrete kwaliteiten waarop een volk kan bogen.

2. Een confederaal alternatief
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Terwijl wij passen voor een federaal opzet van
een soort ‘Verenigde Staten van Europa’, zijn wij
van mening dat een confederaal model, een (intergouvernementele) samenwerking tussen de
verschillende landen, wél aansluit bij de essentie van de Europese gedachte. De tijd dat Europese staten frequent met elkaar in een strijd op
leven of dood waren verwikkeld en met wellust
elkaars handelsbelangen torpedeerden of oorlog
voerden, hoort voorgoed achter ons te liggen. De
basis voor de EU is ooit gelegd door soevereine
natiestaten die de overtuiging koesterden dat politieke stabiliteit gedeelde welvaart en gemeenschappelijk welzijn kon opleveren. Bij die samenwerking moesten de Europeanen zich zélf laten
betrekken en dat kon best door, onder meer, een
geleidelijke afbouw van handelsbarrières en dus
door de creatie van een vrijhandelszone. Werken
en ondernemen zou de onderlinge verstandhouding van de Europeanen bevorderen. Een politieke eenmaking en beslissingen die over de
hoofden van de nationale bevolkingen zouden
worden getroffen, behoorden evenwel nooit tot
de intenties van de grondleggers van de EGKS
en de EEG. De ondernemingszin van Europese
werkgevers en de productiviteit en creativiteit van
hun werknemers zouden in een gemeenschappelijke markt optimaal tot hun recht kunnen komen.
Bovendien zou het soortelijk gewicht van de Europese economie internationaal sterk vergroten.
Het Vlaams Belang bepleit een herbronning inzake de gestalte die de EU (nog) moet aannemen. De mooie idealen die aan de grondslag van
meer doorgedreven Europese samenwerking liggen, steunen wij volmondig. Wij ijveren voor een
teruggrijpen naar de oorspronkelijke inspiratie,
met name in de vorm van een confederaal samenwerkingsmodel. Dit behelst vanzelfsprekend
een inkrimping van de uit haar voegen gegroeide
werkzaamheid en institutionalisering van de huidige EU, die op enkele decennia tijd een enorme impact verwierf op het dagelijkse leven van
de burgers van alle lidstaten van de Unie. Die
impact is een gevolg van de focus van de EU
op de problematisch geachte verschillen tussen
de lidstaten in plaats van op hun gelijkenissen
of hun gemeenschappelijke belangen. Dit heeft
geleid tot wat we een ‘politiek van het kleinste
gemene veelvoud’ zouden kunnen noemen. De
Commissie ordonneerde middels besluiten en
richtlijnen een beleid van convergentie om wat in
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Wij ijveren voor een teruggrijpen
naar de oorspronkelijke inspiratie van Europese samenwerking.”

de lidstaten gebeurt inzake nijverheid, landbouw,
sociaaleconomisch beleid, ecologie en integratie
van inwijkelingen meer en beter op elkaar af te
stemmen, lees: gelijk te schakelen. Wie, zoals de
Unie, de pretentie heeft zich ‘van hogeraf’ met de
nationale politiek van lidstaten te bemoeien, is
er uiteraard niet afkerig van om zich te mengen
in het immer heikele debat over begrotingsoefeningen en de besteding van overheidsfinanciën.
Zelfs integendeel: Brussel en Straatsburg verstevigen hun greep op de publieke middelen van
de lidstaten en het lijkt er hen om te doen een
heuse transferunie te organiseren, een België in
het groot dus, waar het de landen zijn die hun
openbare financiën op orde hebben die moeten
opdraaien voor lidstaten die structureel verlieslatend blijken te zijn.
De instellingen van de EU zijn uitgegroeid tot een
bureaucratisch waterhoofd van meer dan 56.000
politici, medewerkers en ambtenaren, waar honderden ngo’s en bedrijven naar hartenlust lobbyen. Zo hopen deze drukkingsgroepen - nog eens
ruim 20.000 lobbyisten - een pan-EU-beleid op
poten te doen zetten om elke vorm van sociaal,
professioneel of persoonlijk onheil te remediëren waarmee inwoners van een lidstaat zouden
kunnen kampen. De ngo’s stellen dit onheil dan
graag voor als een vorm van onrechtvaardigheid
ten gevolge van discriminatie en ongelijke behandeling en gebruiken morele verontwaardiging als
wapen om in alle lidstaten een eenvormig beleid
op te leggen, desgevallend gesterkt door arresten
van een Europees Hof. Het Vlaams Belang bepleit
de voorrang van het nationaal belang als grondvoorwaarde voor een confederale gedachtenomwenteling van de EU.

3. Een gedaanteverwisseling voor de EU
In plaats van het ‘kleinste gemene veelvoud’, stellen wij een Europese ‘politiek van de grootste
gemene deler’ voor. Geen vernietiging van de
verscheidenheid, maar een omzichtige zoektocht
naar het gemeenschappelijke. Het is namelijk het
een of het ander. Het is niet mogelijk om (i.) de
sociaaleconomische risico’s van een welvaarts- of
verzorgingsstaat te spreiden over een Unie én (ii.)
tegelijkertijd een nationale wetgeving te handha-

ven die op een of andere manier de volksaard
weerspiegelt, bijvoorbeeld over de duur van een
werkloosheidsuitkering (waarmee iets tot uitdrukking wordt gebracht over de rol van arbeid in
de samenleving). Wie de nationale identiteit wil
bewaren, moet bereid zijn om financieel, economisch en sociaal voor eigen deur te vegen. Indien
alle staten hun verantwoordelijkheid op die manier invullen, dan komt er ruimte om economisch
samen te werken en bovendien om een gemeenschappelijk buitenlands beleid op poten te zetten.
In dat gezamenlijk buitenlandbeleid kunnen de
Europese landen hun gedeelde belangen dienen.
Deze belangen zijn onlosmakelijk verbonden met
de waarden van de ‘Europese gedachte’ en zijn
dus niet uitsluitend economisch van aard. Door
het uitdragen van die waarden kunnen we ongetwijfeld bijdragen aan een beter samenleven op
wereldschaal. We verwerpen evenwel Europees
waardenmessianisme door een of andere overkoepelende instantie.
Deze beoogde hervorming van de EU van ‘onderuit’ doet ons zonder omwegen tal van EUorganen in vraag stellen. De versterking van het
Europees Parlement biedt geen soelaas. Gezien
zijn omvang krijgt deze assemblee nooit vat op
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In plaats van ‘het kleinste
gemene veelvoud’, stellen wij een
Europese ‘politiek van de grootste
gemene deler’ voor.”

de uitvoerende macht, die vooral bij de Commissie berust. Daarom zou een mogelijke piste de
afschaffing kunnen zijn van de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie (van
de ministers), die ter wille van zichzelf de werking van de EU alleen maar willen verbreden en
verdiepen. EU-lidstaten zouden even gemakkelijk
partij kunnen worden bij multilateraal afgesloten
verdragen als opnieuw kunnen uittreden uit de
verdragsrechtelijke afspraken. Zelfs over een of
meerdere muntunies zijn in de Unie bij eenvoudig verdrag afspraken mogelijk. Multilaterale verdragen, die vastleggen wat een aantal staten samen met elkaar willen doen, bijvoorbeeld inzake
landbouwpolitiek, hoeven overigens bilaterale
verdragen tussen de staten op geen enkele manier uit te sluiten. Belangrijk is dat in de toekomst
een soepel verdragsrecht in de plaats komt van
een logge en centralistische EU-bureaucratie. Het
is vooral die soepelheid, die een wederzijds vertrouwen en een diepgaand respect voor nationale
identiteiten reflecteert, die zou kunnen uitgroeien

tot het handelsmerk van de gedaanteverwisseling
van de EU.
Vanzelfsprekend kunnen we ons hier de vraag
stellen of we in de verhoopte nieuwe Europese
constellatie nog wel zullen kunnen spreken van
een ‘Europese Unie’. Wellicht nemen de staten
die partij zijn bij het vermelde flexibele bij- en
uittreden van verdragen samen beter de vorm
aan van een Europese confederatie van soevereine staten. Subsidiariteit is dan niet langer meer
een, veelal lege clausule, zoals in het Verdrag van
Lissabon (2007), maar wordt het fundamentele
uitgangspunt van alle Europese samenwerking
hoegenaamd. De meeste andere instellingen van
de EU zijn onverzoenbaar met die subsidiariteit.
Wij denken dan aan de Europese Centrale Bank
(ECB), de Europese Investeringsbank, het Europees Investeringsfonds, het Europees Economisch
en Sociaal Comité en de meeste van het veertigtal EU-agentschappen. Tot slot helpt de heterogene samenstelling van het Comité van de Regio’s
deelstaten van EU-leden op geen enkele manier
vooruit in het werken aan zelfbestuur. Naar het
zich laat aanzien, zal slechts een institutionele
doortastendheid een aantal volkeren-zonder-staat
de gelegenheid geven om geheel autonoom te
beslissen over de eigen toekomst.

4. Vlaanderen als voorbode van een
nieuw Europa
De discussie in Vlaanderen over een confederale
strategie om te breken met de Belgische structuren is, wat ons betreft, een achterhaald debat. Zolang Vlaanderen de staatkundige onafhankelijkheid niet heeft verworven, kan er op geen enkele
manier sprake zijn van confederalisme of van een
poging daartoe in de Belgische context. Het is
bovendien bijzonder spijtig dat deze ronduit zinledige discussie afbreuk doet aan het confederale
concept als zodanig, dat wij allerminst verwerpen.
Een sterk confederaal verband van een Vlaamse
republiek met Rijksnederland lijkt ons, in Noordwest-Europa, de regionale politieke logica zelve.
Anderzijds zal Vlaanderen na de ontbinding van
België nog hechte banden blijven onderhouden
met Wallonië, al kunnen die in dit geval geenszins de vorm aannemen van een confederatie. In
een multilateraal verdragsrechtelijk vormgegeven
Europese confederatie kunnen Vlaanderen en
Wallonië ongetwijfeld beter met elkaar overweg
dan in het huidige federale België.
Vlaanderen heeft een historische zending. Wat wij
willen voor onszelf, kunnen wij alleen maar bereiken door zelf de Rubicon over te steken. Niemand
anders zal dat voor ons doen, ook geen Schotten,
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Catalanen of Basken, hoeveel sympathie wij voor
elkaar ook mogen voelen omwille van de gedeelde strijd voor nationale zelfbeschikking. Dat wij
niet langer afwachtend mogen toekijken hoe en of
andere volkeren voor ons misschien de kastanjes
uit het vuur zullen halen, blijkt duidelijk uit de
speciale situatie waarin Vlaanderen zich bevindt.
De belangrijkste kenmerken van de Vlaamse uitzonderingstoestand zijn: (i.) de bipolaire VlaamsWaalse structuur van België; (ii.) de plaats die
Brussel binnen een onafhankelijk Vlaanderen zal
krijgen en de reactie van de EU op deze wisseling van decor voor haar eigen hoofdstad; (iii.) de
staatspsychologische Europese binnengrens die
dwars door België loopt. Die grens vertaalt zich in
totaal andere opvattingen over bezuinigen en belasten, wat bijvoorbeeld een eensgezind Belgisch
standpunt over de aanpak van de schulden- en
eurocrisis zo goed als onmogelijk maakt.
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De stap van Vlaanderen naar nationale soevereiniteit en, na een boedelscheidingsperiode waarin
beslissingen vallen over de verdeling van de federale activa en passiva, naar volwaardige staatkundige onafhankelijkheid, zal voor de EU zoals
we die nu kennen een historisch moment zijn. Wij

“

Vlaanderen heeft een
historische zending.”

roepen de Europese instellingen op deze evolutie
geenszins als een crisis te zien, maar vooral als
een louterend moment, richting ‘meer Europa’ en
‘minder EU’ of ‘een confederaal Europa’. De stap
naar de Vlaamse republiek dient het begin te betekenen van een transformatie in de diepte van
de Unie. Door de ruimte die daardoor eveneens
zal ontstaan voor nationale ontvoogding, zullen
Basken, Catalanen, Schotten en andere volkeren
voor de keuze staan om hun autonomie te beperken tot min of meer volwaardige sociaaleconomische en fiscale bevoegdheden dan wel om door
te stoten naar echte onafhankelijkheid.
Ons ideaal is minder het ‘Europa der regio’s’
als wel het ‘Europa der natiestaten’, waarbij dan
evenwel ‘natie’ slaat op oorspronkelijke volksgemeenschappen en niet meer op kunstmatig aaneengesmede bevolkingen van negentiende-eeuwse staten, ook als bijvoorbeeld enkele zulke staten
zouden moeten opgedeeld of heringedeeld worden. Vlaanderen kan voor een dergelijke nieuwe
visie het terrein effenen, een gidsland zijn. An-

derzijds vergt een onbevangen evaluatie van de
Vlaamse troeven dat Vlaanderen zijn voorhoederol ook daadwerkelijk opneemt: (i.) Vlaanderen
heeft een democratische meerderheid binnen
België; (ii.) over de Vlaams-Waalse staatsgrens
kan geen enkele discussie bestaan; (iii.) het internationaal publiekrecht is eveneens duidelijk wat
betreft de oplossing die voor Brussel de logica
zelve is: het (tweetalige) statuut van Brussel dient
een inpassing te krijgen in de politieke en administratieve context van een Vlaamse republiek.
Vlaanderen kan met name zorgen voor een vrijer
Europa door zijn verantwoordelijkheid te nemen
en door eindelijk te breken met de onmogelijke
federatie België. In die zin is de taak die nationaalgezinde krachten te vervullen hebben, in het
bijzonder in Vlaanderen, evenzeer een taak of
verantwoordelijkheid van Europees formaat. De
Vlamingen kunnen Europese geschiedenis en dus
wereldgeschiedenis helpen schrijven.

5. Een soepel verdragsrecht
Een confederaal of intergouvernementeel vormgegeven Europa heeft genoeg katten te geselen.
Wanneer de losgeslagen dynamiek van de huidige EU-instellingen wegvalt, worden de nationale
staten in Europa opnieuw de sterkste spelers. Het
spreekt voor zich dat zij dan naar de kern zullen gaan van wat we de ‘grootste gemene deler’
hebben genoemd. Door naar de essentie van een
gezamenlijk beleid te gaan, zorgen we ervoor dat
we in die domeinen ook echt sterk staan en dat
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Het is niet zonder visie dat wij
pleiten om terug te keren naar
de periode vóór het verdrag van
Maastricht (1992).”

we ons niet beperken tot een ‘papieren beleid’.
Een vrij intern handelsverkeer, een gezamenlijke
bestrijding van internationale misdaad en terrorisme, een waterdicht maken van de buitengrenzen,
verkeersbeleid, milieu en duurzaamheid: het zijn
allemaal domeinen waarop een confederale Europese samenwerking zeker gewenst zou zijn. Wij
bepleiten geenszins bekrompenheid maar enkel
vrijheid voor de Europese landen. In ‘De aanval
op de natiestaat’ schrijft Thierry Baudet in dit verband over “een soeverein kosmopolitisme, uitgeoefend door nationale staten die openstaan voor
internationale samenwerking en mondiale ont-

wikkelingen, maar zelf het laatste woord wensen
te houden in hun verplichtingen en beleid (...).”
De vermelde bevoegdheden zijn voorbeelden en
kunnen worden beheerd door de methode van
het multilateraal verdrag. Het is voor nationale
staten mogelijk om wat bepaalde clausules van
die verdragen betreft een exceptie (opt-out) te
onderhandelen. Bijkomende gedeelde bevoegdheden vallen met enkele staten (multilateraal, niet
alle staten van de confederatie moeten partij zijn)
of zelfs van staat tot staat (bilateraal) te onderhandelen. Wij denken hierbij aan de instelling van
een muntunie, aan de uitbreiding, de inperking
of zelfs de afschaffing ervan. Omdat de nationale soevereiniteit van de staten maatgevend is en
dient te blijven, gaan we ervan uit dat nationale
staten het recht voorbehouden om hun strategische sectoren (zoals energie) te onttrekken aan
gedeelde voogdij met andere staten. Bovendien
moet het wederkerigheidsbeginsel volledig kunnen spelen en door het soepele verdragsrecht zal
het mogelijk zijn om de nationale grenzen selectief te sluiten voor sociale dumping en oneerlijke
concurrentie vanuit andere lidstaten van de confederatie.
Heel deze hervorming van hoe Europese samenwerking beter zou kunnen functioneren, mag niet
verward worden met navelstaarderij in tijden van
een geglobaliseerde economie en nog steeds verder toenemende internationalisering. Het is niet
zonder visie dat wij pleiten om terug te keren naar
de periode van vóór het verdrag van Maastricht
(1992). Het is net omdat de tijden zo veranderd
zijn tegenover twintig jaar geleden dat het zinloos
en zelfs ronduit gevaarlijk is om de Unie verder
te bekleden met bevoegdheden die voorheen alleen nationale staten toekwamen. De vlucht vooruit richting politieke eenmaking en schaalvergroting van de EU is contraproductief. Wij leven niet
langer in een wereld van onbegrensde mondiale
mogelijkheden. De bedreigingen voor de nationale economieën, maar eveneens voor het panEuropese economische weefsel zijn de afgelopen
jaren sterk toegenomen.
Bovendien komt onze dagelijkse manier van leven en denken onder vuur te liggen van culturen
die de dynamiek en het erfgoed van de westerse
beschaving de wacht aanzeggen. Hiermee bedoelen we dan uiteraard het wereldwijd oprukken
van een agressieve islam en de immigratiedruk
die deze expansie helaas met zich meebrengt. Er
moet een einde komen aan de wereldvreemdheid
en naïviteit inzake de immigratiekwestie in hoofde van een groot deel van het EU-ambtenaren- en
technocratenkorps. In dit verband stippen wij aan
dat zolang we niet komen tot waterdichte Euro-

pese buitengrenzen, de nationale staten opnieuw
hun binnengrenzen moeten kunnen beschermen
en op ieder ogenblik grenscontroles moeten kunnen uitvoeren.

6. Een ander Europa in de wereld
plaatsen
In onze visie komt er een einde aan de oekazes
van de EU-commissarissen en worden ze vervangen door onderhandelingen die opnieuw voornamelijk verlopen tussen de nationale staten zelf.
We komen hier graag terug op wat we bij aanvang van dit Manifest schreven: indien niet het
Europa van morgen een authentieke interpretatie van democratie en van nationale soevereiniteit verdedigt, dan zal niemand het waar ook ter
wereld nog doen. Europa is niet de EU. Europa
moet in de eenentwintigste eeuw het licht bran-

“

Ons continent moet een dam
opwerpen tegen het geweld van
het recht van de sterkste.”

dende houden van geweldloze conflictbeheersing, van subsidiariteit, van respect voor nationale
gemeenschappen. Ons continent moet een dam
opwerpen tegen het geweld van het recht van
de sterkste, van de blinde macht van het aantal
en van de corruptie van de macht. Deze beschavingsopdracht kan alleen maar slagen indien het
unieke en nog steeds levende culturele en politiek-historische erfgoed van Europa een centrale
plaats krijgt toebedeeld in het dagelijks bestaan
en voortbestaan van de nationale staten. Cultureel
zelfbewustzijn en geestdrift zijn nodig voor een
waardenoverdracht- en ontwikkeling. Alleen van
daaruit kan Europa als eenheid een baken worden waarop andere delen van de wereld, die verscheurd worden door geweld en armoede, zich
kunnen oriënteren.

7. Economische ontwikkeling in
kleinere gehelen
Het is een kwart eeuw geleden (1988) dat de
Fransman Maurice Allais (1911-2010) de Nobelprijs voor Economie won. Hij leerde ons onder
meer: “Een vrije markt is maar echt vrij wanneer
de marktdeelnemers met gelijke middelen met elkaar in concurrentie kunnen treden. De gelijkheid vinden we vandaag niet meer.” Hiermee
bracht Allais het wederkerigheidsbeginsel perfect
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onder woorden en schetste hij bovendien de situatie waarin de Europese (interne) markt terecht
is gekomen met als gevolg op termijn een collectieve vermindering van welvaart, een afbouw
van toegevoegde waarde en de teloorgang van
productiviteit, creativiteit en innovatie.
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Zowat alle hefbomen die nationale staten gebruiken om hun economie en hun financiën op orde
te houden, zijn ondertussen aan de Unie overgedragen. Naast de convergentiecriteria uit de jaren negentig om te kunnen kandideren voor de
euro, hebben de lidstaten eveneens hun monetair beleid uitbesteed aan de ECB. Van het ene
kwam het andere. Alle klassieke keynesiaanse
mechanismen van schuld en schuldherschikking,
inflatie, begunstiging van openbare werken door
nationale overheidsbesturen, nationale verankering enzovoorts werden op die manier geneutraliseerd. Landen die traditioneel eerder de weg
volgen van het zogeheten ‘aanbodmodel’ en die
sterk inzetten op een zuinige overheid en op heel
welgerichte prikkels voor de diensten, de producten en de technologieën van de toekomst, staan
evengoed met de rug tegen de muur, want de
EU wil de rol op zich nemen van een reusachtige herverdelingsmachine van de middelen die
fiscaal op te halen zijn in verhouding tot de bnp’s
van de lidstaten. Staten die ondanks de crisis nog
behoorlijk economisch presteren, zijn er dus aan
voor de moeite. Voorlopig zijn we nog niet zover,
maar de pogingen om de EU te bekleden met
de economische en financiële macht die normaliter hoort bij een reguliere (federale) staat zijn
onmiskenbaar. Sinds de invoering van het begrotingspact en het ESM-verdrag zijn de lidstaten niet
langer heer en meester over hun begroting, toch
wel het nationale beleidsinstrument bij uitstek.
De liberaal Guy Verhofstadt, protagonist van de
EU-eenmakingslobby in het Europees Parlement,
pleit samen met gelijkgezinden al langer voor het
invoeren van euro-obligaties. In het Europees
Parlement deinzen de pleitbezorgers van een gelijkgeschakeld Europees financieel, economisch
en bancair stelsel er niet voor terug om aloude
economische sterkhouders te chanteren door hen
te beschuldigen van nationalistische ressentimenten. In Duitsland, een land dat om begrijpelijke
redenen helemaal niet te vinden is voor obligaties in euro, omdat zo een maatregel de nationale
schulden wil collectiviseren, vallen zulke perfide
chantagepogingen vanzelfsprekend erg slecht.
We zijn dus veraf van de stralende Europese toekomst die de architecten van de EGKS en de EEG
voor ogen hadden. De relaties tussen de nationale staten dreigen te verzuren als gevolg van het
keurslijf waarin ze zich allemaal moeten persen.

Het confederaal en intergouvernementeel Europa dat ons voor ogen staat is méér dan een
eenvoudige terugkeer naar de periode vóór 1992
(pre-Maastricht). Er zijn instellingen die moeten
worden afgebouwd en aan wat dan van de Unie
overschiet, zal nog danig moeten worden gesleuteld om een confederale doorstart mogelijk te maken. Nochtans kan het voor de economische en
financiële problemen van de EU en in het bijzonder de eurozone in theorie zo simpel zijn: draai de
klok terug naar de EEG-periode. En laten we ons
voor een optimalisering van de interne vrije handel bijvoorbeeld spiegelen aan de ‘goede praktijk’
die ongetwijfeld de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) is, waarvan Zwitserland, Liechtenstein,
IJsland en Noorwegen lid zijn. De EVA is dan ook
‘slechts’ een vrijhandelszone; het is geen douaneunie en al helemaal geen gemeenschappelijke
markt of muntunie.
Het grootste vraagstuk waarmee de EU momenteel kampt en dat is uitgegroeid tot een existentiële kwestie, is of de eenheidsmunt euro nog
te redden valt. Keer op keer zien Herman Van
Rompuy (voorzitter van de Europese Raad), José
Barroso (voorzitter van de Commissie) en Mario
Draghi (ECB-voorzitter) zich verplicht om pu-
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We worden geacht om verdere
politieke eenmaking kritiekloos
te slikken, omdat er nu eenmaal
‘al’ een gemeenschappelijke munt is.”

bliekelijk het riedeltje af te draaien dat de euro
niet in duigen kan vallen. Maar zij bedoelen in
feite dat hij niet ‘zal’ of ‘mag’ falen. We worden
geacht om verdere politieke eenmaking kritiekloos te slikken, omdat er nu eenmaal ‘al’ een gemeenschappelijke munt is. De euro is dus veeleer
een politiek project dat financieel en economisch
constructiefouten vertoont en op los zand is gebouwd. De EU-beslissingsmakers dragen voor de
dramatische financieel- en sociaaleconomische
gevolgen van vandaag een verpletterende verantwoordelijkheid. De eurocrisis maakt meteen
het proces van de uitbreiding van de EU in het
verleden: landen zoals Italië, Griekenland, Spanje
en Portugal zijn op verschillende tijdstippen lid
geworden van de EEG en gingen later over naar
de EU, maar ze waren nooit helemaal klaar om de
euro in te voeren. De vraag stellen of de handhaving van de euro een verdere uitbreiding van de
Unie, laat staan van de eurozone kan overleven,

is ze meteen beantwoorden. Maar van mensen
zoals Draghi, Van Rompuy en Barroso mag die
vraag niet gesteld worden.
We kunnen betrekkelijk kort zijn: de muntunie was
gewoon een stap te ver en wordt een molensteen
om de nek van onze gezamenlijke welvaart, ons
welzijn en de goede verstandhouding in Europa.
De EU brengt ons geen vrede. De euro moet in
zijn huidige vorm ophouden te bestaan en moet
minstens vervangen worden door een opdeling
in varianten (bijvoorbeeld ‘neuro’ en ‘zeuro’) die
beter aansluiten bij de interne Europese verschillen in economische organisatie, productiviteit en
bedrijvigheid of sociale behoeftigheid. De meeste
zuiderse landen kampen met een torenhoge werkloosheid; landen zoals Frankrijk en België zullen
binnenkort de zogenaamde ‘babyboomgeneratie’
massaal op pensioen zien gaan en vertrekken uit
de in deze landen overdreven ontwikkelde nationale overheidsadministraties. De dynamieken van
deze toestanden en deze ontwikkelingen voor
het concurrentievermogen van de nijverheid, de
dienstverlening van de overheidsbesturen en de
betaalbaarheid van de sociale zekerheid zijn in
elk land verschillend. In plaats van hieruit af te
leiden dat al deze domeinen op dezelfde leest
moeten worden geschoeid, zou het zaak moeten
zijn voor de EU om zich uit deze aspecten van
het sociaaleconomische leven terug te trekken en
dus logischerwijs om de euro als grote monetaire
gelijkmaker te schrappen.
Sociale zekerheid is een fragiel mechanisme
van welvaartsoverdracht, gebaseerd op solidariteit waarvoor begrippen als overzichtelijkheid,
transparantie en herkenbaarheid essentieel zijn.
Culturele identiteit zal in de toekomst een beter
uitgangspunt zijn voor maatschappelijke ontvoogding dan de (post)marxistische analyses of het liberale kapitalisme, dat in de financiële crisis zijn
limieten heeft ontmoet.

8. De uitbreiding was een vergissing
Na de recente toetreding van Kroatië tot de EU
zijn er 28 lidstaten, waarvan er 17 de euro als betaalmiddel hanteren. En nog is het einde niet in
zicht. Naast de lopende onderhandelingen over
toetreding met Macedonië, IJsland, Montenegro,
Servië en, niet te vergeten, Turkije, kijkt de Unie
alweer verder en heeft ze haar zinnen gezet op
lidmaatschap van Albanië, Bosnië en Herzegovina en Kosovo. Met deze landen sloot de EU al
een zogeheten ‘Overeenkomst van Stabilisatie- en
Associatie’ af. De Unie heeft zich maar nauwelijks verslikt in de vorige toetredingsronde (2007),
toen Bulgarije en Roemenië lid werden, en kiest
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De wettigheid van het EU-project
is al lang niet meer gewaarborgd
bij de gewone Europeanen.”

na Kroatië al opnieuw voor het beproefde recept:
kritische stemmen over de gang van zaken smoren door nieuwe horizonten in het vooruitzicht te
stellen. Dit is een soort mateloosheid ten gevolge
van een ‘gesloten wereldbeeld’ van de EU-elite,
die niet alleen op termijn autodestructief zal uitpakken, maar dit nu al doet. De wettigheid van
het EU-project is al lang niet meer gewaarborgd
bij de gewone Europeanen. Het draagvlak voor
de eenmaking en de uitbreiding is zeker na het
fiasco van de faliekant afgelopen Franse en Nederlandse referenda (2005) over een Europese
Grondwet nooit opnieuw teruggekomen, als het
er al ooit geweest is. Wanneer volksraadplegingen slecht uitpakken voor de EU-nomenklatoera,
zoals het Ierse referendum in 2001 over de uitbreiding van de EU, dan laat ze een nieuw referendum organiseren tot het plaatje wél klopt of
komt ze langs de achterdeur opnieuw binnen met
een lichtjes anders verpakt voorstel. De eurocrisis
van de afgelopen jaren heeft de rest gedaan wat
de teloorgang van de geloofwaardigheid van het
EU-project betreft, inzonderheid de uitbreiding.
Het Vlaams Belang wil de steeds verder vernauwende tunnelvisie op uitbreiding van de EU een
halt toeroepen. De Unie lijkt op een zwart gat
dat de soevereiniteit en de identiteit van volkeren
voorgoed opslokt, steeds sneller en steeds vollediger. Wanneer de diversiteit van het sociaaleconomische en culturele landschap dat de EU laat
zien niet langer politiek vertegenwoordigd wordt
door nationale staten, dan dreigt die verscheidenheid niet meer werkbaar te zijn. Immers, voortaan
ontbreekt dan een minimale overeenstemming
door interstatelijke afstemming en is, zoals voorheen door overleg tussen de staten, de compatibiliteit van de opgeslorpte nationale economieën
niet meer gegarandeerd. De spanning die de Unie
op die manier in haar danig verbredende schoot
opbouwt, dreigt onhoudbaar te worden. Zolang
de EU zoethoudertjes kon uitdelen aan morrende
en pruttelende lidstaten, kon ze deze potentieel
explosieve spanning met de mantel der liefde bedekken. Het dreigende failliet van de euro maakt
het volhouden van deze strategie illusoir. Er is
immers niet enkel een versmalling van de financieringsbasis van de Unie, een aantal culturele
geplogenheden van nieuwe lidstaten doen de
kosten van de handhaving van het uitbreidings-
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verhaal snel verder oplopen. De overheidscorruptie in nieuwe lidstaten, maar eveneens de malversaties met de begroting die aan de oppervlakte
kwamen in Griekenland, doen het ergste vrezen
indien de Europese Commissie vasthoudt aan
haar uitbreidingsagenda.
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De Unie mag zich niet langer uitbreiden over
gans het continent of zelfs daarbuiten. Wij bepleiten een kleiner geheel en dus verzetten wij ons
tegen verdere expansie. Een land zoals Oekraïne
bijvoorbeeld heeft zich heel gerechtvaardigd onttrokken aan Russische overheersing door uit de
Sovjet-Unie te stappen, maar een zienswijze volgens dewelke Oekraïne EU-lid zou (moeten) worden, heeft geen enkele meerwaarde voor deze
Unie of voor de confederatie van de toekomst.
Nog afgezien van wat de bevolkingen ervan zouden denken. Een land als Turkije ligt voor 97% in
Azië en maakt zelfs geografisch zo goed als geen
deel uit van Europa. Dat hindert de Europese
Commissie evenwel niet om geregeld nieuwe zogenaamde ‘hoofdstukken’ aan te snijden in de onderhandelingen met dit islamitische land. Hoewel
sommige van de grootste EU-lidstaten schoorvoetend zouden willen terugkomen op de gedane
beloftes aan Turkije, hebben de instellingen van
de EU zelf een eigen dynamiek ontwikkeld in het
koste wat het kost verder onderhandelen met Turkije en het bespoedigen van de toetreding. Om
Europa geloofwaardig met zijn cultuurgrenzen te
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‘Minder EU’ betekent in wezen
ruimte voor ‘meer Europa’.”

doen samenvallen, is het opnieuw onontbeerlijk
dat het automatisme wordt gebroken waarmee de
Unie in tempore non suspecto genomen beslissingen en zelfs vage intentieverklaringen onverstoorbaar verder ontvouwt, daarin zelden of nooit
verontrust door een democratisch tegengeluid.

9. Pro Europa, dus tégen deze EU
De gedaante die de huidige EU inmiddels heeft
aangenomen en die ze vastbesloten is verder te
stofferen met nog meer soevereine bevoegdheden van de lidstaten, staat haaks op een gezonde
Europese gedachte. Het is met andere woorden
niet mogelijk tegelijk te kiezen voor ‘meer Europa’ en ‘meer EU’. Het is misschien wel mogelijk om een ‘betere EU’ te willen, maar dat vergt

een afbouw van de instellingen zoals we die nu
kennen en die een regelrechte aanslag betekenen op alle democratische beginselen. ‘Minder
EU’ betekent in wezen ruimte voor ‘meer Europa’.
‘Meer Europa’ is wat nodig is om nationale volkeren de opportuniteit te geven om staatkundige
onafhankelijkheid te verwerven en een stem in
het wereldkapittel. Bovendien is ‘meer Europa’
tegelijkertijd het resultaat van dit proces. Immers,
alle volkeren die erin slagen om zich tot statelijke
realiteit op te werken, helpen de culturele, sociaalhistorische en economische caleidoscoop van
Europa te verrijken.
Op 10 juli 1992, meer dan 21 jaar geleden, gaf
het toenmalige Vlaams Blok een persconferentie getiteld: ‘Europa ja, Maastricht neen’. Daarin
spraken we ons uit voor een “gezonde Europese
eenheid”, voor “eenheid in verscheidenheid” en
maakten we ons zorgen over het met voeten treden van het subsidiariteitsbeginsel: “Wat het volk
doen en beredderen kan, moet aan het volk toevertrouwd blijven, moet in handen van het volk
blijven en mag onder geen beding opgeslorpt worden door het gemeenschappelijk Europees gezag.”
Het Vlaams Belang van 2013 is vastbesloten dit
oude spoor verder te trekken. We willen die weg
niet alleen gaan, maar we wensen de krachten
te bundelen met andere nationaalgezinde en patriottische avant-gardes in Europa. De Europese
verkiezingen van 2014 mogen niet uitgroeien tot
een belediging van het gezond verstand door een
resultaat op te leveren dat de EU-bonzen zonder
meer zou wettigen om het heilloze pad van eenmaking te voltooien dat dreigt te leiden tot sociaaleconomische afbraak.
We willen samen met andere politieke en nietpolitieke denkers en doeners de strategie van de
‘vlucht vooruit’ stoppen en de EU met haar neus
op de naakte feiten drukken. De Unie walst heen
over zoveel wat goed en waardevol is in Europa.
Ze moet daarvoor verantwoording afleggen, de
eenheidsmunt (in haar huidige vorm) afvoeren,
een moratorium op verdere uitbreiding afkondigen en zich schikken naar de bepalingen van
een interstatelijke conferentie die de methodiek
van haar ontmanteling zal vastleggen en/of haar
herschikking tot een confederaal verband voor
staten op basis van vrijwilligheid. De verheerlijking van entiteiten zonder volk - we noemen gelijkelijk België en de EU - willen we daarbij vervangen door de kansen die we wensen te geven
aan volkeren-zonder-staat. De bal zal dan in het
kamp liggen van nationale zelfbeschikking en democratische inspraak. Want als we een ding met
vrij grote zekerheid nu reeds kunnen vaststellen
is dat deze EU niet langer verenigbaar is met de
democratische rechtsstaat.

