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REDACTIONEEL Mike van Roosmalen

De verzorgingsstaat zonder grenzen.

De euforie over het Europa na 92 was reeds voor
begin 93 voorbij. Natuurlijk, de barbarij in het
voormalige Joegoslavië en de opkomst van het
rechts extremisme maken diepe indruk en hebben
het geloof in vooruitgang en verbetering doen
verdwijnen. Maar ookhet eens kristalheldere ide-
aal van een verenigd Europa zonder grenzen en
met kansen op onbelemmerde markten is inmid-
dels versmolten en bezoedeld.

In 1992 is duidelijk gebleken dat de nationale
politici toch te zeer zijn ingenomen met hun eigen
wetjes en regeltjes en deze graag toegepast zien
op het grotere verenigde Europa. Ook in Neder-
land kunnen de politici maar moeilijk afscheid
nemen van hun geknutsel en geknoei en van het
resultaat van dit al: de Nederlandse verzorgings-
staat. Het krampachtig vasthouden aan dit
monstrueuze gedrocht (met de waanzinnige con-
sequentie dat van de Nederlandse beroepsbevol-
king tussen 15 en 65 jaar slechts 40% actiefis in

de martksector, 30% werkt bij de overheid en 30%
(!) inactief is) heeft een voor de hand liggende ver-
klaring; hierbij haal ikDirk Horringa aan die in de
Elseviervan 12decemberjl. verkondigde dat "zo-
lang zeventig procent van de kiezers van de over-
heid leeft, is er geen coalitie-kabinet te bedenken
dat de noodlottige spiraal doorbreekt".

Stemmen op politici zal dus voorlopig geen zqden
aan de dijk zetten.

Dan nu het goede nieuws. In Horringa's artikel,
getiteld "Verzorgingsstaat sneuvelt met de gren-
zen", wordt geschetst hoe dit warrige produkt van
nationale makelij geen schijn van kans heeft op
de Europese markt voor verzorging en verzeke-
ring; de toekomstige multinationale verzorgings-
staat zal afwijken van de huidige Nederlandse, zal
rationeler en minder bureaucratisch zijn, aldus
Horringa. U gelooft dit niet ?

Dan wordt het toch stemmen met uw voeten. Op
papier moet dat toch stukken eenvoudiger gewor-
den zijn, niet dan?
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HET DUBBELZINNIGE EUROPA
Dr.Frank van Dun.

Dr. Frank van Dun is hoofddocent rechtsfilosofie
aan de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht.
Binnen de Nederlandse en Vlaamse libertarische
beweging is hij een gewaardeerd spreker en bekend
door zijn boek 'Het Fundamenteel Rechtsbeginsel'.

De Europese gemeenschappelijke markt heet één feit
te zijn. De grenzen zijn bij de jaarwisseling openge-
gaan. In hoeverre daarmee inderdaad het oude ideaal
van een vrij verkeer van personen, goederen enkapi-
talen gerealiseerd is, is een vraag waarbij enige skepsis
allicht niet misplaatst is. Daarover wil ik het echter
niethebben.Degemeenschappelijkemarktwordtdoor
velen immers niet gezien als een doel op zich, maar
als een stap op weg naar een verdergaande economi-
sche, monetaire en vooral politieke eenmaking. Merk-
waardig daarbij is, dat die verdergaande eemnaking
vooral door de overheden wordt bepleit, niet alleen de
Europese overheden, maar ook de nationale overhe-
den.

De 'gewone' man en vrouw lijken veeleer met zeer
gemengde gevoelens tegen de ontwikkelingen aan te
kijken. Zij zien de Europese instellingen vaak als een
verre, ongrijpbare, bureaucratische bemoeial, die
zonder enige inspraak regels en richtlijnen blijft uit-
vaardigen waarvan de ratio als onduidelijk tot absurd
overkomt. Tegelijkertijd heerst bij vele mensen de
overtuiging dat politieke eenmaking zonder meer een
goede zaak is. De Europese gedachte werd en wordt
nog altijd in een belangrijke mate gedragen door een
politiek vredesidealisme: vrede in Europa kan alleen
gewaarborgd worden door komaf te maken met het
Europese systeem van nationale staten datzo herhaal-
delijk tot oorlog heeft geleid. Daar kwamen zeer snel
door de koude oorlog en de internationale
marktverhoudingen geïnspireerde overwegingen bij
om van Europa een politieke en economische
grootmacht te maken.

De vraag die de verwijzing naar vredesidealisme
oproept is deze: is politieke eenmaking inderdaad het
geschikte middel om het doel - vrede in :Europa - te
bereiken? Om zicht te krijgen op deze problematiek

is het nodig een idee te hebben van de vooronderstel-
lingen van het moderne politieke denken waarop het
geloof in de vrede-stichtende kwaliteiten van de po-
litieke eenmaking berust.

Eén vraag die eveneens aandacht zal krijgen betreft de
rol van politieke grenzen in de samenleving. De ver-
wezenlijking van de Europese gemeenschappelijke
markt betekent dat, in beginsel althans, de grenzen
voordeburgers verdwijnen. De wenselijkheid van zo'n
gemeenschappelijke markt blijkt niet bijzonder con-
troversieel te zijn. Is het dan niet paradoxaal, dat
politieke eenmaking wel aanleiding geeft tot verhitte
discussies? De voorstanders van politieke unificatie
stellen het vaak voor alsof de versterking van het
politieke Europa niet meer is dan de logische voltooi-
ing van de gemeenschappelijke markt. Vele mensen
zien het blijkbaar anders. Aan een Europese overheid
heeft men geen boodschap, een Europese staat - met
een Europese regering en een Europees parlement -
kan alleen bij een relatief kleine groep van 'gelovi-
gen', erfgenamen van de idealen van de Europese
Beweging, enig enthousiasme wekken. Het is echter
weinig waarschijnlijk dat een verwijzing naar. deze
groep een verklaring kan geven voor het, vooral vanaf
het midden van de jaren '80 duidelijk zichtbare, en-
thousiasme van de nationale overheden voor de ver-
sterking van de politieke (overheids-) bevoegdheden
van de Europese instellingen. Veeleer lijkt het mij dat
de kentering in de houding van de nationale overhe-
den een reactie is op objectieve ontwikkelingen die de
betekenis van de politieke of staatsgrenzen in belang-
rijke mate hebben gewijzigd.

VREDE IN EUROPA: NOODZAAK VAN EEN
EUROPESE STAAT?

Het spook van de oorlog is altijd al een belangrijk
argument geweest in de pleidooien van de voorstan-
ders van een Europese eenmaking. De ellende van de
grote Europese conflicten uit hét recente verleden - de
Frans-Duitse oorlog van 1870, én vooral de twee
wereldoorlogen - drukte zwaar op het wereldbeeld van
de Europese Beweging die in de jaren '40 en '50 de



eenmakingsdiscussie en -processen op gang .heeft
gebracht. Menkan begrijpen datzijdiedeoorlog vooral
als een interstatelijk verschijnsel hadden gekend, in
een boven de nationale staten uitstijgende politieke
gemeenschap een oplossing meenden te zien voorde
problematiek van de oorlog in Europa.

In het licht van die ervaringen ligt de volgende rede-
nering voor de hand: 'Om oorlog te hebben moeten er
tenminste twee onafhankelijke staten zijn; dus is po-
litieke eenmaking een stap op weg naar het uitbannen
van de oorlog'. Het is een aantrekkelijke, geldige
redenering: geldig, want de conclusie volgt uit de
premisse, en aantrekkelijk wantde premisse drukt, op
het eerste zicht althans, een evidente waarheid uit.

Maar de redenering is niet zo onschuldig als ze lijkt.
Om tebeginnenisdepremissebetwistbaar. Alles draait
rond de betekenis van het woord 'oorlog'. Als men
onder 'oorlog' alleen krijgsactiviteiten en andere
militaire operaties tussen verschillendestatenbegrijpt,
dan is de premisse waar per definitie, maar tegelijker-
tijd ook kunstmatig beperkt - een burgeroorlog is dan
per definitie geen oorlog.

Bovendien is de geschiedenis van politieke
eenmakingsprocessèn (processen van staatsvorming!)
overwegend een geschiedenis van oorlog en geweld.
De vrede in de staat is veeleer de vrede van de over-
winnaar dan dé overwinning van de vrede. En de vrede
van de overwinnaar hoeft niets meer te zijn dan de
consolidatie van een oorlogstoestand, waarin alleen
het besef Van het hopeloze karakter van verzet de
overwonnenen op hun plaats houdt. Indien men de
oorlog als middel tot politieke eenmaking verwerpt,
en toch vasthoudt aan zo'n eenmaking als finale doel-
stelling, dan behoort men zich rekenschap te geven
van het in de staat geïnstitutionaliseerde geweld en de
effecten daarvan op de samenleving. Een louter for-
mele redenering, zoals de hierboven genoemde, laat
het vraagstuk van de oorzaken van de oorlog buiten
beschouwing. Zij verbergt de mogelijkheid, dat inter-
nationale oorlogen hun oorsprong vinden in conflic-
ten binnen de staat,

HET STAATSDENKEN

Deideedat de voorwaarden voor het onstaan van oorlog
door politieke eenmaking geëlimineerd worden mist
de evidentie die men haar zo vaak toedicht. Die evi-
dentie bestaat alleen Voor wie politieke processen
beschouwt vanuit een door het staatsdenken gedomi-

neerd perspectief. Onder 'staatsdenken' verstalikde
opvatting dat staten per se - niet individuele mensen
- de eigenlijke politieke actoren zijn. Deze opvatting
beheerst de klassieke leer van het internationale recht
die weinig meer is dan een analogische toepassing van
de gewone rechtsbeginselen op de betrekkingen tus-
sen staten.

Hetprobleem met die analogische constructie van het
internationale recht is, uiteraard, dat wat zich binnen
de staat voltrekt evenzeer verborgen blijft voor het
recht als de psychische en de fysiologische processen
in de individuele natuurlijke persoon. Voor het
staatsdenken is de staat het ultieme subject van ana-
lyse: hij is een zelfstandige eenheid die juist als een
eenheid deelneemtaan de internationale samenleving.
Hoe sterk die idee van de staat als eenheid leeft in de
klassiekeleer vanhetinternationalerechtblijktuithet
leerstuk van de rechtvaardige oorlog, dat er zo nauw
mee verbonden is. De centrale vraagstelling voor dat
leerstuk is, onder welke omstandigheden een staat
gerechtigd is een andere staat de oorlog te verklaren
of militair te bestrijden. Voor ons is daarbij alleen van
belang, dat het leerstuk geheel voorbijgaat aan ,de
relatie tussen de overheid in de staat en de burgers of
onderdanen van die staat. De vraag is immers niet, of,
en zo ja onder welke omstandigheden, een overheid
het recht heef t de persoon en het have en goed van haar
onderdanen te confisceren of te mobiliseren voor
oorlogsdoeleinden. De vraag betreft alleen de relaties
tussen staten. De rechten van de onderdanen spelen
geen onafhankelijke rol in de afweging. Zij worden
geheel geïdentificeerd met de staat.

Vanuit dit staatsperspectief kan de oorlog inderdaad
alleen maar gezien worden als een gevolg van het
bestaan van vele staten. Zoals geen oorlog mogelijk
is voor een man op een overigens onbewoond eiland,
zo is ook geen oorlog mogelijk voor een staat die niet
met andere staten geconfronteerd wordt. Hetprobieem
van de wereldvrede heeft dan niets te maken met de
interne structuren van de staat, alles met de veelheid
en onderlinge onafhankelijkheid van de staten. Zo
komt 'één staat' te staan voor vrede, en 'meer staten'
voor oorlog. De logische conclusie van het
staatsdenken is dat er eigenlijk één wéreldstaat zou
moeten zijn, maar als vrede in Europa het doel is, dan
is een Europese staat het geschikte middel. Zolang
men alleen oog heeft voor internationale verwikke-
lingen is dit de voor de hand liggende conclusie.



In het staatsdenken blijven de problemen van de
menselijke samenleving - de samenleving van natuur-
lijke personen - buiten het gezichtsveld. Dit heeft te
maken met het fundamentele axioma van het
staatsdenken. De idee is immers dat de staat zelfde
oplossing van die problemen is: binnen de staat heerst,
per definitie, vrede. Om Thomas Hobbes, de onmid-
dellijke voorvader van het staatsdenken, te parafrase-
ren: aan de staat danken wij onze vrede en onze wel-
vaart. Weliswaar kunnen de problemen van het sa-
menleven van tijd tot tijd de kop opsteken, maar dan
worden zij beschouwd als een gevolg van het falen
van de politieke controle, als een zwakte van degenen
die de staat beheren. In geen geval worden zij toege-
schreven aan de staat zelf. De staat is, in deze opvat-
ting, de voltooide samenleving (de societas perfecta).
Hij is alsdusdanig formeel boven alle kritiek verhe-
ven. De staat is de juiste vorm van de menselijke sa-
menleving, de rechte weg: de bron van het recht.
Vandaar ook de idee, dat de staat, ondanks alle feite-
lijke gebreken, een hoger recht vertegenwoordigt dan
het recht waarop de individuele mensen aanspraak
kunnen maken. Het recht van wetgeving, d.w.z. het
recht van de staat zich desnoods manu militari te doen
gehoorzamen door "zijn" onderdanen is logisch ver-
ankerdin die als evident voorgestelde prioriteit van de
staat t.o.v. de samenleving. Nogmaals Hobbes: het is
een logische absurditeit te stellen dat de staat zijn
onderdanen onrecht zou kunnen aandoen. In een con-
flict tussen staat en onderdaan ligt het recht altijd aan
de kant yan de staat.

In de achtergrond van dat fundamentele axioma ligt
de opvatting dat de menselijke samenleving geen
natuurlijke of spontane ordening kent of kan kennen.
De natuurlijke toestand van de samenleving is de
wanorde, de verwarring: de oorlog (Engels: 'war') in
de oorspronkelijke zin van het woord. Voor zover de
samenleving een ordening kent betreft het een orde-
ning die haar door de staat wordt gegeven en opge-
legd. De samenleving is een creatuur van de staat, er
is geen samenleving mogelijk zonder staat. Wanneer
de samenleving groter is dan de staat ontsnapt zij aan
de ordenende kracht van de staat en komt haar natuur-
lijke wanorde opnieuw tot uiting. Het bestaan van vele
staten verandert daar niets aan: geen van hen beheerst
het geheel van de samenleving, alle zijn zij onderhe-
vig aan de natuurlijke desintegratie-processen van het
menselijke samenleven.

Een onmiddellijke toepassing van een dergelijke op-
vatting is, dateen Europese gemeenschappelijke markt
zonder een overkoepelende Europese staat gewoon
onvoltooid werk is. Die markt is dan immers groter
dan de staat, onttrekt zich aan de staat, en gaat in de
mate waarin ze datdoeteen wanorde creëren. Een door
het staatsdenken gevormde visie op de Europese pro-
blematiek laat geen andere conclusie toe.

EEN ALTERNNATEBVE HYPOTHESE

Voor de hypothese, dat de samenleving wel degelijk
eigen ordeningsbeginselen, en in die zin een eigen
rechtsorde, kent, is in de optiek van het staatsdenken
geen plaats. De belangrijkste implicatie van die alter-
natieve hypothese is immers, dat de staat zelf een bron
van wanorde kan zijn, wanneer namelijk het karakte-
ristieke optreden van de staat strijdig is met de aan de
samenleving eigen rechtsorde. De tegenstelling wordt
vaak uitgedrukt in uitspraken over de tegenstelling
tussen staat en samenleving, of meer in het bijzonder
tussen staat en markt. De kern van de zaak is dat de
staat, optredend als overheid, zich boven de normale
rechtsregels verheven acht, en ongestraft overgaat tot
confiscaties, dwangmaatregelen, en andere vormen
van machtsuitoefening die geen enkele grondslag
hebben in de rechtsverhoudingen onder gelijken, en
die ook zonder meer als misdadig gekenmerkt worden
als ze uitgaan van andere personen of instanties dan
de 'overheden'.

Op grond van deze alternatieve hypothese is de
oorlogsproblematiek niet in de eerste plaats verbon-
den met het bestaan yan vele staten, maar met de in-
breuken op de rechstregels die de uitdrukking zijn van
hetordelijk samenleven. In de mate waarin die inbreu-
ken ook binnen de staat bestaan, daar zelfs geïnstitu-
tionaliseerd zijn en als legitiem worden ervaren, is de
staat geenszins een waarborg voor orde of vrede -
integendeel. De staat die meer is dan een strikte
behoeder van de rechtsorde biedt mensen de moge-
lijkheid langs politieke weg te nemen wat zij niet op
rechtmatige manier kunnen verkrijgen. De keerzijde
is, dat zij hen ook bloot stelt aan het risico langs po-
litieke weg 'genomen te worden'. In dergelijke om-
standigheden is controle over de staatsmacht een
kostbaar bezit Wanneer de strijd om die controle
gewelddadige vormen aanneemt dan spreekt men van
een burgeroorlog. Maar ook wanneer dergelijk geweld
afwezig blijft of effectief beteugeld wordtkaner sprake
zijn van een ontbinding van samenlevingsverbanden



. en verwarring. De inzet van de machtsstrijd, in welke
vorm ook uitgevochten, is immers de controle over
anderen, niet de produktieve samenwerking met an-
deren. Ook zonder dat er een schot gelost wordt leven
de mensen in een toestand van oorlog met elkaar.

Uit de opvatting dat staat en samenleving fundamen-
teel tegenstrijdige ordeningsbeginselen vertegenwoor-
digen - recht versus macht - volgt onmiddellijlc dat
"teveel staat" een ondraaglijke last is voor de samen-
leving. Men kan in dit verband verwijzen naar de
ineenstorting van de socialistische regimes in het
voormalige Oostblok. Gebleken is, dat de staat aldaar
zijn eigen economisch en uiteindelijk ook politiek
draagvlak heeft weggevfeten. In een aantal gevallen
heeft ditproces geleid totregekechte burgeroorlogen,
met name daar waar een politieke unificatie aan de
bevolking was opgedrongen. Politieke unificatie van
verschillende staten toont zich dan meteen irrelevant
voor het oplossen van de oorlogsproblematiek, wan-
neer zij zonder meer de aan de nationale staten eigen
modus operandi overhevelt naar het supra-nationale
niveau. Het gevolg daarvan is immers dat de overheid
op een geografisch veel grotere schaal gaat optreden:
de volgens de onderhavige hypothese in deregel orde-
verstorende effecten van het overheidsoptreden wor-
den dan méteen ook grootschaliger en nadeliger,
moeilijker te beheersen. In het bijzonder wordt het
voor de individuele mensen moeilijker zich tebescher-
men tegen de effecten van het overheidsoptreden.
Enerzijds neemt de afstand tot de besluitvormings-
centra toe en vermindert de invloed die individuen of
lokale groepen op het beleid kunnen uitoefenen, an-
derzijds wordt ook de afstand groter die men moet
afleggen om zich buiten het bereik van de overheid te
begeven. De mogelijkheden om negatieve
beleidseffecten te ondervangen nemen af.

HET BELANG VAN POLITIEKE GRENZEN

Hier toont zich het grote belang van politieke gren-
zen. Een staat zal zijneigen grenzen alleen overschrij-
den als hij bereid is het risico van een oorlog te lopen.
Zijn gezag kan hij alleen binnen zijn grenzen uitoefe-
nen, juist zoals hij alleen binnen zijn grenzen belas-
tingen kan heffen en reglementeringen kan uitvaardi-
gen. Zijn kracht puurt hij uit zijn territorium en wat
zich daarop bevindt. Zolang zijn grenzen ook effec-
tief zijn voor zijn onderdanen kan hij een autonome
politiek voeren. Zodra de onderdanen de grenzen
vrijwel moeiteloos kunnen overschrijden wordt de

basis onder die autonomie van de staat weggenomen.
Dit is precies wat zich in het recente verleden in toe-
nemende mate heeft voorgedaan. Het politieke stre-
ven naar een Europese eenmaking via de weg van de
economische integratie van de Europese markt, heeft
ertoe geleid dat de Europese burgers ;een veel grotere
onafhankelijkheid verwierven ten opzichte van de
nationale overheid. Tegelijkertijd hebben vrij sensa-
tionele technologische ontwikkelingen op het vlak van
de transport- en de communicatie-technologie de fy-
sieke, economische en financiële mobiliteit van de
mensen geweldig vergroot, Fysieke emigratie is niet
langer de enige mogelijkheid om zich aan de greep
van de nationale overheid en de nationale fiscus ,te
onttrekken. De internationalisering van persoonlijke
belangen is voor vele mensen een feit - hun huis,
buitenverblijf, bedrijf, bankrekeningen, beleggingen
bevinden zich meer en meer in verschillende landen.
Zo kunnen de burgers in belangrijke mate ertoe over-
gaan te kiezen door welke wetgeving bepaalde delen
van hun vermogen en aspecten van hun leven zouden
geregeerd worden. Dat alle Europese landen een hoge
fiscaliteit en een hoge regeldichtheid kennen is min-
der relevant dan het feit dat de structuren van die fis-
cale en reguleringssystemen grote Verschillen verto-
nen - verschillen die groot genoeg zijn om een rol te
spelen in de individuele besluitvorming met betrek-
king tot kwesties als waar wonen, waar sparen, waar
kopen, waar verkopen, waar produceren. Die keuze-
vrijheid is juist wat de kracht uitmaakt van de natuur-
lijke, spontane ordening van de samenleving, aange-
zien zij een permanente, vrijwel geruisloze stroom van
kleine, marginale aanpassingen aan veranderende
omstandigheden op gang brengt die de meeste men-
sen in staat stelt zich voor de grootste calamiteiten te
behoeden.Terwijlhetliedje"Vluchtenkannietmeer?'
de hitlijsten haalde, ontdekten meer en meer mensen
dat vluchten alsmaar goedkoper werd. En omdat de
mensen de neiging hebben te vluchten naar betere
oorden, is het algemene effect van die grotere mobi-
liteit een grotere en meer stabiele welvaart.

De overheden daarentegen bleven gevangen binnen
hun eigen grenzen. De economische integratie volgt
de logica van de markt, van de spontane ordening van
de samenleving, niet die van het overheidsoptreden.
Zij is geen door de o verheid beheersbaar proces, in-
tegendeel een proces dat depositie van de overheid
ondermijnt. De internationalisering yan de samenle-
ving bracht met name de fiscale positie van de natio-



nale overheden in het gedrang: 'mobiliteit van de
burgers' vertaalt zich snel in termen als
'kapitaal vlucht', 'braindrain', 'emigratie'. De fiscale
implicaties zijn duidelijk. Uiteindelijk kan de over-
heid alleen mensen belasten, en dan alleen voorzover
zij die in haarmachtheéft Maar mobiele burgers hééft
de overheid niet in haar macht: zij kan alleen diegenen
belasten diezichbij haar liever ophouden dan bij andere
overheden. Vandaarhetzeermerkwaardige verschijn-
sel van de fiscale concurrentie onder de staten: het
aantrekken van kapitaal, en van mensen, werd een
belangrijk gegeven in de politiek. Het politieke en
fiscale regime moest zo mogelijk aantrekkelijker zijn
dan dat van andere landen. Dat is nu de dwingende
randvoorwaarde waaraan elk nationaal beleid moet
voldoen. Waar de samenleving de beknelling van de
staat ontgroeitdwingtzij hem totmensvriendelijkheid.

In deze ontwikkeling ziet men een belangrijke breuk
met het verleden. Het territorialiteitsbeginsel is een
van de essentiële kenmerken van de staat zoals die
sedert de zestiende eeuw gegroeid is: de staat is ter-
ritoriaal georganiseerd, hij oefent het soevereine ge-
zag uit over een grondgebied en de bewoners ervan.
De fiscale macht van de staat is traditioneel een bij
uitstek territoriaal gelimiteerde macht. Dat feit is
verbonden met het historische belang van het land als
de primaire economische factor. Land, grond, is per
definitie onroerend: hè t kan niet vluchten, Zolang het
land de voornaamste bron van welvaart was, was
degene die het land controleert bij machte zich de
opbrengst ervan toe te eigenen. De rijke was traditio-
neel veel meer de gijzelaar van de macht dan de arme
die zijn hele hebben en houden gemakkelijk op zijn
rug naar andere oorden kon dragen. De eerste indus-
triële revolutie veranderde daar weinig aan: de zware
industrie isbijna even onroerend als het land zelf. Eens
de gebouwen gebouwd zijn kan men de installaties
niet meer verplaatsen, en ook niet meer verlaten dan
ten koste van zware verliezen. De welvaartstoename
die de industriële revolutie op gang bracht kon dan
ook vrij gemakkelijk door de lokale heersers of over-
heden geaccapareërd worden. Onroerend kapitaal is
letterlijk "a sitting duck" - overigens niet alleen voor
de overheid, maar ook voor politiek georganiseerde
groepen. En met dat onroerende kapitaal zijn ook de
mensen die er werken gemakkelijk door de fiscus te
grijpen. De klassiek fabriek is de grondstof waaruit
het nu zo vertrouwde gebouw van de hedendaagse

welvaartsstaat met zijn vele, nog nauwelijks te trace-
ren, 'herverdelingsmechanismen' is opgetrokken.

Nieuwe en snelle bouwtechnieken met goedkoper en
lichter materiaal, meer compacte machines, beter
georganiseerde, veelzijdiger transport- en communi-
catie-technieken hebben ondertussen hun intrede ge-
daan, Het belang van het onroerende kapitaal en van
de lokatie vari de produktieplaats is sterk afgenohieh
in verhouding tot het belang van meer mobiele, min-
der grijpbare, minder meetbare factoren als kennis,
informatie, persoonlijke vaardigheden. In elk geval is
hetnu gemakkelijkerproduktie-eenheden snel en over
grote afstanden te verplaatsen en te verspreiden, met
alle gevolgen vandien voor de fiscale macht van de
staat. Aan de groei van de staat bleken inderdaad gren-
zen te zijn. Ook de nationaal georganiseerde pressie-
groepen, die zich vooral bezighielden met het her-
verdelen van de fiscale koek, moesten met de nieuwe
ontwikkelingen leren leven.

i
EUROPA ALS POLITIEK KARTEL

Kon de staat-fiscus zich er ooit mee tevreden stellen
het land af te grazen, nu is hij aangewezen op de ach-
tervolging. Daarbij stuit hij onvermijdelijk op zijn
eigen staatsgrenzen, die immers ook de grenzen zijn
van andere staten. In dit licht beschouwd is het vopr
de staat van imperatief belang zijn eigen grenzen te
kunnen overschrijden en zijn fiscale arm ver daarbui-
ten uit te strekken. De traditionele manier om dat te
doen is de oorlogvoering. Op veleplaatsen in de wereld
mag men ook verwachten dat dat de reactie van de
overheden zal zijn op de toenemende mobiliteit van
de burgers en de daaruit voortvloeiende verschuivin-
gen van de economische activiteit. Maar in Europa
ligt een andere weg open, die van de internationale
(lees: intérgoevernementele) samenwerking of
kartelvorming. Een dergelijk kartel kan erop gericht
zijn de fiscale en politieke posities van de leden veilig
te stellen, door een deel van hun bevoegdheden over
te dragen aan een "supra-nationale" overheid die niet
gebonden is aan de landsgrenzen maar wel gecontro-
leerd wordt door, en alleszins nauw samenwerkt met,
de nationale overheden. De supra-nationale overheid
zou dan volgens vastgelegde regels de competitieve



druk op de deelnemende staten kunnen wegnemen,
zonder te raken aan de internationalisering van de
samenleving en van het economisch verkeer in het
bijzonder. De sleutel tot een dergelijk kartel is poli-
tieke coördinatie, d.w.z. het coördineren van het be-
leid van de verschillende staten, zo dat wat de ene staat
doet niet langer risico's schept voor de andere staten.
Aanvullend kunnen herverdelingsmechanismen wor-
den gecreëerd in de vorm van gedifferentieerde en
compensatoire stelsels van uitkeringen uit en bijdra-
gen aan de gemeenschappelijke supra-nationale kas.

Het is een interessante hypothese, de idee van kartel-
vorming in verband te brengen met de harmonisatie-
gedachte die zo sterk in de belangstelling stond in de
merkwaardigeperiodena 1985, toen "Europa"nalange
jaren van stagnatie een onverwachte en buitengewone
vitaliteit ten toon begon te spreiden. De harmonisatie-
gedachte wordt niet gedragen door enige economi-
sche logica. Zoals hierboven al opgemerkt zijn juist
de verschillen in de politieke en fiscale regimes van
de verschillende landen interessant omdat zij gediffe-
rentieerde keuze-mogelijkheden scheppen:die voor
verschillende mensen in verschillende omstandighe-
den relevant kunnen zijn. Aannemende dat fiscale
systemen welvaartsbevorderende effecten hebben,
kunnen we verwachten dat verschillende mensen de
verschillende pakketten van met fiscale middelen ter
beschikking gestelde goederen en diensten ook ver-
schillend zullen waarderen. De mogelijkheid voor de
burgers te kiezen onder verschillende fiscale regimes
(met een verschillende mix van private en collectieve
goederen bijvoorbeeld) werkt dan positief uitvopr het
algemene welvaartsniveau. De economische integra-
tie, voortgestuwd zowel door technologische ontwik-
kelingen als door de instelling van de gemeenschap-
pelijke markt, dwingt de overheden tot een economi-
sche kosten/baten-analyse, aangezien zij nu meer dan
ooit tevoren rekening moeten houden met het verlies
van belastingbetalende klanten. De harmonisatie-ge-
dachte, en meer in het algemeen de idee van interna-
tionale beleidscoördinatie, doorkruistdieevolutiedoor
de burgers het signaal te geven dat zij toch overal
dezelfde situatie zullen vinden, en dat emigreren bij-
gevolg zinloos is.

Dezelfde politieke logica kan men terugvinden in de
idee van de "eneEuropese munt". Hetgeldmonopolïe
van de overheid is voor haar een niet onaanzienlijke
bron van inkomsten. Door de internationalisering van

het economische verkeer, de toegenomen financiële
mobiliteit van de burgers, en de mogelijkheid con-
tractueel de eenheid van het betaalmiddel te specifi-
ceren hebben de nationale overheden echter een gropt
deel van de controle over de vraag naar het door hen
uitgegeven geld verloren. Zij kunnen dat Verlies com-
penseren door over te schakelen op eenEuropesë munt
waarvan zij de opbrengst onder elkaar verdelen,' vol-
gens een politieke verdeelsleutel. Voordeburgers staan
tegenover de kosten van het wisselen van geld, waar-
over men zoveel drukte maakt, de voordelen van een
ruim aanbod van betaalmiddelen met hun vele ver-
schillende eigenschappen, waardoor zij een zekere
bescherming hebben tegen monetaire avonturen van
de nationale monetaire autoriteiten. Die bescherming
gaat verloren wanneer men overschakelt op een en-
kele munt.

TOT SLOT ,

Het is, per slotsom, niet paradoxaal dat de aanvaar-
ding van deEuropese gemeenschappelijke markt geen
aanvaarding impliceert van een verdergaande politieke
eenmaking. Het staatsdenken, dat die implicatie wel
ziet, mag dan wel een lange traditie en een grote in-
vloed hebben; het berust op een radicale en onwaar-
schijnlijke visie op mens en samenleving. De gemeen-
schappelijke markt vergt niet meer dan instellingen
die het vrij verkeer van goederen, kapitalen en perso-
nen waarborgen. Daarvoor is geen Europese overheid
of wetgevernodig. Politieke eenmaking, daarentegen,
suggereert precies wel de creatie van een Europese
overheid, en daarmee ook van een
grensoverschrijdende macht diedeburgers de bescher-
ming ontneemt die grenzen bieden tegen de nationale
overheden. Tegelijkertij d zuilen vele mensen ook wel
het gevoel hebben, dat de huidige impulsen achter de
een-makingsprocessen niets meer te maken hebben
het vredesidealisme dat het gehele gebeuren aanvan-
kelijk toch met het aura van de onverdacht goede in-
tenties omringde.



DE EG-HANDELSPOLITIEK:
vesting of open deur?
Dr.FrankNaert(Knokke, 1957) behaaldezijndoc-
toraat in de economische wetenschappen in 1987
aandeRijksuniversiteit Gent. Hij is verbondenals
hoogleraar aan de Erasmushogeschopl te Brussel
voor de vakken 'Internationale Economie', 'Eco-
nomie van de Europese Integratie' en 'Financiële
Economie'. Hij is co-auteur (samen met M. de
Clercq) van'Depplitieke markt'(Kluwer,1986) en
schrijver van 'De uitgeperste democratie. Lobby's
in actie" (Davidsfonds,1992).

1. Inleiding

De Uruguay-ronde is aan afronding toe. Eind 1992
kwam er een duur bevochten overeenkomst tot stand
tussen de EG en de VS aangaande de landbouw-pro-
blematiek., Deze overeenkomst is de sluitpin in de
multilaterale, handelsonderhandelingen die al sinds
1986aan de gang zijn.Errestalleennoghetlandbouw-
dossier en de overige 13 onderhandelingspunten in de
juiste juridische vormen te gieten om de kroon op het
werk te zetten.

In dit artikel wensen wij de positie hierin van de EG
te beschouwen. Vooral in het landbouwdossier krijgt
men sterk de indruk dat de EG als de zondebok wordt
aangezien, die door een obstinate weigering om de
marktkrachten iets meer te laten spelen een
handelsakkoord stelselmatig hypothekeert. Niet alleen
in de landbouw trouwens rijst er kritiek t.a.v. de EG.
Andere symptomen zijn het schijnbaar toenemend
beroep van de EG op antidumping-maatregelen en de
muren die opgeworpen worden tegen de invoer van
vooral landbouwprodukten uit voormalige
Oostbloklanden.

De vraag kan dus gesteld worden in hoeverre de EG
als handelsblok bereid is mee te spelen in het spel van
een vrije wereldhandel. Is er derhalve geen spanning
te bespeuren tussen de interne vrijhandelspositie zo-
als gepropageerd in de eenheidsmarkt en de externe
handelspolitiek die volgens bepaalde bronnen nogal
protectionistisch is?

Deze bijdrage is als volgt gestructureerd. Eerst volgt
een introductie tot de feiten van de extra-EG-handel
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en de principes van het EG-handelsbeleid. Daarna
worden de 'brandhaarden' besproken. Twee invals-
hoeken zijn daarbij mogelijk. Men kan ofwelde tocus
richten op de produkten (landbouw, auto's, staal, tex-
tiel,...) of men kan een geografisch criterium gebrui-
ken. Wij zullen hierop ditlaatste criterium een beroep
doen : achtereenvolgens komen aanboddeEuropeb
Vrijhandelsassociatie(EVA),deOosteuropeselanaen,
deVeremgdeStatenJapanendeminderontwiKKe
landen. Tenslottebesteden wij nog enigeaandacni
de problematiek van de regionale handelsbloKKe"
hun verhouding tot het GATT-systeem van v/erew
wijde vrijhandel.

2. Het Gemeenschappelijk handelsbeleid
grootste in- en uitvoerder jaj

handel tussen teEG-lanöene
De EG is 's werelds
goederen, Alsmende hande
rekent was de EG in 1989 goed voor 38 % v»
wereldhandel in goederen. Zonder de
communautaire handel is dat aandeel 20 %•



. De belangrijkste handelspartners zijn de EVA (9,9 %
van de in voer en 10,9 % van de uitvoer), de Verenigde
Staten (6,9 % invoer, 8,7 uitvoer) en Japan (4,4 % invoer
en 1,7 % uitvoer).

Een gemeenschappelijk handelsbeleid is noodzake-
lijk door de essentie van de eenheidsmarkt die o.a. een
douaneunie impliceert (McAleese, 1990). Er is dus
een gemeenschappelijk buitentarief. Daarenboven
wordt door een gemeenschappelijk beleid de onder-
handelingsmacht van de lidstaten t.a.v. de buitenwe-
reld een stuk groter.

In artikel 113 van het Verdrag van Rome wordt ge-
steld dat het handelsbeleid op basis van uniforme
principes moet gevoerd worden, vooral m.b;t. de ver-
andering in tarieven, het afsluiten van handelsover-
eenkomsten, de liberalisering van het exportbeleid en
anü-dumping en countervailing duties (McAleese,
1990). Voor deze materie is een meerderheid in de
ministerraad voldoende. Hetbeleidwor<Jtgevoerddöor
de Commissie waaraan door de ministerraad een
mandaat werdgegeven. De voornaamste instrumenten
van het beleid zijn het afsluiten van regionale han-
dels-en samenwerkingsakkoorden, het gemeenschap-
pelijk buitentarief en de tariefpreferentïes voor min-
der ontwikkelde landen.

3. DeEVA-landen

De EVA is de belangrijkste handelspartner van de EG,

Van de EVA maken momenteel deel uit Finland,
Liechtenstein, Noorwegen, Oostenrijk, IJsland, Zwe-
den en Zwitserland.

Sinds 1974 heeft de EG met de EVA-landen een
vrijhandelsovereenkomst voor industriële produkten.
Eind 1983 werden alle overblijvende heffingen op de
betreffende handel opgeheven, maar de douanecon-
trole aan de grenzen bleef bestaan.

De doelstelling is sinds 1989 geworden het creëren
van een Europese Economische Ruimte met 18 lan-
den. Binnen deze ruimte zullen vanaf 1993 de vier
vrijheden moeten gelden: vrij verkeer van goederen,
diensten, personen enkapitaal (TheEconomist, 1992).
Dit objectief wordt doorkruist door de pogingen van
individuele EV A-landen om als lidstaat in de EG
aanvaard té worden.

Op zuiver handelsvlak zijn hier weinig problemen.
De voornaamste redenen hiervoor zijn het uit de ak-

koorden houden van landbouwprodukten en het over-
wicht in de handelsbetrekkingen van de EG, dat trou-
wens een handelssurplus heeft vis-a-vis de EVA,

Wat betreft de landbouwprodukten moet gezegd dat
de meeste EV A-landen een nog grotere protectie
voeren dan de EG met haar Gemeenschappelijke
Landböuwpolitiek. Daar waar de transfers van
belastingbetalers en consumenten in 1991 voor de EG
$ 409 per hoofd van de bevolking bedroegen, kwam
Finland aan $1137, Noorwegen aan $ 987, Zwitser-
land aan $ 925, Oostenrijk aan $ 524 en Zweden aan
$416 (TheEconomist, 1992). Het gevolgisdater heel
weinig handel is in landbouwprodukten tussen de twee
blokken en dus weinig aanleiding tot problemen.

Er is tevens sprake van een groot overwicht van de
EG- Waar de handel met de EG voor de EVA enorm
belangrijk is - bijna 60 % van EVA-ëxport en -import
is met de EG -, is dit omgekeerd niet het geval - het
corresponderende cijfer is daar ongeveer 10 %> (Van
Meerhaeghe, 1992). Bovendien is de interne EVA-
handel gering in verhouding tot de handel met de EG.
Dat maakt dat de EV A-landen te beschouwen zijn als
het kleine broertje tegenover de grote EG.

4. De voormalige Oostbloklanden

De politieke en economische hervormingen in het
voormalige Oostblok hebben uiteraard ook gevolgen
voor de handelsrelaties met de EG. Waar deze landen
vroeger gericht waren op de staatshandel met elkaar
en met de Sovjet-Unie, komt er nu een opening naar
West-Europa. In landen zoals Polen, Hongarije,
Tsechoslovakije en Roemenië bedroeg in 1987 de
handel met de EG rond de 20 %. In 1991 haalt Polen
de 55 %, Hongarije 40 % en Tsechoslovakije 35 %.

Deze drie laatste landen, die begin 1991 in Visegrad
een pact afsloten, ambiëren op termijn een toetreding
tot de EG. Deze houdt voorlopig de boot nog wat af.
Wel werden op 16 december 1991 met deze landen de
'Europa-overeenkomsten' ondertekend (CEG, 1992).
Behalve de geleidelijke (maximum tien jaar), invoe-
ring van een vrijhandelszone, voorzien deze overr
eenkomsten in bepalingen m.b.t. commerciële, eco-
nomische en financiële samenwerking.

< ! ' '

Het vrijmaken van de handelsrelaties geldt evenwel
opnieuwnietde landbouwprodukten, waaryoorde EG
hoge muren blijft optrekken. Zo kan b.v. Hongaars
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rundsvlees slechts mondjesmaat de EG binnen (The
Economist, 1992),

Voor de industriële produkten wordt de handel gedo-
mineerd dóór strenge oorsprongregels en quota (cf.
textiel), die slechts geleidelijk afgebouwd worden. In
de sector staal werd met een aantal Oosteuropese lan-
den een regeling getroffen die neerkwam op een vrij-
willige exportbeperking vanwege deze landen. In
november 1992 legde de Commissienog antidumping-
heffingen op tussen 11 % en 30 % voor staal uit Hon-
garije, Polen, Tsjechië, Slovakije en Kroatië (De Stan-
daard, 1992).

Opmerkelijk is dat deze voormalige centraal geleide
economieën momenteel een liberaler handelsregime
hebben dan de EG.

Dehandelmetdeze landen is vooralsndgrelatief onbe-
langrijk voor de EG. Gegeven de geografische nabij-
heid en de verderschrijdende liberalisering mag men
op dat terrein evenwel een sterke uitbreiding van de
betrekkingen verwachten. Door de nog altijd relatief
lage kosten in deze landen zal dit waarschijnlijk niet
altijd zonder slag of stoot gepaard gaan.

5. De Verenigde Staten

Het meeste aandacht gaat in de media naar de relaties
met de VS, hoewel deze handel minder dan 10 % van
EG-handel betreft en hoewel de probleemmateries
daarvan slechts een miniem aandeel uitmaken. In
absolute cijfers ging het in 1991 om een EG-uitvoer
van 86 mrd $ en een invoer van 103 mrd $. Er bestaat
een EG-deficit sinds 1988. Tussen 1984 en 1987 was
er een overschot voor de EG, daarvoor systematisch
een tekort.

Er zijn verschillende probleemdomeinen.

In de sector staal werden de moeilijkheden aanvanke-
lijk veroorzaakt door de herstructurering van de EG-
industrie in de jaren zeventig, die gepaard ging met
subsidiëring. De VS beschuldigden de EG van dumping
(De Clercq & Naert, 1985).

!

Nadat van 1982 tot 1992de uitvoer van staal uitde EG
naarde VS 'vrijwillig' beperkt werd, gaathetmomen-
teel met de staalindustrie opnieuw de verkeerde kant
op. Deze sector is sterk conjunctuurgevoelig, terwijl
er op lange termijn nog weinig groei te verwachten
valt. De overcapaciteit situeert zich voor een groot
stuk in de EG, terwijl de VS netto-invoerder zijn

(Broeders, 1992). De Amerikaanse staalproducenten
zijn nu bevreesd dat de Europeanen hun overschotten
op hun markt zullen dumpen. Dat heeft al aanleiding
gegeven tot aanklachten en zelfs tot invoerheffingen
op staal uit de EG, dit in verhouding tot het aandeel
van de staatssteun in de produktiekosten.

Een ander teer punt is het Airbusproject. De Ameri-
kanen betwisten de leefbaarheid van Airbus, dat grote
passagiersvliegtuigen produceert, zonder (impliciete
of expliciete) overheidssubsidiëring. De Amerikaanse
onderneming Boeing die actief is op dezelfde markt
is het grootste slachtoffer van de overheidssteun (The
Economist, 1990).

Een gekende bron van problemen is de landbouw- Het
voortdurend afkalven van het VS-aandeel in de we-
reldmarkt wordt door hen toegeschreven aan de EG-
landbouwsubsidies.

Hetbetrefteen oud zeer. In 1963 waser al een 'kippen-
oorlog', tussen 1976 en 1979 werd de 'kalkoenoorlog'
uitgevochten. De toetreding van Spanje en Portugal in
1986 gaf eveneens aanleiding tot een conflict: de VS
vreesden handelsafwijking als gevolg van de verrui-
ming van de Gemeenschappelijke landbouwpolitiek.
Vers in het geheugen ligt nog de 'hormonenoorlog'
uit 1988.

l

Vandaag worstelen beide blokken over dereductie van
de landbouwsubsidies in de Uruguay-ronde.
Buitenkijfstaatdatbeideblokkenhunlandbouwsterk
subsidiëren. De transfers van. belastingbetalers en
consumenten naar de landbouw bedroegen in 1991 in
de VS 318 $ per hoofd van de bevolking, tegenover
409$ in de EG.

Het probleem is dat de manier van subsidiëren sterk
verschilt. Het EG-systeem garandeert hogere dan de
wereldprijzen aan haar boeren. Een stuk van de daar-
uit voortvloeiende overproduktie wordt op de wereld-
markt afgezetmet behulp van subsidies (de zgn. land-
bouwrestituties). Terzelfdertijd worden landbouwpro-
dukten van buiten de EG belast met invoerheffingen
totdat ze de hoge EG-prijs bereikt hebben (Bois
d'Enghien, 1992).

In de VS geeft men de landbouwers inkomenssupple-
menten. De buitenlandse producenten krijgen op de
Amerikaanse markt af te rekenen met non-tarifaire
belemmeringen zoals quota's (Jurenas, 1992).
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De twee partijen zijn voornamelijk nader tot elkaar
gekomen door de budgettaire problemen van de Ge-
meenschap. Deze hebben de EG er immers toe ge*
noodzaakt de EG-prijzen dichter te laten aansluiten
bij de wereldmarktprijzen, waardoor de subsidiëring
automatisch ook vermindert. Verder zal de EG ook
een grotere toevlucht nemen tot inkomenscompensatie
i.p.v. rechtstreekse prijssubsidiëring.

6. Japan

In de relaties met Japan ligt het zwaartepunt in het
grote tekort van de EG met dat land. De Japanse markt
wordt door westerse bedrijven als erg gesloten erva-
ren. De moeilijke toegankelijkheid van het
distributiesysteem wordt dikwijls beschouwd als een
vorm van verdoken protectie, D.m.v, export-
stimulerende programma' s waaraan zowel de EG als
Japan meewerken probeert men daar iets aan de ver^
anderen.

Aan de invoerzijde zijn de probleemsectoren vooral
de electronica en ;de automobielindustrie. In de
electronica zwaaienEuropese fabricanten dikwijls met
het verwijtdat de Japanners aan dumping doen Jn heel
wat gevallen reageert de EG met anti-dumpinghef-
Fmgeri.

In de autosector beperken sommigeEG-landen (Frank-
rijk, Italië,...) de Japanse import door 'vrijwillige' ex-
portbeperkingen. De Japanners proberen deze steeds
meer te omzeilen door inEuropafabrieken te bouwen.
Medio 1991 bereikten de EG en Japan een akkoord
over de vrijmaking van de Japanse invoer in de EG
(CÊG, 1992). Er is evenwel in een overgangsperiode
voorzien van 1993 tot 1999 waarin de Japanse
constructeurs hun aandeel op de Europese markt tot
15 % mogen opdrijven (de omzet van de transplants
niet inbegrepen).

7. Dem.o.l.

De relaties met de minder ontwikkelde landen worden
gedomineerd door een massa afzonderlijke overeen-
komsten. Debelangrijkste hiervan is de Conventie van
Lomé (cf. infra).

Tegenover deze landen wordt meestal de politiek
gevoerd van de 'Generalized System of Preferences'.
Dit systeem houdt in dat er voor beperkte hoeveelhe-
den van industriële produkten tariefvrije invoer mo-
gelijk wordt. Deze beperkte hoeveelheden worden per

land en per produkt vastgelegd. Er bestaan ongeveer
40 000 bilaterale quota's van deze aard (McAleese,
1990).

De Conventie van Lomé

Hetgaathierbij om een samenwerkingsovereenkomst
tussen de EG en de meeste ex-kolonies van haar lid-
staten (de Aziatische nieuw geïndustrialiseerde ïan-
den maken er geen deel van uit). ACP staat daarbij
voor de landen uit Afrika, de Caraïben en de Stille
Oceaan.

De Lomé-Conventie heeft een voorgeschiedenis die
teruggaat tot de oprichting van de EEG (McAleese,
1990). Als tegemoetkoming aan Frankrijk werd in het
Verdrag van Rome voorzien dat de steun aan de ko-
lonies (die vooral Frans waren) voor een stuk door de
EEG zou overgenomen worden. Dit leidde tot'de
oprichting van het Europees Ontwikkelingsfonds en
het verlenen van leningen via de Europese
Investeringsbank. Bovendien werd in het verdrag
gestipuleerd dat deze kolonies vrij van heffingen
mochten invoeren in de EG, terwijl ze zelf
invoerrechten mochten heffen om inkomsten te gene-
reren. Tussen de lidstaten mocht daarbij evenwel niet
gediscrimineerd worden.

Toen in de jaren zestig dé meeste kolonies onafhan-
kelijk werden, goot men één en ander in een nieuwe
overeenkomst, de zgn. Conventie van Yaoundé.

In de jaren zeventig waren de uitgangspunten dras-
tisch gewijzigd. De minder ontwikkelde landen had-
den veel aan assertiviteit gewonnen o.mj door het
voorbeeld van OPEC. Zij eisten de verwezenlijking
van een Nieuwe Internationale Economische Orde die
moest neerkomen op een gevoelige herverdeling vaii
Noord naar Zuid. Over het algemeen was er in die
periode op wereldvlak een grote belangstelling voor
de ontwikkelingsproblematiek. Bovendien waren er
door de toetreding van het Verenigd Koninkrijk heel
wat ex-kolonies bijgekomen.

Al deze elementen zorgden ervoor dat de Conventie
van Yaoundé niet langer voldeed. Een nieuwe aanpak
was noodzakelijk en die kwam er met de Conventie
van Lomé. Ze werd getekend in 1975 (Lomé I), en
verlengd in 1979 (Lomé II) en in 1984 (Lomé Hl).
Lomé IV ging van start op l september 199^1, nadat
alle lidstaten het verdrag hadden geratificeerd (CEG,
1992).
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De Conventie van Lomé steunt op twee benen: 'aid'
en 'trade' • Hier interessert ons vooral het gedeelte dat
met handel te maken heeft.

Te paard op aid en trade zitten de systemen STABEX
en S YSMIN. Het gaat om hulp bij de handel. Als uit-
gangspunt gold hier de vaststelling dat veel ACP-lan-
den voor hun export afhankelijk zijn van l of enkele
produkten, meestal grondstoffen, Ze komen daarbij
op de wereldmarkt in concurrentie met andere aan-
bieders. Door de korte termijninelasticiteit van het
aanbod en de conjunctuurgevoeligheid van de vraag
in het westen kunnen zich op deze markten sterke
prijsvariaties voordoen. Als gevolg daarvan schom-
melen ook de uitvoeropbrengsten erg sterk.

In Lomé I werden 29 landbouwprodukten opgesomd
(ondertussen zijn heter 48) die voor compensatie onder
STABEX in aanmerking kwamen : aardnoten, ge-
droogde en verse bananen, palmolie, cacaobonen,
vanille, koffie,... Er wprdt compensatie gegeven van
zodra de opbrengsten van produkten die meer dan 6 %
van de totale exportopbrengsten bedragen met min-
stens 6 % naar omlaag vallen. Deze compensatie slaat
enkel op de uitvoer naar de EG. De fondsen daarvoor
komen uit het Europees Ontwikkelingsfonds. Onder
Lomé I konden die gelden door de ACP-landen vrij
besteed worden : ze kwamen meestal terecht in het
algemene budget. Sinds Lomé III mogen ze enkel
gebruiktworden in desectorzelf of voor diversificatie
in andere sectoren.

t i
In Lomé II werd dan SYSMIN opgericht. Dit stelsel
is gericht op mineralen (koper, bauxiet, tin, fosfaat,..,)
Het grote verschil met STABEX is hier dat het sys-
teem gericht is niet op de exportopbrengststabilisatie,
maar op het op peil houden van de exportcapaciteit,
m.a.w. op het onderhoud van de mijnen. Dehulp wordt
hier door de Commissie gedetermineerd.

Als voordeel voor de EG geldt bij beide systemen dat
ze de bevoorrading van de betrokken produkten zo-
veel mogelijk garanderen.

Voor het stuk handel geldt de vrije toegang van de
ACP-landen tot de EG-markt en de mogelijkheid om
omgekeerd invoerrechten te heffen! Niettemin heeft
dit het aandeel van de ACP-landen in de EG-import
niet kunnen verhogen. Een aantal redenen zijn daar-
voor aan te halen. In de eerste plaats exporteren de
ACP-landen vooral grondstoffen. Deze zijn evenwel
ook voor ander ontwikkelingslanden meestal vrij van
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invoerheffingen. Ongeveer twee derden van de ACP-
invoer in de EG zou anders ook heffingsvrij kunnen
binnenkomen. In de tweede plaats maakt de Conven-
tieeen uitzondering voor produkten die onder het Ge-
meenschappelijk Landbouwbeleid vallen. Ten derde
worden er voor industriële produkten zeer strenge
oorsprongregels gehanteerd. Ten vierde moet gewe-
zen worden op het bestaan van het GSP-sySteem
waardoor ook ander minder ontwikkelde landen voor
beperkte hoeveelheden zonder invoerheffingen met
hun produkten óp de EG-markt terecht kunnen.

8. Regionale handelsblokken en het GATT

Het Gatt is o.a. gebaseerd op het principe van de niet-
discriminatie: handelsvoordelen die door een lidstaat
aan één andere lidstaat gegeven worden, moeten aan
alle lidstaten toegestaan worden. Op die manier be-
oogt men een wereldwijd systeem van vrije handel.

Eigenlijk vormt de EG een uitzondering op dit prin-
cipe. De vrijhandel van de eenheidsmarkt geldt im-
mersmaar voor deEG-lidstaten, terwijl de rest van de
wereld tegen de protectie aan de EG-buitengrenzen
aankijkt.

Het Gatt heef t dit soort van regionale handelsblokken
altijd gedoogd, op - de weinig geteste - voorwaarde
dat de tarieven aan de buitengrenzen niet hoger zijn
dan de gemiddelde tarieven voor de totstandkoming
van de overeenkomst.
Hoewel het meest belangrijke, is de EG niet het enige
voorbeeld van dergelijke overeenkomsten. Men telde
ermedio 1992minstens 23 die 119 landen omspanden
en die goed waren voor 82 % van de wereldhandel
(Fieleke, 1992). De vorming in 1992 van de NAFTA,
de Noordamerikaanse Vrijhandelsassociatie, met
Canada, Mexico en de Verenigde Staten, is veelbete-
kenend voor het aanslaande idee van een regionale
handelsovereenkomst.

Hetprobleem is hetgevaar voor zgn. handelsafwijking.
Daarmee wordt bedoeld de situatie waarbij de leden
van een handelsblok zich bij elkaar gaan bevoorraden
i.p.v. bij niet-leden, die door de tolmuur rond het
handelsblok hun comparatieve voordelen nietkunnen
realiseren. Als voorbeeld wordt dikwijls het EG-
landbouwbeleid gesteld.

Hoewel er historisch bekeken op het vlak van de niet-
landbouwprodukten weinig sprake is geweest van



handelsafwijking, heerst toch de vrees bij handels-
partners zoals Japan en de VS dat de eenheidsmarkt
van 1993 een 'fortress Europe' zal creëren die hun
belangen weinig goed zal doen.

9. Conclusie

Globaal bekeken kan men stellen dat het EG-
handelsbeleid gebaseerd is op het principe van de
vrijhandel. In de praktijk blijkt evenwel dat de veel-
heid van bilaterale overeenkomsten, de ingewik-
keldheid en de ondoorzichtigheid van het gevoerde
beleid leiden tot een aantasting van dit principe.

Men kan stellen dat het principe geaccommodeerd
wordt aan de wensen en belangen van concrete eco-
nomische sectoren. In sommige gevallen is dit zeer
duidelijk: landbouw, textiel, staal. In andere gebeurt
het minder opvallend (cf. electronica).

In dit opzicht verschilt hetEG-handelsbeleid weinig
van watb. v. in de VS gebeurt: het lange termijn belang
van de consument wordt principieel op de eerste plaats
gezet, maar moet dikwijls wijken voor de even reële
korte termijn belangen van kapitaal en arbeid.

De uitkomst van deze voortdurende tweestrijd tussen
vrijhandel en protectie wordt injniet geringe mate
beïnvloed door de stand van de conjunctuur. In de
huidige situatie met een toenemende werkloosheid
doorheen gans Europa en weinig hoopgevende
groeivooruitzichten mag men zich verwachten aan
toenemende protectionistische druk. Dé voornaam-
ste hoop op tégengewicht komt van het afsluiten van
de Uruguay-ronde. De voornaamste hindernis - de
landbouwdiscussie tussen EG en VS - lijkt genomen
te zijn, maar de weg blijft bezaaid met verraderlijke
putten.

Het is dus moeilijk om optimistisch te zijn over de
verdere ontwikkeling van de EG-handelspolitiek.
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EEN VRIJ VERENIGD EUROPA.
Eenwording en federalisme. Thom Holtérman

Thom Holtérman is universitair hoofddocent staats-
en bestuursrecht in de Juridische Faculteit van de
Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij publiceerde
een aantal boeken op het vlak van het staats- en be-
stuursrecht, waaronder 'Vreemdelingenrecht, Toela-
ting en Verblijf van vreemdelingen in Neder-
land'(Zwolle 1993, 3de druk) en 'Argumentatieve
willekeur en de beoefening van de staatsrecht-
wetenschap' (Zwolle 1988), alsmede op het vlak van
het anarchisme zoals 'Anarchistische staatsop-vatting,
een paradox ?'(Deventer,, 1980). .

Hij promoveerde op het onderwerp Recht en Politieke
Organisatie, waarin opvattingen van een aantalrechts-
geleerde auteurs worden geconfronteerd met opvat-
tingen van een aantal anarchistische auteurs; in plaats
van divergentie tussen de opvattingen van beide
auteursgroepen is opmerkelijk dat juist een conver-
gentie is te construeren (een handelsuitgave van het
proefschrift verscheen onder de titel 'Recht en Poli-
tieke organisatie', bij Tjeenk Willink, Zwolle 1986).

Thom Holterman is sinds jaren redacteur van het anar-
chistische tijdschrift De As. Onderstaand artikel ver-
scheen reeds in de publicatie De Vrije Sqcialiste, een
(voorlopig) eenmalige uitgave van Lekker Fris, een
anarchistische groepering.

De redactie

Europese eenwording hoeft niet verkeerd te zijn, het
is maar op wat voor basis die eenwording tot stand
komt. Voor een federatie van gemeenten die zich in
Europees verbandorganiseren zouden anarchisten zich
niet hoeven te schamen.

In het Landelijk Anarchistisch Samenwerkingsverband
(LAS) is het thema 'actueel anarchisme' aan de orde
geweest. Daarbij zijn een aantal stellingen gepresen-
teerd. Een daarvan speelt in dit artikel een rol: de stel-
ling dat het anarchisme een rationele politieke theorie
is. Daar ga ik van uit. Het doet me dan ook plezier deze
stelling hier te kunnen 'inkleuren'. Ik doe dit aan de
hand van een toelichting op het idee van het federa-
lisme. In dit geval is het tevens mogelijk om aan te

sluiten bij het actuele politieke debat o ver de toekom-
stige staatkundige inrichting van Europa.

Al enkele jaren wordt het publiek voorgehouden dat
Europa in 1993 er aankomt. In anarchistische kringen
betreft het hier in zekere zin een besmet onderwerp.
Dit komt mede vanwege de eenzijdige economische
inslag, die de discussie omtrent dit onderwerp heeft en
dat door kapitalistisch denken wprdt gedomineerd.
Deze inslag onderdrukt het ecologische denken en
verspert de weg naar sociale verandering. Anarchis-
ten staan in deze kritiek echter niet alleen. Dat geldt
ook voor de ideeën omtrent de wenselijke politieke
organisatie van het nieuwe Europa.

Gemeentevrijheid

Dediscussie over hetnieuwe Europa concentreert zich
op verschillende denkbeelden over federalisme, Het
is daarbij de vraag hoe nieuw het 'nieuwe' van die
denkbeelden is wanneer het over de staatkundige in-
richting van Europa gaat. In de tweede helft van de
negentiende eeuw hebben anarchistische voorlieden
alsPrpudhpn enBakoenin vamiitfederalistische denk-
beelden aandachtbesteed aan de politieke organisatie
van het toenmalige 'nieuwe' Europa. Wat nu opvalt
is dat van verschillende niet-anarchistische zijden hun
federalistische zienswijzen serieuze aandachtkrijgen.
Zo behandelt J. Bancal denkbeelden van Proudhon in
een gedenkboek ter ere van een Zwitserse
staatsrechtjurist. Hij sluit die bijdrage af met een re-
torisch: Proudhon, een profeet van dé een-en-twintig-
steeeuw?
Hetgedenkboekiseencurieuzèbundel.Zoalsgezegd
wordt daarin een Zwitserse staatsrechtjurist geëerd:
A. Gasser. Deze heeft de laatste halve eeuw geschre-
ven over het belang van de gemeente. Zijn eerste boek
over dit onderwerp draagtde titel 'Gemeentevrijbeid
als redding van Europa' en dateert uit 1938.

\ • >

Gasser is in Nederlandse anarchistische kringen nau-
welijks opgemerkt. Mij is alleen bekend dat de
Anarcho-SyndicalistischePersdienstinl952uitdruk-
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kelijk waardering voor hem en zijn communalisüsche
opvatting van de democratie heeft geuit. In 1983 ver-
scheen het genoemde gedenkboek onder de titel 'Van
de vrije gemeente naar een federalistisch Europa'
(Berlijn 1983). Daaruitblijkt dat Gassers opvattingen
in andere landen van Europa bij meer mensen wortel
heeft geschoten. De verschillende teksten in het boek
leren hoe zijn opvattingen door Proudhoniaanse ideeën
beïnvloed zijn, en hoe denkbeelden van Proudhon bij
latere auteurs vruchtbaar hebben gewerkt. Het gaat
hier om een manifestatie van een tegendraadse
cultuurstroom. :

De kern van deze denkbeelden levert de volgende
gedachtengang op: enerzijds moeten mensen zich vrij
kunnen bewegen en hun lot in eigen handen kunnen
nemen. Daarbij zullen zij er niet aan ontkomen een
aantal activiteiten samen te ondernemen. Individuele
vrijheid en de noodzaak tot samenwerking leveren
organisatorisch stromen van vrijwilligecoördinatie op
Wil men daarbij een ieder op zijn of haar verantwoor-
delijkheid kunnen aanspreken, dan moet de aan-
wending van individuele vrijheid geschieden binnen
overzienbare organisatorische vormen. De beginse-
len van kleinschaligheid en overzienbaafhèid worden
daarbij niet gehanteerd uit kneuterigheid maar vanuit
rationele overwegingen, praktische motieven en een
controle-idee: men weet dat men door anderen voor
acties verantwoordelijkheid kan worden gehouden.

Deze optiek kan men ook systematisch uitwerken op
het vlak van de politieke organisatie, waardoor een
beeld ontstaat van een nieuwe staatkundige inrichting
van Europa. Proudhon hield zich daar mee bezig en
ook Gasser. Het komt er op neer dat met behulp van
een omvattendegemeente-autonomiehet beginsel van
de overzienbaarheid gestalte krijgt. De verbinding
tussen de gemeenten is vervolgens door middel van
federale verbanden te leggen.

Provincie

Deze structurering dient verschillende doelen. Een
daarvan is het behoud van de eigenheid van lokale en
regionale gemeenschappen. Een ander is de bescher-
ming van het individu tegen de 'staat', doordat de
gemeente zich hier tussen plaatst. Federalisme wordt
in dit opzicht als strüctuürbeginsel gehanteerd. Het is
juist dit beginsel dat ook door Bakoenin tot uitgangs-
punt werd gekozen; bijvoorbeeld waar hij de rol van
de provincie behandelt (deze hoeft niet per se de

omvang te hebben die ons vertrouwd is; de drie noor-
delijke provincies samen zouden een provincie kun-
nen zijn).

Net als bij Proudhon is bij Bakoenin op te merken dat
hij in het politieke debat van die dagen theoretische
ideeën over federalisme gebruikte. In de theoretische
beschouwingen omtrenthetfederalistischestelselzoals
Bakoenin dieheeftontvouwd, krijgt deprovincie steeds
een bepaalde, bemiddelende en afstemmende rol ten
behoeve van de gemeenten toebedeeld. Bakoenin begaf
zich tegelijkertijd in de actuele politieke discussie van
Italië, waar werd gestreefd naar de opheffing van de
vele staatjes en de instelling van een eenheidsstaat.
Degenen die daarbij de rol van de provincie bagatel-
liseerden, kregen het met Bakoenin aan de stok. Zijn
uitgangspunt is namelijk dat geen enkele gemeente
afzonderlijk in staat zal zijn om de macht van het
centrale gezag (van de republiek) te weerstaan. De
provincie wordt de rol toebedeeld om de bescherming
tegen het centrale gezag te organiseren.

De aanwijzing om de provincie in de politieke con-
structie op te nemen, geschiedt dus niet vanuit een
idee van kneuterigheid (klein is leuk of gezellig). Het
komt voort uit ideeën over 'checks and balances'; het
sluit aan bij het denken over het formeren van stelsels
van machtsevenwicht.

Stelsels van machtsevenwicht vloeien voort uit het
besef dat sommige zaken van 'nature' centraal moe-
ten worden geregeld. Jekan hetluchtvaartverkeerniet
decentraliseren, merkte de Amerikaanse anarchist Paul
Goodman eens op. Wat je in zo'ngeval wel moet doen,
is tegenkrachten ontwikkelen; tegenkrachten die een
onterecht doorzetten van de centralistische krachten
een halt kunnen toeroepen. Dit brengt de instelling
van een systeem van machtsevenwicht met zich mee.
Het federale structuurbeginsel kan daarin een organi-
satorische functie vervullen.

Federalisme

Het denken over federale constructies beleeft een
opleving. Een van de redenen ligt in de aandacht die
de nieuwe staatkundige inrichting van Europa opeist.
Ook is té wijzen op een proces dat in België op gang
is gekomen. Ddar zien we dat een decentraliserende
kracht hét politieke spectrum onder spanning zet. De
ontwikkelingen in dat land wijzen op een tendens
waarbij de eenheidsstaat wórdt ingewisseld vooreen
federale staatkundige eenheid,
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Gelet op ditsoort ontwikkelingen in depolitiekeprak-
tijk van Europa is het niet vreemd dat ook de wijsge-
rige benaming van het federalisme aandacht krijgt.
We zien dan dat niet-anarchisten teruggrijpen op het
gedachtengoedvanondermeer.....Proudhon.Hetisdan
ook interessant om na te gaan wat een niet-anarcbist
aan Pröudhons gedachtengoed ontleent. Bc vat voor
een antwoord op die vraag een artikel samen van Van
Bellingen, rechtsfilosoof aan de Vrije Universiteit te
Brussel. Deze onderkent in de Proudhoniaanse inter-
pretatie van het federatieve beginsel een pragmatisch
karakter. Ben federatief verband wordt gesticht met
het oog op een praktische doelstelling waarvoor vele
betrokkenen hun middelen samenbrengen, zonderde
verscheidenheid zélf op te heffen. In tegenstelling tot
het Amerikaanse federalisme, dat gericht is op de
vorming van een staat, richt de theorie van Prpudhon
zich op het Europa van zijn dagen als een soort
staatsontmantelend federalisme.

Pröudhons ideeën beperken zich niet tot politieke
organisatie. Zijn federalisme is omvattender. Om bij-
voorbeeldhetpolitieke federalisme te realiseren, acht
hij het nodig om het sociale vraagstuk langs een ver-
gelijkbare weg aan te pakken. Daarvoor pleitte hij op
het sociaal-economische vlakhetmutualisme (weder-
kerige dienstverlening), in de vorm van een agrarisch-
industriële federatie. Hiersluiten anarchisme en fede-
ralisme op elkaar aan in een 'intergraal federalisme'.
Enerzijds zal een rechtvaardige en efficiënte organi-
satie van de economie de staat, in de zin van de opge-
legde eenzijdigemacht, overbodig maken. Anderzijds
zal een democratische politieke organisatie van de
gemeentelijke basis af, als een federatieve construc-
tie, worden opgebouwd.

Van Bellingen spreekt waarderend uit dat de werken
van Proudhon, waaronder diens Du Principe Federatif
(1863), een indrukwekkend en rijk gedachtengeheel
vormen. Nu de politieke eenheid van Europa en het
federalisme opnieuw aan de orde van de dag zijn, loont
hetde moeite Proudhon te herlezen, raadtvan Bellingen
aan (1).

Om de hedendaagse discussie over het nieuwe, ko-
mende Europa vanuitditanarchistische gedachtengoed
te voeren, is het nuttig even bij het tenngebruikstil te
staan. Wie de discussie heeft gevolgd, weet dat met
name van Engelse zijde bezwaar is gemaakt tegen de
federale invulling van de Europese Politieke Unie
(EPU). Het was de Engelsen te 'centralistisch', in de

zin dat de nationale entiteit te sterk werd aangetast
door de federale structuur. Het is goed daarbij een
onderscheid te maken tussen wat een federatie en een
confederatie wordt genoemd.

Een federatie heeft een eigen grondwet, in tegenstel-
ling tot een confederatie. Bij een confederatie kunnen
de afzonderlijke leden zich eenzijdig afscheiden (uit-
treden). De soevereiniteit van de afzonderlijke leden
blijftgeheelbestaan. In een federatie vindtechter deels
een overdracht van soevereiniteit plaats aan de
supranationale organen van de federatie. Hierover doet
men in Nederlandniet moeilijk, maar in Engeland wel.
Dit betekent dat wat in de actuele Europese discussie
een 'federatie'wordt genoemd, ontegenzeggelijk een
centralistische tendens vertoont die de kans vergroot
dat alles door en vanuit Brussel wordt geregeld. Dat
kanuitlopen op watanarchisten bestrijden: een unitaire
eenheid(sstaat).Betekentditnudat anarchisten in hun
verzet daartegen in het politieke kielzog van Enge-
land (Major) en Klein Rechts (bescherming van de
culturele eigenheid) mee moet varen ? !

Met betrekking tot enkele waarden die zij verdedigen
is niet te ontkennen dat er sprake is van een gelijk
opgaan. Toch zijn de verschillen tussen beide posities
aanzienlijk, want het Engeland van Major en Klein
Rechts wijzen een kapitalistische economie niet af en
zijn ook niet per definitie 'democratisch' te noemen.
Met dit laatste bedoel ik onder meer dat in die hoek
van het politieke spectrum de monarchie veelal hoog
in het vaandel staat, terwijl anarchisten zich als fer-
vente anti-monarchisten presenteren (2).

Beginselen

Hoe kunnen anarchisten zich nader profileren, gelet
op lopende politieke debatten over het komende Eu-
ropa ? De wil voor een antwoord op die vraag uitgaan
van tenminste vijf beginselen (3). Daarmee kleur ik de
stelling omtrent het anarchisme als zijnde een ratio-
nele politieke theorie nader in. Het gaat om de vol-
gende beginselen :

l .Het beginsel van de oorspronkelijke bevoegdheid
van het individu;

2. Het beginsel van de gedelegeerde macht;
3. Het beginsel van de verscheidenheid;
4. Het beginsel van coöperatie;
5. Het beginsel van de solidariteit;
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Het beginsel van de gedelegeerde macht en het begin-
sel van de verscheidenheid kunnen zo ontleend aan
wat wij staatsrechtjuristen 'constitutionalisme' noe-
men. Men komt ze ook tegen als het beginsel van de
machtenscheiding en het beginsel van de differentia-
tie. Met behulp van het constitutionalisme wordt tot
uitdrukking gebracht dat macht steeds overdraagbare
machtisendatjeuitmoetgaanvanmachtsdifferentiaüe
als je machtsconcentratie wil voorkomen. Het begin-
sel van coöperatie is een beginsel dat ook in het vol-
kenrecht wordt gehanteerd. Daarmee wordt aangege-
ven dat staten internationale organisaties oprichten
voorhet bereiken van gemeenschappelijke doelen. Het
eerste beginsel, dat de oorspronkelijke bevoegdheden
bij het individu liggen, is niet algemeen geaccepteerd
buiten anarchistische kringen.

Confederale structuur

Omdat alleen individuen over oorspronkelijke be-
voegdheden beschikken, zijn alle vervolg-bevoegd-
heden 'afgeleide' bevoegdheden. Zo beschikt de po-
litieke organisatiedushooguitover afgeleide, nietover
oorspronkelijke bevoegdheden.

Mensen zullen met elkaar moeten samenwerken om
te overleven. In die samenwerking zal het tot institu-
tionalisering, tot orgaanvorming komen. Een samen-
werking die groeit, zal steeds vanuit basisorganisaties
omvangrijker worden. Voorbeelden van basis-orga-
nisaties zijn de gemeenten (als territoriale eenheid) en
het bedrijf (als functionele eenheid). De coöperatie
leidt tot beroepsvorming. Aan verschillende basis-
organisaties worden bepaalde bevoegdheden verleend
omdat mensen die daaraan overdragen. Zo vloeien het
beginsel van de gedelegeerde macht en het beginsel
van de coöperatie samen.

Een maatschappij bouwt zich van onderaf verder op.
De maatschappij heeft door de vele, relatief kleine
groepen een pluralistisch karakter. Anarchisten han-
teren daarbij het beginsel van de verscheidenheid om
machtsconcentratie tegen te gaan. Een van de redenen
om de maatschappij naar dat beginsel in te richten is
al oud: macht corrumpeert en absolute macht
corrumpeert absoluut; Met behulp van het beginsel
van de verscheidenheid willen anarchisten de concen-
tratie van macht blokkeren.

Wie het maatschappijbeeld dat door de vervlechting
van de verschillendebegihselénontstaatannaakt, komt
in staatkundige zin uit bij een confederale structuur.

Als de klassieke anarchisten (Proudhon, Bakoenin en
Kropotkin) en de generaties na hen het over grotere
maatschappelijke gehelen hebben, dan spreken zij -
niet verwonderlijk - over 'confederatie'.

Regio's

Het valt op dat de strijd tussen een aantal fracties in
Europagevoerd wordt over dit punt. MoetEuropa een
centralistische of een confederale structuur krijgen ?
Zal het idee van een polyceritrisch (veelheid van cen-
tra) of eenmonocentrisch (een centrum) statensysteem
de overhand krijgen ? In het eerste geval kan men bij
de opbouw van Europa denken vanuit de gemeenten,
die gezamenlijk een veelheid van regio's vormen,
waardoor het beeld van een 'federalisme zonder Brus-
sel' ontstaat. Het idee van het communalisme, waar-
bij degemeentedientalsuitgangspuntvoormaatschap-
pelijke structuurvorming, en wat we onder meer bij de
Zwitserse jurist Gasser tegenkwamen, is nu aan te
vullen met het idee van de confederatie^

Inhet tweede geval, hetmonocentrisch statensysteem,
zal het beeld 'federalisme door Brussel' ontstaan, met
als gevolg functieverlies voor de staten die er aan
deelnemen. , ,

Net als anderen wijzen anarchisten een 'federalisme
door Brussel' af. Anderen hangen echter wel het idee
van de nationale staat aan, terwijl het énige doel het
tot standbrengen van een internationale economische
markt is, beheerst door een kapitalistische economie.
Omdat die anderen het functieverlies van de nationale
staatonaanvaardbaarvinden, verzetten zij zich steeds
heftiger tegen Europa '93. Daarentegen laat zich voor
anarchisten, die geen sentimenten voelen voor een
nationale staat, juist een Europese Gemeenschap in de
vorm van een confederatie, uitgewerkt naar een
polycentrisch politiek systeem denken. Dit zou bete-
kenen dat de door gemeenten gevormde regio's de
veelheid vancentra vertegenwoordigen. Daarom wordt
ook wel gesproken over " het Europa van de regio's
" . De traditionele, nationale staat verliest dan zijn
functie; hij is 'weggelekt'.

Een vraag die sommige anarchisten daarbij stellen is
waarom hetnodig zou zijn om in 'grootschalige' struc-
turen te denken. Daarvoor zijn verschillende redenen.
In de eerste plaats is het nodig om problemen te lijf te
gaan, die geen halt houden bij territoriale grenzen.
Milieuverontreiniging houdt geen halt bij een stads-
óf landsgrens. In de tweede plaats kunnen anarchisten
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niets hebben tegen het slechten van (nationale) gren-
zen. Ten derde zal de bestrijding van economische en
sociale armoede een 'grensoverschrijdend' karakter
moeten hebben, althans wanneer anarchisten het be-
ginsel van de solidariteit serieus nemen. Dit stimu-
leert op een bepaalde manier centraliserende krach-
ten. Vanuit anarchistische beginselen ontwikkelen
zich dus twee tendensen. Enerzijds gaat bet om een
communalistische tendens waarin het belang van de
gemeente toeneemt en anderzijds betreft het een con-
federale tendens waardoor het belang van het
transnationale gediend wordt.

Minderheden

Kan vanuit die twee tendensen aan de instandhouding
van culturele verscheidenheid worden gewerkt ? Bc
denk van wel. Organisatorisch is dat teiregelen met
behulp van een nadere uitwerking van de regioge-
dachte. Dit is nader vorm te geven met instrumenten
die al lang door juristen voor andere situaties zijn
uitgedacht. Hier volgen enkele van die instrumenten.

Zoals gezegd zullen gemeenten regio's vormen, die
zich op hun beurt tot confederale verbanden aaneen-
smeden. Daarvoor zalmen zich bedienen van verdra-
gen (contracten, statuten, convenanten of noemen het
ook wil noemen). Dit is geen luchtfietserij. Het ge-
beurt nu al, zowel in termen van intercommunale
verbanden als in grensoverschrijdende samenwer-
kingsverbanden. Ten eerste verzekeren de confederale
constructies zelf deautonomie van de samenstellende
delen. De samenstellende, autonome delen waken er
namelijk wel voor dat ze niet door het confederale
vlak ondergesneeuwd raken. Daarbij kan gewerkt
worden vanuit het oude beginsel van de subsidiariteit
: wat door een kleinere eenheid kan worden gedaan,
moet niet door een grotere eenheid gebeuren. Ten

tweede zijn in de betreffende verdragen vrijwarings-
clausules op te nemen voor bepaalde onderwerpen. Een
dergelijke clausule houdt in dat een samenstellend deel
dat niet voor een besluit stemt dat aangenomen wordt,
niet gedwongen kan worden tot het nakomen van deze
beslissing. Een ander instrument levert het beginsel
van de blokkerende minderheid: als er een bepaalde
minderheid is, kan men een besluit niet met een meer-
derheid afdwingen.

Dit soort instrumenten hebben tot doel de belangen
van minderheden in de confederatie te beschermen en
het voortbestaan van de culturele verscheidenheid te
verzekeren.

Het lijkt me dat anarchisten dit soort constructies en
instrumenten niet hoeven af te wijzen. Ze zijn name-
lijk te zien als uitwerkingen van het anarchistische
beginsel: j e kan niet getroffen worden door een beslis-
sing waaraan jeniethebtmeegewerktDatgeldtklein-
schalig, in de gemeente, en grootschalig, in de confe-
deratie. Voor een Europa op deze leestgeschoeid hoeft
geen anarchist zich te schamen.
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VERSLAG:
Bezoek Zweeds TV-team voor documentaire
over (hard)drugs-situatie in Nederland.
Op 21 september j J. kwam Torbjorn Herminge van de
Zweedse televisie, met zijn geluidsman en filmman,
aan in Nederland. Zij wilden de drugs-scene filmen
en interviews afnemen bij voorstanders van drug-

JanSmid

legalisering. In drie dagen. Ik had twee weken de tijd
om een programma voor te bereiden.

ACHTERGRONDEN:
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De onverwachte aanleiding hiervoor was een lezing
die ik gaf op de internationale libertarische conventie
te Noorwegen (SELCON in Beitostolen) in 1985. De
lezing ging over de drugs-situatie in Nederland en had
als titel: DRUGS:The Good, the Bad and the Ugly.

Begin '92 vroeg Jan Sommerfelt Pettersen, een be-
kende Noorse libertariër, of ik een artikel over het-
zelfde onderwerp, up-to-date gebracht, voor de
Scandinavischelibertarischetijdschriften wilde schrij-
ven. Dit leidde ertoe dat Christian Gergils, ook
libertariër, met een boekenwinkel te Stockholm* in
mei vroeg of ik contacten in de "drugs-wereld" in Ne-
derland had ten behoeve van een mogelijke tv-opname.
Toevallig had zojuist Radio Rijnmond een telefoni-
sche enquête gehouden met de vraag: bent u voor of
tegen legalisering van drugs. Een ruime meerderheid
zei voor te zijn. (Een van de sprekers tijdens dit pro-
gramma was dhr. Reitsma, politie-commissaris van
Rotterdam's District West). Ik nam contact op met
Erik Post van Radio Rijnmond (en dit leidde weer tot

, een ander avontuur: een radio interview), ikvergatdat
er ooit iets over de Zweedse TV was geopperd totdat
ik begin september door hen gebeld werd: of ik con-
tacten en interviews voor hen kon organiseren. Na
minstens vier voorlopige "definitieve" programma's
was het eindelijk zo ver; de Zweden kwamen.

ZWEEDSE TV WENSEN:

Het filmen van de "drugs-scene" en interviews met,
vooral, voorstanders van drugslegalisering die "nauw,"
betrokken zijn bij het gebeuren cq. belangrijke maat-
schappelijke posities/functies bekleden. i

DE DRUGSSCENE:

Na hun aankomst op maandag 21 september 1992
kreeg de tv-plóeg een uitgebreide rondleiding over de
walletjes en vervolgens door de drugsscene van
Amsterdam. Dit was nietzonderrisico' s, vooralomdat
zij met (weliswaar verborgen) camera's en materiaal-
koffertjes door dealend en gebruikend Amsterdam
toerden.

Op dinsdag bezochten zij eerst de hasj winkel van
, SensiSmile in Rotterdam. Hier wordt nederwiet ver-
kocht (dekwalitatief zeer goede hasj van Nederlandse
bodem). Ook worden adviezen gegeven aan hen die

, thuis hun eigen hasj willen kweken. Plantjes, van
verschillende kwaliteiten zijn te koop, alsook

instructieboekjes. SensiSmile heeft ook een
coffeeshop, een stukje verderop.

JUSTITIE:

's Middags bezochten wij de Hoge Raad in Den Haag,
waar de heer Jan Leijten, Hoge Raadsheer, ge-
ïnterviewd werd. De vragen werden in het Engels
gesteld en hij antwoordde in het Nederlands, om vol-
doende duidelijk en genuanceerd zijn mening óver dit
ingewikkelde onderwerp uit te drukken. Dhr. Leijten
(L) werd gevraagd naar zijn mening ten aanzien van
hetNederlandsebeleidmetbetrekking tót(hard) drugs,
door Zweedse tv-journalist Torbjorn Hermingé (T).

T: Wordt er bijvoorbeeld heroïne gebruikt in Neder-
land?

i ;

L: Zonder twijfel. Met name in de grote steden, en in
het grensgebied bij Duitsland en België. Er zijn con-
centraties van straathandel, vooral in de grote steden.
De straathandel is te zien als de laatste fase van de
drugshandel. Dit heeft als probleem dat door de open-
lijke handel vaak overlast onstaat en vooral jonge
mensen gemakkelijker in de verleiding komen om
drugs te proberen. Er is ook sprake van verslaving en
aan drugs gerelateerde misdaad.

T: Doet de politie daar niets tegen ? '

L: Natuurlijk wel, totop zekere hoogte. Bijvoorbeeld
wanneer er sprakeis van agressieve handel. De handel
is echter zo uitbundig en een zorg voor vele mensen,
dat het vaak niet opportuun is voor de politie om in te
grijpen. Daarnaast zijn er wetstechnische complica-
ties. Maar de politie patrouilleert; en soms wordt de
handel verspreid, weg van de concentratiepunten.

T: Hoesteltuzich voordatditprobleemopgelostkan
worden ?

L: Door drugs te legaliseren. Dan zou er geen zware
straathandel meer zijn, hetgeen overlast, .onrust en
verstoringen veroorzaakt. Door legalisering kan er ook
controle worden ingesteld op de kwaliteit van drugs.

T: Is dit op korte termijn te realiseren ?

L: Nee. Vanuit een internationaal gezichtspunt is
legalisering haast onmogelijk. Er is een wereldwijde
kruistocht tegen drugs. Om van Nederland een
vrijhaven te maken is bijna onmogelijk. Echter: men
kan zien wat de effecten zijn van drugsverbod door dit
te vergelijken met de alcohol-prohibitie in Amerika,
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in hetbegin van deze eeuw. Legalisering zou gepaard
moeten gaan met strenge controle op produktie en
handel van drugs. Én goede voorlichting: alcohol,
tabak en andere drugs kunnen gevaarlijk zijn. Ze
kunnen leiden totpersoonlijke catastrofes. Maar: het
behoort aan ieder Volwassen zelf over te worden
gelaten. Je kunt, evenals met alcohol en tabak, pro-
beren mensen te overtuigen opi het niet te gebruiken,
maar je mag het niet verbieden. De huidige situatie,
waarbij het verboden is, leidt ertoe dat er zeer hoge
winsten worden gemaakt. Legalisering zou
marktmechanismen introduceren hetgeen tot
prijsverlaging zou leiden. (Jan Smid: Een reden
waarom degeorganiseerdemisdaad tegen legalisering
is!)

T: Zou legalisering er niet toe leiden dat meer men-
sen drugs gaan gebruiken ?

L: Misschien aanvankelijk. Maar denkt u dat men
drugs pas zal kopen wanneer ze in een normale win-
kel verkocht worden? Drugs zijn nu al te koop, Coke
wordt overigens al veelvuldig gebruikt in allerlei
sociale klassen, meestal als genots/ontspan-
ningsmiddel. Een taak van de overheid zou kunnen
zijn: het adviseren om drugs niet te gebruiken, zoals
bij alcohol en tabak nu het geval is. Jongeren moeten
echter kunnen experimenteren en daarvan leren. Je
kunt wel laten zien hoe vernietigend en dodelijk drugs
kunnen zijn. JJc denk wel aan een drugsverbod voor
de zeer jonge kinderen.

T: Is het Nederlandse beleid effectief ?

L: Voorzover ik kan overzien, en dat is relatief: ja.
We moeten echter onderscheid maken tussen de
drugswetgeving en de ministeriële richtlijnen. Ne-
derlandheefteen gedoogbeleid. Bezit van (hard) drugs
blijfteen overtreding. Hetisnog steedsonwettig. Maar
er wordt zelden justitieel en politioneel opgetreden.
In jeugdcentra worden dealers niet vervolgd. Maar:
niet altijd vervolgen betekent niet nooit vervolgen.
Justitie en politie behouden de macht om op te treden.
Handel in grote hoeveemeden soft drugs blijft een
grove wetsovertreding,

T: Zijn soft drugs een probleem in Nederland ?

L: Geen groot probleem, denk ik. In het algemeen is
er sprake van een verstandig gebruik van soft drugs.
Problemen ontstaan pasbij het gebruik van hard drugs.
Wat sof t drugs betref t: meestal wordt er hasj gerookt

bijvoorbeeld, na het eten. Er is veel minder kans op
nadelige gevolgen zoals met alcohol bij voetbalwed-
strijden. Voetbalvandalisme en geweld gaan meestal
gepaard met alcoholmisbruik, niet met drugsgebruik.

T: Wilt u uw standpunt ten aanzien van drugs samen-
vatten ?

L: Onlangs werd mij dit ook in een ander kader ge-
vraagd. Er is officiële druk op en boosheid over men-
sen die zich openlijk uitspreken voor druglegalisèring.
JJc heb daar begrip voor. Ik vind echter dat ik een leef-
tijd heb bereikt dat ik welhaast verplicht ben mijn
opvatting duidelijk te maken. Waarom ik voor
legalisering ben:
1. De basis is een liberale gedachte, namelijkdat: ieder
individu zelf moet bepalen hoe hij/zij gelukkig of
ongelukkig zal zijn.
2. De gevangenissen zitten vol met jonge overtreders,
druggebruikers of handelaren. Terwijl er een
cellentekort is. Er zitten ook veel buitenlanders voor
drugsgebruik, dan wel -handel, in Nederlandse gevan-
genissen.Hetlegaliseren zou hen uitde gevangenissen
ontslaan.
3. Volledig verbod leidt tot het ontbreken van enige
invloed, van rijkswege, op kwaliteit, toename en
vérspreidheid van de markt. Een volledig verbodmaakt
de overheid machteloos ! Politiemensen geven nu al
toe dat zij de oorlog tegen drugs verloren hebben.
4. Puur praktisch: de kleine (drugsgerelateerde) crimi-
naliteit zou grotendeels verdwijnen. Denk aan: auto-
inbraken, straatovervallen... ditheeftals belangrijkste
oorzaak: drugsgebruikers hebben geld nodig om (de
nu dure) drugs te kopen.

POLITIE:

's Avonds werd hethoofdkantoor van het politiedistrict
West in Rotterdam bezocht en de heer Tjibbe Reitsma
werd geïnterviewd. Commissaris Reitsma ishoofd van
het bureau District West, en lid van het drugsoverleg
van de gemeente Rotterdam. Dhr. Reitsma is ook goed
op de hoogte en voorstander van het recente plan van
de gemeentepolitie om de voorwaarden te onderzoe-
ken voor een experiment om een zeer selectieve groep
gebruikers van harddrugs te voorzien van gratis he-
roïne. Het betreft gebruikers die stervende zijn en veel
criminaliteit veroorzaken. Rotterdam ismoordstadnr. l
van Nederland, en van de 33 moorden, voornamelijk
drugsgerelateerd, die dit jaar in Rotterdam gepleegd
werden, vondèner 15plaatsinDistrictWest Ook vindt
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er in ditzelfde district veel drugshandel en -gebruik
plaats, en wordt hiervan door veel inwoners overlast
ervaren. In de loop van het interview noemde Reitsma
nog een aantal interessante gegevens:

.* Voor wat betreft drug-gerelateerde misdaad: 70%
van de autokraken wordt gepleegd door een zeer kleine
groep harddrugsgebruikers. 50% van de woningin-
braken, 80% van de straatovervallen cq. berovingen
(maar hoogstens 20% van winkeldiefstallen) worden
gepleegd door harddrugsgebruikers. Het motief voor
de misdaad van deze harddrugsgebruikers is aan geld
te komen om hun drugsbehoefte te betalen.

* Een belangrijke reden, volgens Reitsma, om
harddrugs te legaliseren is omdat het verbod op (hard)
drugsgebruik, -handel en -produktie het juist in de hand
werkt datde georganiseerde misdaad de markt beheert
en dat de prijzen zeer hoog zijn. (De prijzen zijn mede
zo hoog doordat de drugshandel riskant is en daarmee
een hoge "risico-vergoeding" met zich meebrengt).

* Reitsma sluit aan bij enkele argumenten die Leij ten
pok gaf: legalisering van drugs zou overheidsinstanties
mogelijkheden geven om, bijvoorbeeld, vergunnin-
gen te eisen, verkooppunten te regelen, (omzet) belas-
ting te heffen. De markt krijgt ook meer ruimte: pro-
ducenten, consumenten en consumentenorganisaties
kunnen invloed krijgen op de betrouwbaarheid van
produkt en kwaliteit. Je geeft de mogelijkheid om de
echte Vraag- en aanbod- mechanismen hun werking te
laten hebben op, bijvoorbeeld, de prijsbepaling.

* Nog een bewijs voor de verloren "oorlog tegen drugs":
tien jaar geleden werd een grote drugsvangst door
politie, onmiddelijkgevolgddoorenormeprijsstijgin-
gen op de (zwarte cq. illegale) markt. Nu zijn de
drugsvangsten veelal lOx zo groot als vroeger, en ze
hebben geen enkel effect op de straatprijzen! Onlangs
kreeg Bush's "War on Drugs" vernietigende kritiek
van een senaatscommissie in Amerika. Het afgelopen
jaar zou zo'n 50 miljard dollar besteed zijn aan
drugsbestrijding, terwijl er geen afname is van
drugsgebruik, -handel of-produktie. Wel was er een
drievoudige toename in drugsgerelateerde moorden.
Reitsma: "het is doodzonde van het geld en de inzet
* het heeft geen effect gehad !"

HULPVERLENING/OPVANG

Woensdagochtend bezochten we ds. Hans Visser van
de Paulus kerk. De Pauluskerk en en het werk van ds.

Visser zijn zeer bekend in Nederland; hij 'is vaak op
regionale en landelijke radio te horen en op de tv te
zien. De Pauluskerk is een echt toevluchtsoord, in de
ware betekenis, onder andere, voor drugsgebruikers,
daklozen, prostituees en illegale immigranten. De
Zweedse tv-ploeg interviewde eerst ds. Visser over
het werk van de Pauluskerk en zijn visie op legalisering
van harddrugs: hij is een duidelijke voorstander van
drugslegalisering. Mede op grond van zijn christelijk
geloof, vihdthij dat individuen zelf uit moeten mogen
maken hoe zij willen leven, en welke genotsmiddelen
zij wensen te gebruiken. Ter aanvulling op zijn filo-
sofie: in het kader van de onlangs in de Paulus Kerk
georganiseerde Nacht van de Liefde zei Hans Visser
met betrekking totsexualiteit: "De kerken willen ook
altijdzeggen watgoed en slechtis. Laat demensen dat
alsjeblieft zelf uitmaken. God vindt het leuk als men-
sen samen leuke dingen beleven". Vervolgens wer-
den enkele bereidwillige druggebruikers interviewd
en kon de tv-ploeg de nodige ellende verfilmen ter
bevestiging vanhetvooroordeeldatinZweden heerst:
druggebruik is slecht, misdadig en altijd verwerpe-
lijk. Tenslotte werd het beruchte Perron O, bij het
Centraal Station van Rotterdam, bezocht. Hier wordt
methadon verstrekt en een bepaalde mate Van handel
getolereerd. De aanwezige dealers, gebruikers, poli-
tie en hulpverleners waren vantevoren op de hoogte
gebracht van ons bezoek door ds. Visser; toch heerste
er die middag een agressieve sfeer. Niet verwonder-
lijk: er zijn veel mensen die de aanwezigheid van tv-
ploegen als opdringerig enbemoeizuchtig ervaren. Met
enige politiebegeleiding werden enkele aanwezigen
interviewd en gefilmd.

DE UITKOMST

Op 14 oktober jl.is het uiteindelijke programma uit-
gezonden op deZweedse televisie. Meer dan drie dagen
filmen weergegeven in ongeveer anderhalf uur. Zijn
"de Zweden" voorstanders geworden van drugs-
legalisering ?Ikbetwijfelhet. Welzijn dedrieZweedse
tv-mensen met een genuanceerdere mening vertrok-
ken dan die waarmee zij aankwamen. Dankzij Henrik
Bejke, Zweedselibertariër enEuropese vertegenwoor-
diger van de International Society of Individual
Liberty, heb ik een videokopie van de uiteindelijke
uitzending. Hieronder een kort verslag van het pro-
gramma: Hetprogramma beslaat ca. anderhalf uur en
is als volgt opgebouwd: een presentator stelt telkens
bepaalde kwesties aan de orde, legt vragen voor aan
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een panel in de tv-studio, en beelden van opnames en
interviews in Denemarken, Stockholm, Hamburg,
Amsterdam en Rotterdam. Het grootste deel gaat o ver
de drugsituatie in Hamburg, Denemarken (alcohol)
en Zweden zelf. In totaal 15 minuten een weergave
van de opnames in Nederland. Vooral politiecom-
missaris Reitsma komt vaak aan het woord. En uiter-
aard de ellende van drugsmisbruik, de "scène" in de
Pauluskerk, Amsterdam en op Perron Nul. Het panel,
dat telkens terugkeert voor commentaar op de beel-
den, uitspraken en op vragen van de presentator van
Striptease, bestaat uit: Mattias Bengtsson: een van de
hoofdredacteuren bij Stockholm's grootste ochtend-
krant (SvD), schrijver van hun redactioneel commen-
taar; libertariër "van het eerste uur" in Zweden. Gun-
nar Hokmark: secretaris van de Zweedse conserva-
tieve partij; anti-drugs, groot voorstander van libera-
lisatie van het Zweedse alcohol-beleid. Een ex-alco-
hol verslaafde, die nu tegen ieder genotsmiddel is, zoals
zovelen die tot een nieuw geloof zijn bekeerd. Een
arts die werkt met verslaafden; groot tegenstander van
iedere vorm van drugslegalisering, inclusief alcohol,
terwijl hij er prat op gaat een uitgelezen wijnkenner
en -bezitter te zijn. De presentator kiest een neutrale
positie en speelt vooral de "advokaat van de .duivel"
met betrekking tot de drie tegenstanders van
drugslegalisering. Hij haalt vaak argumenten aan die
o.a. door de heren Reitsma, Visser en Leyten werden
gegeven. Deze worden uiteraard ook gesteund dóór
Bengtsson, die duidelijk voor algehele decri-
minalisering van drugs is. Voorts vergelijken de pro-
grammamakers alcohol met de zgn. hard-drugs;
duidelijk worden de grote problemen van alcohol-
misbruik, vnl. in Denemarken, in vergelijking met de

veel geringere problemen van hard-drugsmisbruik.
Daarnaast wordt duidelijk gesteld dat het juist de
illegalisering van hard-drugs is dat verschrikkelijke
problemen veroorzaakt. Het programma werd door de
Zweedse libertariërs als zeer positief gezien, hetgeen
ook mijn indruk is. Hopelijk droeg het bij tot andere
opvattingen bij sommige Zweedse kijkers. Omdat het
gebruik van hard-drugs kennelijk door de meeste
Zweden als uiterst misdadig wordt beschouwd is de
objectiviteit van dit programma des te opmerkelijker.
De reacties van Zweedse libertariërs op de uitzending
is positief: nadelen van drugscriminalisering zijn naar
voren gebracht, alsook de argumenten voor
decriminalisering. Het is een goede bijdrage aan de
discussie over drugs in Zweden.En een aantal men-
sen, waaronder ik, hadden een boeiend avontuur !

TENSLOTTE

De libertarische filosofie is gebaseerd op het volle-
dige respect van het individu, op het volledige respect
van haar/zijn leven, vrijheid en eigendom. Slechts
dezelfde vrijheid van ieder ander individu beperkt de
individuele vrijheid, zoals verwoord in het libertarische
gebod: geen agressie, oftewel geen geweldsinitiering.

Ten aanzien van drugsgebruik volgt .hieruit: ieder
individu moet zelf mogen bepalen welke genots-mid-
delen zij/hij wel of niet wenst te gebruiken. Dit stand-
puntisin meerder of mindere mate ook verwoord door
de drie voorstanders van drugslegalisering die
interviewd werden. ,

PRIVATISEER ENERGIEVOORRADEN!
Ingezonden

De aardappeloogst is binnen. Met deze aardappe-
len moeten we het redden tot de volgende oogst.
Toch is er geen enkele regering op het idee geko-
men in deze tijd van overvloed een heffing op
aardappelen in te voeren om nu de consumptie te
matigen en om ons als consument op deze wijze te
beschermen tegen schaarste voor de volgende
oogst. De werking van de vrije markt maakt
bemoeienisdoor de overheid op de aardappelmarkt

Leon Nelen

immers overbodig! Hoekomthetdandatdiezelfde
overheid het wel noodzakelijk vindt om een hef-
fing in te voeren op energie ? Dit komt omdat de
vrije marktwerking op de energiemarkt thans ont-

breekt.

De gas-, olie- en steenkool voorraden worden im-
mers beheerd door overheden. Overheden bestaan
niet doordat zij, zoals bij een aardappelhandelaar,

24



een goed economisch beleid voeren, maar doordat
zij geweld mogen gebruiken zoals het heffen van
belastingen. Om financieel te overleven moeten
de overheden veel gas, olie en steenkool verko-
pen. Hierdoor is de energiemarkt een dumpmarkt
geworden met marktprijzen die ver beneden de
werkelijke waarde liggen.

Eenrgieheffingen zijn dus m.i. een compensatie
(voor de overheden) voor de lage energieprijzen
die door diezelfde overheden naar beneden zijn
gehaald ! Het verkopen van volledige steenkool-
, aardgas- en olievelden zou een betere oplossing
zijn.

AGENDA
4 maart Kring Rijnmond Magali Veldhuis zal

een lezing houden met als thema 'Kunst
en Vrijheid'.

16 maart Kring Roosendaal

19 maart Kring Leiden

23 maart Hayek-symposium 'Spontane Orde en
Vrijheid', V.a 9.00u aan de Faculteit
van de Rechtsgeleerdheid van de
Rijksuniversiteit Gent, Universiteitstraat
4, Gent. (zie verder de aankondiging op
de volgende pagina van dit blad)

AANKONDIGING

l april Kring Rijnmond Jan Smid over de vraag
waarom individuen geloven dat ze een
staat nodig hebben.

16 april Kring Leiden

20 april Kring Roosendaal

25-31 juli European Convention of the Interna-
tional Society for Individual Liberty,
Talinn, Estland. Voor meer informatip
over bovenstaande activiteiten of voor
algemene informatie kunt u terecht bij
het secretariaat van het Libertarisch Cen-
trum. Zie hiervoor blz.2.

SYMPOSIUM HAYEK SPONTANE ORDE EN VRIJHEID
Gent, 23 maart 1993.

Georganiseerd door; Ludwig von Mises Instituut;
Vereniging Zelfstandige Ondernemers; Stichting
Markt en Vrijheid

Algmene leiding- Mevr.Mr.Annette Godart-van der
Kroon

Programma

Ochtendprogramma:

9.00 Inschrijving, ontvangst met koffie.
9.30 Inleiding door de voorzitter.
9.45 Inleiding over het leven en werk van F.A.

von Hayek door Prof.Dr.K.Leube, hoogleraar
in de economie aan de California State
University, Heyward en Hoover Institution,
Stanford Üniversity, U.S.A.

10.15 Spontaneous order, allocative efficiency and
theBusiness Cycle door Prof Dr.U. Witt, hoog-
leraar in de economie aan de Albert Ludwig
Universiteit te Freiburg, Duitsland.

10.45 Commentaar door Prof dr.A.Nentjens, hoog-
leraar in de economie aan de Rijksuniversiteit
Groningen, Nederland.

11.00 Discussie
11.15 Koffie-en theepauze
11,45 Spontaneity in the formation óf conventional

order door Prof.Dr.D.Schmidtchen, hoogleraar
in de economie aan de Universitat des
Saarlandes te Saarbrucken, Duitsland.

12.15 Commentaar door Dr.G.Meyer, docent in de
algemeneeconomieaanRijksuniversiteitLim-
burg te Maastricht, Nederland.

12.30 Discpssie
13.00 Lunch-pauze
Middagprogramma:
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15.00 Spontaneous order, natural law and legal
positivism doorDr.P.Cliteur, docentinleidende
vakken aan dejundische faculteit van de Rijks-
universiteit Leiden, Nederland.

15.30 Commentaar door Dr .M. de viieghere, verbon-
den aan het Belgisch Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek, Rijksuniversi-
teit Gent, België.

15.45 Discussie
16.00 Koffie- en theepauze
16.30 Ethics and Spontaneous Order door

Prof.Dr.K.Leube.
17.00 Commentaar door Prof.dr.B.Bouckaert, hoog-

leraarinde AlgemeneRechtsleer, Rijksuniver-
siteit Gent, België!

17.15 Discussie en conclusie
17.45 Einde
Praktische inlichtingen

Het symposium wordt gehouden pp dinsdag 23 maart
1993 in het auditorium van de Faculteit der Rechtsge-
leerdheid van de Rijksuniversiteit Gent, Üniver-
siteitstraat 4 te Gent, België.

De lunch wordt verzorgd in hetprofessorenrestaurant
'De Kleine Brug', St-Pietersnieuwstraat25 te Gent.

Voor verdere inlichtingen kunt U zich wenden tot de
onderstaande personen en instellingen:

-Mevr.Mr.A. Godart-van der Kroon, Maaseikerweg
27, 6005 AA Weert,Nederland.

Tel.nr.:04950-35363.

-Vakgroep Grondslagen van het
Universiteitstraat 4,9000 Gent,Belgie.

Tel.nr.: 091-646807.

Documentatie en prijs

Aan de deelnemers zullen bij de inschrijving de tek-
sten van de lezingen bezorgd worden.

De deelnemersprijs bedraagt Hfl.100,- of 1800 Bfr.

Deze prijs omvat:

- de deelname aan het symposium.
- de documentatie bestaande uit de teksten.
- koffie in de pauze.
- lunch in het professorenrestaurant.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden voor deelname door het
inschrijfformulier (toegevoegd als bijlage voor deze
Vrijbrief) voor 15 maart a.s. op te sturen aan
Mevr.Mr.A.Godart-van der Kroon.

Tot slot

Het symposium komt tot stand dankzij de samenwer-
king van de V.Z;W. Ludwig von Mises Instituut, de
Vereniging van Zelfstandige Ondernemers en de Stich-
ting Markt en Vrijheid,

Het Von Mises Instituut streeft naar de verspreiding
en studie van de vrije marktgedachte en is voorname-
lijk actief in Vlaanderen. De Vereniging van Zelfstan-
dige Ondernemers groepeert Nederlandse onderne-
mers die de vrije marktgedachte gunstig gezind zijn.
De recentelijk opgerichte Stichting Markten Vrijheid
stelt zich tot doel het inzicht in de werking en de ethiek
van de vrije markt te bevorderen en zal hiertoe acti-
viteiten ontwikkelen in zowel Nederland als Vlaande-

Recht, ren.

Dank voor steun aan dit symposium is verschuldigd
aan de ASLK, de Faculteit van de Rechtsgeleerdheid
en de Vakgroep Grondslagen van het Recht van de
Rijksuniversiteit Gent.

Basiskursus Libertarisme: Vrijheid & Markt
In April/Mei 1993 organiseert de libertarische kring
Rijnmond te Rotterdam een basiskursus libertarisme. De
kursus wordt gegeven op 6 opeenvolgende
maandagavonden, te beginnen op 19 april.

De eerste avond is een proefkursusavond. De
deelnamekosten hiervoor bedragen f.10,-. l^a deze avond
kan men besluiten of men verder gaat mét de rest van de

kursus. Deelnamekosten voor de rest van de kursus bedra-
gen f.50,-.

Kursusleiders zijn ir. Henry Sturman(tel.015-620377), drs.
Stefan van Glabbeek(tel.071-143770) en dr^. Jan
Smid(tel.010-4227121). Voor meer informatie of opgave
kunt U bellen naar één van hen of een briefje sturen naar
drs. Jan Smid, Bergluststraat 8, 3054 BM Rotterdam.
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE
ECONOMIE
Goud is Out?

De afgelopen tijd was er groot nieuws omdat de Ne-
derlandse Centrale Bank 400 ton goud verkocht had.
Inderdaad een fikse hoeveelheid. Velen zien in deze
verkoop een nieuwe trend van deze instanties om goud
te verkopen. En het zou mij ook niets verbazen wan-
neer Italië de volgende verkoper is. Zij kan die op-
brengst veel te goed kunnen gebruiken.

Wat betekent dat nu voor de goudprijs?

Op de eerste plaats hebben de verkopers er natuurlijk
belang bij dat zij de hoogst mogelijk prijs krijgen. Als
we dan zien dat de verkoop van 400 ton, samen met
de 200 ton van België eerder in 1992, geen
prijsdrukkend effect sorteerde, dan begrijpt u dat ik
om die reden niet zo bang ben voor prijsdaling. Trou-
wens als alle centrale banken in dit tempo door zou-
den gaan met het verkopen van hun reserves, zijn er
over 40 jaar geen reserves meer aanwezig!

Dat gaat dan zo'n zelfde effect geven als de Russische
goudverkopen: toen die verkopen boven de markt
hingen, daalde de goudprijs, zodra alles? verkocht was,
was hetprij sdrukkend effect weg een steeg de goudprijs
tot het niveau van voor de verkoopangst.

Moeten we dan nu zo'n 40 - 60 jaar geduld hebben tot
we weer een hogere goudprijs zien? Ik denk het niet.

De Duitse inflatie cijfers logen er niet om en ik denk
dat veel landen in Europa en ook de VS met hogere
inflatie te kampen gaan krijgen. Dat veroorzaakt vraag
naar goud.

Voeg daarbij dat overheden(=centrale bank) er een
kunst van gemaakt hebben op het meest ongunstige
moment zaken te doen en dat de goudmarkt vaak pm
een hoekje vooruitkijkt, dan begrijpt u dat iknog geen
pessimist ben geworden.

Wel stel ik aankopen in de goudachtige sfeer uit omdat
ik meen dat er in aandelen op dit moment meer te
beleven is.

door: Ir. L.H.M. Jongen

Waar ik voorzichtig mee ben begonnen is :

a. aankoop van langlopende call opties van Neder-
landse financiële waarden (ABN-AMRO, AMEV,
ING) met als redenatie:
-wanneer de rente daalt verdienen deze fondsen
op hun obligatie portefeuille en de spaargelden.
-wanneer door dalende rente, verbetering epono-
mieVS
de beurzen aantrekken, gaan deze fondsen ook
mee omhoog.

b. zodra ik iets meer zekerheid heb o ver Nederlandse
verbeteringen, koop ik de echte cyclische indus-
triële waarden als Hoogovens, Arbed, Hunter
Douglas, NKF etc. Waarbij ik in het begin
langlopende put opties koop zodat er nauwelijks
sprake van verlies kan zijn.

c. in de tussentijd blijf ik in het Verre Oosten naar
beleggingen zoeken en voor het gemak naar
beleggingsfondsen gericht op China, (dus Hong
Kong), Thailand en Maleisië.

d. voorts schaf ik onroerend goed beleggingsfondsen
aan die een hoog inkomen uit verhuur hebben. Ik
combineer daarmee een hoog rendement met
vermogensstijging over enkele jaren.

De ben dus optimistisch voorde aandelen, maar ik wil
wel de "Maar" van Alexander Paris citeren die stelt
"enjoy it while it lasts". Daar bedoelt hij mee dat het
in de VS de komende twee jaar economisch best beter
zal gaan, echter een democratische president, gehol-
pen door een democratisch Congres zal ons bergen
inflatie brengen vanwege al die stimuleringsplannen.
Dan komen we toch weer vanzelf bij goud terecht.
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Het libertarisme is een politieke filosofie die geba-
seerd is op individuele vrijheid, Het individu heeft
het recht om met zijn leven, lichaam en eigendom
te doen en tie laten wat hij wil. Individuele vrijheid
houdt daarom zowel persoonlijke als economische
vrijheid in.
Geen enkel individu of collectief mag geweld,
dwang of fraude initiëren tegen een ander of zijn
eigendom. Elke samenwerking tussen individuen
is dan gebaseerd op vrijwilligheid, Geen wet mag
Vrijwillige samenwerking verbieden.
Het libertarismë volgt deze principes consequent,

De Vrijbrief is geassocieerd met de International
Society fórindividual Liberty,



INSCHRIJFFORMULIER HAYEK
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Naam en voornaam:
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Adres:

Woonplaats:

zal deelnemen aan het Hayek-symposium "Spontane Orde en Vrij-
heid" op

dinsdag 23 maart 1993 te Gent en betaalt hiervoor het bedrag van
HFL.100,-

of 1800 BFR. door storting op

*voor Nederland: Nederlandse Credietbank, rek.nr. 63.77.76.895

*voor België: ASLK: 001-2484 255-64

Datum: Handtekening:

Gelieve dit formulier in een gefrankeerde enveloppe voor 15 maart
1993

te zenden aan:

Mevr.Mr.A.Godart-van der Kroon ;

Maaseikerweg 27

6005 AA WEERT

Nederland

(meer informatie over dit symposium vindt U in de Vrijbrief)


