Europa kiest. En u natuurlijk ook...

EUROPA

Wat voor Eu

In mei trekken we met 507 miljoen Europeanen naar de stembus en kiezen we een nieuw Europees Parlement. Bij ons raakt
die Europese stembusgang wat onder gesneeuwd door het Vlaamse en federale kiesgeweld. Toch heeft Europa meer dan
ooit invloed op ons dagelijkse leven. Als vereniging met ruim een half miljoen leden in Europa dragen we internationale
solidariteit en samenwerking traditiegetrouw hoog in het vaandel. Via allerlei lobbygroepen en Europese acties probeert
de Internationale Natuurvrienden dan ook invloed uit te oefenen op de Europese besluitvorming. Hier is alvast ons verlanglijstje voor het Europa van de toekomst!

►► 1. Solidariteit
en sociale cohesie
We hebben Europa nodig om niet verdeeld te worden in een Noord- en een
Zuid-Europa, een centrum en een periferie. Europa is geen zelfbedieningswinkel
waar het geld regeert, maar het is een
onderlinge verzekering waarbij iedereen
bijdraagt aan een gemeenschappelijke
en veilige toekomst en waarin we elkaar
onderling versterken. We moeten niet
toestaan dat Europese maatregelen regio’s, landen of bevolkingsgroepen over
de hele wereld tot armoede drijven.

►► Duurzame groei
en toekomstperspectief voor jongeren
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Investeren in duurzame energie en transportsystemen reduceert niet alleen onze
ecologische voetafdruk en de gevolgen
van de klimaatverandering, het creëert
ook duurzame werkgelegenheid met
goede exportmogelijkheden. Milieu- en
klimaatproblemen moeten immers in
andere delen van de wereld ook opgelost
worden. Hoe langer andere landen de
noodzaak van een eco-sociale omslag
negeren, hoe meer zij uiteindelijk de Europese technologie nodig zullen hebben.
Een groei in onderzoeksfondsen helpt
om de innovatieve doelmatigheid van de
Europese economie zeker te stellen.
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►► Regulering van
de financiële sector
en ecologische en
eerlijke belastingen
De liberalisering van de financiële
markten heeft geleid tot een ongezonde
overheersing van deze sector over de
sectoren van productie en reproductie.
De continue speculatiebellen zijn een
teken van dit overschot aan financiële
middelen. Zonder productie is er geen
sprake van waardevermeerdering, en
financiële markten moeten dus gereguleerd worden zodat hun positieve
bijdrage aan waardecreatie wordt gewaarborgd. Wereldwijde regulering
van de financiële sector, scheiding van
financiële en investeringsbanken, beperking van de flitshandel of de introductie
van de Tobin-taks (een kleine belasting
op internationale geldtransacties) en
vermogensbelasting zijn belangrijke
elementen om de zelfdestructieve neiging in de financiële sector te stoppen
en in productie en infrastructuur te gaan
investeren.

►► Het zeker stellen van een efficiënte openbare infrastructuur en de
toegang daartoe
Een efficiënte infrastructuur, zoals treinen, watervoorziening en energie, zijn
publieke diensten die niet geofferd mo-

gen worden voor financiële belangen op
de korte termijn. Ook zijn het cruciale
elementen om nationale economieën op
sociale en ecologische wijze te beheersen en kunnen ze de kwaliteit van leven
van alle burgers bewerkstelligen doordat
ze voor iedereen toegankelijk zijn.

►► Meer democratie, participatie en
toegang tot recht
Burgers zullen zich alleen kunnen
vereenzelvigen met Europa wanneer een
democratische deelname en de vertegenwoordiging van hun belangen in de
Europese Unie gegarandeerd zijn. Een
democratisch verkozen Europese overheid heeft meer autoriteit om Europese
wetten te bekrachtigen. De EU moet dus
nóg democratischer worden, met een
echte democratische scheiding van machten en een onafhankelijke rechtspraak.

►► Geen discriminatie en gelijkheid
voor de wet voor
iedereen
Europa heeft racisme en discriminatie
van minder bevoorrechte groepen succesvol teruggedrongen. We kunnen niet
toestaan dat immigranten, die in ons
land om hulp komen vragen, behandeld
worden als tweederangs mensen. Zo
komt de humanistische basis van onze
samenleving in gevaar. Degenen die
de andere kant opkijken wanneer het

uropa willen we?
leven van immigranten wordt geminacht
moeten niet verbaasd opkijken wanneer
vervolgens de rechten van andere minderheden ook worden ingeperkt.

►► Het veiligstellen
van de wereldvrede
zonder militaire verdragen
De Europese Unie is vanaf het begin
vooral een vredesproject geweest – nooit
meer oorlog in Europese gebieden. De
EU is het bewijs dat vrede voorspoed en
veiligheid teweeg brengt. En er is meer
dan dit succes dat ervoor zorgt dat het
Europese eenwordingsproces voortdurend vooruitgang boekt. Europa kan
en mag zijn veiligheid verdedigen en
moet humanitaire interventies steunen.
Een militair agressiebeleid wekt slechts
agressie op en is geen bruikbare manier
om de wereldvrede te bewaren.

►► Een Unie met
wereldwijde verantwoordelijkheid
De Europese Unie is een succesvolle industriële macht en heeft een zeer belangrijke
invloed op de ontwikkeling van de leefomstandigheden in achtergestelde regio’s.
Ook beïnvloedt het de ontwikkeling van
onze omgeving – vooral op het gebied van
klimaatbescherming, landbouw, bosbeheer of visserij. De criteria die we hebben
bepaald voor de ontwikkeling van één
duurzame Europese markt en die steeds
weer worden verbeterd, moeten ook onze
criteria zijn voor een wereldwijde ontwikkeling. Europa heeft de noodzakelijke
maatregelen en mogelijkheden om zowel
eerlijke wereldhandel als wereldwijd beleid op milieu- en sociaal gebied mogelijk
te maken en het moet zijn verantwoordelijkheid dan ook actief nemen.
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