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Column

Europese verkiezingen:
minder ideologie, meer realisme
Prof. Dr. László Marácz

In de week van 23 mei zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement (EP). Dan kunnen zo’n 370 miljoen Europeanen
naar de stembus. Over het algemeen is de opkomst bij de Europese verkiezingen niet echt hoog. Dit keer lijkt er meer
op het spel te staan, althans als je de politieke partijen en hun spindoctors in de media moet geloven. Er wordt gehamerd
op thema’s die een fundamentele ommekeer in Europa zouden kunnen inleiden waaronder migratie, Brexit, en klimaat
verandering. Europa is echter zo geconstrueerd dat revolutionaire omwentelingen eigenlijk uitgesloten zijn. Het poli
tieke bouwwerk is te complex en te verstrengeld om zomaar te kunnen veranderen. Europese verkiezingen kunnen
geen ‘regering’ ten val brengen, maar ze kunnen wel een indicatie geven over hoe het verder gaat in Europa.

Europa is zo geconstrueerd dat
revolutionaire omwentelingen
eigenlijk uitgesloten zijn

Traditionele bestuurspartijen
Europa wordt traditioneel bestuurd door twee grote politieke blokken, na
melijk de christendemocratische Europese Volkspartij (EVP) en de Europese
socialisten (PES). Ook volgens de huidige peilingen zullen deze blokken de
grootste partijen blijven in het nieuwe parlement dat wegens een mogelijke
Brexit 705 (was 751) zetels zal tellen. De traditionele partijen zullen wel het
grootste blijven, al is de verwachting dat beide bestuurspartijen fors verlies
zullen oplopen. Vandaar dat de christendemocraten en socialisten inmiddels
bij de liberalen van ALDE hebben aangeklopt om een ‘grote coalitie’ te
vormen van, zoals zijzelf beweren, ‘pro-Europese’ partijen. Samen zullen deze
partijen naar alle waarschijnlijkheid in het EP een meerderheid halen, elkaar
uit de wind houden en hun pijlen richten op de opkomst van wat zij noemen
‘anti-Europese’ partijen, waaronder partijen die een nationalistisch of popu
listisch programma hebben. Daarmee is het communicatieve frame van deze
verkiezingen al gezet. Eenieder die campagne voert tegen de traditionele
bestuurspartijen wordt als ‘anti-Europees’ aangemerkt. Het gevaar van een
dergelijke framing is dat bij een fors verlies van de grote coalitie Europa de
grootste verliezer zal zijn. De vraag is of dat echt zo is.

In de week van 23 mei zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement.
Afbeelding: eud.eu

De tandem AKK-Weber
De traditionele bestuurspartijen hebben de baantjes in Brussel al verdeeld.
Van de Spitzenkandidaten, de lijsttrekkers die een gooi doen naar het
voorzitterschap van de Europese Commissie (EC) heeft de Beierse christen
democraat Manfred Weber de beste papieren. Zijn EVP wordt waarschijnlijk
de grootste partij. Hij zal dan de huidige EC-voorzitter, de Luxemburger Je
an-Claude Juncker, opvolgen en vervolgens zullen andere functies, zoals
parlementsvoorzitter doorgeschoven worden naar kandidaten van de socia
listen en de liberalen. De Europese tandem, de Duitse bondskanselier Ange
la Merkel en haar man in Brussel, commissievoorzitter Juncker worden dan
vervangen door de beoogde opvolgster van Merkel als kanselier, de Duitse
christendemocratische politica Annegret Kramp-Karrenbauer (in de Duitse
media steevast ‘AKK’ genoemd) en haar partijgenoot Weber als de nieuwe
EC-voorzitter. In dit scenario is de grote verliezer de Franse president Emma
nuel Macron, die met zijn liberale partij La République en Marche een eigen
Franse commissievoorzitter naar voren wil schuiven. Een eventueel tandem
AKK-Weber zal echter het prestige missen van de Merkel-Juncker coalitie.
Commentatoren spreken over een Merkel Light versie waarvan weinig
daadkracht zal uitgaan.

Een eventuele tandem AKK-Weber zal het prestige missen van de Merkel-Junc
ker coalitie. Foto: Twitter, Manfred Weber

Anti-establishment partijen
Er wordt verkiezingswinst verwacht voor de anti-establishment partijen, een
bonte coalitie van extremisten (zowel ter linker- als ter rechterzijde), natio
nalisten en andere populisten. Deze partijen hebben gemeen dat ze de invloed
van supranationale organen, zoals de Europese Commissie en multinationals
in Brussel, willen terugdringen en de Europese Raad waarin de lidstaten zijn
vertegenwoordigd meer volmachten willen geven. Een politicus die op deze
lijn zit, is de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken en leider van het
rechtse Lega, Matteo Salvini. Salvini maakt zich sterk om migratiestromen
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die via Italië naar Europa komen, terug te dringen en wil de zeggenschap
over de Italiaanse begroting uit Europa naar Rome terughalen. De Italiaanse
regering behoudt zich het recht voor – tegen de zin van Brussel - om het
begrotingstekort te overschrijden om daarmee de koopkracht aan te jagen
in eigen land. De invloed van dergelijke onorthodoxe partijen zal zeker
toenemen in het EP, maar is waarschijnlijk niet voldoende om de meerderheid
van de grote coalitie te bedreigen. Naast de trend van het verwachte verlies
van de traditionele bestuurspartijen is er nog een andere trend zichtbaar die
de status quo in Brussel enigszins onder druk zet.
Ramkoers
De anti-establishment partijen krijgen steun van traditionele centrumrechtse
bestuurspartijen uit Centraal- en Oost-Europa die met het Brusselse establish
ment op ramkoers liggen over het opendeurenbeleid inzake migratie. Dit
dossier, dat in ieder geval Centraal- en Oost-Europa in haar ban heeft vanaf
september 2015, toen de Duitse bondskanselier Merkel zich hard maakte
voor het gewraakte opendeurenbeleid, zal zeker electorale gevolgen hebben.
De Centraal- en Oost-Europese landen verzetten zich onder aanvoering van
de Visegrad-landen (Hongarije, Tsjechië, Slowakije, en Polen) tegen dit beleid.
Politici uit de regio, zoals de Hongaarse premier Viktor Orbán en de ex-pre
sident van Tsjechië Vaclav Klaus hebben er telkens weer op gewezen dat het
opendeurenbeleid voor migranten grote veiligheidsrisico’s voor Europese
burgers met zich meebrengt. Deze waarschuwingen waren echter aan do
vemans oren gericht en hebben politici als Orbán, die hun nek hebben uit
gestoken, een slechte naam bezorgd.

Vluchtelingen in september 2015 bij de Hongaars-Oostenrijkse grens op weg
naar Duitsland. Foto: Wikimedia Commons, Mstyslav Chernov

Terrorisme
Centraal- en Oost-Europese autoriteiten hebben erop gewezen dat volgens
hun informatie extreem-islamitische terroristen na de val van Islamitische
Staat (IS) Europa via Griekenland zouden kunnen binnendringen. De recen
te arrestatie van een kopstuk van IS, de 27-jarige Hassan Fahroud in Honga
rije, bevestigt het gelijk van deze critici van het Brusselse opendeurenbeleid.
De arrestatie van de IS-jihadist was het gevolg van een gecoördineerde,
succesvolle samenwerking tussen Belgische en Hongaarse antiterreureenhe
den. Volgens informatie die vrijgegeven is door de Hongaarse officier van
justitie Péter Polt, is de gearresteerde IS-jihadist in ieder geval verantwoor
delijk voor de onthoofding van twintig burgers in de Syrische stad Homs. Polt
heeft verder bekendgemaakt dat de jihadist op een Europees inreisvisum via
Griekenland reisde, dat hij met dat visum zich de afgelopen tijd bezig hield
met mensensmokkel en dat hij beschikte over een anonieme creditcard af
gegeven door de vluchtelingenorganisatie van de VN, UNHCR, waarmee hij
maandelijks 500 euro kon pinnen. De Hongaarse autoriteiten ontdekten in
de herfst van 2018 bij toeval dat dergelijke anonieme creditkaarten van een
gerenommeerde internationale creditkaartleverancier door de UNHCR wer
den afgegeven. Het anonieme karakter van dergelijke creditcards druist in
tegen de regels die gelden voor internationale geldtransacties. De Hongaar
se-Belgische antiterreureenheden zijn nu aan het onderzoeken of dit ISkopstuk mogelijk connecties had met de terroristen uit Molenbeek die voor
de aanslagen in Parijs in 2015 verantwoordelijk waren. Het IS-kopstuk was
namelijk op weg van Boedapest naar Brussel.

Jihadisten van IS. Onlangs is een kopstuk van IS in Hongarije aangehouden.
Foto: NATO

Toonzetting
Het ligt voor de hand dat anti-migratiepartijen in Centraal- en Oost-Europa
ruime politieke winst zullen incasseren tijdens de Europese verkiezingen. De
landen uit deze regio zijn niet per se tegen samenwerking binnen Europa
zoals de geslaagde Hongaars-Belgische anti-terreuractie laat zien, maar
willen wel zelf controle houden over de migratiestroom richting Europa. Alles
overziend zijn er geen ingrijpende veranderingen na de Europese verkiezingen
in Brussel te verwachten maar de toonzetting van het EP zal weleens minder
ideologisch en meer realistisch van aard kunnen gaan worden.

Alles overziend zijn er geen ingrijpende
veranderingen na de Europese
verkiezingen in Brussel te verwachten
De gearresteerde jihadist beschikte over een anonieme creditcard afgegeven
door de UNHCR. Foto: UNHCR
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