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Inleiding 

 

Wat wil jij met Europa? 

Hoe moet het verder met Europa? Nederland is lid van de Europese Unie en dat is volgens de meeste 

Nederlanders een goede zaak. Maar welke richting gaan we op in Europa? Wat moet er veranderen 

en wat juist niet? Daar zijn de meningen over verdeeld. 

 

Wat willen de mensen in jouw stad of dorp eigenlijk met Europa? Banken en begrotingen 

controleren? Zelf belasting heffen om samen te investeren in banen en onderwijs? Met één stem 

spreken in de wereld? Of moeten ze daar juist niets van hebben? 

 

Wij willen het weten. We starten daarom ter voorbereiding op de Europese verkiezingen in 2014 het 

project ‘Wat wil jij met Europa?’. De ideeën die uit dit project naar voren komen dienen als input 

voor de programmacommissie van het Europese verkiezingsprogramma.  

 

Tussen zaterdag 27 april tot zaterdag 8 juni vragen we PvdA-afdelingen  debatten te organiseren in 

hun dorp of stad. Ook via Twitter en Queetz (crowdsourcing) verzamelen we reacties. Van leden én 

van niet-leden. Op 8 juni sluiten we af met een Europafestival in de Central Studios in Utrecht waar 

de beste ideeën centraal staan.  

Scenario’s 

In deze bundel tref je drie scenario’s die elk een beeld schetsen van Europa in 2030. De scenario’s 

zijn geen voorspellingen of beschrijvingen van een wenselijke toekomst. Het betreffen slechts 

denkbare uitersten die als instrument dienen voor inhoudelijke discussie. Het debat over de 

scenario’s dient zich dan ook niet te richten op de waarschijnlijkheid of de wenselijkheid van het ene 

boven het andere scenario, maar op de dilemma’s die uit de scenario’s naar voren komen en de 

inhoudelijke thema’s die zij opwerpen. 

In deze bundel vind je, naast de scenario’s, een debatformat, een link naar drie korte filmpjes over de 

scenario’s en informatie over materialen en promotie. Je kunt jouw bevindingen tijdens het debat en 

de ideeën die vanuit jouw afdeling naar voren zijn gekomen delen met de programmacommissie via 

is@pvda.nl.  

Deze bundel en meer informatie is beschikbaar op de website www.watwiljijmeteuropa.nl. We 

wensen je heel veel succes met het organiseren van het debat en zijn benieuwd naar de ideeën 

vanuit jouw woonplaats! 

 

Kirsten Meijer 

Internationaal secretaris PvdA 

Pieter Paul Slikker 

Campagnemanager PvdA 

mailto:is@pvda.nl
http://www.watwiljijmeteuropa.nl/
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Voorbereiding en debatformat 

Dit format helpt je bij het organiseren van een goed en scherp debat. Voor eventuele vragen of 
ondersteuning kun je contact opnemen met Tim Fonck via tfonck@pvda.nl of via 020-55 12 146.  

Instructie 

Het is allereerst belangrijk om een organisator aan te wijzen. Wie is er verantwoordelijk voor de 

organisatie van het debat? Maak duidelijke afspraken over de taakverdeling. 

Ten tweede is het van belang om een geschikte locatie vast te leggen, de technische benodigdheden 

te regelen en een debatleider en eventueel een spreker uit te nodigen. Zie hieronder een lijstje van 

benodigdheden: 

 Zaal  

 Laptop voor afspelen filmpjes (deze zijn vooraf te downloaden of online af te spelen met een 

goede internetverbinding)  

 Beamer of TV 

 Geluid voor het tonen van de filmpjes 

 Microfoon(s) 

 Debatleider (op zoek naar een goede debatleider? Doe een beroep op de Jaap Burger 

Stichting van de PvdA via bestuur@jaapburgerstichting.nl) 

 Notulist 

 Spreker (optioneel, zie verderop voor info over sprekersaanvraag) 

Promotie vooraf 

Je kunt het debat in jouw afdeling op diverse manieren vooraf promoten, zowel bij leden als niet-

leden van de partij. Zie hieronder een lijstje met opties: 

 Canvassen (zie verderop voor meer info over de canvasmaterialen) 

 Verspreiding flyer in de buurt van de bijeenkomst (zie verderop voor flyertekst) 

 Mailing naar leden (zie verderop voor uitnodigingstekst) 

 Uitnodigen lokale organisaties/ studenten voor wie dit interessant kan zijn 

 Persbericht lokale krant (zie verderop voor een voorbeeldpersbericht) 

Het debat 

De ervaring leert dat er verschillende voorwaarden zijn die een succesvol verloop van een debat 

kunnen beïnvloeden. Zo is het van belang dat er een debatleider aanwezig is die de regie strak in 

handen houdt. De debatleider moet leiding geven aan de discussie en vervult een sturende rol. De 

debatleider mengt zich niet in het debat. Hij vraagt waar nodig door en maakt zo nu en dan een 

samenvattende opmerking.  

Daarnaast is het bevorderlijk dat de aanwezigen de scenario’s hebben gelezen en zodoende op de 

hoogte zijn van het onderwerp van het debat. De scenario’s zijn online beschikbaar via 

www.watwiljijmeteuropa.nl.  

mailto:tfonck@pvda.nl
mailto:bestuur@jaapburgerstichting.nl
http://www.watwiljijmeteuropa.nl/
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Ook dien je rekening te houden met het feit dat dergelijke bijeenkomsten nogal eens de neiging 

hebben om uit te lopen. Je kunt dit vermijden door een strak tijdschema aan te houden en ook de 

gespreksleider op dit punt goede instructies te geven. Zorg ervoor dat de zaal op tijd is ingericht en 

controleer vooraf of het geluid en de computer goed functioneren. 

Ten slotte is een goede notulist van groot belang. Het is immers de bedoeling dat de ideeën en 

opvattingen die in jouw debat naar voren komen bij de programmacommissie voor het Europese 

verkiezingsprogramma belanden! Zorg dat er een goed verslag of overzicht wordt gemaakt, met 

concrete punten en ideeën. Mail deze input vervolgens naar is@pvda.nl.  

Filmpjes 

De drie scenario’s zijn samengevat in drie korte filmpjes. Je kunt het debat starten met het vertonen 

van de drie filmpjes, om zo thema’s en dilemma’s voor de discussie op te werpen. De drie filmpjes 

zijn te bekijken en te downloaden via www.watwiljijmeteuropa.nl. Voor het online bekijken is een 

internetverbinding nodig. Is die niet aanwezig op de locatie van het debat? Download de filmpjes dan 

van te voren en sla ze op, bijvoorbeeld op een USB stick.  

Spreker 

Je kunt ervoor kiezen om een spreker uit te nodigen voor het debat, die commentaar kan leveren op 

de scenario’s en in debat kan gaan met de aanwezigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 

Europarlementariër, Kamerlid of de internationaal secretaris. Het uitnodigen van sprekers gaat via 

sprekersaanvraag (http://www.pvda.nl/partij/wie-we-zijn/sprekersaanvraag).   

Opzet  

Zie hieronder voor een voorbeeldindeling van de avond. De begin- en eindtijd zijn uiteraard variabel. 

19.00  Inloop met koffie en thee 

19.30  Welkom door discussieleider: zie spreektekst hieronder 

19.35 Tonen scenariofilmpjes ‘Europa in 2030’. Bespreek na elk filmpje even kort de 

inhoud ervan met de aanwezigen, of laat een eventuele spreker commentaar 

leveren, alvorens het volgende filmpje te vertonen.  

20.00  Discussie aan de hand van stellingen en scenariofilmpjes 

21.00            Slotwoord: zie spreektekst hieronder 

Stellingen: 

De volgende stellingen kun je gebruiken voor het debat. 

1. Handel, interne markt en economische groei zijn de belangrijkste speerpunten zijn van de 
EU. Daarvoor moeten bevoegdheden worden overgedragen naar Europees niveau. 

2. Het terugdraaien van Europese integratie is noodzakelijk om het vertrouwen van de burgers 
terug te winnen, ook als dat gepaard gaat met economisch verlies. 

3. Rijke landen als Nederland moeten bereid zijn om fors welvaart in te leveren om sociale 
omstandigheden van landen in heel Europa te verbeteren. 

4. (Open vraag) Is er een concreet punt dat u graag zou willen toevoegen aan het 
verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen? 

mailto:is@pvda.nl
http://www.watwiljijmeteuropa.nl/
http://www.pvda.nl/partij/wie-we-zijn/sprekersaanvraag
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Welkomstwoord door debatleider: 

‘Van harte welkom op dit debat over Europa. (Eventueel woord van welkom aan spreker). De PvdA 
afdeling xxx heeft deze avond georganiseerd in het kader van het project ‘Wat wil jij met Europa?’ 
dat door de PvdA is gestart om vanuit het hele land ideeën te verzamelen in de aanloop naar de 
Europese verkiezingen volgend jaar. Wat wilt u met Europa? Dat is waar we het vanavond over gaan 
hebben. Om de discussie op gang te brengen beginnen we nu met het vertonen van drie 
scenariofilmpjes, die elk een beeld schetsen van Europa in 2030. De thema’s en dilemma’s die hierin 
naar voren komen zullen daarna onderwerp zijn van het debat, dat we zullen voeren aan de hand van 
diverse stellingen.‘ (Filmpjes starten) 

Slotwoord door debatleider: 

‘Graag wil ik u danken voor uw bijdrage aan dit debat. (Eventueel woord van dank aan spreker). De 
afdeling xxx zal ervoor zorgen dat de bevindingen van vanavond terechtkomen bij het landelijk 
partijbureau, om als input te dienen voor de commissie die het Europese verkiezingsprogramma zal 
gaan schrijven. Ik wil u in dat kader van harte uitnodigen om op 8 juni aanwezig te zijn bij het PvdA 
Europafestival in Utrecht. Daar zal verder worden gedebatteerd over het onderwerp en zullen de 
ideeën uit het land worden aangeboden aan de programmacommissie. Heeft u meer ideeën die u 
wilt delen? Dat kan online via Queetz. Zie meer info hierover op www.watwiljijmeteuropa.nl.’    

Terugkoppeling 

Natuurlijk is het van groot belang dat de ideeën en opvattingen die in jouw debat naar voren komen 
bij de programmacommissie voor het Europese verkiezingsprogramma belanden. Stuur daarom een 
verslag van het debat of een overzicht van de geopperde ideeën en meningen naar het internationaal 
secretariaat via is@pvda.nl. 

Het is ook mogelijk om online via Queetz ideeën aan te leveren. Zie www.watwiljijmeteuropa.nl voor 
meer informatie daarover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.watwiljijmeteuropa.nl/
mailto:is@pvda.nl
http://www.watwiljijmeteuropa.nl/
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Materialen en promotie 

Hieronder vind je informatie over diverse materialen voor canvassen en de promotie van jouw 
Europadebat. 

 

1. PvdA in de buurt én in Europa: canvaszaterdag 25 mei 

De volgende landelijke canvaszaterdag wordt een bijzondere. In aanloop naar het Europafestival op 8 
juni staat ook 25 mei namelijk in het teken van Europa. Op 25 mei garanderen wij dat het beter weer 
is dan tijdens de laatste canvaszaterdag op 23 maart, dus ga met ons mee om mensen niet alleen te 
vragen naar hun buurt, maar ook naar hun mening over Europa. Een jaar voor de Europese 
verkiezingen levert dit waardevolle informatie voor ons op. De aangepaste canvasenquête vind je 
achterin deze bundel.  

Onderstaand canvasmateriaal stellen we zoals gebruikelijk aan jullie beschikbaar en is te bestellen via 
de bestelmodule: 

 De algemene flyer – thema Europa 

 De niet-thuis flyer – thema Europa 

 De imprintflyer voor de opvolging van een canvasactie 

De bestelmodule (http://nl.surveymonkey.com/s/canvaseuropa) is open tot en met maandag 6 mei 
12:00 uur. Je ontvangt het materiaal op woensdag 15 mei. 

 

2. Promotie Europadebat 

Het debat in jouw afdeling kun je promoten via imprintflyers, e-mails en een persbericht. Hieronder 
vind je informatie over deze flyers, een uitnodigingstekst en een persbericht.  

Flyers 

 We stellen gratis onderstaande flyers beschikbaar voor de promotie van jouw Europadebat en het 
Europafestival. 

 Imprintflyer ‘Wat wil jij met Europa?’: voor afdelingen die debatten organiseren en deze 
vooraf (tijdens canvasacties) aan willen kondigen. Deze is op het congres beschikbaar. Wil je 
de flyer liever opgestuurd krijgen? Geef dit dan aan in de bestelmodule 

(http://nl.surveymonkey.com/s/canvaseuropa). Zie de volgende pagina voor een tekst voor 
de imprintflyer. 

 Uitnodiging voor het Europafestival op 8 juni, te gebruiken bij alle permanente campagne-
activiteiten en los te verspreiden. 

 

 

http://nl.surveymonkey.com/s/canvaseuropa
http://nl.surveymonkey.com/s/canvaseuropa
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Tekst voor imprint flyer / uitnodiging 

Gebruik deze tekst om te printen op de imprintflyer die beschikbaar is. Deze kun je voorafgaand aan 
je debat verspreiden ter promotie, bijvoorbeeld tijdens een canvasactie. Je kunt deze tekst ook 
gebruiken als uitnodiging, bijvoorbeeld per mail naar de leden van je afdeling. 

 

 

Wat wil jij met Europa? 

Hoe moet het verder met Europa? Banken en begrotingen controleren? Zelf belasting heffen om 
samen te investeren in banen en onderwijs? Met één stem spreken in de wereld? Of moet je daar juist 
niets van hebben? 
 
Wat wil jij met Europa? Wij willen het weten. En het liefst ook jouw idee over hoe je dat zou willen 
realiseren. Ter voorbereiding op de Europese verkiezingen in 2014 gaat de PvdA het debat aan over de 
toekomst van Europa. Het doel is om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen die gebruikt kunnen 
worden voor het Europese verkiezingsprogramma van de partij. 
 
De PvdA afdeling xxx organiseert daarom op datum xxx een debat over de toekomst van Europa 
(locatie en tijdstip noemen). U bent van harte welkom om uw ideeën over Europa met ons te delen! 
 
Ook online kunt u meepraten. Via www.watwiljijmeteuropa.nl kunt u al uw ideeën kwijt. Lees daar ook 
drie toekomstscenario’s over Europa, die onderwerp zullen zijn van het debat. Op 8 juni organiseert de 
PvdA ter afsluiting een groot Europafestival in Utrecht, waar de beste ideeën gepresenteerd worden. 
 
Debat ‘Wat wil jij met Europa?’ 
 
Datum: xxx 
Tijd: xxx 
Locatie: xxx 
Toegang gratis 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.watwiljijmeteuropa.nl/
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Voorbeeld persbericht 

Gebruik dit persbericht om je debat te promoten, bijvoorbeeld in een lokale krant. 

 

 

PvdA afdeling xxx vraagt zich af: wat wil jij met Europa? 
 
Ter voorbereiding op de Europese verkiezingen in 2014 gaat de PvdA het debat aan over de 
toekomst van Europa. Het doel is om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen die gebruikt kunnen 
worden voor het Europese verkiezingsprogramma van de partij. 
 
Wat wil jij met Europa? Dat is de vraag die de PvdA aan de Nederlandse kiezers stelt. De partij wil 
burgers actief betrekken bij haar plannen over Europa en verzamelt op zoveel mogelijk manieren 
ideeën vanuit het hele land. 
 
De PvdA afdeling xxx doet hier graag aan mee en organiseert daarom op datum xxx een debat over 
de toekomst van Europa (locatie en tijdstip noemen), waarbij wordt gehoopt op de aanwezigheid 
van zowel leden als niet-leden van de partij. 
 
Ook via internet kunnen ideeën worden ingezonden. Op de website www.watwiljijmeteuropa.nl is 
hierover meer informatie te vinden. Op 8 juni organiseert de PvdA ter afsluiting een groot 
Europafestival in Utrecht, waar de beste ideeën gepresenteerd worden. 
 
Neem voor meer informatie contact op met contactgegevens afdeling/organisator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.watwiljijmeteuropa.nl/
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Scenario 1: De veramerikanisering van Europa 

Samenvatting 

 Europa richt zich alleen op de volledig vrije interne markt en handel. De Europese Vrije 
Marktunie leidt tot een enorme toename van innovatie, kennis en welvaart. Europa is dé 
wereldeconomie 
 

 Het debat over democratische legitimiteit is nagenoeg verstomd. Buiten de regels voor 
onbelemmerde handel en begrotingsdiscipline bemoeit Brussel zich nauwelijks met de 
lidstaten.  

 

 De sociale ongelijkheid is toegenomen. Miljoenen profiteren en zijn zeer welvarend. Mensen 
aan de onderkant die niet mee kunnen komen combineren 3 baantjes en leven in 
onzekerheid. 

 

 Europa in de wereld richt zich op bescherming van handelsbelangen. De Unie bedrijft een 
bijzonder succesvolle realpolitik in alle hoeken van de wereld 

 
Situatiebeschrijving 2030 

‘Terug in de Tijd!’ kopt de Telegraaf van 1 juni 2031. Aanleiding zijn de straatprotesten tegen de 
overheid die in de ogen van velen gefaald heeft bij het voorkomen van de overstromingen  waardoor 
grote delen van Nederland getroffen zijn. Sommige analisten wijzen op mogelijke onderhuidse 
spanningen in de samenleving. In een hoofdcommentaar van een ander dagblad daarentegen wordt 
verbazing uitgesproken over de uitbarsting van onvrede - het is ons land, en Europa,  de afgelopen 
jaren toch voor de wind gegaan?   

Het Europa van rond 2030 lijkt inderdaad in geen enkel opzicht op het Europa van twintig jaar 
geleden. Niets doet nog denken aan het pessimistische, mistroostige Europa van 2013, zeggen veel 
waarnemers. Europa bloeit en groeit, zo op het eerste gezicht. Europa anno 2030 is een plek voor 
investeerders, waar hoogwaardige technologische uitvinden worden gedaan en waar de beste 
universiteiten staan. Van overal ter wereld komt men naar de ‘gouden steden’ in Europa. In de top 
50 van de beste Universiteiten ter wereld staan er 30 in Europa. Kennis, innovatie, handel en 
vertrouwen zijn het parool van metropolen als Amsterdam, Berlijn, Londen en Parijs maar ook 
Istanbul, Lissabon, Krakow, Budapest, Madrid en Ankara. 

Er zijn ook keerzijden aan het Europa van 2030. Niet iedereen heeft geprofiteerd van de snelle groei, 
waardoor de ongelijkheid tussen arm en rijk is toegenomen. Winsten komen vooral ten goede aan de 
grote bedrijven en hoger opgeleiden. De sociale voorzieningen zijn door de handelsverdragen en de 
hoogtij van het marktdenken tot een minimum teruggebracht en niet iedereen kan het hoofd boven 
water houden. Het alles overheersende individualisme heeft de democratie aangetast: mensen 
komen voor zichzelf op en voor hun eigen belang, niet voor elkanders. Door de grote rol van de 
markt en de beperkte invloed van de overheid stijgt het aantal publieke problemen die alleen 
gezamenlijk kunnen worden aangepakt. Het milieuvraagstuk blijft daardoor bijvoorbeeld onopgelost. 
Dit alles wordt echter geaccepteerd vanwege de enorme welvaartsgroei in Europa als geheel. De 
welvarende meerderheid heeft de zwijgende minderheid van verliezers politiek monddood gemaakt 
door het grote economische succes. 

Hoe is het zo gekomen? 

Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen die als verklaring kunnen dienen. De belangrijkste is 
zonder enige twijfel het consequent doortrekken van de neoliberale lijn die werd gekozen. Dit 
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resulteerde in een Europa waar de markt centraal staat en de overheid een bescheiden rol heeft.  Er 
is gekozen voor een snelle deregulering en liberalisering  waarbij het uitgangspunt het volledig open 
functioneren van de interne markt was. Hierdoor is de markt voor diensten maar ook die voor 
pensioenen, zorg en huisvesting volledig vrij geworden. Het daarmee loslaten van het idee van een 
sociale markteconomie werd gezien als de enige manier om weer een wereldspeler te worden en 
overeind te blijven in de mondiale economische wedloop.  

Om diezelfde economische redenen werd in 2025 besloten Turkije toe te laten treden tot de 
Europese Unie. Dit betekende een aanzienlijke uitbreiding van de binnenmarkt, waardoor Europa als 
grootste handelsblok van de wereld China, India en de VS naar de kroon kon steken. Het Europa van 
2030 heeft daardoor een sterke economische concurrentiepositie. De gemiddelde groei is hoog en 
velen hebben daarvan geprofiteerd. Uit veel onderzoeken blijkt dat niet de politiek maar de 
alomtegenwoordige markt door de burger wordt gezien als oplosser van zijn problemen.  

Europa is op de VS in haar sterkste jaren gaan lijken. Met dezelfde schaduwzijden overigens. Terwijl 
het velen voor de wind gaat, hebben lager opgeleiden meer moeite dan ooit tevoren om de touwtjes 
aan elkaar te knopen. Veelal moeten ze meerdere banen tegelijk aanhouden om rond te kunnen 
komen. Zo zijn onderhuidse spanningen ontstaan. Het sociale vangnet waarop zij in het verleden 
konden rekenen bestaat niet meer in die vorm. Dat geldt ook voor de zorg die in hoge mate 
geprivatiseerd is. De staat stimuleert onderlinge zorgcontracten. Niet iedereen is daartoe uitgerust. 
De ziekenhuismarkt is Europees geworden. Voor sommige operaties kan men niet meer in het eigen 
land terecht. Lagere inkomensgroepen zijn daar de dupe van. Terwijl zo de ongelijkheid binnen de 
Europese landen op vele fronten is toegenomen, geldt dat paradoxaal genoeg niet voor de 
verhoudingen tussen landen. De grote arbeidsmobiliteit binnen de EU is daarvoor de verklaring. 

De enige vorm van positieve integratie die van de grond gekomen is, bestaat uit een veel hechtere 
samenwerking op het terrein van handel en buitenlandbeleid.  Zo kunnen de belangen van het 
grootste economische blok ter wereld beter behartigd worden.  Een echt gezamenlijke buitenlandse 
agenda en een operationele Europese defensie zijn inmiddels gerealiseerd. De volledig Europese 
marine, die qua omvang de op een na grootste in de wereld is wordt met name ingezet om 
handelsbelangen te beschermen. In deze nieuwe werkelijkheid is echter geen plek meer voor 
ontwikkelingssamenwerking. De in het verleden ontvangende landen kunnen en moeten in 2030 op 
eigen benen staan, zo luidt de mening. 

Hoewel de markt volledig geëuropeaniseerd is, heeft dat niet geleid tot een opleving van het debat 
over de democratische legitimiteit. Men wijt dit aan het feit dat grote institutionele ingrepen en 
daarmee gepaard gaande soevereiniteitsoverdracht niet nodig waren om de gewenste deregulering 
tot stand te brengen. De burger is minder van Europa gaan merken en maakt zich niet meer druk 
over Brussel. 

Vooruitblik 

Er kleven ook nadelen aan het neoliberale Europa van 2030. Zo blijft het oplossen van het 
schaarstevraagstuk een tragedie. Niemand durft het aan te investeren in alternatieve 
energiebronnen. Overheden zien voor zichzelf geen grote rol weggelegd.  

Het onvermogen van de  teruggetreden overheid om de burgers altijd dienstbaar te zijn blijkt als een 
groot deel van West-Europa  in de winter van 2031 wordt getroffen door grote overstromingen. 
Alhoewel al tijdens de regering Rutte ( 2012-2013 en de laatste waarvan de PvdA deel uitmaakte)  
werd gewaarschuwd dat zoiets zou kunnen gebeuren, zijn er nooit maatregelen getroffen die de 
afwatering van onze rivieren klaarstoomden voor de heftige herfst en winterregens die dankzij de 
klimaatveranderingen gemeengoed zijn geworden. . Daarvoor was na alle belastingverlagingen geen 
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geld.  Een reactie op dit overheidsfalen, dat herinneringen oproept aan het New Orleans drama 
onder Bush, kan niet uitblijven.   

De veenbrand van onvrede, die al langer woedde, slaat dan ook om in openlijk protest en  krijgt een 
politieke stem. Nieuwe ideologisch gedreven partijen komen op in België, Frankrijk, Nederland maar 
ook in Oost-Europese landen als Polen, Tsjechië en Slowakije. Deze grensoverschrijdende beweging 
roept op het vrije marktdenken los te laten en meer in te zetten op welzijn in plaats van materiele 
welvaart. Hun oproep  blijkt een splijtzwam waardoor snel duidelijk wordt dat de Europese bevolking 
tot op het bot verdeeld is - tussen de hen die hebben geprofiteerd van het neoliberale model en de 
verliezers. Alhoewel Europa als geheel een economische grootmacht is geworden van bijzonder 
respectabel formaat wordt de spanning tussen winnaars en verliezers in alle lidstaten steeds meer 
voelbaar. 
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Scenario 2: Het rijk der vrolijke armen 

Samenvatting: 

 De Europese integratie is grotendeels terug gedraaid. Natiestaten hebben de touwtjes stevig 
in handen 
 

 Door deze nationale zelfbeschikking is er meer democratische legitimiteit. De bevolking 
steunt de ingeslagen weg 

 

 Sociale omstandigheden zijn niet sterk verbeterd of verzwakt, maar sociale crises worden 
voorkomen door elkaar te helpen in tijden van nood 

 

 Er is economische krimp door afname van export en instabiliteit op de financiële markten. 
Europa heeft haar machtpositie in de wereld verloren en in het oplossen van mondiale 
problemen is de unie niet succesvol 

 

Situatiebeschrijving in 2030 

Het is november 2030. Nederland is in de ban van een strenge winter. Het debat in de digitale 

kranten wordt beheerst door hoop op weer een nieuwe Elfstedentocht, na een succesvolle editie 

vorig jaar. DJs in heel Europa maken zich op voor een nieuwe Serious Request 4.0, waarvoor dit jaar 

de goede doelen-actie ’Koop een steen van het EP’ wordt opgezet. Begin vorig jaar is begonnen aan 

de sloop van de twee monumentale gebouwen in Brussel en Staatsburg. De afbraak van de 

gebouwen, wordt door voor- en tegenstanders besproken als het symbolisch einde van een elitair 

Europees project, waarin het Europees Parlement steeds minder steun kreeg van de Europese 

bevolking en in 2020 uiteindelijk per Europees referendum werd afgeschaft. De opbrengsten van de 

actie gaan naar de economische slachtoffers van de unie: de zuidelijke lidstaten. 

Europa is terug naar internationale samenwerking. In referenda in heel Europa is massaal gekozen 

voor het ’Europa van de natiestaten’, dat in Nederland door het actiecomité Ja/Nee werd 

gepropageerd onder de brievenbusslogan ‘Samenwerking, ja, Superstaat, nee!’. Dit Europa van de 

natiestaten wordt in veel landen gevierd als een overwinning op de anonieme krachten van de 

internationale financiële markten en de Europese technocratie. De nationale democratie en 

zelfbeschikking is weer in ere hersteld. Dat wil niet zeggen dat landen nu weer grip hebben op hun 

economie: door de jarenlange economische crisis is er nog weinig verbetering te zien en de mondiale 

krachten hebben door gebrek aan samenwerking in Europa vrij spel.  

Die jarenlange economische crisis is veroorzaakt door dat de euro niet langer de gemeenschappelijke 

munt is. Nederland heeft weer zeggenschap over haar eigen markt, maar daar werd een hoge prijs 

voor betaald: de export en daarmee de welvaart is afgenomen. In noodsituaties schieten Europese 

landen elkaar wel te hulp, waardoor echte sociale crises worden voorkomen. De economische 

verschillen tussen de landen in Europa zijn niet kleiner geworden. Tegelijkertijd is de 

manoeuvreerruimte voor landen wel vergroot, doordat ’het juk van de euro’ afgeworpen kon 

worden, en men via revaluaties nationale aanpassingsroutes kan volgen. Die revaluaties hebben 

alleen wel als gevolg dat de handel tussen Europese lidstaten flink is afgenomen, doordat er 

onduidelijkheid over wisselkoersen is. 
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Buitenlands beleid wordt uitgeoefend door de grote lidstaten, Duitsland, Engeland en Frankrijk. 

Kleinere Europese landen sluiten zich hierbij aan. De EU is hierdoor minder in staat om met één stem 

te spreken in de wereld en profileert zich niet langer als machtsblok.  

Hoe is het zo gekomen? 

De radicale koersverandering in Europa de afgelopen 20 jaar is niet zachtzinnig gegaan. Europa is 

hard op zijn grenzen gestoten: economisch, politiek, psychologisch. Met name in Duitsland is sprake 

geweest van een ware opstand van de bevolking tegen de federaliseringskoers van de eigen politieke 

elite. Maar ook in andere landen bleek de groeiende clash tussen de overtuigd pro-Europese elites en 

de euroscepsis van het electoraat niet langer beheersbaar. Richting de Europese verkiezingen van 

2014 namen centrumpartijen al meer en meer afstand van het federalistische plan van toenmalig EU 

voorzitter Van Rompuy voor een hechtere economische en politieke unie.  

De bevolking wil de verdere uitbreiding van de Europese Unie met Turkije en landen op de Westelijke 

Balkan niet langer steunen. Wanneer in 2015 een ongekende toestroom van honderdduizenden 

Bulgaren en Roemenen naar Duitsland, Engeland en Frankrijk op gang komt, is de maat vol. De 

migratiestroom ontwricht de arbeidsmarkt en de woningmarkt voor met name de lage middenklasse 

en veroorzaakt ongekende anti-Europese sentimenten.  Steeds meer lidstaten schorten onder druk 

van nationale parlementen hun medewerking aan het Schengenverdrag op. Politici van de 

pragmatische mainstream besluiten om referenda uit te schrijven om de toekomstige richting van 

Europa te beslechten. Wanneer in 2020 de massaal negatieve uitkomsten van Europese referenda 

over het Politieke Unie Verdrag werkelijkheid worden, nopen zij tot een grote hervorming van de EU 

die haar voorgoed van het pad van de Europese federatie afbrengt. Mogelijkheden tot los-vaste 

samenwerking worden vergroot, terwijl de competenties van Europa verkleind worden. De Europese 

Unie wordt een internationale, intergouvernementele organisatie. De Europese Raad van 

Regeringsleiders beslist en focust zich louter op de urgentste grensoverschrijdende vraagstukken 

(energiepolitiek, klimaatveranderingen, terrorisme, Afrika).  Het Europees Parlement en Europese 

Commissie verdwijnen.  

Het gebrek aan perspectief in het Zuiden van Europa leidde tot grote onrust onder de bevolking. 

Griekenland, Spanje, Portugal, Italië, Cyprus en Malta worden één voor één gedwongen uit de euro 

te stappen, om zo te kunnen devalueren en weer concurrerend te worden. Ierland, Slovenië, 

Slowakije en Estland blijven op dat moment nog wel binnen de euro, die al haar positie als 

wereldmunt verloren blijkt te hebben en vlot in waarde daalt. De euro wordt, met een lange en 

pijnlijke overgangstijd, ontbonden. Het uiteenvallen van de muntunie leidde tot grote problemen in 

de financiële sector, vooral in Nederland. Dit werd veroorzaakt doordat de waardering van de 

bankbalansen onzeker zijn geworden. Ook zakt de export van Nederland in doordat er weer flinke 

koersrisico’s ontstaan.  

Na het Schengenverdrag en de muntunie, richtte de antifederale beweging haar pijlen vervolgens op 

de verdeling van de Europese structuurfondsen, waar Noord-Europa zich graag uit terug zou trekken. 

En dit was zeker ook werkelijkheid geworden, ware het niet dat de discussie in 2018 ruw wordt 

onderbroken door een grote aardbeving in Zuid-Portugal waarbij de beving en daaropvolgende, 

torenhoge golven verscheidene kuststeden kapot slaan. Een deel van de kuststreek is voorgoed 

verloren aan de zee. De lidstaten, breed gesteund door de verbijsterde bevolking, staan klaar om 
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hulp te bieden en de raison d’être van de structuurfondsen lijkt gevonden – leiders benadrukken hun 

rol als ‘goede buren in tijden van nood en rampspoed’.  

Vooruitblik 

De nieuwe, lossere unie spreekt Noorwegen en Zwitserland aan. Ze treden toe in 2031. Het in/out-

referendum in het Verenigd Koninkrijk leidt tot een ruime meerderheid voor het ‘ja-kamp’, voor de 

afgestripte Europese Unie, het Europa van de Onderlinge Samenwerking (Europe of Mutual 

Cooperation).  

Er heerst tevredenheid onder de bevolking over de democratische legitimiteit van Europa. Niettemin 

knaagt het, omdat blijkt dat grote mondiale problemen niet effectief kunnen worden aangepakt en 

de economische voorspoed van vroeger verdampt is. Nationale parlementen krijgen de schuld van de 

tegenvallende welvaartsgroei. De economische wereldleiders van China, Brazilië, India en de 

Verenigde Staten noemen Europa meesmuilend ‘the empire of the happy poor’.  
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Scenario 3: Met hen gaat het beter, met ons gaat het minder 

Samenvatting: 

 De EU heeft meer bevoegdheden gekregen, met name op het sociale terrein. Door meer 
macht voor het Europees parlement is de democratie versterkt, maar het draagvlak niet 
toegenomen 
 

 De sociale omstandigheden in heel Europa zijn verbeterd. Rijke landen, waaronder 
Nederland, leveren hiervoor fors in aan lidstaten uit het zuiden en oosten 

 

 De economie is gestagneerd, maar de concurrentiekracht is op orde 
 

 Europa heeft een sterke machtspositie in de wereld door samen op te trekken 
 

Situatiebeschrijving 2030 

Na de crisis van 2008-2018 is Europa er eindelijk in geslaagd de 20e eeuw definitief achter zich te 

laten. Niet langer gaan economische vrijheden boven wat goed is voor mens en natuur. Niet langer 

wordt de interne marktwerking van de Europese Unie als de ultieme groeimotor van de Europese 

economie gezien. Niet langer is concurrentie op arbeidsvoorwaarden een bedreiging voor de 

gemiddelde Nederlander of Zweed of Italiaan. De kwaliteit van leven staat voorop, de gelijkheid 

binnen en tussen landen is toegenomen, de crisis is opgelost en banken zijn weer betrouwbaar.  

De nadruk op de kwaliteit van het werk en op het gelijktrekken van de omstandigheden tussen 

armere en rijkere landen Europa heeft wel geleid tot een stagnatie van het welvaartsniveau in de 

rijke landen, waaronder Nederland. De rijke landen hebben ingeleverd om de zwakke lidstaten in het 

Zuiden en Oosten er bovenop te helpen door hun innovatiekracht te vergroten. Ook wordt er meer 

van mensen in de rijke landen gevraagd: de lonen zijn lager en de sociale normen waaraan ze 

gewend waren zijn naar beneden bijgesteld. Door de hoogste inkomens wordt fors belasting betaald 

en in heel Europa gaan we later met pensioen.  

Het democratisch tekort is bestreden door het Europees Parlement meer macht te geven. Het 

Europees parlement kiest een Europese politieke leiding, met president en een beperkt aantal 

ministers: sociaal economisch beleid en buitenlandse zaken. Door de grote bijdrage van het Noorden 

aan het Zuiden en Oosten staan de verhoudingen in de Europese Unie wel onder druk en de vraag is 

hoe lang de bevolking van Nederland nog bereid is om deze solidariteit in stand te houden. Het 

draagvlak is broos: door de verdergaande machtsoverdracht naar de EU is de afstand tussen mensen 

en het bestuur groot en de EU wordt nog steeds als een eliteproject gezien. Er overheerst een gevoel 

van vervreemding dat de noodzakelijke solidariteit voor een sociaal Europa dreigt te ondermijnen.  

De wereld kijkt weer naar Europa. Want in Europa is het – in tegenstelling tot andere continenten - 

mogelijk om met één baan een menswaardig bestaan op te bouwen èn genoeg tijd te hebben voor 

vrienden en familie. Het Europese sociale model wordt steeds vaker gekopieerd door andere landen 

wereldwijd. De culturele diversiteit en European way of life zijn geliefd bij de mensen in de wereld 

die kwaliteit belangrijker vinden dan snel geld verdienen. Aan wetenschappers en onderzoekers is 

dan ook geen gebrek. Europa is erin geslaagd haar concurrentie kracht ten opzichte van de rest van 
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de wereld goed te handhaven vooral door meer nadruk te leggen op onderzoek en ontwikkeling en 

maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. 

Hoe is het zo gekomen? 

De voortdurende crisis stortte heel Europa in een diep dal. Jaren van recessie en voortgaande 

bezuinigingen leidden tot een verregaande radicalisering van de bevolking. De Gouden Dageraad in 

Griekenland werd een Europese beweging. Nooit meer oorlog kreeg ineens weer betekenis, nu niet 

tussen landen, maar binnen landen. Dit leidde ertoe dat Europese regeringsleiders bereid waren 

moedige besluiten te nemen. Moedige besluiten die ervoor zorgden dat Europa eerlijk uit de crisis 

kwam en waardoor het vertrouwen werd hersteld.   

Er werd een sociale beschermingsbodem gelegd: er kwam een Europees minimumloon, een 

minimum pensioen en er werden bindende afspraken gemaakt over het peil van onderwijs en 

onderzoek in elk land. De Europese begroting is niet langer gericht op landbouw, maar op onderzoek 

en innovatie. Onderzoek en ontwikkeling werd de nieuwe convergentiemotor voor Europa, waarbij 

armere landen door de rijkere gesteund worden om hun kennis achterstand versneld in te halen. De 

kwaliteit van werk werd onderling vastgelegd. Ook kwam er een verbod op onbetrouwbare 

producten van banken en werden grote banken opgesplitst, waardoor risico’s afnamen.  

De afspraken die werden gemaakt op de Europese top werden, zoals vaker is gebeurd, in 

beslotenheid genomen en buiten de bestaande verdragen om. Zowel het Europees Parlement als de 

nationale parlementen werden buitenspel gezet. Dit leidde tot een storm van protest. Daarop werd 

besloten over te gaan tot een grote institutionele hervorming om het democratisch tekort te dichten. 

In het belang van de slagvaardigheid werd ingezet op verdere federalisering.  

De “European way of life” werd wereldwijd een fenomeen. Diplomatieke diensten van de EU en de 

lidstaten hebben hier een actieve bijdrage aan geleverd, door branding en doordat de politieke en 

economische elites zelf het goede voorbeeld geven. Hoge salarissen en bonussen behoren tot het 

verleden. Degelijkheid, stabiliteit en betrouwbaarheid werden de nieuwe norm. In het zuiden en 

oosten van de oude unie is men dolenthousiast. Voor hen betekent de nieuwe ‘European way’ forse 

welvaartsstijging. Maar in de oude noordelijke lidstaten als Duitsland, Finland en Noorwegen mort 

het electoraat, zij voelen zich het kind van de rekening.’’Met hen gaat het beter, met ons gaat het 

minder” vat het SCP de stemming in ons land alweer tien jaar samen….. 

Vooruitblik 

Door het afnemen van de ongelijkheid in Europa en het aantrekken van de economieën in het Zuiden 

en Oosten, krijgt de Nederlandse export een boost. Ook de export naar nieuwe grote economieën, 

zoals India en China neemt toe. Met name nieuwe, hoogwaardige producten, zoals robots die 

ouderen helpen verzorgen, vinden gretig aftrek. Ook is personalized food and medicine een groot 

export product. Hierdoor stijgt uiteindelijk het welvaartsniveau en zitten we in 2040 weer op het 

niveau van 2013.  

Het ontbreken van draagvlak voor de verdergaande federalisering wordt een steeds groter probleem. 

Nieuwe collectieven, die zich verenigen in online communities, eisen een referendum over de 

institutionele inrichting van de Europese Unie. De uitslag roept op om terug te keren op de 

intergouvernementele weg: een Europa van regeringsleiders die handelen op basis van last en 
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ruggespraak van nationale parlementen. De opkomst is echter laag, niemand interesseert zich echt in 

de institutionele inrichting. Er wordt wel gezocht naar nieuwe manieren om burgers te betrekken bij 

Europese besluitvorming. De tegenstellingen tussen het Europese Parlement en de nationale 

parlementen worden geleidelijk aan overbrugd door dubbelmandaten: Europese parlementariërs zijn 

ook – zonder uitzondering - nationale parlementariërs. Desondanks blijft het draagvlak voor 

Europees beleid broos. 
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Tijdlijn ‘PvdA op weg naar de Europese verkiezingen’ 

 

Periode lokale debatten over Europa 
 

29 april 2013 – 7 juni 2013 

Queetz: online indienen ideeën  
 

29 april 2013 – 27 mei 2013 

Landelijke canvaszaterdag met vraag over Europa 
 

25 mei 2013 

Queetz: online stemfase 
 

28 mei 2013 – 2 juni 2013 

Europafestival 
 

8 juni 2013 

Samenstellen programmacommissie 
 

Voorjaar 2013 

Samenstellen kandidaatstellingscommissie 
 

Voorjaar 2013 

Presentatie kandidaat-lijsttrekkers en start 
campagne  

Zaterdag 2 november  

Ledenraadpleging lijsttrekker 
 

Maandag 18 november 2013 tot dinsdag 27 
november 2013 

Bekendmaking uitslag lijsttrekker 
 

Vrijdag 29 november  

Verkiezingsprogramma online beschikbaar 
 

Vrijdag 13 december  

Amendeerfase afdelingen 
 

Vrijdag 13 december 2013 – vrijdag  10 januari 
2014 

Congres ter besluitvorming congresvoorstellen 
 

Zaterdag 15 februari   

Verkiezingen  
 

Mei 2014 
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