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Euroscepsis in soorten en maten
In dit boek ontwikkelt De Vries een theorie over euroscepsis en toetst
deze aan de resultaten van grote enquêtes en kleinere experimenten.
De mening van respondenten ontwikkelt zich in de nationale context.
Heeft men de indruk dat het eigen land beter af is buiten de Europese
Unie, dan wordt men eurosceptisch. Het gevolg is dat respondenten
eurosceptisch worden als het in het eigen land beter gaat en men
denkt dat de eigen natie zich ook wel buiten de EU kan redden.
Gaat het nationaal slechter, dan hoeft dat niet tot meer scepsis te
leiden. Doordat men het eigen land met de andere landen vergelijkt,
betekent het ook dat de Europese Commissie er niet veel aan kan
doen; de nationale politiek is belangrijker. Het beste wat de Europese
instellingen dan ook kunnen doen is telkens binnen de nationale
context de toegevoegde waarde van de EU naar voren brengen.
Stop met doemdenken
67 procent van de Europeanen denkt dat het in de toekomst slechter
zal gaan dan in het verleden. Dat is echter geen reden om in het
verleden te blijven hangen. Daags na de Europese verkiezingen zei
Ivan Krastev, een Hongaars politiek wetenschapper, in een interview:
‘Having love affairs with the future should be the most important job
of the European Parliament.’
De toekomst van Europa is volgens Krastev niet voorbestemd en
staat onder druk. Het kan verschillende kanten op. Zijn Europa is
het Europa van het ‘misschien’. Voor veel mensen is de angst dat de
Europese Unie niet zal overleven reëel geworden, maar ondertussen
is Europa door de vele crises sterker geworden, wendbaarder,
gevarieerder en diverser. Niet rigiditeit, maar flexibiliteit zal Europa
weleens kunnen redden.
Pragmatische oplossingen zullen Europa niet helpen
In dit boek gaat filosoof Koo van der Wal op zoek naar de ziel
van Europa. Volgens hem kunnen pragmatische technische
oplossingen Europa niet verder helpen, of die nu de vorm
aannemen van de scenariostudies van de Europese Commissie
of van de hervormingsvoorstellen van Ulrike Guérot, waarbij de
nationale staten worden aangewezen als de instanties die voor
het disfunctioneren van de EU verantwoordelijk zijn. De wortels
van de eigen Europese leefwijze liggen zowel in de verlichting als
in de romantiek, of, specifieker nog, in een geheel eigen vorm van
humaniteit die zijn basis ook in het christendom heeft. Opvallend is
dat voor Van der Wal het federatieve ideaal van Europa nog steeds
een noodzakelijkheid is. Het is de vraag of met deze organisatorische
oplossing recht wordt gedaan aan de ziel van Europa.
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