
 
 
 

21 mei 2019, EU-burgerdialoog: 

EU-top, maar dan een beetje anders: burgerdialoog in Den Haag 

Ongeveer een week voor de Europese verkiezingen hebben wij samen met de Europese 
Commissie mensen uitgenodigd voor een grote EU-burgerdialoog in Den Haag. 120 
willekeurig geselecteerde Europeanen uit vijf landen hadden het in vier talen over één 
belangrijk onderwerp: Europa. Het feit dat het evenement niet is uitgemond in een 
Babylonische spraakverwarring, maar in een echte Europese dialoog, was mede te danken 
aan de grensoverschrijdende belangstelling voor Europa en de aanwezige tolken. 

Een grote zaal op een indrukwekkende locatie, camera's, tolkencabines, EU-vlaggen en een 
internationaal karakter bij de ingang: wie vorige week het Louwman Museum in Den Haag 
bezocht, kon zomaar eens het idee hebben dat er een officiële EU-top op handen was. Maar 
in plaats van 28 staatshoofden en regeringsleiders ging het hier om 120 Europeanen uit vijf 
landen die hun persoonlijke wensen, kritiek en visie op een verenigd Europa bespraken. Wat 
was er zo speciaal? Burgers uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Frankrijk en Ierland 
waren uitgenodigd om deel te nemen aan een speciale selectieprocedure. Het doel was om 
ouderen en jongeren, academici en lager opgeleiden, EU-critici en EU-aanhangers bij en 
tegenover elkaar te zetten. Dit vormde de basis voor een levendige dialoog tijdens deze 
topontmoeting.  

Iedereen moest bij de les blijven om met elkaar op hetzelfde niveau te discussiëren. Tijdens 
het evenement speelden de aanwezige tolken een belangrijke rol. Zij zaten samen met de 
burgers aan de tafels en ieder woord werd in een van de vier moedertalen van de 
deelnemers vertaald. Iedereen kon daardoor in zijn/haar eigen taal het woord voeren. Zo 
ontmoetten een verpleegkundige uit Antwerpen, een studente uit Münster of een 
computerwetenschapper uit Nantes elkaar in Den Haag, en konden ze over taalgrenzen 
heen met elkaar in gesprek gaan, zoals op een echte EU-top. 
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Grensoverschrijdend: Europa in gesprek  

Het evenement vormde de voorlopige afsluiting van onze reeks Europese dialogen die we 
sinds 2018 hebben gevoerd met vertegenwoordigers van de Europese Commissie in 
Frankfurt Oder, Passau en nu in Den Haag. In het Louwman Museum gingen deelnemers uit 
België, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Nederland in gesprek over drie belangrijke thema's: 
een sociaal, digitaal of mondiaal Europa. Binnen deze drie thema's werden de deelnemers in 
kleine groepen verdeeld om daar hun punten te presenteren. Na de eerste interne debatten 
konden zij hun belangrijkste ideeën en vragen met verschillende deskundigen bespreken, in 
het bijzonder twaalf EU-vertegenwoordigers, waaronder afgezanten of medewerkers van de 
Commissie. De laatste gespreksronde was een plenaire vergadering: de deelnemers konden 
hier de belangrijkste onderwerpen en stellingen van hun groepen bespreken met Ann 
Mettler, directeur-generaal van het Europees centrum voor politieke strategie (EPSC), een 
denktank van de Europese Commissie. 

Vooruitgang voor iedereen: wat kan de EU concreet verbeteren?  

De afzonderlijke vragen waren bijna net zo uiteenlopend als de Europese Unie zelf: Hebben 
we een Europees minimumloon nodig? Hoe kan de immigratie efficiënt en solidair worden 
aangestuurd binnen de EU? Hoe gaan we om met internetreuzen zoals Facebook of Google, 
die ons dagelijks leven beïnvloeden, maar vaak ontsnappen aan echte regelgeving doordat 
ze een internationaal netwerk van bedrijven hebben?  

Telkens weer stak een typisch EU-probleem de kop op: veel beslissingen, die uit 'Brussel' 
lijken te komen, worden in feite genomen door de staatshoofden en regeringsleiders van de 
lidstaten, die altijd rekening houden met nationale belangen en hun kiezers. Sociale normen, 
zoals een minimumloon of Europese werkloosheidsuitkeringen, zijn volgens Ann Mettler het 
overwegen waard, maar de bevoegdheden hiervoor liggen bij de nationale regeringen, die 
zelden behoefte hebben aan het opgeven van hun soevereiniteit op dergelijke vlakken.   

De directeur-generaal benadrukte echter dat de sociale normen van Europa uniek zijn in de 
wereld: "Wij Europeanen vormen slechts zes procent van de wereldbevolking, maar zijn 
verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de wereldwijde sociale uitgaven," zegt Mettler. 
Dit alleen al is een ongekend succes dat we samen in Europa hebben bereikt en niemand 
mag dit als vanzelfsprekend beschouwen. 

Video: EU-burgerdialoog in Den Haag 

Meer aandacht voor de omgang met digitale media 

Om de uitdagingen in het digitale en mondiale Europa betere aan te kunnen gaan, riep Ann 
Mettler op tot meer investeringen in opleidingen en onderwijs om jongeren al op jonge leeftijd 
vertrouwd te maken met de mogelijkheden en risico's van digitale media: "Iedereen die 
beweert dat hij eenvoudige oplossingen kan bieden in onze complexe wereld, moet je 
kritische vragen blijven stellen. Hier heb je ook digitale kennis voor nodig," aldus de 
directeur-generaal, wijzend op het gevaar van opinievorming en -manipulatie op internet 
voorafgaand aan de Europese verkiezingen.   

Op het gebied van de internetregulering had de EU al flink wat vooruitgang geboekt ten 
opzichte van alle andere landen of economische blokken: "Met de Algemene verordening 
persoonsgegevens hebben we een gouden standaard voor gegevensbescherming 
gecreëerd die anderen nu moeten volgen," aldus Ann Mettler. Dit is een van de belangrijkste 
voordelen van de Europese Unie: "Samen kunnen we wereldwijd een verschil maken." 
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Europa kiest: burgerdialogen zorgen voor begrip en achtergrondkennis over 
de EU 

Hoewel niet alle vragen in één dag konden worden beantwoord, was er aan het eind van het 
evenement een zeer bemoedigend signaal voor de Europese verkiezingen: een duidelijke 
meerderheid van de deelnemers zou over enkele dagen naar de stembus gaan. Voor welke 
partij? Dat hield iedereen natuurlijk voor zich. 

 


