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‘Dezelfde
maximumsnelheid
in heel Europa’
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EUROPA

‘Europeanen kunnen
zichzelf best eens verrassen’
dr. Daniel Cohn-Bendit
Tekst: Jacques Geluk

“Ik ben niet meer actief in de politiek, maar ik becommentarieer de politiek actief”, zegt
de Duits-Franse publicist en ex-politicus Daniel Cohn-Bendit. Zo vindt hij dat Franse
politici moeten leren compromissen te sluiten, vraagt hij van Europese landen meer solidariteit om de vluchtelingenkwestie op te lossen en weet hij zeker dat Europa uiteindelijk
alle hindernissen overwint en verenigd uit de strijd komt.

E

uropa is niet alleen mijn grote liefde,
maar ook absoluut noodzakelijk. Door de
verdergaande mondialisering verliezen de
afzonderlijke staten steeds meer aan betekenis. We gaan toe naar een federale Europese republiek. Dit historische proces voltrekt zich niet van
vandaag op morgen. Ik verwacht dat de vorming van
de Verenigde Staten van Europa over enkele decennia een feit kan zijn”, zegt Daniel Cohn-Bendit, die in
2012 al eens samen met onder anderen de Belgische
liberale ex-premier Guy Verhofstadt in een manifest
heet gepleit voor een Europa dat niet van de politici en de elites is, maar van de burgers. Tegenargumenten, zoals de aanname dat de vele culturen en de
24 verschillende talen in Europa werkelijke integratie bemoeilijken, werpt hij van zich af en lijken hem
zelfs een beetje boos te maken. “U kunt al die argumenten opnoemen, maar Europa heet al vele malen
laten zien dat moeilijkheden kunnen worden overwonnen.”
Volgens Cohn-Bendit lijkt het nu, door bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis en de daardoor heringevoerde (tijdelijke) grenscontroles, alsof de Europese
Unie faalt, maar laat de geschiedenis zien dat het
altijd op en neer gaat. “Nu schijnen we weer te maken
hebben met een blokkade van dat proces. Het is echter net als met ietsen. Als je stopt met trappen kom
je niet verder, maar als je dan je voeten opnieuw op

de pedalen zet ga je weer vooruit. Europeanen kunnen zichzelf best eens verrassen”, denkt hij. “Ik ben
ervan overtuigd dat een verenigd Europa op den
duur haalbaar is. Gedurende de eurocrisis is ook
veel bereikt dat eerst onmogelijk leek. Eigenlijk doet
Europa tijdens elke crisis een stap vooruit.” Over
Groot-Brittannië en de dreigende Brexit die Europa
maandenlang in haar greep heet gehouden, is CohnBendit feller: “De Britten moeten ophouden met die
chantage. Als ze in Europa willen blijven is dat goed,
wanneer ze liever de 51ste staat van Amerika willen
zijn is dat ook prima, maar dat heen-en weer-gedoe
moet stoppen.”

VLUCHTELINGENCRISIS
Het zal geen verrassing zijn dat Cohn-Bendit er
vol van overtuigd is dat er op Europees niveau een
compromis komt voor het oplossen van de vluchtelingencrisis. Hij noemt de houding van veel regeringen, die weinig of helemaal geen vluchtelingen
willen opnemen, politiek en moreel onhoudbaar.
Cohn-Bendit vindt dat de Europese lidstaten als
compromis een investeringsprogramma moeten
opzetten om een oplossing van deze crisis mogelijk te
maken. Om dat te kunnen bekostigen moet Europa
niet langer vasthouden aan de eis dat het inancieringstekort niet meer dan 3 procent van het bruto
binnenlands product mag bedragen en moet ook
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opnieuw naar de schuldenabouw worden
gekeken. Ook moet er een compromis met
Duitsland komen over de verdeling van de
vluchtelingen over Europa. “De onderhandelingen met Turkije zullen bovendien heel

‘De Britten
moeten
ophouden met
hun chantage’

anders verlopen, wanneer de Europeanen in
staat zijn tot onderlinge solidariteit. Dat is
tot op heden niet zo en egoïsme ligt daaraan ten grondslag. Kijk naar de Oost-Europese lidstaten die solidair zijn met elkaar,
maar niet met de overige landen als het gaat
om de opvang van vluchtelingen. Het mág
geen eenrichtingverkeer zijn”, aldus CohnBendit.

nis 90/Die Grünen) en twee keer namens
Frankrijk (Les Verts/Europe Écologie). “Er
is een nieuwe deinitie van de politiek nodig,
waarbij oriëntatie op de ecologische noodzaak voorop moet staan. Simpel gezegd
moeten we naar ons groei-ideaal kijken. We
moeten onderzoeken wat schadelijk is voor
het milieu en de planeet en welke vormen
van hernieuwbare energie we moeten ontwikkelen om de klimaatverandering te kunnen stoppen. Dat móet gebeuren, ook al
werkt dat economisch misschien niet altijd
even positief uit. In Duitsland, waar ik woon
in Frankfurt am Main, moeten we bijvoorbeeld het ontbreken van een maximumsnelheid op delen van het Autobahnnet tegen
het licht houden. Ik pleit voor een Europees maximumsnelhedenbeleid, zodat bijvoorbeeld op snelwegen nergens harder dan
120 of 130 mag worden gereden. Voor steden moet dat 40 of 60 en voor provinciale
wegen 80 km per uur zijn. Daarnaast moeten overheden de introductie van hernieuwbare energie ondersteunen en inancieren,
kolenenergie het liefst tot nul reduceren en
kerncentrales langzaam abouwen. In het
algemeen gezegd moeten we met z’n allen
gewoon minder energie consumeren. We
zijn goed op weg, maar soms kan dat nog
veel beter.”

KLIMAATPROBLEMEN
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Daniel Cohn-Bendit is dan wel niet
meer politiek actief, hij laat wel geregeld van zich horen. Op radio en
televisie en in zijn boeken geet hij
commentaar. “Ik gebruik de ervaring
die ik in de politiek heb opgedaan om
commentaar te kunnen geven”, zegt
hij. Bijvoorbeeld op hoe de politiek
en de samenleving omgaan met klimaatverandering. Niet zo vreemd.
Cohn-Bendit, die zowel de Duitse als
de Franse nationaliteit bezit, is tussen 1994
en 2014 voor de fractie van De Groenen lid
geweest van het Europees Parlement, vanaf
1999 in combinatie met de Vrije Europese
Alliantie en sinds 2002 ook als medevoorzitter. Twee keer namens Duitsland (Bünd-
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FRANKRIJK
De laatste tijd haalt Daniel Cohn-Bendit
in Frankrijk geregeld de voorpagina’s
en de nieuwsrubrieken met zijn kijk op
de Franse politiek.
Samen met de journa-

list Hervé Algalarrondo pleit hij, onder het
motto ‘Laten we ophouden met die onzin’
voor een revolutionalisering van het Franse
politieke systeem. “Een meerderheidsregering vormen zal na de volgende parlementsen presidentsverkiezingen, niet meer zo
gemakkelijk zijn, waardoor Frankrijk dreigt
te blokkeren. Daarom moet Frankrijk leren
coalities te vormen en compromissen te sluiten.” De situatie in Nederland laat volgens
hem zien hoe moeilijk het is als het kabinet in een van de Kamers geen meerderheid
heet. “Ik geef toe dat het beeld dat Nederland laat zien tegenstrijdig is.” Waar hij zich
ook druk over maakt is de werkgelegenheidssituatie in Frankrijk. “De regering van
François Hollande is te laat met de hervorming van de arbeidswet (Code du Travail).
Om de lexibilisering van de arbeidsmarkt
naar voren te halen is het noodzakelijk een
vangnet voor de werknemers te creëren en
hen meer zekerheid te bieden. Het lexicurity-model, zoals dat in Denemarken is geïntroduceerd, zou hier goed kunnen werken,
maar het voorstel dat er nu ligt biedt te weinig lexibilisering en onvoldoende zekerheid. De overheid gaat niet ver genoeg. Dat
komt niet zozeer door tegenstand van de
vakbonden. De traditionele bonden, waaronder de communistische, zijn conservatiever en onbeweeglijker, maar er zijn
voldoende vakbonden, zoals de CFDT, die
bereid zijn tot compromissen.” Zou het helpen als hij in 2017 zou meedoen aan de presidentsverkiezingen? “Ik word absoluut niet
de nieuwe president van Frankrijk”, zegt hij
stellig, maar zijn standpunten zal hij vol vuur
blijven verdedigen.

Dr. Daniel Marc Cohn-Bendit, kind van joodse ouders die Duitsland in
1933 ontvluchtten, groeide op in Frankrijk, maar bracht zijn middelbareschooltijd in Duitsland door. Hij studeerde sociologie in Frankrijk en werd
daar persona non grata na de Parijse studentenopstand (1968) waarvan
hij de aanstichter zou zijn. In Duitsland raakte hij betrokken bij de linkse
studentenbeweging. In 1984 werd hij lid van de Groenen en in 1989 loco-burgemeester
van Frankfurt am Main. Van 1994-2014 was hij lid van de fractie van De Groenen. In 2010
was Cohn-Bendit een der medeoprichters van de Spinelligroep, die ijvert voor een federaal Europa. Op 17 april 2014 beëindigde hij met een toespraak zijn actieve loopbaan als
politicus. danielcohnbendit@speakersacademy.nl

