onze jongeren over…
Het witboek van Juncker
(Europese Commissie)
De Commissie Juncker presenteerde begin maart 2017 haar
witboek over de toekomst van Europa in het Europees
Parlement. Het document bevat vijf mogelijke scenario’s voor de
toekomst van Europa: doing much more together, doing less
more effeciently, nothing but the Single Market, multi-speed
Europe of status-quo.
Onze jongeren beoordeelden elk scenario aan de hand van twee
criteria. Enerzijds beoordeelden ze namelijk de wenselijkheid of
noodzakelijkheid van elk scenario. Welk scenario zou de burger
ten goede komen en is noodzakelijk om de toekomst van Europa
te verzekeren? Anderzijds probeerden ze in te schatten wat de
politieke haalbaarheid van elk scenario zou zijn. Op die manier
plaatsten ze elk scenario op een assenstelsel waarvan je het
resultaat hiernaast kan bekijken.
Het status-quo scenario scoort het beste qua politieke
haalbaarheid, maar draagt zeker niet de voorkeur van de jongeren uit. De jongeren eisen verandering en verwerpen het idee van een
status quo. Het interne markt-scenario is volgens de jongeren misschien wel wat het Europees project duidelijker zou maken bij de
gewone burger, maar haalbaar lijkt het hen niet. Waar begint en waar eindigt de interne markt? Is alles niet verbonden met elkaar?
Multi speed europe geniet de voorkeur van Duits Bondskanselier Angela Merkel, maar niet die van onze jongeren. Ze vrezen dat Europa
op die manier nog moeilijker te begrijpen wordt voor de man in de straat en denken dat het bovendien veel verdeeldheid over de Unie
zal zaaien. Doing less, more efficiently roept veel scepsis op onder onze jongeren. Wie bepaalt welke thema’s nog behandeld worden en
welke niet? Worden moeilijke thema’s dan uit de weg gegaan of net niet? Zeker geen droomscenario volgens onze jongeren dus.
Doing much more together is een scenario van extremen. Langs de ene kant is dit voor de jongeren het meest wenselijke scenario want
ze pleiten voor meer Europese integratie. Langs de andere kant schatten zij dit in als het minst politiek haalbare scenario en vrezen voor
nog meer “exits”.

