Europese verkiezingen - Een manier om eenheid in
verscheidenheid vorm te geven
Van 23 tot 26 mei 2019 worden er in alle lidstaten van de Europese Unie verkiezingen
gehouden voor het Europese Parlement. Om de 5 jaar hebben de inwoners van de
Europese Unie de mogelijkheid, om door middel van verkiezingen het Europees
Parlement samen te stellen. De Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa
(GPKE) roept u op, om aan de verkiezingen voor het Europees Parlement deel te nemen
en zo de samenleving in Europa actief vorm te geven, door de weg te volgen die al is
ingeslagen, een weg van verzoening en vreedzaam samenleven.
Europa – een weg van verzoening
De Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa heeft tijdens haar achtste vergadering
in september 2018 in Bazel, Zwitserland, het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Zij
heeft daarbij ook erop gewezen wat een geschenk de verzoening na 1945 voor de mensen in
Europa is geweest. Deze heeft in de Europese Raad en in de Europese Unie, een politieke
gestalte gekregen, nadat de verwoestende oorlogen en nationalistische dwaalwegen, Europa
naar de rand van de afgrond hadden gebracht. Met het einde van de Koude Oorlog, kwam er
ook een einde aan de opgedrongen scheiding binnen Europa en konden de Oost-Europeanen
tijdens vrije verkiezingen zelf beslissen over hun lot. "Protestantse kerken in Europa willen het
verlangen naar vrede en verzoening in de verschillende maatschappelijke levensvormen die
ontstaan zijn na conflictsituaties levend houden. Zij willen dat ook doen binnen de huidige
economische, sociale en politieke omstandigheden, voor zover zij als onrechtvaardig ervaren
worden. Tegelijkertijd weten ze dat verzoening geen ideale situatie of een eenmalige
handeling is, maar een proces dat in gang gezet of gehandhaafd moet worden. Verzoening
heeft echter ook mensen nodig, die bereid zijn tot verzoening , evenals dermate structurele
maatregelen, die tot verzoening kunnen leiden. Het Europese eenwordingsproces werd
daarom door de protestantse kerken in Europa verwelkomd als een gebeurtenis die leidt tot
vrede en verzoening."1
Europa – de plaats waar wij onze uitdagingen aangaan
De leden die straks gekozen worden voor het Europese Parlement zullen een grote
verantwoordelijkheid gaan dragen: Het project van de Europese eenwording zelf bevindt zich
in een veelomvattende crisis, die ook tot uiting komt in het feit dat Groot-Brittannië zich
terugtrekt uit de EU. De toename van de "Europa scepsis", van stemmen die Europa
verwerpen of zelfs de terugkeer van de wens naar het nationalisme is in veel Europese
samenlevingen in opmars. Aan de andere kant zijn de gemeenschappelijke uitdagingen voor
de Europese gemeenschap enorm groot en wordt het voor iedereen duidelijk, dat deze niet
langer op nationaal niveau beheersbaar zijn: De klimaat veranderingen en het behoud van de
schepping; een humaan beleid ten aanzien van vluchtelingen en migranten. De sociale en
economische tweedeling in Europa, die er onder andere toe leidt dat duizenden mensen hun
werk en toekomst in een ander land van de EU zoeken, terwijl ze hun gezin en verwanten
achter laten. Bij deze uitdagingen horen ook de ingrijpende veranderingen in onze
samenleving door het gebruik van nieuwe technologieën zoals digitalisering, automatisering,
kunstmatige intelligentie, etc.; en tenslotte de verschuivingen in politieke krachten buiten
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Europa.
Degenen die verantwoordelijk zijn voor het toekomstige beleid van de Europese politiek,
zullen deze uitdagingen moeten aangaan met een heldere blik en expertise. Een zorgvuldige
analyse van de economische, politieke en sociale processen is daarbij van fundamenteel
belang voor het nemen van adequate beslissingen.
Europa – ruimte voor verscheidenheid
De meeste kerken in de Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa zijn kerken die
een minderheidspositie hebben, en zij weten dan ook goed wat de diaspora inhoudt.2 Zij zijn
gevoelig voor de vermeende opvattingen en overtuigingen van de meerderheid. Voor de
ontwikkeling van hun eigen geloof hebben ze ruimte nodig, die verscheidenheid en diversiteit
toelaat. Daarom geldt voor de politieke arena het volgende: juist de democratische
verkiezingen zorgen voor de zekerheid, dat minderheden gehoord worden en een plaats
krijgen bij de politieke discussie en besluitvorming. De verkiezingen voor het Europese
Parlement zorgen voor de zekerheid, dat de diversiteit in Europa zich verder kan ontwikkelen,
een stem heeft en tegelijkertijd mede vorm kan geven aan eenheid en verzoening.
Europa – een leefruimte die wij samen vorm willen geven
De Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa beaamt het fundamentele belang van
de democratie en de rechtsstaat. De democratische staatsvorm met parlement en
rechtsstaat "komt overeen met de waarden die vanuit Gods schepping worden toegekend,
namelijk vrijheid en gelijkheid voor alle mensen. Door de scheiding, beperking en controle
van de machten, wordt er rekening gehouden met de feilbaarheid en zondigheid van de
mens. Instellingen die gebaseerd zijn op de rechtstaat bieden bescherming en
mogelijkheden voor de vrijheid van ieder individu en maken het ook mogelijk dat iedereen
naast elkaar kan leven."3
De Gemeenschap van Protestantse kerken in Europa moedigt iedereen aan, om gebruik te
maken van het stemrecht en zo de koers van Europa mede te bepalen. Er zijn heel veel
mogelijkheden om actief deel te nemen aan de vormgeving van Europa, en deze is er nou
net een, die de samenstelling van het Europees Parlement voor de komende vijf jaar
bepaalt.
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