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Referendumfobienekt
vertrouweninEuropa

E
enreferendumspook
waartdoorEuropa, al-
dusdegevestigdeorde
inBrussel.Hetafgelo-
pen jaar sprakenGrie-
ken,Denen,Nederlan-
ders enBrittenzichbij
referendauit tegende

EuropeseUnie. TonZwaanbetoogde
(O&D, 13 juli)dat zulke referenda in
strijd zijnmetdedemocratie en
pleitte voorafschaffingvanallenatio-
nale referendumwetgeving.Degeest
gaat echterniet terug inde fles.

Depavlovreactie vandeEuropese
leidersopdeuitkomstvanhetBrexit-
referendumwasevenvoorspelbaar
alsonbevredigend: ermoeteendenk-
pauzeoverdeEUkomenenvervol-
genseenhervorming, zodatdebur-
gerbeter zietwelkgoedsEuropahun
brengt. Tegelijkertijdvreestmendat
diezelfdeburger zichdaarover recht-
streekskanuitspreken: referendaen
burgerinspraakzijnprima,maarniet
alshetoverEuropagaat.

DeuitkomstvanhetBrexitreferen-
dumwasdaarentegenkorenopde
molenvanalle eurosceptici. InDene-
marken, Finland, Frankrijk,Honga-
rije, Italië,Nederland,Oostenrijken
Zweden luidtde roepomeenreferen-
dumoverdeEU.Waarkomtdieop-
roepvandaan?

Teneerste ishet invrijwel alle lid-
statenmogelijkomreferendaoverde
EUteaf tedwingen,behalve inBelgië,
CyprusenDuitsland.Dezemogelijk-
hedenvoor referendazijnmeestal in
algemenezinvastgelegdenbedoeld
omhetdemocratischwetgevings-
proces teversterken.

Waardatnogniethetgevalwas,
hebbennationaleparlementenzulke
referendaalsnogmogelijkgemaakt,
zoals inNederlandenGroot-Brittan-
nië.Waardriekwart vanhetBritse
Lagerhuis endeNederlandseTweede
Kamerbij respectievelijkhetBrexit-
enOekraïnereferendumeenandere
uitslagvoorogenstond,warenhet
diezelfdeparlementendiede (niet-
bindende) referendamogelijkmaak-
ten. Eigenschuld,dikkebult.
Ten tweedezijndiezelfdewetge-

vers zichweinigbewustgeweest van
devluchtheuveldie referendabieden
omjuistonvredeoverdeEUkenbaar
temaken.Wanneerdebuitenwacht
hetgevoelheeftdatdebesluiten in
Brusselnietnamenshengenomen
worden, zoekenzijhuntoevlucht tot
anderemiddelen: ‘wijdoennietmeer
mee’.Niet alleeneenmeerderheid
vandeBrittenoordeeldezo,hetzelfde
goldvoordeNederlandersbijhet
Oekraïnereferendum.
Tenderdepogen regeringen via

referendahunverzwaktepositie te
versterken. Zoals toendeGriekse
premier Tsipras vorige zomer tijdens
onwelgevallige onderhandelingen
metde Eurogroepplotsklaps een

referendumaankondigde.Hoewel
60 procent vandeGriekenhem
steunde,moest Tsipras inBrussel
alsnogdoordepomp.HetGriekse
parlement slikte zijn ommezwaai en
Tsipraswerd in septemberherkozen
als premier.Missie geslaagd,maar
hetwantrouwen in Europawas ver-
der aangewakkerd: ‘ze doen tochwat
zewillen’.
Dat isook precieshet signaaldat

deHongaarsepremierOrbánwil af-
gevendooreenreferendumoverde
herverdelingvanvluchtelingenaan
tekondigen.Orbánsverzethiertegen
stuitte inBrusselopeengekwalifi-
ceerdemeerderheidennuwilhij zijn
gramhalen. ZelfswanneerdeHonga-
renhemsteunen,blijfthet eerderge-
nomenbesluit echter vankracht.
Hetwelslagenvanreferendahangt

zodoendeniet alleenaf vaneendeug-
delijke informatiecampagnevooraf,
waardoordebevolkingeenafgewo-
genkeuzemaakt,maarevenzeervan
eenrespectabeleomgangmetdeuit-
slag.Opbeide fronten is verbetering
vereist.WaardeGriekseenNeder-
landse referendaontaardden ineen

verwarrendecampagnevoorof tegen
deEU,blijkt voordeBritten juistde
uitkomsteensprong inhetduister.
Referendawerkenenkelbevredigend
alsdepolitiekduidelijkdurft aan te
gevenof enhoezijdeuitslag terharte
neemt.Daargaathet vaak fout.
DeGriekse regeringhandelde te-

gendraads,deNederlandse regering
blijft vaagoverhetOekraïneverdrag
endeBritsepolitiek lijkt totaalde
klutskwijt.Debevolkingbleef verbijs-
terdachter indeveronderstellingdat
zeeenduidelijkekeuzehadgemaakt.
Hoekanhetdanwel?Hetant-

woorddaarop ligtdeelsbuitendeEU.
Noorwegenzei in 1972en 1994 ‘Nee’
tegenhetEU-lidmaatschap. Zwitser-
landstemde in 1992 tegen toetreding
totdeEuropeseEconomischeRuimte
(EER).DenemarkenenZwedengaven
begindezeeeuwvia referendaaan
buitendeeurozone teblijven. Envo-
rig jaar stemdendeDenentegendeel-
nameaanEuropol.
Werdenzij toenmetpekenveren

overladen?Natuurlijkniet.Wat
volgde,warenopmaatgesnedenak-
koordenmetdeEUdiewélgedragen
wordendoordebevolking.Noorwe-
genbleef lidvandeEERenDenemar-
kenenZwedenbehieldenhunkroon.
Zwitserlandsloot, gelegitimeerdvia
referenda, aparteverdragenmetde
EUenwerdzozelfs lidvanSchengen.
Hetkoortsachtigvermijdenof ver-

biedenvanreferendavijzelthet
draagvlakvoordeEUnietop.Welhet
Europaà la carte:wathet volkniet
lust, dat eethetniet.
Wat resteert zijnminderalomvat-

tendeverdragen,maarwel akkoor-
dengesteunddoordebevolking.Dat
dezebenaderingmogelijkmeer refe-
rendaeneen ‘spaghetti’ aanovereen-
komsten tussenEuropese landenop-
levert,neemtzij opdekooptoe.Dat
geldt zelfs voordeBritten.
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Ton Zwaan zit er naast: wie
de uitslag van referenda
serieus neemt, versterkt
het draagvlak voor Europa.

Joost van den
Akker is promo-
vendus EU-refe-
renda aan de
Universiteit
Twente.

Wathetvolkniet
lustdateethet
niet;hetwil–en
krijgt–een
Europaàlacarte

N
adeschietpartij inDallas
vorigeweekwistdeNew
YorkPostgenoeg:ditwas
eenburgeroorlog. CIVIL

WAR,koptede tabloidachtigste ta-
bloidvandeVerenigdeStaten,on-
dereen fotovandeneergeschoten
agenten inDallasbijhunpolitie-
wagens.Hetwaseenreactiedie
pastebij revanchistischrechts
Amerika,waarvanvoormaligCon-
gressman JoeWalshdeexponent
was. ‘Dit isoorlog’, dreigdehij te-
gende ‘schoften’ vanBlackLives
Matter inhetalgemeenentegen
presidentObama inhetbijzonder.
Die zoudenmethuncommenta-
renoverpolitieoptredenmede-
schuldigzijnaandedodeagenten
inDallas.

DeNewYorkPostwasdaarnade
kopvan Jut.Watnouburgeroor-
log, zei komiekSethMeyersop
maandagavond.Hijweesopde
hartelijke fotovanpolitieagenten
meteenzwartedemonstrant. ‘Kijk
naardie foto!Zo’naardige foto
heb ikniet eensmetmijnouders!’

Demediaoverdrijvende toe-
stand inhet land,wasookhet com-
mentaarvanPaulKrugman, co-
lumnist van TheNewYork
Times. Ik zieoveral rus-
tige,waardigedemon-
strantenenpolitieman-
nen, twitterdehij.

Maarde fotovande
demonstrantmetde
agentenwaswelgeno-
menvóórdedemonstra-
tie inDallas, ende tweet
vanKrugmankwam
voordegewelddadige
confrontatiesditweek-
end,opsnelwegen inBa-
tonRougeenSt. Paul.

Eenburgeroorlog is
het zekerniet,maarde
mantelder liefdeen
wensdenkenhelpenook
nietomwezenlijkeproblemenop
te lossen.Watwelhelpt isdepro-
blementebenoemenenteprecise-
ren.

Vooringenomenheidkandan in
dewegzitten.Het (wetenschappe-
lijke)nieuwsdezeweekdatdepo-
litie relatiefminderzwarteAmeri-
kanendoodschietdanblanke
Amerikanen, isdaarvaneengoed
voorbeeld.
TheNewYork Timesbrachtde stu-

diedinsdagopdevoorpagina. Een
Harvard-hoogleraarhadnaarcij-
fersuitNewYorkenHoustongeke-
ken, engeconcludeerddat zwar-
tenweliswaareerdermetpolitie-
geweld temakenkrijgen,maardat
datniet vaker tothundood leidt.
Sterkernog:blankenkomenvaker
doorpolitiekogelsom,ookver-
houdingsgewijs.

Hetwasminderverrassend
nieuwsdandeonderzoeker zelf
deedvoorkomen.Uitgrove statis-
tiekenkonal langerwordenopge-

maaktdathetdodelijkepolitiege-
weld tegenzwartennietper sebui-
tenproportioneler isdan tegen
blanken (even losvanhet feitdat
hetaantaldodendoorpolitieko-
gels inAmerikahoedanookbui-
tenproportioneel is, als jedat ver-
gelijktmetandere landen).
Want ja, als jehetaantaldoden

relateert aandehele zwarteof
wittebevolking, zoalsdemeeste
progressievemediadoen,danheb-
benzwarteAmerikanen inder-
daadeenveelgroterekansomte
stervendoor toedoenvandepoli-
tie.Maarals jehet relateert aanhet
aantal confrontatiesmetdepoli-
tie, of hetaantalmoordenaars,
danniet. EnzwartAmerika is,hoe
jehetwentof keert, gewelddadi-
gerdanwitAmerika.

Rechtsemediapiktenhet
nieuwsnatuurlijk juichendop.
‘Heeftudatgehoord,meneerde
president?Geenracialebias’,
schreef FoxNews. Linksemediawa-
rensceptisch.DeDaily Beasten The
Nation schrevennietsoverheton-
derzoek.ViceNewshadweleen
stuk,maardatginggrotendeels
overhet vakervoorkomendege-

weld tegenzwarten (enwijddeéén
zinnetjeaanhetmeevallendedo-
delijkegeweld). TheWashington
Post, dat zelf eenbelangrijkedata-
basebijhoudtvandodelijkpolitie-
geweld,hadalleeneenopiniestuk
overhetnieuws. En TheGuardian,
dat campagnevoert tegenhet
Amerikaansepolitiegeweld,
schreef vooraldathetonderzoek
nietdeugde.

Er zijn inderdaadserieuzekant-
tekeningentezettenbijhet (zeer
beperkte)onderzoek.Maarzulke
kanttekeningenzoueenkrantals
TheGuardianookbij zijneigensta-
tistiekenmoetenzetten.

‘Heeft u dat gehoord,
meneer de president?’

Waar hebben de media het over in Amerika? Over
Dallas en over de vraag hoe politiegeweld uitpakt

voor wit en zwart Amerika, constateert onze
correspondent Michael Persson.
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