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Sociale leer video 46: Europa en het belang van supranationaal gezag 

Het bezoek van Paus Franciscus aan Griekenland begin december 2021 is aanleiding voor pastor 

Flohr om in deze 46e aflevering te spreken over hoe de kerk denkt over supranationaal gezag.  

Bij dat bezoek aan de bakermat van Europa en de democratie zei paus Franciscus ondermeer het 

volgende aan de politici in Athene op 4 december 2021: 

“Hier werd de democratie geboren. Die wieg zou duizenden jaren later een huis worden, een groot 

huis van democratische volkeren. Ik heb het over de Europese Unie en de droom van vrede en 

broederschap die zij voor zoveel volkeren vertegenwoordigt. 

Toch kunnen we niet nalaten met bezorgdheid te constateren dat we vandaag, en niet alleen in 

Europa, getuige zijn van een terugtrekking uit de democratie. Democratie vereist participatie en 

betrokkenheid van iedereen; daarom vereist het hard werken en geduld. Het is complex, terwijl 

autoritarisme dwingend is en de gemakkelijke antwoorden van het populisme aantrekkelijk lijken. In 

sommige samenlevingen, die bezorgd zijn om veiligheid en afgestompt door consumentisme, kunnen 

vermoeidheid en ontevredenheid leiden tot een soort scepticisme over democratie. Toch is universele 

deelname iets essentieels; niet alleen om gedeelde doelen te bereiken, maar ook omdat het 

overeenkomt met wat we zijn: sociale wezens, tegelijk uniek en onderling afhankelijk.” 

Die terugtrekking uit de democratie door individueel gemakzucht of ontevredenheid ziet de paus 

vooral in het zich afzetten tegen politieke instellingen en de hang naar populisme: 

“Tegelijkertijd zijn we getuige van een scepsis over democratie die wordt uitgelokt door de afstand 

tussen instellingen, door angst voor identiteitsverlies, door bureaucratie. De remedie ligt niet in een 

obsessieve zoektocht naar populariteit, in een dorst naar zichtbaarheid, in een vlaag van 

onrealistische beloften of in het vasthouden aan vormen van ideologische kolonisatie, maar in goede 



politiek. Want politiek is en zou in de praktijk een goede zaak moeten zijn, als hoogste 

verantwoordelijkheid van burgers en als kunst van het algemeen welzijn. Om het goede echt te 

kunnen delen, moet bijzondere aandacht, ik zou zelfs zeggen prioriteit, worden gegeven aan de 

zwakkere lagen van de samenleving. Dit is de richting die moet worden gevolgd. Een van de 

grondleggers van Europa noemde het een tegengif voor de polarisaties die de democratie 

verlevendigen, maar ook dreigen te verzwakken. Zoals hij zei: "Er wordt veel gesproken over wie naar 

links of naar rechts beweegt, maar het beslissende is om vooruit te gaan, en voorwaarts gaan 

betekent dat we op weg zijn naar sociale rechtvaardigheid" (A. DE GASPERI, toespraak in Milaan , 23 

april 1949 ). Hier is een verandering van richting nodig, ook al worden angsten en theorieën, versterkt 

door virtuele communicatie, dagelijks verspreid om verdeeldheid te creëren. Laten we elkaar in plaats 

daarvan helpen om van partijdigheid naar participatie te gaan; van ons verplichten om onze partij 

alleen te steunen tot ons actief inzetten voor de promotie van iedereen.” 

Het wantrouwen in de politiek is momenteel groot ook in Europa, en daarom moet deze juist worden 

versterkt, aldus de Paus. Dat kan alleen door te veranderen van partijdigheid naar betrokkenheid bij 

het algemeen welzijn:  

“Van partijdigheid naar participatie. Dit zou onze acties op verschillende fronten moeten motiveren. 

Ik denk aan het klimaat, de pandemie, de gemeenschappelijke markt en vooral de wijdverbreide 

vormen van armoede. Dit zijn uitdagingen die vragen om concrete en actieve samenwerking. De 

internationale gemeenschap heeft dit nodig om wegen naar vrede te openen via een multilateralisme 

dat niet verstikt zal worden door buitensporige nationalistische eisen. De politiek heeft dit nodig om 

de gemeenschappelijke behoeften boven de particuliere belangen te stellen. Het lijkt misschien een 

utopie, een hopeloze reis over een woelige zee, een lange en onhaalbare odyssee. Maar zoals het 

grote Homerische epos ons vertelt, is reizen over stormachtige zeeën vaak onze enige keuze. En het 

zal zijn doel bereiken als het wordt gedreven door de wens om naar de thuishaven te komen, door de 

inspanning om samen vooruit te komen, door nóstos álgos , heimwee.” 

Dat de huidige Europese Unie het juiste antwoord is lijkt de paus te betwijfelen als hij in antwoord 

op vragen van journalisten op 6 december tijdens zij terugvlucht naar Rome antwoordt: 

“De Europese Unie moet de idealen van de grondleggers ter hand nemen, die idealen van eenheid en 

grootsheid waren, en erop toezien dat ze de deur niet openzet voor vormen van ideologische 

kolonisatie. Dit kan leiden tot verdeeldheid tussen landen en het falen van de Europese Unie. De 

Europese Unie moet elk land respecteren zoals het intern gestructureerd is, de verscheidenheid aan 

landen, en niet streven naar standaardisatie. Ik denk dat het dat niet zal doen, dat was niet de 

bedoeling. Maar wees voorzichtig, want soms komen ze met projecten zoals deze en weten ze niet 

wat ze doen.... Nee, elk land heeft zijn eigen bijzonderheden, maar elk land staat open voor anderen. 

De Europese Unie: haar eigen soevereiniteit, de soevereiniteit van broeders en zusters binnen een 

eenheid die de uniciteit van elk land respecteert.” 

Met dit antwoord grijpt paus Franciscus terug op wat hij in zijn toespraak voor het  Europees 

Parlament en in de Raad van Europa op  25 november 2014 in Straatsburg zei: 

“Het motto van de Europese Unie is eenheid in verscheidenheid, maar eenheid betekent niet politieke, 

economische, culturele of gedachtenuniformiteit. In werkelijkheid leeft elke authentieke eenheid van 

de rijkdom van de verscheidenheid waaruit ze bestaat: als een familie, die des te meer verenigd is, des 

te meer elk van zijn leden volledig zichzelf kan zijn zonder angst. In die zin ben ik van mening dat 

Europa een familie van volkeren is, die dicht bij de instellingen van de Unie zullen kunnen staan als ze 

in staat zijn om het ideaal van eenheid, waarnaar in de diversiteit van elk individu wordt verlangd, op 



een verstandige manier te combineren, individuele tradities; zich bewust worden van zijn 

geschiedenis en zijn wortels; zich bevrijden van de vele manipulaties en van de vele fobieën. De 

menselijke persoon centraal stellen betekent vooral dat hij vrijuit zijn eigen gezicht en creativiteit kan 

uiten, zowel op het niveau van het individu als van de mensen.” 

Conform de Sociale leer van de kerk dient de menselijke persoonswaardigheid zowel individueel als 

in personengemeenschappen in de Europese unie centraal te staan. Maar dan ook: 

“Aan de andere kant vormen de eigenaardigheden van elk een authentieke rijkdom in de mate dat ze 

ten dienste staan van iedereen. We moeten altijd de architectuur van de Europese Unie onthouden, 

gebaseerd op de beginselen van solidariteit en subsidiariteit, zodat wederzijdse hulp de overhand 

heeft en we kunnen wandelen, bezield door wederzijds vertrouwen.” 

Tegen de achtergrond van groeiend nationalisme in Europa hebben de woorden van de paus niet in 

kracht ingeboet als hij zegt: 

“Het levend houden van de realiteit van democratieën is op dit historische moment een uitdaging, 

waarbij wordt voorkomen dat hun echte kracht - de expressieve politieke kracht van volkeren - wordt 

weggenomen onder de druk van niet-universele multinationale belangen, die hen verzwakken en 

veranderen in uniforme systemen van financiële macht in dienst van onbekende rijken. Dit is een 

uitdaging die de geschiedenis u vandaag stelt.” 

De benadering van de supranationale institutie als de Europese unie door de huidige paus wijst op 

het gevaar van verzwakking van de democratische grondslag daarvan en wel van binnenuit. Daarin 

lijken de panelen te zijn verschoven die destijds juist de kerk gemaakt heeft tot voorvechter van 

supranationaal gezag. Met name paus Johannes XXIII was daarvan een voorvechter in zijn pleidooi 

voor een institutie als de Volkerenbond, de huidige Verenigde Naties. In zij vermaarde encycliek 

Pacem in terris van 1963 schrijft deze paus onder nr 138:  

“Dit universeel gezag, dat overal ter wereld erkend moet worden en dat dient te beschikken over de 

geëigende middelen ter bevordering van het universeel algemeen welzijn, moet worden ingesteld met 

instemming van alle volken en mag niet met geweld worden opgelegd. De reden hiervan is, dat dit 

gezag zijn taak doeltreffend moet kunnen vervullen, dat het loyaal en onpartijdig moet zijn en 

daadwerkelijk gericht op het universeel algemeen welzijn. Want zou dit universeel gezag door de 

machtige naties met geweld worden opgelegd, dan zou er gevaar bestaan, dat het misbruikt zou 

worden voor de belangen van enkelen of partij zou kiezen voor een bepaald volk. Dit zou afbreuk 

doen aan de waarde en de kracht van zijn activiteit. Want ondanks de grote verschillen tussen de 

staten wat betreft hun economische ontwikkeling en bewapening, zijn zij toch uiterst gevoelig, waar 

het gaat over hun juridische gelijkheid en hun morele waardigheid. Daarom onderwerpen de staten 

zich niet ten onrechte slechts moeilijk aan een gezag, dat hun met geweld wordt opgedrongen of dat 

buiten hen om wordt ingesteld of dat zij niet vrijwillig hebben aanvaard.” 

Deze paus pleit daarvoor als de koude oorlog op zijn dieptepunt is en een derde wereldoorlog moet 

worden vermeden. In de nasleep van deze gedachte is het paus Johannes Paulus II die dan een 

bijzondere rol weggelegd ziet voor Europa dat zelf het strijdtoneel is geweest van de eerste en 

tweede wereldoorlog en daarom een voorbeeld zou moeten zijn van wat een supranationaal gezag 

zou kunnen beteken voor een duurzame vrede. In zijn toespraak voor het Europees Parlament op 11 

oktober 1988, een jaar voor de val van de Berlijnse muur, sprak de Poolse paus: 

“Het Europa van vandaag kan als een teken des tijds zeker de staat van vrede en samenwerking 

verwelkomen die definitief tot stand is gebracht tussen zijn lidstaten, die eeuwenlang hun krachten 



hadden verspild aan het voeren van oorlog en het zoeken naar heerschappij over elkaar. Een ander 

teken des tijds is de toegenomen gevoeligheid voor mensenrechten en de waarden van de 

democratie, waarvan uw vergadering de uitdrukking is en ook garant wil staan. Sindsdien heeft deze 

adhesie altijd tot doel gehad te handhaven dat het respect voor het recht en de waardigheid van de 

menselijke persoon onder alle omstandigheden moet prevaleren. Een teken des tijds is volgens ons 

ook het feit dat dit deel van Europa, dat tot dusver zoveel heeft geïnvesteerd in zijn economische 

samenwerking, moge hij steeds intenser op zoek zijn naar zijn ziel en naar een adem die in staat is zijn 

spirituele samenhang te verzekeren. Op dit punt lijkt mij dat het Europa dat u vertegenwoordigt op de 

drempel staat van een nieuwe fase in zijn groei, zowel voor zichzelf als in zijn relatie met de rest van 

de wereld.” 

Hij noemt dan drie belangrijke velden. Het eerste: de interne markt van Europa, waaraan elk lid op 

gelijke voet en vanuit eigen soevereiniteit kan deelnemen. 

“De ‘interne markt’, die eind 1992 in werking zal treden, zal het proces van Europese integratie 

versnellen. Een gemeenschappelijke politieke structuur, die voortkomt uit de vrije wil van de Europese 

burgers, zal zeker niet de identiteit van de volkeren van de gemeenschap in gevaar brengen, maar zal 

er veeleer toe dienen om de rechten, met name de culturele, van al haar regio's billijker te 

garanderen. Deze verenigde Europese volkeren zullen de heerschappij van één natie of cultuur over 

andere niet accepteren, maar zullen het gelijke recht van iedereen hooghouden om anderen te 

verrijken met hun diversiteit. De rijken uit het verleden, die probeerden hun dominantie te vestigen 

door dwang en het beleid van annexatie, zijn allemaal mislukt.” 

Het tweede veld: dat wat alle Europese landen en volkeren op basis van cultuur en geschiedenis 

verbindt, namelijk de christelijke grondslag van Oost en West, de zogenaamde twee longen waarop 

Europa kan ademen.  

“Andere naties zullen zich zeker kunnen aansluiten bij degenen die hier vertegenwoordigd zijn. Mijn 

gelofte als opperste herder van de universele kerk, die uit Midden-Europa kwam en die de aspiraties 

van de Slavische volkeren kent, deze andere ‘long’ van ons eigen Europese thuisland, mijn stem is dat 

Europa, dat zichzelf soeverein vrije instellingen geeft, zich op een dag uitstrekt tot de dimensies die 

eraan worden gegeven door de geografie en zelfs meer door de geschiedenis. Hoe zou ik het niet 

kunnen wensen, aangezien de door het christelijk geloof geïnspireerde cultuur de geschiedenis van 

alle volkeren van ons ene Europa, de Grieken en Latijnen, Duitsers en Slaven, diepgaand heeft 

getekend, ondanks alle wisselvalligheden en voorbij sociale systemen en ideologieën?” 

En tenslotte het veld dat de Europese koloniale geschiedenis betreft, waarvan de vruchten nu 

kunnen worden omgezet in een wereldwijde verbondenheid. 

“De Europese naties hebben zich in hun geschiedenis allemaal onderscheiden door hun openheid naar 

de wereld en de vitale uitwisselingen die ze tot stand hebben gebracht met de volkeren van andere 

continenten. Niemand kan zich voorstellen dat een verenigd Europa zichzelf kan opsluiten in zijn 

egoïsme. Door eenstemmig te spreken en haar krachten te bundelen, zal het in staat zijn, zelfs meer 

dan in het verleden, nieuwe middelen en energie te besteden aan de grote taak van de 

ontwikkelingslanden van de derde wereld, vooral de landen die er al traditionele banden mee 

hebben.” 

Een jaar later valt de Berlijnse muur en dat geeft hoop op een verenigd Europa. Het is dan twee jaar 

later als Johannes Paulus II in zijn sociale encycliek Centesimus annus van 1 mei 1991 het volgende 

vaststelt onder nr. 21: 



“Tenslotte moet eraan herinnerd worden dat zich na de Tweede Wereldoorlog en ook uit reactie 

tegen de verschrikkingen daarvan een levendigere gevoeligheid voor de mensenrechten heeft 

verbreid, welke erkenning heeft gevonden in diverse internationale documenten (…) en in de 

uitwerking van een eventueel nieuw ‘volkenrecht’ waaraan de Heilige Stoel aanhoudend zijn bijdrage 

heeft gegeven. Spil van deze ontwikkeling is de Organisatie van de Verenigde Naties geweest. Niet 

alleen het bewustzijn van het recht van de enkelingen is gegroeid, maar ook dat van de rechten van 

de naties, terwijl men meer oog heeft voor de noodzaak te handelen om de ernstige 

onevenwichtigheden tussen de verschillende geografische gebieden van de wereld te verbeteren, 

welke in zekere zin het centrum van het sociale vraagstuk verplaatst hebben van het nationale milieu 

naar het internationale vlak. Men kan met voldoening kennis nemen van dit proces, maar men kan 

niet voorbijgaan aan het feit dat de totale balans van de verschillende programma’s van hulp aan de 

ontwikkeling niet altijd positief is. Bovendien is het de Verenigde Naties tot nu toe niet gelukt voor de 

oplossing van de internationale conflicten doelmatige instrumenten te maken, welke alternatieven 

zijn voor de oorloog, en dit schijnt het meest dringende probleem te zijn dat de internationale 

gemeenschap nog moet oplossen.” 

Hier valt veel te verbeteren en binnen dit kader zou juist de Europese Unie een belangrijke 

ondersteunende rol kunnen spelen op de drie terreinen die Johannes Paulus II vermeldt. 

 
Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 
 

- Hoe kan het gezag van de Verenigde Naties worden versterkt bij de bestrijding van 
wereldomvattende bedreigingen zoals honger, pandemie, oorlog en bij het bevorderen van 
gelijke verdeling van de welvaart in de wereld en duurzaamheid en welke rol kan de 
katholieke kerk als wereldkerk daarbij spelen? 

- Wat kan de verhouding zijn tussen een orgaan als de Europese Unie en de Verenigde Naties 
enerzijds en de Verenigde Staten anderzijds? 

- Hoe kan Christendom ook vandaag en morgen het bindmiddel zijn van Europese cultuur en 
met name van een Europese politiek? 


