Dossier
Europese democratie onder druk?

1. Inleiding
In het voorjaar van 2019 kiezen de Europese burgers een nieuw Europees Parlement. Intussen zien we in verschillende
landen van de Europese Unie hoe populisme, terugschroeven van bepaalde vrijheden en de verspreiding van fake news de
spelregels voor een goed functionerende democratie onderuit halen. Wat doet de EU aan deze bedreigingen voor de
democratie? En is de EU zelf democratisch? Je leest het allemaal in dit dossier.
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1.1. Wat is democratie?
1.2. De EU en democratie

2. Democratie onder druk?
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Wat is populisme?
De opkomst van nationalistisch-populisme
Anti-EU in de EU
2.3. Terug naar autoritaire regimes?
Hongarije, Polen, Roemenië, Visegrad landen en Oostenrijk
2.4. Correcte berichtgeving onder druk: fake news en disinformatie
3. Wat doet de EU?
3.1. Verdediging van Europese waarden en regels
Hongarije, Polen en de rest?
3.2. Detecteren en weerleggen van fake news en desinformatie
4. Conclusie
5. Bronnen en nuttige links
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1. democratie?
1.1. Wat is democratie?
Het woord democratie is afgeleid van de Griekse woorden ‘demos’ (=het volk) en ‘kratein’ (= heersen/macht). Letterlijk
vertaald: ‘macht van het volk’. In de meest ruime betekenis wil dit zeggen dat iedere burger het land mee bestuurt (directe
democratie). Binnen de EU-lidstaten is er een meer indirecte, representatieve democratie: burgers verkiezen
volksvertegenwoordigers die in hun naam regeren. Dit gebeurt tijdens verkiezingen, die vrij en eerlijk moeten verlopen.

Naast vrije en eerlijke verkiezingen zijn dit de voorwaarden
om van een representatieve democratie te kunnen spreken:


De macht is verdeeld over een wetgevende,
uitvoerende en rechterlijke macht. Ze is ook tijdelijk
(nieuwe verkiezingen = nieuwe vertegenwoordigers).
Op deze manier wordt een politiek democratische
structuur gecreëerd waarin opgelegde regels ook
afgedwongen kunnen worden.



Regels en wetten worden vastgelegd door een
meerderheid.



Fundamentele rechten van burgers zijn formeel
erkend en beschermd. O.a. vrijheid van
meningsuiting en persvrijheid zijn belangrijke
democratische waarden.

1.2. De EU en democratie
De Europese Unie vindt democratie zeer belangrijk en wil
er zelf ook één zijn. De EU beschouwt de democratie als
de enige bestuursvorm waarin mensenrechten
gerespecteerd worden. In de praktijk betekent dit dat:

er om de 5 jaar Europese verkiezingen zijn, waarbij
EU-burgers rechtstreeks een nieuw Europees
Parlement verkiezen.

democratie als waarde is vastgelegd in de
Europese verdragen.

democratie ook een belangrijke toetredingsvoorwaarde is voor landen die lid willen worden
van de EU.

Liberale democratie
Wat wij in de Europese Unie verstaan onder ‘democratie’ is
wat men de ‘liberale democratie’ noemt: deze beschermt
de individuele rechten en vrijheden. Ieder individu bepaalt
zelf hoe hij/zij zich politiek, economisch, cultureel en
spiritueel ontwikkelt. Diversiteit wordt erkend, waardoor
verschillende overtuigingen naast elkaar leven.
Meningsverschillen en conflict zijn nadrukkelijk aanwezig.

2. Onze democratie onder druk?
2.1. Spelregels voor een goed functionerende democratie
Het goed functioneren van een representatieve democratie vraagt dat
alle betroken actoren zich aan de spelregels houden:
1. Politici luisteren naar de bezorgdheden van de mensen en voeren beleid met respect voor de democratische waarden en
structuren.
2. Burgers kunnen met kennis van zaken en op basis van juiste info
hun stem uitbrengen.

Democracy is the
worst form of
government,
except for all the
others.”
― Winston S.
Churchill

Maar houden alle actoren zich wel aan de spelregels? In wat volgt zien we hoe deze spelregels onder druk staan.
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2.2. Populisme
Wat is populisme?
Het begrip populisme is problematisch. De onenigheid over welke politici populistisch genoemd worden en welke niet, is
zeer groot. Heel vaak wordt verwezen naar een stijl, namelijk ‘volks zijn’ en inspelen op ‘wat het volk wil’. Alle politieke
ideologieën, van links tot rechts, kunnen een populistische stijl hanteren. Maar in wezen gaat het over een ideologie,
waarbij populistische politici het volk een bepaalde kant opsturen.
In dit dossier spreken we verder over ‘nationalistisch populisme’. Met deze term bedoelen we de ideologie waarbij een
populistische politicus beweert te spreken in naam van ‘het volk’. ‘Het volk wordt hierbij gezien als een homogene groep
mensen met eenzelfde identiteit. Zij kunnen volgens de persoon (of groep) in machtspositie slechts door 1 politieke
partij of 1 leider vertegenwoordigd worden.

Op deze manier wordt een wij VS zij gevoel gecreëerd.
Wanneer je tot de ‘zij’ groep behoort, worden je rechten
niet erkend. De spanning tussen wij en zij komt ook tot
uiting in de manier van handelen en beleid voeren. Tegenspraak wordt niet geduld (dit is nochtans fundamenteel
voor een democratie). “Wie tegen mij/ons is, is tegen het
volk”. Kritiek van media, de rechterlijke macht, de oppositie
en andere kritische maatschappelijke organisaties worden
afgedaan als kritiek van ‘de vijand’.
Voor populisten is het behoud van nationale of traditionele
waarden belangrijker dan het waarborgen van universele
waarden (zoals godsdienstvrijheid en non-discriminatie)

Nationalistisch-populistische leiders of partijen houden zich met andere woorden niet aan de eerste spelregel voor een
goed functionerende democratie: ‘beleid voeren met respect voor de democratische waarden en structuren’. Binnen een
liberale democratie wordt namelijk gestreefd naar individuele rechten en vrijheden. Concreet wil dit zeggen dat ‘het volk’
niet uit één homogene massa bestaat. Verschillende belangen en ideeën worden toegelaten, waardoor verschillende
groepen ontstaan. Zelfs indien deze groep in de minderheid is, worden hun rechten via democratische structuren verdedigd. Populistische leiders erkennen deze minderheidsgroepen niet. Ze hebben maar één groep (‘het volk’) voor ogen.
Iedereen die iets anders denkt of doet valt daarbuiten. Dit is problematisch voor de waarden en structuren van de liberale
democratie omdat het geen ruimte laat voor andere visies en anderen tout court.

De opkomst van nationalistisch populisme
Een groeiend aantal Europeanen voelt zich aangetrokken tot het beleid van een nieuwe generatie populistische politici
omdat ze zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de klassieke politieke partijen.
Ze hebben het gevoel dat deze traditionele partijen niet langer hun belangen, maar die van de bedrijven en het grote
geld behartigen. Een reeks recente politieke schandalen bevestigen dit beeld. Ook zorgen de negatieve effecten van de
globalisering en de migratiestromen voor een gevoel van onzekerheid: mensen voelen zich in hun identiteit bedreigd.
Het verlangen naar ‘de goeie ouwe tijd’ groeit en populistische leiders spelen daar graag op in.
De recente presidentsverkiezingen in Tsjechië, de parlementsverkiezingen in Italië en de opiniepeilingen voor de
parlementsverkiezingen in Hongarije bevestigen voorlopig deze trend:
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Op 26 januari 2018 stemden de Tsjechen voor een
nieuwe president. Zeman, een groot supporter van
zowel Poetin als Trump en een grote EUtegenstander, werd herverkozen. Hoewel de
presidentiële functie in Tsjechië eerder ceremonieel
is (vergelijkbaar met de koning in België), blijft
dankzij zijn steun toch de minderheidsregering van
(populistisch) premier Andrej Babis overeind.
De Italiaanse parlementsverkiezingen vonden plaats
op 4 maart 2018. Met ruim 30% van de stemmen
werd de populistische vijfsterren-beweging de
grootste partij.
Op 8 april 2018 is het de beurt aan de Hongaren om
een nieuw parlement te verkiezen. De kans dat
Viktor Orban zijn positie versterkt, is volgens de
opiniepeilingen zeer groot. Op dit moment
voorspellen ze een overwinning van Fidesz (de partij
van Orban) met 52%. Op deze manier zou de partij
een tweederdemeerderheid behalen in het
Hongaarse parlement.

Opkomst van verschillende nationalistisch populistische partijen in de EU.

Anti EU in de EU
De opmars van nationalistisch populistische partijen is een duidelijke trend in de meeste EU-lidstaten. Meestal gaat de
nationalistisch-populistische ideologie gepaard met de wil om uit de Europese Unie te treden. Deze politici zijn ervan
overtuigd dat ’het volk’ beter af is zonder de EU en dat de lidstaat zelf terug de touwtjes in eigen handen moet nemen.
Denk maar aan het Vlaams Belang in Vlaanderen, de PVV van Geert Wilders in Nederland of Front National (nu:
‘Rassemblement national’) van Marine Le Pen in Frankrijk. Ze creëren het wij versus zij verhaal door de eigen bevolking
recht tegenover een andere groep te plaatsen. Dit kan de ‘Europese’ bevolking zijn, maar ook de vluchtelingen. De
Europese samenwerking belemmert volgens hen de eigen koers die ze willen varen.
Anti-EU politici of partijen (vaak gelinkt aan nationalistisch-populistisch gedachtengoed) staan niet
los van de Europese instellingen. Ze zitten er mee
in verweven. Ook in de verkiezingen voor het Europees Parlement zie je die opmars van anti-EU
partijen. Zo steeg het aantal zitjes van anti-EU
politici gaat van 8,5% in 2009 naar 13% in 2014. In
het huidige Europees Parlement (2014-2019) zijn
de anti-EU politici verdeeld over enkele ‘nietfractiegebonden’ leden en twee politieke fracties:
Fractie van “Europa van Naties en Vrijheid” (ENV), pas opgericht in 2015, met o.a. de partijen van Geert Wilders
(PVV), Marine Le Pen (Front National) en het Duitse “Alternative für Deutschland”. Ook Vlaams Belang behoort tot
deze fractie.
Fractie van “Europa van Vrijheid en Directe Democratie” (EFDD), geleid door de Brit Nigel Farage.
www.europahuis.be
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2.3. Terug naar autoritaire regimes?
Een autoritair regime wordt gekenmerkt door machtscentralisatie bij één leider (of één partij). Beleidskeuzes worden
autoritair opgelegd en essentiële burgerrechten (o.a. vrije meningsuiting) worden vaak niet getolereerd. Deze
kenmerken gaan volledig in tegen de eerste spelregel van een democratie.
Een goede voedingsbodem voor de uitbouw van een autoritair regime is een groeiend wantrouwen tegenover klassieke
politieke partijen, waardoor burgers zich tegen het heersende establishment gaan keren. Nationalistisch-populistische
leiders kunnen daar voordeel uit halen (zij spelen in op de ontevredenheid en gaan zich profileren in naam van ‘het
volk’). Ook binnen de Europese Unie konden een aantal nationalistisch-populistische partijen/leiders hiervan profiteren .
We zien dat binnen de Europese Unie – waar ‘democratie’ een voorwaarde voor lidmaatschap is— deze nationalistischpopulistische partijen/leiders evolueren richting autoritaire regimes.
Hongarije
Sinds Viktor Orbán premier is van Hongarije, voert hij tal van
grondige wijzigingen door. Hij stelde bijvoorbeeld een nieuwe
grondwet op die de rechterlijke macht inperkt en de media
aan banden legt. Hongarije evolueert zo naar een zogezegde
‘illiberale’ democratie. Deze ‘onvrije’ of ook wel
‘schijndemocratie’ is een staatsvorm waar de bevolking wel via
verkiezingen de regering kiest, maar waar de openbaarheid
van bestuur beperkt is en de fundamentele vrijheden en
rechten van het volk niet gegarandeerd zijn. Met andere
woorden: het gaat om een schending van zowel de waarden
van de democratie als een aanval op de democratische
instellingen. De vrees dat Orban zijn macht steeds verder
gaat uitbouwen en als “victator” uit de komende
parlementsverkiezingen gaat komen, is groot. De conflicten
met de EU zullen dan wellicht alleen maar toenemen.

Viktor Orbán, premier van Hongarije en eerste
‘illiberale’ leider in de EU.

Polen
In Polen haalde de partij PiS (Recht en Gerechtigheid)
in 2015 een meerderheid in het parlement en het
presidentschap. Sindsdien verzwakken ze, volgens
hetzelfde recept als Hongarije, systematisch de
democratische instellingen en schroeven ze de
persvrijheid terug. Eind 2017 voerden ze een aantal
omstreden wetten door die ervoor zorgen dat politici
rechtstreekse invloed krijgen op de benoeming van
rechters. De rechterlijke macht komt op deze manier
in handen van de politiek, wat de onafhankelijkheid
er van ernstig in het gedrang brengt. Er is sprake van
een ernstige schending van de scheiding der
machten.

Andrzej Duda, president van Polen.

“7 tips voor de uitbouw van een illiberale democratie in de EU”
Hoe bouw je in de Europese Unie een ‘illiberale’ democratie uit? De originele blauwdrukken zijn te vinden in Poetins Rusland
en Erdogans Turkije, en nu heeft ook de EU er een: Orbáns Hongarije, zo stelt auteur Eszter Zalan in de “EUObserver”.
Eén: Win de verkiezingen door niets concreets te beloven, behalve ‘oude glorie’. Twee: Ontmantel grondwettelijke
controlemechanismes en verzwak instellingen die jou controleren. Drie: Controleer de staatsmedia en onderdruk private
media. Vier: Neem controle over de financiën. Vijf: Breng de oppositie en critici in diskrediet. Zes: Creëer een vijand.
Zeven: Herschrijf de verkiezingsprocedures.
Lees het volledige artikel op https://euobserver.com/political/131723.
www.europahuis.be
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Visegrad landen
De herverkiezing van de Tsjechische president Zeman op 26 januari 2018 gaf premier Andrej Babisw de wind in de zeilen.
De omstreden populist en miljardair, ook wel de ‘Tsjechische Trump’ genoemd vanwege zijn zakenachtergrond en zijn antiestablishment positie, kreeg zo een tweede kans om met zijn partij ANO een nieuwe regering te vormen. Zijn vorige
poging, de rechtse minderheidsregering, kwam ten val na het verliezen van een vertrouwensstemming in het Tsjechische
parlement.
Ook de Poolse, Slovaakse en Hongaarse regeringen waren
blij met de herverkiezing. Hongarije, Polen, Tsjechië en
Slowakije vormen samen het Visegrad-blok, dat zich nu
opnieuw gesterkt voelt (zie afbeelding links). In deze
landen is een regering aan de macht die erg wantrouwig
staat tegenover migranten. Termen als ‘migratie’ en
‘islam’ worden vaak gelinkt aan ‘terreur’ en ‘culturele
dreiging’. De vier vinden elkaar in hun weigering om
vluchtelingen op te nemen, waardoor de spanningen met
de Europese Commissie soms hoog oplopen.
In deze landen creëert het beleid een wij-zij gevoel. De
populistische leiders claimen de bevolking te beschermen
tegen een ‘enorme instroom’ aan vluchtelingen (de
‘anderen’).

Roemenië
Nog in Oost-Europa zorgt ook Roemenië voor kopzorgen
bij de Europese Commissie. Hun omstreden hervorming
van het gerecht strookt niet met de democratische
structuren die in de hele EU gelden. De aanpassingen
zouden het moeilijker maken om corruptie te vervolgen
en dreigen de onafhankelijkheid en slagkracht van justitie
te ondermijnen.
Oostenrijk
Ook centraal in de EU zien we een verschuiving naar nationalistisch-populistische partijen. In Oostenrijk is er sinds
december 2017 een veelbesproken nieuwe regering aan de macht. De nieuwe bondskanselier is met zijn 31 jaar niet alleen
de jongste ter wereld, maar profileert zich vooral als anti-establishment politicus. Zijn regeerprogramma besteedt veel
aandacht aan het bedrijfsleven, de veiligheid van de burger en het traditionele gezin (’wij’). Daaraan gekoppeld komt een
strijd tegen de politieke islam en een streng migratiebeleid (’zij’).
Het is vooral dit standpunt omtrent
migratie dat een link legt tussen
Oostenrijk en de Oostbloklanden.
Premier Orban uit Hongarije was de
eerste die Kurz na zijn
verkiezingsoverwinning kwam
feliciteren. Voor Angela Merkel uit
Duitsland is de overwinning van Kurz
minder gunstig: haar meer liberale
vluchtelingenbeleid staat haaks op die
van Oostenrijk en kan de relatie met
het land onder druk zetten.
Links: Andrej Babis (premier van Tsjechië) en rechts: Sebastian Kurz (bondskanselier
van Oostenrijk)
www.europahuis.be
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2.4. Correcte berichtgeving onder druk: fake news en desinformatie
Een laatste trend die de spelregels voor een goed functionerende democratie onderuit haalt, is het verstoren van
correcte berichtgeving. Dit gebeurt mede door het verspreiden van ‘fake news’ (‘nepnieuws’): foute/misleidende
informatie die bewust verspreid wordt voor financieel of politiek gewin. Wanneer er veel van deze valse berichten
verspreid worden, betekent dit een schending van de spelregels: als de waarheid onder druk komt, is het moeilijk voor de
burger om op basis van juiste informatie te stemmen.
Er zijn twee belangrijke redenen voor het verspreiden van foute/
misleidende informatie:
1. Winst maken (financieel gewin): online wordt ‘fake news’ vaak
gebruikt als clickbait: sensationele en misleidende koppen zorgen
ervoor dat we artikels vaker aanklikken.
2. Mensen beïnvloeden (politiek gewin): informatie is een machtig
wapen. Propaganda of leugens verspreiden voor politieke doeleinden
kan belangrijke gevolgen hebben in het echte leven. Deze strategie
wordt gebruikt om politici te laten winnen in verkiezingen,
tegenstanders zwart te maken, de uitslag van referenda te
beïnvloeden of om de samenleving in het algemeen te verzwakken.
‘Een machtige homolobby steunt Macron’, ‘de paus waarschuwt Europa
voor een invasie van migranten’ en ‘Denemarken opent een dierenbordeel
omdat Deense wetten zeggen dat ‘seks met alle soorten dieren perfect
normaal is’’. Deze verhalen haalden allen het ‘nepnieuws-jaaroverzicht’
van 2017. Hoewel het om klinkklare onzin gaat, leefden deze berichten op
sociale media en nieuwswebsites. Het zijn allemaal voorbeelden van hoe
de Russische propagandamachine de EU probeert te verzwakken met
desinformatie. Meestal bespelen de nieuwsberichten dezelfde emoties en
gaan ze over het perverse Westen, dat ten onder zal gaan aan de
migranten die het binnenlaat en dat angstvallig vasthoudt aan zijn
mensenrechten.

Russische inmenging
In Rusland spreken ze over een 'informatie-oorlog': fake news
wordt ingezet en verspreid als oorlogswapen om
samenlevingen te destabiliseren. Momenteel loopt een
onderzoek naar hoe fake news het Brexit-debat heeft
beïnvloed. Ook naar aanloop van de verkiezingen in Frankrijk
en Duitsland in 2017 circuleerden vals-nieuwsberichten die
vermoedelijk vanuit Russische hoek kwamen. Voor de
komende Europese verkiezingen in 2019 staat het voorkomen
en bestrijden van beïnvloeding van buitenaf hoog op de
politieke agenda van de Europese Commissie en het Europees
Parlement. Een nieuwe lading fake news zou namelijk de
Europese landen van binnenuit kunnen verzwakken.

Voorbeeld van fake news: ‘Denemarken opent
eerste bordeel voor zoöfilie’.

Halve waarheden en hele leugens verspreiden lukt
bovendien enorm goed in dit tijdperk waarin op
sociale media razendsnel berichten worden gedeeld
en verspreid ongeacht of ze ‘correct’ zijn. Met het oog
op de Europese parlementsverkiezingen van 2019 zal
het nodig zijn om de verspreiding van fake news tegen
te gaan. Rusland was er in 2017 al op uit om binnen de
EU mensen in een bepaalde richting te sturen via foute
berichtgeving (zie extra info links) en zal dat
waarschijnlijk ook doen tijdens de Europese
Parlementsverkiezingen in 2019. Deze Russische
inmenging betekent een gevaar voor onze democratie.
Het geeft geen correct beeld weer van de realiteit en
kan de EU van binnenuit destabiliseren.

Meer informatie over het thema ‘fake news’ is binnenkort te vinden in een nieuw dossier

www.europahuis.be
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3. Wat doet de eu?
3.1. Verdediging van Europese waarden en regels
Het schenden van de fundamentele vrijheden en rechten van het volk en politieke inmenging met de rechterlijke
macht is in strijd met de grondrechten van de Europese Unie (artikel 6 VEU, zie kader). Alle lidstaten hebben deze
ondertekend en moeten ze naleven. Ook Hongarije en Polen zijn dus verplicht om deze waarden te respecteren.
Tegen zowel Hongarije als Polen zijn er inmiddels
concrete maatregelen genomen, in andere lidstaten
worden verdere ontwikkelingen van dichtbij
opgevolgd.

Artikel 6, 1-2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU).

Vrijheid van meningsuiting is één van de Europese waarden.

Hongarije
Al sinds het aantreden van Orbán als premier van Hongarije in 2010 maken de Europese Commissie en het Europees
Parlement zich zorgen over de ontwikkelingen in het land.
In 2012 startte de Europese Commissie voor het eerst een inbreukprocedure tegen Hongarije. Dit houdt in dat een land
dat zich niet houdt aan de EU-wetgeving veroordeeld wordt bij het Hof van Justitie van de EU. De straf is meestal het
betalen van een zware boete. Deze veroordeling maakte weinig indruk op Orbán. In 2013 werd zelfs de nieuwe
grondwetswijziging (waarin bijvoorbeeld politieke campagnes beperkt werden) goedgekeurd door het Hongaarse
parlement. Zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement lieten van zich horen en eisten dat Hongarije de
schendingen van de Europese grondrechten zou terugdraaien. Orbán reageerde eerst niet op de waarschuwingen, maar
uiteindelijk werden de meest controversiële punten uit de nieuwe grondwet dan toch aangepast om te voldoen aan de
eisen van de EU.

Hoewel deze stappen ondernomen werden, blijft de situatie tot op de dag van
vandaag bedenkelijk. Orbán blijft omstreden wetten, zoals de universiteitswet
waarbij internationale universiteiten ook een vestiging in het thuisland moeten
hebben, doorvoeren. Deze wet was in strijd met het recht op academische vrijheid
en vrije vestiging.
Momenteel loopt er een onderzoek dat zal uitwijzen of de Commissie verdere
stappen moet ondernemen tegen Hongarije. De ultieme maatregel zou het
inroepen van artikel 7 zijn (zie verder).

www.europahuis.be
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Fidesz (de Hongaarse burgerpartij) is
de partij van Orbán en de grootste in
Hongarije met een twee-derde meerderheid.
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Polen
De huidige Poolse regering stelde de laatste jaren nieuwe
wetten op die, net als in Hongarije, de Europese waarden
onder druk zetten. Ondanks vele waarschuwingen van de
Europese Commissie, ondertekende de president ze eind
2017 toch. Volgens de EU tasten deze wetten de scheiding
der machten aan, omdat de politiek op meerdere fronten
invloed krijgt op het rechtssysteem. Vooral de invloed van
politici op de benoeming van nieuwe rechters wordt
gezien als een gevaar voor de democratie.
Eind 2017 besloot de Europese Commissie om artikel 7 in
te roepen tegen Polen. Dit is de zwaarste strafmaatregel
binnen de EU die ertoe leidt dat de lidstaat in kwestie zijn
stemrecht verliest in de Europese Raad. Daarnaast kan ook
de toegang tot de interne markt (het vrij verkeer van
goederen, diensten, personen en kapitaal) ontnomen
worden.

Premier Morawiecki uit Polen (links) en premier Orbán uit
Hongarije (rechts) zijn trouwe bondgenoten binnen de
Europese Unie.

De kans is klein dat Polen ook effectief deze sanctie krijgt. Na een stemming in het Europees Parlement moet de
Europese Raad éénparig vaststellen dat er een voortdurende schending van artikel 6 is (zie kader p. 8). Dit wil zeggen dat
alle regeringsleiders en staatshoofden akkoord moeten zijn. Pas nadien kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid
bepaalde rechten schorsen. Premier Orbán heeft al laten weten dat zijn land, Hongarije, alvast tegen gaat stemmen. Hij
vindt de veroordeling tegen Polen niet correct en steunt daarom de Poolse premier.
En de rest?
Wanneer een lidstaat buiten de lijntjes kleurt, stuurt de Europese
Commissie een aantal waarschuwingen. Ook aan Roemenië heeft de
Commissie al duidelijk aangegeven dat de omstreden hervorming van
het gerecht herbekeken moet worden. Momenteel heeft het
Roemeense Parlement de omstreden wetten al goedgekeurd, maar
president Klaus Iohannis moet ze nog bekrachtigen. Verdere
ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft al
een paar keer zijn bezorgdheid uitgedrukt over
recente ontwikkelingen omtrent democratische
waarden en structuren binnen de EU.

Voor de situatie in Slowakije en Oostenrijk wordt de kat nog even uit de
boom gekeken. Commissievoorzitter Juncker heeft alvast laten weten
dat hij de nieuwe regering in Oostenrijk gaat beoordelen op daden en
zich niet wil laten meeslepen door vooroordelen.

Ontstaan van artikel 7 VEU
Sinds 2009 werd de Europese Commissie geconfronteerd met situaties waarin lidstaten zich niet hielden aan de waarden
en normen die in de Europese verdragen werden vastgelegd. In 2014 besliste ze daarom een ‘kader ten behoeve van de
rechtstaat in de EU’ op te stellen dat ervoor zorgt dat deze waarden en normen beter nageleefd worden. De kern is dat de
Europese Commissie vroegtijdig mag ingrijpen wanneer een lidstaat een maatregel neemt die de rechtstaat zou bedreigen.
Meestal gebeurt dit aan de hand van een aantal waarschuwingen. Als dit niets oplevert, kan alsnog artikel 7 ingeroepen
worden. Deze maatregel wordt gezien als een soort tussenstap. Voordien was er enkel de keuze tussen niets doen of de
‘atoombom’: de schorsing van een lidstaat.
Bron: https://www.europa-nu.nl/id/vjhzlnx4pbzc/procedure_schending_rechtsstaat_door_eu
www.europahuis.be
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3.2. Detecteren en weerleggen van fake news en desinformatie
In de grondbeginselen van de EU staat duidelijk dat boodschappen die aanzetten tot haat of geweld tegen een bepaalde
groep, op basis van ras, religie of overtuiging niet kunnen en dus bestraft kunnen worden. Fake news dat daaronder valt,
kan dus onder Europese wetgeving aangepakt worden.
Maar wat met fake news dat geen hate speech bevat, maar wel de informatiestroom verstoort en de democratie
bedreigt? Het merendeel van nepnieuws valt moeilijk te bestrijden met wetgeving. Persvrijheid en informatievrijheid is
een onderdeel van de universele mensenrechten, een verklaring die ondertekend werd door de EU. Het verbieden van
fake news zou die pers- en informatievrijheid aantasten en een bedreiging vormen voor de Europese waarden. In
dictaturen wordt wetgeving om fake news aan banden te leggen, vaak misbruikt om kritische journalisten te vervolgen.
Het is voor de EU met andere woorden geen optie om nieuwe wetgeving op te stellen om fake news te verbieden.

Toch voerde de EU de strijd tegen fake news op, om te voorkomen dat vals nieuws een invloed zou hebben op
verkiezingen in de lidstaten van de Europese Unie. De in 2015 opgerichte ‘East Stratcom Task Force’ moet fake news
over de EU opsporen, analyseren en counteren. Dit Europees orgaan ontmaskerde zo in 2017 1310 valse verhalen. Deze
berichten worden vooral in buurlanden van Rusland, zoals Oekraïne, Wit-Rusland en Georgië, verspreid.
De EU blijft niet bij de pakken zitten. Naast de EU-dienst die de Russische propaganda-activiteiten op het internet
monitort, nam de Commissie nog andere initiatieven:

Europa wil het publiek betrekken en lanceerde een bevraging over fake news. Burgers, nieuwsorganisaties,
sociale mediaplatformen en onderzoekers konden online een enquête invullen.

Een ‘High Level Expert Group’ werd opgericht om de Commissie te adviseren in de strijd tegen fake news. De
werkgroep bestaat uit experten afkomstig uit verschillende domeinen, zoals de academische wereld,
journalisten, en burgerorganisaties.
Dit alles moet leiden tot een meer gecoördineerde Europese aanpak van fake news.
Daarnaast nemen ook de lidstaten van de Europese
Unie maatregelen. In Duitsland is al strenge wetgeving
van kracht en riskeren sociale mediaplatformen
monsterboetes als ze niet snel genoeg foute
informatie of haatboodschappen verwijderen. Ook in
Frankrijk legde president Macron een wetsontwerp
voor dat het verspreiden van fake news in
verkiezingstijden aan banden kan leggen.

Meer informatie over het thema ‘fake news’ is binnenkort te vinden in een nieuw dossier

www.europahuis.be
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4. Conclusie
Voor het goed functioneren van een representatieve democratie zijn er twee belangrijke spelregels. Enerzijds moeten
politici luisteren naar de bezorgdheden van de mensen en beleid voeren met respect voor de democratische waarden,
anderzijds moeten de burgers met kennis van zaken en op basis van juist informatie hun stem uitbrengen. In dit dossier
hebben kwam naar voor dat deze spelregels door verschillende factoren onder druk staan.
De eerste spelregel wordt ondermijnd door populistische leiders die met hun beleid een kloof creëren tussen het
eigen volk en de ‘anderen’. Ook leiders die sturen richting een meer autocratisch regime houden zich niet aan de
democratische waarden. Hun pogingen om critici, oppositiepartijen en het gerecht buitenspel te zetten, doen de
wenkbrauwen fronsen. De tweede spelregel wordt onderuit gehaald door de verstoring van correcte berichtgeving. De
nakende Europese verkiezingen in 2019 en de vermoedelijke pogingen van Rusland om de Europese Unie van
binnenuit te destabiliseren, zorgen dat de EU zich klaarmaakt om fake news verder te bestrijden.

5. Bronnen en nuttige links
Meer informatie over de grondrechten van de Europese Unie staat in artikel 6 en artikel 7 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie (VEU).
Meer weten over de situatie in Hongarije, Polen of andere Europese lidstaten? Surf dan naar Europa.Nu.

www.europahuis.be
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