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GROM – DE EUROPESE EENMAKING

Intro Groene Omroep
Studio. Presentatrice Greet Michielsen kondigt het thema van de uitzending aan. 1992:
de eenmaking van Europa, maar dan alleen maar op economisch vlak!
In beeld: Europese vlag, vlaggen, vuurwerk. Commentaar: wat zullen de inwoners
merken? Beelden van feesten, bouwwerven, …
Kaart van Europa. Grenzen vervagen. Verschillende krantenkoppen komen in beeld.
Aan het woord: Paul Staes, Europarlementslid Agalev, over het feit dat de Europese
eenmaking meer dan alleen maar een economische dimensie moet hebben. Dezelfde
fout wordt weer opnieuw gemaakt, enkel aandacht voor het louter financieeleconomische.
In beeld: vrachtverkeer, grensovergang
Aan het woord: Paul Staes
Vrachtverkeer. Commentaar: bijna alle verhalen over 1992 gaan bijna uitsluitend over
het afschaffen van de grenzen. Het doel is een eengemaakt vrije handelsmarkt. Maar
andere grenzen? Waarom staan de kerncentrales aan de landsgrenzen (geïllustreerd
met kaart). Idem met smeerpijp. Dus worden grenzen zomaar afgeschaft?
Aan het woord: Paul Staes. Agalev wil met Europa niet in een afmattende
concurrentiestrijd met USA en Japan terechtkomen, waarbij vooral bepaalde waarden
dreigen verloren te gaan.
Commentaar: de Europese Unie moet meer zijn dan een forum voor ondernemers. In
beeld: vlag, krantenkoppen. Commentaar: wat met sociale rechten?
Alex Boon van de Groene Omroep belt naar de Eurofoon (initiatief van
staatssecretaris) met vragen over het sociaal statuut voor werknemers.
In beeld: “Rapport sur l’Europe Sociale 1992”
Aan het woord: Jean Vogel, sociologie ULB, over het sociale Europa: er is nog niks
gebeurd. Hij is wel positief over de maatregelen rond veiligheid op het werk.
De voltooiing van de interne markt. Witboek van de Commissie voor de Europese
Raad
Aan het woord: Jean Vogel, over de zogenaamde economische groei.
In beeld: Europese vlag, krantenkoppen. Commentaar: afwachten. In ieder geval
kennen we nu al de werklozen van 1992.
Casus Philips Leuven: daar zijn al ontslagen gevallen.
Aan het woord: Karel Gacoms, ABVV-metaal. Heel veel arbeidsplaatsen zouden
verloren kunnen gaan door concurrentiestrijd. Beelden van acties, betogingen, …
Commentaar: beslissingen wat kunnen terugdringen
Aan het woord: Karel Gacoms over wat 1992 zal brengen. Er zijn afspraken nodig
rond een sociaal Europa.
In beeld: vlag en krantenkoppen. Commentaar: heeft de consument alleen maar
voordelen?
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Aan het woord: Marc Dupain (testaankoop). Het zal de handel bevorderen, is positief
voor de concurrentie, positief voor de verhouding prijs/kwaliteit. MAAR, er zijn ook
grote verschillen tussen bepaalde producten, naargelang plaats van productie.
In beeld: weide met koeien. Krantenkoppen. Commentaar: herverdelers
(kankerverwekkend).
Aan het woord: Marc Dupain. Een product mag binnen de EG verkocht worden als het
voldoet aan de normen van het land van productie. Hij geeft het voorbeeld van
additieven. Commentaar: testaankoop dringt aan op een Europese Code. In beeld:
vrouw in warenhuis
In beeld: vlag en krantenkoppen. Commentaar: hoe milieuvriendelijk wordt Europa?
Alex Boon (GROM) belt naar de Eurofoon. Is er sprake van harmonisering van
milieunormen? Dit is nog niet vastgelegd, er wordt over gedebatteerd.
Fabrieken, vervuiling
Aan het woord: Luc Vrijdaghs, Bond Beter Leefmilieu. De interne markt van 1992
heeft ook schaduwzijden. Verhogen van concurrentie, strenge milieunormen worden
aan banden gelegd.
Afval. Commentaar: de Denen kennen een strenge normering i.v.m.
wegwerpverpakking. De Europese Commissie laat dit niet toe want in strijd met de
Europese vrijhandelsmarkt.
In beeld: auto’s
Aan het woord: Luc Vrijdaghs, over het geval Nijvels (Nederland) – katalysator van
auto’s. Economische belangen wegen door op ecologische.
Aan het woord: Ferry Heijbrock, ministerie milieu Nederland, over de schone auto
Beelden van fabrieken, schouwen, rook
Aan het woord: Heijbrock, over ecologie en economie
In beeld: Europese vlag. Commentaar: 1992 is een kans
Aan het woord: Paul Staes. De samenleving moet duidelijk maken welke toekomst ze
wil. Welzijn is belangrijk.
In beeld: wereldbol. “De anderen beloven de hemel. De groenen bewaren de aarde”
Aan het woord: Paul Staes. Nu: destructie, afbraak, onleefbaaheid
In beeld: Europese vlag
In de studio. Presentatrice vertelt over de Agalev-brochure. Maar eerst iets anders:
vrede en bewapening.
Beelden van een betoging tegen de wapenwedloop (België kernvrij). Commentaar: er
zijn plannen om nieuwe kernwapens te installeren. Oproep om deel te nemen aan de
spoedbetoging (georganiseerd door VAKA).
Illustratie: geen nieuwe raketten Brussel zondag 16 april 1989
In beeld: brochure: “EG-Bosbeleid: regenboogfraktie”, en andere brochures
Outro Agalev
Aftiteling: “medewerkers: Alex Boon Mirèse Hens Peter Solheid Jack Van Dijck met
dank aan BRT-personeel”

