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De Stichting Model European Parliament Nederland in 2003
-

Het Europese integratieproces
De werking van de Europese Unie
Politiek bewustzijn
De rijke verscheidenheid aan Europese talen en culturen
De Europese identiteit

dat zijn de voornaamste punten waarin de Stichting Model European Parliament Nederland
(MEP) jonge mensen een beter inzicht wil geven. Al sinds 1990 organiseert de Stichting MEP
Nederland daartoe simulatiezittingen van het Europees Parlement voor scholieren.
In alle provincies van Nederland is het MEP inmiddels een begrip. Ruim 1000 leerlingen
uit de hoogste klassen van HAVO en VWO doen jaarlijks als ‘Europarlementariër’ mee aan
een provinciale, nationale of internationale conferentie. Op die conferenties komen actuele
onderwerpen aan de orde die ook in het Europees Parlement in Straatsburg en Brussel
spelen. Door hun verschillende achtergronden maar ook door hun jeugdige kijk op de zaken,
komen de deelnemers vaak tot verrassende resultaten.
De jeugd van nu beslist straks over de toekomst
Elke provincie heeft een eigen organisatie met een breed netwerk van scholen die meedoen
aan de activiteiten van het MEP Nederland. Sinds 2001 heeft Zuid-Holland zelfs twee
organisaties: één in de regio Rotterdam en één in de rest van Zuid-Holland.
Een of meer coördinatoren per provincie zijn verantwoordelijk voor de organisatie. Dit zijn
veelal docenten van de deelnemende scholen. Zij zien er, samen met het bestuur van het
MEP, op toe dat op de scholen naast de simulatiezitting ook ruime aandacht aan het project
wordt gegeven in de vorm van een Europese week, een Europese markt of andere Europese
activiteiten.
De leerlingen die geselecteerd zijn om deel te nemen aan de provinciale conferenties zijn
tussen de 15 en 18 jaar oud. Het is de jeugd van nu die straks beslist over de toekomst. Ze
zijn zeer gemotiveerd, hebben een brede algemene kennis en goede sociale en redactionele
vaardigheden. Ook verbaal kunnen zij zich goed uiten. Tijdens de ‘commissievergaderingen’
en de ‘Algemene Vergadering’ ontwikkelen ze hun vaardigheden verder.
Van de leerlingen die meedoen aan de provinciale zittingen van het MEP worden de beste
deelnemers afgevaardigd naar de jaarlijkse nationale conferentie. Daar vindt de selectie
plaats voor deelname aan het internationale parlement dat twee keer per jaar bijeenkomt,
telkens in een andere lidstaat.
Nationale en Europese integratie van de jeugd
Tijdens de conferenties leren de deelnemers veel over Europese vraagstukken en de werking
van de Europese Unie. Op de nationale en internationale conferenties wordt naast de
Europese ook nog eens de nationale integratie bevorderd omdat de scholieren uit alle regio’s
van hun land komen. Tegelijkertijd bouwen ze een breed netwerk op van Nederlandse en
Europese contacten. Het MEP stimuleert hen ook om die contacten te blijven onderhouden.
Regelmatig wordt een European Youth Ambassadors bijeenkomst georganiseerd waarvoor
de oud-leden van de nationale en internationale conferenties worden uitgenodigd. De laatste
bijeenkomst in februari 2003 bij AKZO Nobel in Arnhem was met 120 deelnemers een groot
succes. (zie pag. 17)
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Multiplier effect
Niet alleen de aan de conferenties deelnemende scholieren worden sterk doordrongen van
het belang van Europese integratie. Via hen komen ook hun familieleden, medescholieren
en docenten in contact met Europa. Publiciteit in regionale en landelijke media over de
conferenties en over de reizen van scholieren naar kandidaat-lidstaten (Zie ‘Europroject’)
maken het multiplier effect nog groter. Zo ontstaat bij een steeds breder publiek
enthousiasme voor Europa en een beter inzicht in het proces van Europese eenwording.
Organisatie en financiën
De overheid ondersteunt de activiteiten van de Stichting MEP Nederland onder andere door
vergaderruimten ter beschikking te stellen in gemeente- en provinciehuizen, in de Raad van
State en in de Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Deze imposante omgeving werkt uiteraard zeer inspirerend op de jonge ‘Europarlementariërs’.
De prestigieuze locaties maar vooral de zeer hoge kwaliteit van de debatten hebben
bijgedragen aan de uitstekende reputatie van MEP Nederland. De aandacht in de media is
dan ook zonder uitzondering zeer positief.
De Stichting MEP Nederland is ook in 2003 ondersteund door een aantal fondsen, bedrijven
en openbare instellingen. Zij deden dit door geld te geven of door gebouwen of diensten ter
beschikking te stellen.
De moederorganisatie, de Model European Parliament Foundation, is gevestigd in Den Haag.
Secretaris-Generaal is Mr. B.J. van Sminia-Meijerink.

De Sloveense delegatie op bezoek
bij het Voorlichtingsbureau
Europees Parlement in Den Haag.

Ontvangst Sloveense delegatie op
het Jan Arentsz College in Alkmaar
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Provinciale conferenties
Elke provincie heeft een eigen organisatie met een breed netwerk van scholen die meedoen
aan de provinciale conferenties. Zuid-Holland heeft zelfs twee organisaties: één in de regio
Rotterdam en één in de rest van Zuid-Holland.
Hieronder volgt een selectie van de verslagen van de provinciale conferenties die dit jaar
hebben plaatsgevonden.

Deelnemers aan de 14e provinciale MEP conferentie Gelderland.
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Provinciale Conferentie MEP Drenthe 2003
De conferentie dit jaar stond in het licht van de contacten met Litouwen. Door de
aanwezigheid van de zaakgelastigde van Litouwen in Nederland, de heer D. Pranckevicius,
kreeg de start een officieel tintje. Ook Radio Drenthe was aanwezig.
Natuurlijk werd het grootste gedeelte van de dag in beslaggenomen door de plenaire
vergadering van de Provinciale Conferentie. Tijdens de drie dagen zijn wij te gast in het
Provinciehuis dat zeer bereidwillig vergaderruimtes en op de laatste dag de Statenzaal ter
beschikking stelt.
De Conferentie begint met de ‘teambuilding’ waarin de zes commissies tegen elkaar strijden
in een aantal sportieve spellen. Dit is het moment dat de commissieleden elkaar voor het
eerst ontmoeten. De commissieleden komen van zes verschillende scholen in Drenthe, iedere
school vaardigt twaalf leerlingen af en twee commissievoorzitters*, daarnaast levert iedere
school een journalist. In de praktijk blijkt dit een goed werkbare groep deelnemers te zijn om
tot een goede selectie te komen voor de Nationale Conferentie.
De scholen volgen hun eigen procedures voor de selectie van deelnemers aan de Provinciale.
De laatste jaren is er een verschuiving waar te nemen van een selectie op basis van interesse
waarin leerlingen werden uitgenodigd zich te melden voor de delegatie van de school,
naar een selectieprocedure die de Provinciale cq.de Nationale Conferentie weerspiegelt. De
belangrijkste effecten van deze verschuiving zijn zonder meer de verhoging van de kwaliteit
van de deelnemers uit de provincie Drenthe aan de Nationale Conferentie en, niet in het
minst, de betrokkenheid van grotere groepen leerlingen in Europese vraagstukken. Het
aantal leerlingen uit VWO-4 van de deelnemende scholen dat op deze manier in contact
komt met Europeese vraagstukken varieert van 60 tot 100%. Het verschil in percentages
is te verklaren uit het feit dat op enkele scholen een groep leerlingen meedoet op basis
van vrijwilligheid, waarbij een commissie bestaande uit leerlingen, die in het vorig jaar
meededen, mede-leerlingen enthousiast maakt voor het ’school-MEP’. Op een andere school
is het ‘school-MEP’ een verplicht onderdeel van de Tweede Fase en doen dus alle VWO-4
leerlingen mee.
Naast de tendens om meer leerlingen mee te laten doen, is er ook een tendens om de
leerlingen meer verantwoordelijk te maken voor de selectieprocedure. In 2003 zijn we voor
het eerst gestart met een procedure waarin de commissievoorzitters zes van de tien leden voor
de Nationale delegatie kiezen en de begeleiders van de scholen de overige vier. Op papier is
er geen speld tussen te krijgen, in de praktijk blijkt een plotseling opbloeiende liefde tussen
de commissievoorzitter en een delegatielid de vereiste objectiviteit niet ten goede te komen.
In het komend jaar zullen we met een betere instructie en een beoordelingsboek met criteria
tot een meer eensluidend oordeel te komen. Het probleem zijn natuurlijk nooit de twee of
drie leerlingen die ronduit favoriet zijn, maar vooral de andere delegatieleden.
De kwaliteit van deelnemers uit de provincie Drenthe is de laatste jaren sterk vooruitgegaan:
we hebben al enkele malen twee deelnemers mogen leveren voor Internationale Conferenties
en dit jaar hadden we voor het eerst een dagvoorzitter op de Nationale Conferentie.
Als provincie kunnen we met tevredenheid terug zien op het afgelopen jaar. De
selectieprocedure op de Provinciale Conferentie behoeft een wat duidelijkere instructie
aan de commissievoorzitters. Daarnaast willen we ook voor de provincie Drenthe een eigen
website opzetten.
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Provinciale Conferentie MEP Gelderland 2003
Voorbereiding
De Gelderse Conferentie werd voorbereid en georganiseerd door een organisatiecommissie
bestaande uit tien Gelderse jongeren die in het jaar 2002 hadden deelgenomen aan de 13e
conferentie en daar waren geselecteerd. Zij hielden een zestal voorbereidende bijeenkomsten
waarin zij o.a. door een professionele trainer werden geïnstrueerd over het voorzitten van een
commissie.
Op de twaalf deelnemende scholen werden de deelnemers aan de conferentie
geworven en geselecteerd door de diverse docent-begeleiders en door de leden van de
organisatiecommissie. Op een aantal scholen is de animo zó groot, dat er lokale voorronden
moeten worden gehouden. Daarbij verleent een enkele gemeente ook haar medewerking.
Aantal deelnemende scholen
In Gelderland zijn dertien scholen aangesloten bij het provinciale MEP. Eén daarvan kon
helaas door andere activiteiten niet deelnemen, waardoor er effectief twaalf scholen aanwezig
waren met in totaal 118 scholieren. Met de leden van de organisatiecommissie waren er dus
128 jongeren actief.
De conferentie
De medewerking van de Provincie Gelderland is buitengewoon groot. Vanzelfsprekend wordt
de conferentie dan ook geopend door een vertegenwoordiger van het provinciebestuur, in
dit jaar gedeputeerde Esmeijer. Later in de week werd de conferentie ook toegesproken door
Commissaris van de Koningin J. Kamminga en bij de sluiting was Europarlementariër Maria
Martens aanwezig. De conferentie werd op donderdag 15 mei ook geïnformeerd over het
Europroject. Hierna sprak ook een vertegenwoordiger van de Poolse ambassade.
In Arnhem wordt door diverse bedrijven ook vergaderruimte beschikbaar gesteld aan het
MEP voor het houden van de commissievergaderingen.
Project Gelderland-Polen
Tijdens de zitting van het Model European Parliament Gelderland werd uitgebreid aandacht
geschonken aan het contact, dat een vijftal Gelderse scholen onderhouden met Polen. Op
donderdag 15 mei hield Lara Herpers, deelneemster aan het bezoek dat in november 2002
aan Polen werd gebracht een uitgebreide verhandeling over het project en het belang van
goede contacten met de nieuwe EU-lidstaten voor een gehoor van 140 Gelderse jongeren.
Op de zuidgalerij van het provinciehuis in Arnhem was een foto-expositie ingericht over het
bezoek. Op de vijf deelnemende scholen waren stands ingericht op de diverse open dagen.
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Provinciale Conferentie MEP Groningen 2003
Met de provinciale ronde van 2004 in het vooruitzicht is het goed terug te kijken op een
geslaagd MEP Groningen 2003. De provinciale ronde speelde zich net als voorgaande jaren
af in het voorjaar en was verdeeld over twee dagen. De commissievergaderingen vonden
plaats in het prachtige gebouw van de RSG Ter Apel, terwijl de plenaire vergadering werd
gehouden in de deftige Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen.
Net als bij de landelijke ronde in Den Haag vertegenwoordigde elke deelnemende school
een land uit de Europese Unie. Hoewel in 2003 een aantal scholen niet deel kon nemen,
mochten wij leerlingen van het Willem Lodewijk Gymnasium uit Groningen, de Winkler
Prins Scholengemeenschap uit Veendam, het Ommelander College uit Appingedam, RSG de
Borgen uit Leek en van natuurlijk van de RGS Ter Apel verwelkomen.
Tijdens de commissievergaderingen werd hard gewerkt en goed gediscussieerd onder de
deskundige leiding van de voorzitters. De groep voorzitters bestond traditiegetrouw uit de
afgevaardigden van de provincie Groningen naar de landelijke ronde in Den Haag van
het jaar daarvoor. Tijdens de vergaderingen werden deze voorzitters door de aanwezige
schoolcoördinatoren beoordeeld, waarna er een keuze werd gemaakt voor het voorzitten van
de plenaire vergadering.
De plenaire vergadering, waarin dezelfde indeling wordt gehanteerd als in de landelijke
vergadering in Den Haag, verliep uitstekend. De dag werd met een speech geopend door
gedeputeerde Bleker. Hoewel een aantal resoluties de stemming niet overleefde, zorgden
verhitte discussies en speeches over de resoluties en amendementen er voor dat de dag
succesvol mag worden genoemd.
Ten slotte trokken de schoolcoördinatoren zich terug om in overleg een tienkoppige delegatie
uit te kiezen voor de landelijke ronde. Daarbij werd als regel gehanteerd dat van iedere
school in elk geval één leerling mee mocht naar Den Haag. Tot slot werd gestemd over de vijf
beste leerlingen die bij deze groep gevoegd moesten worden. Aan het eind van de dag werd
de keuze aan de deelnemende leerlingen bekend gemaakt. Dit leidde natuurlijk tot de nodige
blijdschap en teleurstelling, maar uiteindelijk bleken alle leerlingen tevreden op deze dagen
terug te kijken: het MEP was weer een leerzame en vooral leuke ervaring!

Commissievergadering in het Provinciehuis Groningen
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Provinciale conferentie MEP Noord-Holland 2003
Op acht scholen in Noord-Holland zijn leerlingen geselecteerd voor deelname aan de
provinciale conferentie van het Model European Parliament. Elke school heeft daarvoor zijn
eigen methode. Van debatteerwedstrijden tot een uitverkiezing op grond van rapportcijfers.
De acht delegaties begonnen vrijdagmiddag aan hun kennismakingsactiviteit, georganiseerd
en geleid door de commissievoorzitters. De bowling in Heerhugowaard was daartoe
geheel afgehuurd. Welke commissie gewonnen heeft, weet niemand. In ieder geval was op
ongedwongen wijze de toon gezet. Die avond heette de Alkmaarse wethouder van onderwijs
Drs. S.H. Binnendijk namens de gemeente alle deelnemers welkom en opende de NoordHollandse Conferentie van het Model European Parliament 2003. De delegaties stelden zich
op originele wijze voor. Daarna ging ieder – na wat omwegen – naar z’n gastgezin.
Ik dacht dat hier geen leuke mensen waren; ik dacht dat er alleen maar ‘stuudjes’ zouden zijn,
maar dat was helemaal niet zo. (Jelle Brouwer, Hoorn)
Zaterdag vonden de commissievergaderingen plaats op het Trinitas College in Heerhugowaard.
Zondag ging men na een avond stappen en een uur vroeger dan gebruikelijk door de intrede
van de zomertijd, met frisse moed naar CSG Jan Arentsz in Alkmaar voor de afrondende
werkzaamheden in de commissies en de delegaties. (Rens van der Lee, Blokker)
Tijdens het diner werd het wachten op de bestelde maaltijd gekort met een origineel
experiment. Parlementariërs blijken nieuwsgierige onderzoekers! Er werd een toren van
mobiele telefoons gebouwd, waarna het onderste mobieltje – in trilfunctie - werd gebeld. De
wachttijd tot het omvallen van de toren werd gemeten. Men is er zo achter gekomen welke
telefoon het krachtigst trilt.
Maandag vertrokken er twee bussen met deelnemers en hun bagage naar Haarlem. De
Provincie Noord-Holland zou de hele dag gastheer zijn. De Gedeputeerde voor Europese Zaken
Drs. J.H.J. Verburg opende op passende wijze de Algemene Vergadering. De Noord-Hollandse
Europarlementariër mevrouw Drs. M.J. Sanders – ten Holte moest helaas afzeggen wegens
andere verplichtingen. Mevrouw Van Sminia en de heer Eppo Jansen wisten delegatieleden te
inspireren tot een zinvolle discussie. Van de vier resoluties werd er één aanvaard.
Hij spreekt soepeler dan tijdens de commissievergaderingen, alleen zijn z’n antwoorden wat
lang. (Erik Klein, Alkmaar)
Pictogrammen zijn bijvoorbeeld doodskoppen op pakken hagelslag, dan ga je het natuurlijk
niet eten. (Lizet Steenbergen, Westzaan)
Italië wist opvallend veel te zeggen over de situatie in Nederland.
(Davina Olling, Heerhugowaard)
In de middagpauze, na de voortreffelijke lunch, gaf de groep die namens de provincie NoordHolland de kandidaat-lidstaat Slovenië heeft bezocht in het kader van het Europroject, een
fraaie presentatie van hun ervaringen aldaar. Tijdens het diner in het Provinciehuis werd de
dj even onderbroken voor de bekendmaking van de namen van de tien geselecteerden en de
uitreiking van de deelnemerscertificaten.
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Provinciale conferentie MEP Overijssel 2003
Voorbereiding
De voorbereiding van de dertiende conferentie van het MEP-Overijssel begon in
december 2002 toen de onderwerpen bekend werden gemaakt. Brigitte Kimman van het
Voorlichtingsbureau Europees Parlement zorgde voor een aantal interessante websites waar
de nodige informatie te vinden was en vanaf januari 2003 gingen de vijftien deelnemende
scholen aan de slag.
In april volgde op het Provinciehuis overleg met een zestal leerlingen die het journalistenteam
gingen vormen. Een voorlichter van de afdeling communicatie gaf toelichting op het
benaderen van de pers, het interviewen van politici en het maken van een persbericht.
Vervolgens kregen alle journalisten een onderwerp en een taak toebedeeld.
Op maandag 12 mei kwamen de journalisten nogmaals bijeen om een persbericht op te
stellen dat vervolgens door de provincie Overijssel werd verstuurd.
Impressie
Donderdag 15 mei was de dag van de kennismakingsspelen en de officiële opening. Vanaf
10.00 uur kwamen de 72 delegatieleden, zes journalisten en twaalf commissievoorzitters
binnen. Een half uur later verrichtte de heer Gert Ranter, gedeputeerde van de provincie
Overijssel, de opening. Vervolgens werd een filmpje vertoond over de provincie Overijssel en
kregen de delegaties de gelegenheid om zich voor te stellen.
Onder het genot van een aantal vermakelijke deuntjes kregen de deelnemers een aantal
avonturen te zien die het provinciaal bestuur zoal meemaakt op een doordeweekse dag
in Overijssel. Daarna begonnen de presentaties van de delegaties. De meerderheid van
de delegaties had een mooie PowerPoint presentatie in elkaar gezet en sommige mensen
hadden zelfs een echte film gemaakt met prachtig camerawerk en dito special effects.
(Daan Zeven)
Na de lunch maakten de deelnemers zich klaar om te gaan kanoën in de Zwolse grachten.
Iedereen werd losgekoppeld van zijn eigen delegatie en moest kennis maken met zijn
eigen commissie. In het begin dacht iedereen nog “Help! Straks kom ik bij een stelletje
egotrippers!”, maar dat bleek al snel mee te vallen. Met dank aan de leuke spelletjes,
waaronder: ”Werk een sleutel door je broek”. Het is tot op heden niet bekend waar de
sleutel vandaan komt, maar wel waar die inmiddels langs geweest is…
(Ela Colak en Joanneke Wassink)
Ook `s avonds waren er nog kennismakingsspelen. Deze verliepen chaotisch maar zeer
gezellig en het doel om elkaar te leren kennen werd zeer zeker bereikt.
Vrijdag 16 mei was de dag van de commissievergaderingen. Van 9.00 uur tot 16.00 uur werd
hevig gediscussieerd over de bestudeerde onderwerpen en werden resoluties in elkaar gezet.
Het valt op dat heel veel mensen ontzettend goed voorbereid zijn. Als de problemen op
een rijtje staan, moet de commissie in `t echie gaan vergaderen. Dus: praten in microfoons,
commissievoorzitter aanspreken met “mevrouw de voorzitter”, en u tegen elkaar zeggen (raar!).
Ook mag je niet meer direct op elkaar reageren, maar dat moet dus via “mevrouw de voorzitter”.
Na een dag praten, goed opletten en discussiëren, rolde er de volgende resolutie uit …
(Channah van `t Riet)
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De heer Bas Belder, Europarlementariër, was deze dag ook een tijdje aanwezig om de sfeer te
proeven om dat te gebruiken bij de officiële afsluiting op zaterdag 17 mei.
Op vrijdagavond vond de zgn. culturele avond plaats: een avond waarbij elke school zich
presenteerde op het gebied van zang, dans, cabaret e.d. Het niveau was zeer wisselend, maar
de stemming onveranderd hoog.
Toen iedereen weer op zijn plekje zat, kwamen Stan en Krijn met een erg mooi stuk op
saxofoon en piano. Daarna was het Carmel College aan de beurt. Hun act zorgde voor veel
verwarring in de zaal. Was het echt Marco Borsato die over zijn coltrui aan het zingen was??
Nee, nee zij playbackten het “Waarom nou jij” maar dan in de versie van Eddy Zoey.
Als een van de laatsten was de Van der Capellen SG aan de beurt. Zij deden een lied van de
YMCA, inclusief bijbehorend dansje. Het gevolg was dat iedereen mee ging doen. Na de
gezellige avond ging iedereen naar de stad. (Dorien Faber)
Op zaterdag 17 mei vond de Algemene Vergadering plaats. Deze vergadering werd geopend
door de heer B.P.J. van Winsen, lid van de Tweede Kamer voor het CDA en jarenlang begeleider
van de SG Assink uit Haaksbergen. Hij hield een kort, maar enthousiast verhaal over het belang
van de politiek in het algemeen en van het MEP in het bijzonder. Een citaat uit zijn toespraak:
Ik vind het belangrijk om de EU een plaats te geven in het onderwijs. Door middel van zulke
activiteiten wordt het levendig en tastbaar gemaakt. Op scholen zouden meer van zulke
activiteiten georganiseerd moeten worden.
Er werd flink gediscussieerd, gelobbyd en gebaald als een resolutie toch werd afgekeurd.
Uiteindelijk werden van de zes resoluties er drie aangenomen en drie verworpen. Tussen
de vergaderingen door werd er nog gecollecteerd voor het Plan-kindje uit Mali dat door
het MEP-Overijssel is geadopteerd. Deze collecte leverde weer zoveel geld op dat de
ondersteuning weer een jaar door kan gaan!
Even na vieren werd de conferentie officieel gesloten door de heer Bas Belder. Hij hield een
bevlogen verhaal over het politieke werk en met name over de invloed van het christelijke
gedachtegoed op het politieke werk. Voor veel deelnemers was zijn verhaal toch te veel van
het goede, getuige de volgende uitspraak van een deelnemer: ‘De heer Belder houdt niet
meer op met praten als hij eenmaal begonnen is’.
De dertiende conferentie werd informeel afgesloten met een gezellige avond in wijkcentrum
‘de Enk’.Onder het genot van een drankje werd er verder gediscussieerd, sommige contacten
werden wat nauwer aangehaald en het krantje van de journalisten werd gepresenteerd,
gelezen en besproken.
Selectie
Na afloop van de Algemene Vergadering vond er een vergadering van begeleiders plaats
waar de Overijsselse deelnemers aan het landelijk MEP zijn geselecteerd. Op basis van
het oordeel van de commissievoorzitters en begeleiders werden zestien deelnemers
uitverkoren om deel te nemen aan het MEP-Nederland. Zoals gewoonlijk werd de
begeleidersvergadering afgesloten met een etentje in de Zwolse binnenstad!
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Nationale conferentie en forumdiscussie
Van de leerlingen die meedoen aan de provinciale zittingen van het MEP worden de beste
deelnemers afgevaardigd naar de jaarlijkse nationale conferentie, die een kleine week
duurt. Elke provincie speelt daarin een lidstaat van de Europese Unie. Na een gedegen
voorbereiding in commissievergaderingen, vindt de Algemene Vergadering plaats waarbij
de deelnemers de onderwerpen behandelen vanuit het gezichtspunt van ‘hun’ land. Op de
voorlaatste dag vindt ook altijd een forum plaats waarbij de jonge ‘Europarlementariërs’
kunnen discussiëren met een panel van ‘Europrofessionals’.
Dit jaar vond de nationale conferentie plaats van 21 tot en met 26 september. De week begon
met de commissievergaderingen in de provinciehuizen van Groningen, Leeuwarden, Emmen
(gemeentehuis), Zwolle en Utrecht. In de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer der
Staten Generaal kwamen de delegaties vervolgens samen voor de Algemene Vergadering.
Zij werden welkom geheten door mevrouw Mr. B.J. van Sminia-Meijerink, SecretarisGeneraal van de MEP Foundation en toegesproken door de heer J. Verlaan, plv. hoofd
Voorlichtingsbureau Europees Parlement.
De conferentie en het teambuilding-programma, dat op de eerste dag plaatsvond, waren
weer een groot succes. Opvallend was wederom dit jaar de be- en verwondering van de
delegatieleden die in provincies terecht waren gekomen waar zij nog nooit waren geweest.
Scholieren die landen als Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Italië en Thailand kennen als hun
broekzak, zijn in Nederland vaak niet buiten hun eigen stad of provincie geweest. Zij
realiseren zich dan ook niet dat er ook bínnen Nederland grote cultuurverschillen bestaan. Dit
kwam ook tot uiting bij de behandeling van de onderwerpen in de commissievergaderingen.
Speciale vermelding verdient Limburg dat op het allerlaatste moment toch nog met een
uitstekende delegatie wist te komen.
Hoogtepunt van de conferentie was ook dit jaar weer het forum met als onderwerp de
Conventie op donderdagavond in de Gotische Zaal van de Raad van State. Sprekers en
panelleden hier waren de heer Drs. F.C.G.M. Timmermans, lid van de Tweede Kamer voor de
PvdA en lid van de Conventie, en de heer Mr. J.W. Beaujean, naaste medewerker van Gijs de
Vries die lid was van de Conventie. De discussies waren zeer interessant en geanimeerd. Men
wilde eigenlijk niet stoppen en slechts met zeer veel moeite werd ten slotte afgesloten.
Met interesse heb ik de levendige discussie gevolgd met de deelnemers. Op boeiende wijze
kwam daarin het totale speelveld van de Europese samenwerking naar voren, in al zijn
facetten en op alle niveau’s. (Panellid forum J.W. Beaujean)
Donderdagochtend houd ik een openingstoespraak voor
de Algemene Vergadering van het Model European
Parliament. Dit is een parlement van scholieren dat ieder
jaar in onze Oude Zaal een, op een vergadering van het
Europees Parlement gebaseerd, debat houdt. Ze bereiden
zich altijd enorm goed voor en voeren de debatten
enthousiast en deskundig. Ik vind het leuk en belangrijk dit
scholierenparlement te openen, omdat het Model European
Parliament een heel goede manier is om jongeren al vroeg
in de politiek te interesseren. (Uit het dagboek van Tweede
Kamer voorzitter F. Weisglas, 25-09-’03)
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Internationale conferenties
Twintig deelnemers aan de nationale conferentie vertegenwoordigen Nederland op de twee
internationale sessies die in het voor- en najaar worden gehouden in steeds een ander
EU-land. Met de uitbreiding van de Europese Unie in het vooruitzicht waren de internationale
sessies dit jaar extra spannend.
Helsinki - Finland
1-9 maart 2003
Naast de 15 EU-lidstaten, waren de drie Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen,
uitgenodigd om met een delegatie deel te nemen aan deze conferentie.
Met de coördinatoren van de Baltische Staten is in deze periode uitvoerig overleg geweest
over de uitvoering van het Europroject en de opzet van een nationaal Model European
Parliament.
Nederlandse deelnemers aan de internationale conferentie in Helsinki
Hanna Hovinga, Friesland
Mette Bakker, Groningen
Willemijn van Baardwijk, Drenthe
Clement van der Klooster, Utrecht
Peter van Meijel, Flevoland
Maarten Bode, Regio Rotterdam
Sanne Blauw, Zeeland
Liesbeth van der Heide, Zeeland
Janneke Verheijen, Noord-Brabant
Valentijn de Neve, Limburg
Jim Portegies, Commissievoorzitter
Drs. J.P. Franzen, Begeleider
Teambuilding en sauna in Finland
door Sanne Blauw (lid Nederlandse delegatie MEP Finland)
Bij aankomst in Finland was het zestien graden Celsius onder nul en lag er een dik pak
sneeuw. Er waren delegaties aanwezig uit vijftien verschillende EU-lidstaten en drie (op dat
moment) kandidaat-lidstaten (Estland, Letland en Litouwen). Als lid van de Nederlandse
delegatie heb ik in deze tijd mogen genieten van veel nieuwe ervaringen.
Eén van de leukste dingen aan het MEP vind ik dat er deuren voor je opengaan die anders
dicht zouden blijven. Zo hebben we gedineerd met de Nederlandse ambassadeur in zijn
ambtswoning. Bovendien hebben we een bezoek gebracht aan de universiteit in Helsinki.
Zelfs de Finse president Tarja Halonen hield haar deuren niet voor ons gesloten; alle
delegatieleden waren welkom in het presidentiële paleis voor een receptie.
De Finse culturele avond was een groot succes. Naast volksdansen en optredens van
leerlingen van organiserende scholen, trad er namelijk een vocaal ensemble op. Deze groep,
genaamd Rajaton (Fins voor grenzeloos), maakte grote indruk met hun perfect zuivere
stemmen.
Naast al deze activiteiten moest er natuurlijk ook behoorlijk wat vergaderd worden. De
commissie- en delegatievergaderingen vonden plaats op middelbare scholen. Voor de plenaire
vergadering gingen we naar het prachtige Finse parlement.
Voordat de commissievergaderingen van start gingen, kregen de delegatieleden de kans
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om elkaar te leren kennen tijdens de teambuilding. Dit vond plaats in een centrum buiten
Helsinki, te midden van de besneeuwde bossen en bevroren meren. ’s Avonds konden we met
z’n allen de sauna in. Om af te koelen van de zweethut werd er zelfs - naar Finse traditie - in
een wak in het naastgelegen meer gesprongen. Als dat geen teambuilding is…
De sessie in Finland was een grenzeloos mooie ervaring.
Athene - Griekenland
1-9 november 2003
Tijdens de conferentie in Athene waren vier kandidaat-lidstaten vertegenwoordigd: Bulgarije,
Cyprus, Hongarije en Polen. Uit Turkije heeft een directeur van een school in Izmir de
conferentie als waarnemer bijgewoond.
Opvallend was de zeer actieve rol die de delegaties van deze kandidaat-lidstaten tijdens
de conferentie speelden. Het feit dat in Polen en Hongarije nationale MEP zittingen zijn
gehouden, kwam duidelijk tot uiting in de kwaliteit van de inbreng van de delegaties.
In 2004 zullen Warschau en Boedapest een internationale MEP conferentie ontvangen.
Nederlandse deelnemers aan de internationale conferentie in Athene
Vestert Borger, Drenthe
Amieke Bouma, Overijssel
Eline Leijten, Gelderland
Harmjan Vedder, Utrecht
Lizeth Sloot, Flevoland
Metin Karatas, Noord-Holland
Britt van Pelt, Zuid-Holland
Joeri Veen, Zeeland
Maurits de Jongh, Noord-Brabant
Guy Frints, Limburg
Valentijn de Neve, Commissievoorzitter
Drs. A. van Klaveren, Begeleider
Resoluties en Olympische Spelen in Athene
door Vestert Borger (lid Nederlandse delegatie MEP Athene)
Nadat ik verschillende rondes van het MEP in Nederland had doorlopen, was de uitdaging
voor mij groot om ook op internationaal vlak de ‘discussie’ met de vertegenwoordigers van
de andere lidstaten en kandidaat-lidstaten aan te gaan.
Op zaterdag maakte ik kennis met mijn gastgezin, bij wie ik de hele week zou logeren.
Zondag was er een teambuilding-programma om een echt ‘groepsgevoel’ binnen de
commissies te creëren, iets dat hard nodig bleek tijdens de lange commissievergaderingen!
Het begon pas echt op maandag met de openingsceremonie in het ‘Zappeion Megaron’.
Vele sprekers kwamen aan bod, onder wie de Griekse minister van Buitenlandse zaken, de
minister van Onderwijs, de ambassadeur van Italië en de secretaris-generaal van het MEP,
mevrouw Van Sminia. Hierna was het aan de delegatieleiders om plaats te nemen achter het
spreekgestoelte om hun land aan de andere deelnemers te presenteren. Alles werd hierbij
uit de kast gehaald: van de beschrijving van het land, de eetgewoonten tot aan het Europees
Kampioenschap voetbal in Portugal. Onze delegatieleider was er volledig van overtuigd dat
Nederland in 2004 zou gaan winnen, een mening die niet door alle landen werd gedeeld…..
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Ik zat in de commissie Constitutional Affairs. De commissievergaderingen waren in de Ziridis
School, een erg mooie privé-school in Athene. Onze commissie moest een resolutie schrijven
over de machtsbalans tussen de Europese instellingen en de nationale parlementen. Ik had
dit onderwerp gekozen omdat, naar mijn mening, juist op dit vlak de meningsverschillen
tussen de verschillende lidstaten goed zichtbaar worden en omdat het, gezien de conventie,
een zeer actueel onderwerp was en is. Gedurende de commissievergaderingen bleek dat
elk land zijn eigen belangen, waarden of ideeën graag in de resolutie wilde verwerken. Het
ene land wilde meer transparantheid en een grotere macht voor het Europees Parlement, het
andere land zag liever een sterk intergouvernementeel Europa met een sterke ministerraad.
Met name met de ietwat ‘conservatieve’ vertegenwoordiger van Groot-Brittannië heb ik zelf
heel wat hevige discussies gehad.
Naast commissievergaderingen en het schrijven van een resolutie, hebben we een bezoek
gebracht aan de Akropolis, meegedaan aan de culturele avond op de Ziridis school en een
presentatie bijgewoond van het organiserend Olympisch Comité Athene 2004. Vooral dit
laatste was erg interessant, omdat Griekenland zichzelf op de kaart wil zetten met de Spelen.
Het was duidelijk dat aan de organisatie van de Spelen in het resterende half jaar nog heel
wat moest gebeuren: sportcomplexen die afgemaakt moesten worden, een metrolijn die nog
aangelegd moest worden en een dak dat nog op een stadion geconstrueerd moest worden.
Het mooiste en leukste deel van de week blijft natuurlijk de General Assembly, de
vergadering waar de resoluties van alle commissies behandeld worden, in het voormalige
Griekse parlement. De parlementsleden zaten gegroepeerd per land. Gedurende twee dagen
werd het Europees Parlement volledig gesimuleerd. De resoluties werden verdedigd met een
speech vóór en een speech tegen, en er was gelegenheid om een amendement in te dienen.
Aan het einde van de behandeling van de resolutie werd er natuurlijk gestemd. Sommige
resoluties werden met open armen door het Parlement ontvangen, over andere resoluties had
men toch wat twijfels. De resolutie van mijn commissie werd gelukkig aangenomen, ondanks
dat Groot-Brittannië er alles aan had gedaan om dit te voorkomen.
Het was een enorm leuke en leerzame week met veel goede resoluties.

Z.E. Constantinos
Stefanopoulos,
President van
Griekenland,
ontvangt vertegenwoordigers van
het Model European
Parliament

16

De jeugd van nu beslist straks over de toekomst ~ Jaarverslag 2003

Interregionale MEP Conferenties
Met de komende uitbreiding van de Europese Unie, is er een ontwikkeling op gang gekomen
om interregionale MEP zittingen te organiseren. Zo heeft Italië een zitting georganiseerd met
enkele EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten uit de regio.
Een Baltische MEP conferentie is in voorbereiding. Deze zal worden georganiseerd door MEP
Zweden. Bij het uitgaan van dit rapport heeft deze zitting plaatsgevonden in de eerste week
van maart 2004 in Stockholm.
In Nederland nemen 10 Vlaamse scholen deel aan de provinciale conferentie van
Noord-Brabant.

Delegatieleden uit
Noord-Brabant op
werkbezoek in Gent
in het kader van de
interregionale MEP
conferentie NoordBrabant - Vlaanderen.

Algemene
Vergadering van
de interregionale
MEP conferentie
Noord-Brabant Vlaanderen.
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European Youth Ambassadors
Ook dit jaar verleende AKZO Nobel gastvrijheid aan de European Youth Ambassadors
Conferentie. Voor deze conferentie worden Nederlandse oud-deelnemers aan nationale en
internationale MEP conferenties uitgenodigd. Doel is hun netwerk te verstevigen en het
Europese vuur brandende te houden.
Het was opvallend dat zoveel jonge mensen gevolg gaven aan de uitnodiging.
Na een welkomstwoord door mevrouw Mr. B.J. van Sminia-Meijerink, Secretaris-Generaal
Model European Parliament Foundation, sprak Ir. T.H. Bouwman, lid Europees Parlement
en Voorzitter Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken over “De werkgelegenheid na
2004” en Dr. G.J. Wijers, lid Raad van Bestuur AKZO Nobel over “Het Europese bedrijfsleven
na 2004”. Over “De rol van de kleine EU-lidstaten na 2004” spraken Drs. M. Hennis,
Coördinator Taskforce Uitbreiding Ministerie van Buitenlandse Zaken en Mr. R. Hans, van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Met veel genoegen werd er geluisterd naar de inleidingen door de sprekers, waarna in
drie groepen de diverse thema’s verder bestudeerd werden en er bovendien zeer levendige
discussies ontstonden. De conferentiegangers bleken nog steeds zeer geïnteresseerd in de
Europese thema’s en hadden duidelijk hun discussietechnieken aangescherpt.

Dr. G.J. Wijers spreekt
de European Youth
Ambassadors toe.
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Europroject
Het Europroject is in 2001 opgezet op verzoek van de toenmalige Staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, Drs. D.A. Benschop. Ook de huidige Staatssecretaris, Mr.drs.
A. Nicolaï, vindt het van zeer groot belang om in de Nederlandse burger het besef van
de verbondenheid met Europa wakker te maken en de Nederlander meer te betrekken bij
het uitbreidingsproces van de Europese Unie.
Een van de hulpmiddelen om deze doelen te bereiken was het leggen van contacten tussen
jongeren uit de kandidaat-lidstaten en jongeren uit Nederland. De Stichting Model European
Parliament Nederland (MEP) heeft hierop ingespeeld door scholen die deelnemen aan de
provinciale zittingen van het Model European Parliament te koppelen aan scholen in de
kandidaat-lidstaten, waarbij elke provincie en de regio Rotterdam een ‘eigen’ partnerland
kreeg toebedeeld:
Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Regio Rotterdam
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

Roemenië
Estland
Litouwen
Letland
Polen
Hongarije en Tsjechië
Malta
Slovenië
Turkije
Turkije
Cyprus
Bulgarije
Slowakije

De ‘nieuwe ontmoetingen met verre buren’ dienden vergezeld te gaan van een aansprekende
dynamiek die de ontmoetingen zinvol zouden maken. Een gevoel van verbondenheid ontstaat
alleen dan wanneer de uitstraling van het project velen bereikt en de organisatoren in staat
zijn de deelnemers te motiveren.
Scholieren bezoeken kandidaat-lidstaten
Tussen de Nederlandse scholen en de scholen in de kandidaat-lidstaten zijn gedurende het
jaar 2003 de eerder opgebouwde contacten weer verder uitgebreid. De school-delegaties
die deelnemen aan de provinciale sessies van het Model European Parliament hebben met
delegaties van scholieren van de aan hun provincie gekoppelde kandidaat-lidstaat ideeën
uitgewisseld over Europa, de uitbreiding van de EU en andere zaken die jongeren in Europa
bezighouden.
Waren het in 2002 de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht en Zeeland die ‘hun’
kandidaat-lidstaat bezochten, in 2003 waren Groningen, Drenthe, Noord-Holland, Flevoland
en Noord-Brabant aan de beurt. Met een delegatie van vijf scholieren, onder leiding van
hun provinciale coördinator, bezochten zij respectievelijk Estland, Litouwen, Slovenië, Malta
en Bulgarije. Ook waren er dit jaar tegenbezoeken van Hongarije, Slovenië en Cyprus aan
Utrecht, Noord-Holland en Zeeland. Bezoeken van de overige provincies aan kandidaatlidstaten staan voor 2004 op het programma.
Het Nederlandse initiatief heeft succes: contacten met jonge mensen zijn gelegd en de
meeste kandidaat-lidstaten hebben inmiddels een eigen nationale MEP organisatie. Met veel
enthousiasme worden er nationale MEP sessies georganiseerd.
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Het is zeer stimulerend om te zien dat ons enthousiasme voor het Europroject overal wordt
gedeeld, dat er initiatieven van de grond komen en worden gecontinueerd. Voor het
Europroject is 2003 dan ook een uitstekend jaar geweest. Het jaar stond in het teken van
het verder uitbouwen van bestaande maar ook van het opstarten van nieuwe en nauwere
contacten met vertegenwoordigers van de kandidaat-lidstaten. Hoogtepunten waren
natuurlijk de bezoeken van de delegaties van vijf provincies aan ‘hun’ partnerlanden. De
ervaringen die daar zijn opgedaan en de contacten die gelegd zijn, brengen de aanstaande
EU-landen daadwerkelijk ‘dichterbij Nederland’, vooral ook door de media-aandacht die de
betrokken scholieren in de regionale pers kregen. Deze publiciteit en de verhalen van de
scholieren op hun scholen en in hun directe omgeving hebben een groot multiplier effect.
Tot slot
De Stichting Model European Parliament Nederland kan met veel voldoening terugzien
op het jaar 2003. Een jaar waarin veel jonge mensen zeer enthousiast meededen aan de
activiteiten op regionaal-, nationaal- en internationaal niveau. Dit heeft bijgedragen tot een
groter begrip van het proces van de Europese integratie en heeft bij de deelnemers een
blijvende indruk achtergelaten.

De Nederlandse Ambassadeur in Bulgarije, drs. H.J.C.M. barones van Lynden-Leijten ontvangt de
Noord-Brabantse delegatie voor een lunch op haar residentie in Sofia.
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Comité van Aanbeveling Stichting Model European Parliament Nederland
Mr.Drs. A. Nicolaï
Mr. H.D. Tjeenk Willink
Drs. F.W. Weisglas
Drs. K. Buitenweg
Drs. M.F. van Hulten
Drs. A.M. Oostlander
Drs. M.J. Sanders-Ten Holte
Drs.W.J. Deetman
Mr. I.W. Opstelten
Dr. W.F. van Eekelen

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Vice-President van de Raad van State
Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal
Lid Europees Parlement
Lid Europees Parlement
Lid Europees Parlement
Lid Europees Parlement
Burgemeester van Den Haag
Burgemeester van Rotterdam
Voorzitter Europese Beweging in Nederland

Bestuur Stichting Model European Parliament Nederland
Mr. A.P.R. Jacobovits de Szeged
Mr. B.J. van Sminia-Meijerink
A. van Marken
Mr. J.H. Drost
R.J.J.B. van de Mortel
W.J. Rooding
Mr.Drs. B. Lijnse

Voorzitter
Secretaris-Generaal
Penningmeester

Afgevaardigde coördinatoren
Afgevaardigde delegatieleden

Provinciale Coördinatoren
Groningen:
Friesland:
Drenthe:
Overijssel:
Gelderland:
Utrecht:
Flevoland:
Noord-Holland:
Zuid-Holland:
Regio Rotterdam:
Zeeland:
Noord-Brabant:
Limburg:

H.J. Oolders
W.J. Rooding
Drs. J.P. Franzen
Drs. B. Scheperboer
E. Kaper
Dr. E. Smit
Drs. M. Peulen
S.D. van Koningsveld
Drs. R. de Jager
Drs. F. Kist
Drs. J.M.M. van Kleef
Drs. A. van Klaveren
Th. G.C.J. Hoebink
Dr. K. van den Oord
Drs. C.A.F. Gardeniers

