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Europa	  verbreden,	  verdiepen	  ,	  verbinden	  
Gelre	  Association	  International	  was	  	  op	  uitnodiging	  van	  de	  burgemeester	  van	  
Landkreis	  Kulmbach	  	  Klaus	  Peter	  Sölner	  en	  Harald	  Hübner,	  burgemeester	  van	  
Neudrossenfeld,,	  te	  gast	  bij	  de	  Europa-‐Tage	  2015	  in	  Neudrossenfeld	  (Bayern).	  	  	  	  
Van	  5-‐7	  juni	  ontmoetten	  ruim	  100	  vertegenwoordigers	  van	  Europese	  landen	  	  
elkaar	  voor	  de	  7e	  maal	  tijdens	  de	  2-‐jaarlijkse	  bijeenkomst	  van	  het	  
Fördergesellschaft	  für	  Europäische	  Kommunikation	  (FEK)	  over	  de	  actuele	  
internationale	  politiek,	  de	  ontwikkeling	  van	  Europa	  en	  de	  invloed	  en	  betekenis	  
daarvan	  voor	  de	  Europese	  Unie.	  Ditmaal	  met	  als	  thema	  ‘het	  Europa	  van	  de	  
regio’s’.	  
	  
Via	  lezingen	  en	  een	  internationale	  forumdiscussie	  kwamen	  geschiedenis	  en	  
actuele	  thema’s	  aan	  de	  orde:	  veiligheid,	  Geo-‐politiek,	  defensie	  inspanningen,	  
immigratie,	  integratie,	  	  verschillen	  tussen	  regionale	  en	  nationale	  identiteit	  
klimaatverandering	  ,energie,	  water	  en	  grondstoffen.	  	  
Landen	  als	  Macedonië	  die	  tot	  de	  Europese	  Unie	  willen	  gaan	  behoren,	  vroegen	  
tijdens	  de	  Europa-‐Tage	  nadrukkelijk	  aandacht	  en	  uitten	  hun	  bezorgdheid	  over	  
de	  volgens	  hen	  langdurig	  vertragende	  opstelling	  van	  de	  goed	  presterende	  leden	  
van	  de	  Unie.	  	  
	  
De	  Europa-‐Tage	  bijeenkomst	  was	  bevestigend	  voor	  het	  beeld	  van	  Europa	  onder	  
druk.	  	  Enerzijds	  is	  er	  het	  dalende	  vertrouwen	  van	  burgers	  in	  de	  Europese	  Unie,	  
de	  kritiek	  op	  ‘de	  invloed	  en	  regels	  van	  Brussel’	  en	  	  toenemende	  nationalisme.	  
Anderzijds	  is	  er	  op	  grond	  van	  wereldwijde	  dreiging,	  agressieve	  opstelling	  van	  de	  
Islamitische	  Staat	  (I.S.),	  terrorisme	  en	  vluchtelingenproblematiek	  de	  noodzaak	  
tot	  internationale	  (militaire)	  samenwerking.	  
	  
De	  conclusie	  tijdens	  deze	  Europa-‐Tage:	  in	  de	  EU	  zijn	  allen	  verbonden	  met	  
nationale	  én	  internationale	  verantwoordelijkheid	  voor	  duurzame	  veiligheid,	  
vrede,	  vrijheid,	  welzijn	  en	  gezondheid.	  Burgers	  identificeren	  zich	  in	  eerste	  
instantie	  met	  hun	  regio.	  Juist	  deze	  regionale	  identiteit	  biedt	  houvast	  in	  de	  aanpak	  	  
van	  de	  complexe,	  nationale	  grenzen	  overstijgende	  opgaven,	  door	  kortere	  afstand	  
tot	  de	  burger,	  grotere	  betrokkenheid	  en	  herkenbaarheid	  bij	  een	  historische	  
acceptatie	  van	  de	  verscheidenheid	  binnen	  de	  eenheid.	  Grensregio’s	  overstijgen	  
vaak	  nationaliteiten	  en	  samenwerking	  is	  al	  heel	  gebruikelijk.	  	  
	  Een	  kleurrijke	  internationale	  markt	  tijdens	  de	  Europa-‐Tage	  onderstreepte	  deze	  
conclusie.	  
	  
In	  de	  beschutting	  van	  slot	  Neudrossenfeld,	  in	  het	  historisch	  centrum	  van	  een	  
stad	  met	  4.000	  inwoners,	  vormden	  culturele	  verscheidenheid	  en	  
vriendschappelijke	  gastvrijheid	  een	  hartelijk	  welkom	  door	  en	  voor	  Europese	  
burgers	  met	  ondermeer:	  Oekraïense	  dans	  en	  muziek,	  Spaans	  temperament	  en	  
spetterende	  Flamenco,	  Russische	  kunst,	  stijlvolle	  Engelse	  presentatie,	  
melancholische	  muziek	  uit	  Macedonië,	  Franse	  gastronomie,	  klassiek	  Duits	  
proeven	  en	  een	  Italiaans	  familiair	  welkom!	  Als	  bewijs	  van	  een	  gedifferentieerde,	  
maar	  met	  elkaar	  samenwerkende	  en	  delende	  Europese	  familie.	  	  	  
	  


