
Om deze ontwikkeling te keren, is het belangrijk om de
overeenkomsten tussen de ondemocratische
ontwikkelingen in Polen en Hongarije te begrijpen.
Polen en Hongarije hebben hun eigen nationale context,
maar de volgende overeenkomsten zijn te herkennen
tussen de ontwikkelingen in deze landen:

Beide landen zijn in het verleden langdurig onder
buitenlandse overheersing geweest. Deze geschiedenis
voedt de aversie wanneer het aankomt op hedendaagse
interventie van de EU bij interne aangelegenheden
zoals de rechtsstaat. 
Het Christendom vormt een belangrijk onderdeel van de
Poolse en Hongaarse identiteit. Christelijke,
conservatieve waarden worden tegenover liberaal-
democratische waarden gezet. 

Populistische motieven (zoals nationalisme, xenofobie)
worden gekoppeld aan het ontmantelen van
institutionele mechanismen die essentieel zijn voor het
democratisch functioneren van de staat en het
legitimeren van deze acties.
In beide landen wordt de macht en onafhankelijkheid
van rechters streng ingeperkt, met de recentelijke
uitspraak van het Poolse constitutionele hof, dat de
Poolse wet boven het EU-recht verklaart, als nieuw
dieptepunt. 
In beide landen probeert de overheid via omstreden
mediawetten de onafhankelijke media te hinderen en
regeringsgezinde media verder te subsidiëren.
In beide landen zijn de rechten van minderheden in de
afgelopen jaren ingeperkt, bijvoorbeeld via de LHBTI-
vrije zones in Polen en anti-LHBTI wet in Hongarije.

De werking van de Europese Unie (EU) en haar lidstaten
is gebaseerd op fundamentele waarden zoals
democratie, gelijkheid, en de rechtsstaat. In Centraal- en
Oost-Europa zijn er echter sociaal-politieke
ontwikkelingen gaande die de nationale democratische
rechtsstaat afbreken. Waarden zoals onafhankelijke
rechtsspraak, persvrijheid, bescherming van
minderheden en een goede scheiding van machten zijn
in het geding. 

Dergelijke ondemocratische ontwikkelingen binnen EU-
lidstaten zijn problematisch, omdat een goed
functionerende democratische rechtsstaat fundamenteel
is voor Europese samenwerking. Deze dreiging is het
meest acuut en systemisch in Polen en Hongarije. Hier
vindt een bewust proces van ondemocratische
ontwikkelingen plaats, gedreven door ideologische
motieven. Deze acute institutionele crisis van de
rechtsstaat bedreigt hiernaast ook de regionale
stabiliteit en daarmee de eenheid binnen de EU. De
vatbaarheid en kwetsbaarheid van andere Centraal-
Europese landen kan namelijk leiden tot een spill-over
effect. Een adequate en snelle aanpak ten aanzien van
Polen en Hongarije is van groot belang om dit spill-over
effect tegen te gaan en te voorkomen dat ook andere
landen de Unie-waarden fundamenteel gaan bedreigen.

Het huidige instrumentarium van de EU, alsook de
Nederlandse bilaterale inzet, heeft deze ontwikkelingen
vooralsnog geen halt toe kunnen roepen. Ook houdt de
unanimiteitsregel binnen de Europese Raad
fundamentele hervormingen en doeltreffende actie
tegen. Dit zorgt ervoor dat Hongarije en Polen tot op
heden elkaar de hand boven het hoofd houden. Deze
acute crisis en dreigende patstelling vereist actie. 
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The West Wing Track DEU richt zich op het in kaart
brengen van potentiële strategische opties die Nederland
kan ondersteunen met haar reactie op Polen en
Hongarije. Wij zullen de opties indelen in twee
categorieën: uniebreed en bilateraal. Onze focus ligt op
bilaterale initiatieven, omdat we geloven dat Nederland
op dit terrein de meeste impact kan maken. Hierbij
benadrukken we dat het mogelijk is om zowel een harde
als een zachte lijn te combineren.

Inzetten op een Europese rechtsstaatkopgroep:
Nederland neemt het initiatief om een
rechtsstaatkopgroep met andere EU-lidstaten te
formeren die Polen en Hongarije voor het Europees Hof
van Justitie gaat dagen o.b.v. Artikel 259 VwEU. Zo kan
de druk op Polen en Hongarije worden opgevoerd.

Verstevigen maatschappelijk middenveld: Nederland
moet het maatschappelijk middenveld in Polen en
Hongarije nog sterker ondersteunen. Dit kan via het
verbreden van de NFRP-MATRA fondsen. Deze fondsen
zijn gericht op ondersteuning van de rechtsstaat in
kandidaat-lidstaten van de EU. Een verbreding van deze
fondsen richting NGO’s van Polen en Hongarije kan een
aanzienlijke intensivering zijn t.o.v. de huidige fondsen. 

Zelfreflectie: Polen en Hongarije staan direct klaar om
Nederland te wijzen op haar eigen problemen met de
rechtsstaat, zodra Nederland hen aanspreekt op
antidemocratische ontwikkelingen. Nederland moet
Polen en Hongarije actief dit wapen proberen te
ontnemen door voortvarend aan de slag te gaan met
versteviging van de eigen rechtsstaat. Gedacht kan
worden aan het implementeren van de adviezen van de
Raad van Europa. 
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Nederland moet ook actief inzetten op uniebrede
maaregelen, ook al zijn deze lastiger te implementeren.
Beleidsopties zoals een nieuw ‘monitoringsmechanisme’
voor de rechtsstaat, vergroten van de rol van het
Europees Gerechtshof, of het opzetten van een
mediacampagne ter promotie van de Europese waarden
moeten overwogen worden. Ook in de komende
maanden zullen wij verdere middelen in EU verband
onderzoeken. 
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