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Ze�wil�mensen�meer�laten
s�a�m�e�nw�e�r�ke�n

Driemaal nam ze deel aan een debat-evenement van Model Eu-
ropean Parliament. Zefanjah de Jong (17), leerling in 5-vwo in
Heerhugowaard, leerde hoe ingewikkeld internationale politiek
is. Ze vraagt zich af: hoe ontstaan toch al die verschillen tussen
mensen en landen?

„We hebben gedaan wat echte Europarlementariërs doen: feiten
verzamelen over allerlei problemen, verschillende visies in kaart
brengen, oplossingen bedenken, resoluties schrijven en lobbyen
om daarvoor dan een meerderheid te halen.
„Een jaar geleden deed ik voor de eerste keer mee aan een Model
European Parliament, met zestig leerlingen van scholen in
Noord-Holland. Ik was een van de tien deelnemers die mochten
doorgaan naar de nationale ronde. Daarna werd ik uitgekozen
voor de internationale, in Den Haag, vorige maand.
„Ik heb vooral geleerd dat er veel verschillende kanten zitten aan
vraagstukken zoals de energie- en migratiecrisis en toenemend
rechts-extremisme. Je kunt er juridisch naar kijken. Dan zie je dat
de wetten en regels in het ene land heel anders kunnen zijn dan
in het andere. De economische verschillen kunnen groot zijn. In
de Europese Unie zitten zowel rijke als arme landen. Je hebt te
maken met populistische, conservatieve en progressieve ideeën
in de politiek en cultuur van landen.
„Juist die verschillen maken het interessant voor mij. Ik wil be-
grijpen hoe dat zo gegroeid is. Lichamelijk zijn we allemaal men-
sen, die er ongeveer hetzelfde uitzien. Maar in onze denkbeelden
kunnen we lijnrecht tegenover elkaar staan. Zowel binnen een
land, als tussen landen, zie je grote tegenstellingen.
„Ik denk erover psychologie te gaan studeren. Ik wil begrijpen
hoe verschillen in meningen en politieke standpunten ontstaan.
En hoe je die kunt overbruggen om problemen op te lossen.
„De nationale ronde vond ik wat dit betreft het interessantst. Die
ging over de bescherming van de rechtsstaat in Polen en Honga-

rije. Ik zat in een delegatie die Tsjechië vertegenwoordigde. Ik
moest m’n Nederlandse ideeën over recht en vrijheid loslaten. Ik
moest proberen te begrijpen hoe mensen in Polen en Hongarije
aankijken tegen de onafhankelijkheid van rechters. En als afge-
vaardigde uit Tsjechië moest ik proberen bij te dragen aan een
standpunt dat voor alle landen aanvaardbaar was.
„Ik zie wel voor me dat ik in de toekomst voor een internationale
organisatie ga werken. Daarom ga ik nu ook naar open dagen van
studies als politicologie en internationale betrekkingen. Het in-
ternationale werk lijkt me interessanter dan de Nederlandse poli-
tiek – althans, zoals ik er nu tegenaan kijk.

„Ik vind dat politici in Nederland te veel doen alsof ze de proble-
men wel even kunnen oplossen. Ze denken kiezers te trekken
met allerlei makkelijke standpunten. Maar vaak zijn dat helemaal
geen oplossingen. Om problemen op te lossen, moet je juist heel
goed met elkaar kunnen samenwerken, in plaats van doen alsof
jij slimmer bent dan de ander. Hierin zie ik later wel een rol voor
mezelf weggelegd.
„Overigens is z o’n Model Europeanen Parliament niet alleen een
serieuze bezigheid. Het is ook gezellig om leeftijdgenoten uit an-
dere Europese landen te leren kennen. Je gaat uit eten en dan zit
je gewoon lekker te kletsen. En er is een soort van bonte avond,
waarop ik meedeed aan een Belgische Kabouter Plop-act.”
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‘Problemen los je niet op door
te doen alsof jij de slimste bent’
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