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Ja vóór associatieverdrag van EU met Oekraïne. De argumenten
1 Steun Europa, het is nu nodig: het Juncker-argument
2 Het verdrag is goed voor de handel van Nederland: het argument van premier Rutte
3 ‘Point of no return’ is voorbij, andere landen stemden al voor het verdrag en ratificeerden het. Maak je niet
belachelijk in Europa
4 Verdrag is een opstap naar EU-lidmaatschap van Oekraïne: dat is goed voor de kwaliteit van de rechtsstaat in de
Oekraïne
5 Stabiele buitengrenzen zijn voor de EU nodig; kan door verdrag beter dan door niks te doen
6 Zonder verdrag floreren de oligarchen
7 Het verdrag is nuttig voor de strijd in Oekraïne tegen corruptie
8 Het verdrag bevordert veiligheid in de wereld; het is geen provocatie van Poetin
9 Er zijn geen extra kosten voor Nederland
10 Er is al een verdrag met andere niet-EU-landen Georgië en Moldavië, waarom met Oekraïne dan niet?
11 Oekraïne kan het verdrag goed gebruiken. Velen in dat land willen het.
12 Het is alleen maar een handelsverdrag. Vóór stemmen kan helemaal geen kwaad.
13 Het verdrag is een kleine stap naar een betere wereld. Idealisten zijn vóór.

Nee tegen associatieverdrag. De argumenten
1 Het verdrag is niet wat het lijkt; het is meer dan een handelsverdrag. Oekraïne wordt de EU ‘ingerommeld’ met eisen
om beter recht te spreken, de rechtsstaat te versterken en mensenrechten te respecteren. Het verdrag is een verdere
stap. Immers, zo heeft de EGKS zich ontwikkeld tot EEG en daarna kwam de EG en EU.
2 De EU-leiders (premiers enz.) moeten geremd worden. Ze denderen maar door met nieuwe leden toe te laten tot de
EU. Het referendum is de noodrem.
3 Het verdrag provoceert Poetin’s Rusland. EU en Ned. moeten wegblijven uit de invloedssfeer van Rusland. Oekraïne
wordt ook voor een groot deel bevolkt door Russisch sprekende inwoners.
4 Oekraïne is nog corrupt. De ‘boel’ is niet op orde. Doe daar geen zaken mee.
5 De handel met Oekraïne is beperkt. Het voordeel voor Nederland is maar klein. En dat Oekraïne potentieel
interessant is, omdat het zo groot is, is een gezocht argument.
6 Het verdrag en het vervolg leiden weer tot nieuwe budgetstromen richting Oekraïne, een bodemloze put. Burgers
moet dit weer dragen. Burgers hebben andere prioriteiten.
7 De Schengen-grenzen zijn al zo lek als een mandje. Straks als Oekraïne EU-lid is, wordt dat lek nog groter.
8 Vanuit ‘Real-Politik’-oogpunt pleit veel tegen het verdrag. Het verdrag werkt geopolitiek gezien verstorend.
Samenvattend: idealisten zijn voor ratificatie van het verdrag, realisten hebben bedenkingen of zijn tegen.

