Strasbourg, 19th May 2008
Open Brief
Subsidiariteit is een woord.
Middels dit schrijven willen wij uw aandacht vestigen op het woord “subsidiariteit”. Helaas vinden wij dit
woord niet terug in uw woordenboek.
Het principe van subsidiariteit dient al eeuwen als een fundament van maatschappelijk, theologisch en
politiek denken. Vandaag de dag wordt er naar verwezen in juridische documenten, nationale grondwetten
en internationale verdragen. Het door de Europese Unie voorgestelde Verdrag van Lissabon,
bijvoorbeeld, noemt het woord “subsidiariteit” maarliefst 30 keer.
Daarom zijn wij verbaasd dat het woord, ondanks het feit dat het algemeen aanvaard is en gebruikt wordt
in de Europese politiek en in het Europese recht, niet is opgenomen in vele woordenboeken in Europese
en andere talen.
We zijn in het bijzonder bezorgd vanwege het feit dat de Europese Unie, haar lidstaten en andere landen
geacht worden een beginsel te respecteren gebaseerd op een woord dat door zo veel woordenboeken –
en daardoor burgers – niet erkend wordt.
Hoewel de definitie van het woord “subsidiariteit” enigszins verschilt tussen bepaalde woorden boeken en
talen, wordt het woord in de politieke context in het algemeen gedefinieerd als “het principe op basis
waarvan besluiten genomen zouden moeten worden zo dicht mogelijk bij de burger”.
Met dit in ons achterhoofd, zouden wij graag van u het antwoord vernemen op het volgende:
•
•

Bent u van plan om het woord “subsidiariteit” in de toekomst toe te voegen?
Zo niet, zou u of de auteurs ons willen uitleggen waarom het woord uigesloten blijft uit uw
woordenboek?

Wij stellen uw aandacht in deze zeer opprijs en hopen snel van u te vernemen.
Hoogachtend,
Klaus Klipp,
Secretaris-Generaal
Vergadering van Europese Regio’s (AER)
Straatsburg, FRANKRIJK
De “Subsidiariteit is een woord” beweging wordt gevoerd door de Vergadering van Europese Regio’s
(AER), het grootste onafhankelijke netwerk van regio’s in Europa. Door het samen brengen van meer dan
260 regio’s uit 33 landen en 13 interregionale organisaties is de AER de politieke stem van haar leden en
een forum voor interregionale samenwerking.
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