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Om ons jaarthema wat poëtisch in te leiden:

Een tekst van Marcel Weemaes:
Indien ik je dragen kon over de diepe grachten
van je gesukkel en je angsten heen,
dan droeg ik je uren en dagen lang.
Indien ik de woorden kende
om antwoord te geven op je duizend vragen
over leven, over jezelf,
over liefhebben en gelukkig worden
dan praatte ik met je uren en dagen lang.
Indien ik vrede in je hart kon planten
door geduldig te wachten en te hopen
tot het zaad van vrede in je openbrak,
dan wachtte ik uren en dagen lang.
Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart
aan onmacht, ontevredenheld en onverwerkt verdriet,
dan bleef ik naast je staan uren en dagen lang.
Maar ik ben zelf niet groter, niet sterker dan jij
en ik weet niet alles en ik kan niet zoveel,
ik ben maar een vriend op je weg
al uren en dagen lang.
En ik kan alleen maar hopen dat je dit weet:
je hoeft nooit alleen te vechten of te huilen
als je een vriend hebt voor uren en dagen lang.
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Ernesto Cardenal, contemplatie in het handelen
50 jaar geleden. Op de radio hoor ik een gedicht dat me diep beroert, gebaseerd op een
oudtestamentische psalm. Het is van een zekere Ernesto Cardenal. Ik bestel onmiddellijk
‘Protest achter prikkeldraad’, de Nederlandse vertaling van zijn ‘Samos’ (1). Het is voor mij een
openbaring. Hoe Bijbel en actualiteit elkaar oproepen en versterken. De scheppingspsalmen
hebben als kader de hedendaagse kosmologie, de smeekpsalmen de onderdrukking in LatijnsAmerika en elders op deze aarde.
Psalm 22
Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?
een karikatuur ben ik geen mens
mikpunt van spot
in alle kranten wordt om mij gelachen
Tanks rondom
mitrailleurs die naar mij wijzen
en overal prikkeldraad
prikkeldraad onder stroom
Ik ben een naam in hun papieren
ik kreeg een nummer in mijn huid
gefotografeerd achter prikkeldraad
als op een röntgenfoto zijn al mijn beenderen te tellen
ik ben niemand meer
naakt word ik naar de gaskamer gedreven
ze verdelen mijn kleren en mijn schoenen
ik schreeuw om morfine niemand hoort me
ik schreeuw in mijn dwangbuis
ik schreeuw heel de nacht in het asiel voor gestoorden
de zaal voor ongeneeslijk zieken
het paviljoen voor besmettelijke zieken
het gesticht voor de ouden van dagen
ik vecht met de dood in de psychiatrische kliniek
ik stik onder de zuurstofkap
ik schrei op het politiebureau
in de rechtszaal
in de folterkamer
het weeshuis
ik ben radioactief besmet
iedereen is bang en ontwijkt me
Maar eens zal ik mijn broeders over U verhalen
ik zal U prijzen op onze bijeenkomst
mijn liederen klinken op uit een groot volk
de armen gaan aan tafel
ons volk viert feest
het nieuwe volk dat wordt geboren
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“Cardenal actualiseert hier deze eeuwenoude klacht van een terzijde geschoven en in de goot
vertrapte mens. En met hem/haar ook van alle paria’s van zo’n maatschappij. Hij raamt de
oude woorden in in de eigen tijd, maar ook in de eigen ervaringen. Het slot van de originele
psalm is voor hem van belang: in een vernieuwde en bevrijde samenleving, waar de armen
samen het feestmaal vieren, zal hij vooropgaan in de lofzang.” (2)
1925-2020
Ernesto Cardenal is geboren in een gegoede familie, op 20 januari 1925 in Granada, vlakbij de
Nicaraguaanse hoofdstad Managua. Hij studeert literatuur, eerst in Managua, later in Mexico
en New York. In 1950 keert hij terug naar Nicaragua. Hij gaat de illegaliteit in, het ondergronds
verzet tegen het corrupte dictatorsregime van Anastasio Somoza García, en wordt daardoor
meermalen gearresteerd. In 1954 neemt hij deel aan de Nicaraguaanse aprilrevolutie. Deze
staatsgreep mislukt en eindigt met de dood van veel van zijn medestanders.
Cardenal komt in aanraking met de werken van Thomas Merton (1915-1968), monnik van de
abdij van Gethsemani in Kentucky (VS). Hij treedt er binnen bij de trappisten en wordt priester
gewijd in Managua in 1965. Kort daarop sticht hij de religieuze gemeenschap van Solentiname
– waarover straks meer – die al vlug een doorn in het oog wordt van het Somoza-regime. Hij
gaat actief deelnemen aan de sandinistische revolutie. Die slaagt erin om in 1979 Somoza
omver te werpen.
De Sandinisten, een socialistische guerrillabeweging, richten dat jaar een Comité van Nationale
Wederopbouw op. En in 1985 wordt Daniël Ortega tot president gekozen. Ernesto Cardenal is
van 1979 tot 1987 minister van cultuur.
Cardenal raakt in conflict met Daniel Ortega die hij verwijt de revolutionaire idealen te
verraden om de macht te behouden. In 1994 stapt hij uit het FSLN, het Sandinistisch Nationaal
Bevrijdingsfront, dat heden nog altijd aan de macht is. Hij sterft vredig op 1 maart 2020.
President Ortega, decreteert onmiddellijk drie dagen van nationale rouw: “De regering zal
toetreden tot de plechtigheden van dank en afscheid aan deze Nicaraguaanse broeder”. Deze
plechtigheden vinden plaats in Managua, waarop Ernesto Cardenal wordt begraven op een van
de eilanden van Solentiname.
Monnik
Cardenal (3) begint zijn levensweg in de straten van Managua, waar hij als jonge dichter de
schoonheid van geliefde vrouwen bezingt, onbeantwoorde en half beantwoorde liefdes, die hij
heeft beleefd op de campus van Mexico City en van de Columbia University in New York. “In
de schoonheid van geliefde vrouwen heb ik de schoonheid van God ontdekt.” Het is Thomas
Merton die hem laat zien dat de weg van de contemplatie allerminst een absolute onthechting
van de aardse liefde behelst. En het is de zoektocht naar goddelijke schoonheid die van hem
een revolutionair maakt.
Geïnspireerd door Thomas Merton, met diens autobiografisch boek ‘Louteringsberg’, besluit
Cardenal zijn roeping te volgen. Merton wordt in 1955 de novicemeester van Ernesto
Cardenal, die op 32-jarige leeftijd in 1957 intreedt in de trappistenabdij Gethsemani. Tussen
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beiden ontstaat een hechte vriendschap. In vele gesprekken komen ze tot het inzicht dat
nieuwe vormen van religieus leven voor onze tijd nodig zijn geworden. Naast Merton heeft
Cardenal nog twee andere inspiratiebronnen: de Luikse benedictijn Gregorio Lemercier en de
bekende filosoof, pedagoog en priester Ivan Illich. Hij ontmoet hen in Cuernavaca (Mexico)
waar Lemercier een experimentele religieuze gemeenschap heeft gesticht. Het gaat hem alle
drie – Merton, Lemercier en Illich – om een kritisch-emancipatorische en op het
maatschappelijk leven gerichte spiritualiteit.
Cardenal verlaat Gethsemani, zet zijn theologische opleiding verder in Colombia en laat zich in
1965 in Granada, Managua, tot priester wijden. In die tijd werkt hij ook aan zijn eigentijdse
vertaling van de psalmen, een vertaling die hem wereldwijde bekendheid zal geven. Nu wil hij
gaan waarmaken waarover hij met Thomas Merton heeft gedroomd: een nieuwe vorm van
religieus leven. In Solentiname, een eilandengroep in het Grote Meer van Nicaragua, sticht hij,
samen met de dichter en schilder William Agudelo, een religieuze commune, die aanvankelijk
vooral op kunstenaars is gericht.
Geleidelijk aan sluiten zich steeds meer mensen van allerlei pluimage aan bij de gemeenschap:
arbeiders, boeren, studenten… Ze komen wekelijks bij elkaar rondom het evangelie. Er is geen
voorganger: het is in de samenspraak dat het evangelie zelf begint te spreken. Er ontstaat een
geestelijk gesprek tussen mensen met artistieke aspiraties, arbeiders en kooplui, werklozen –
allemaal krijgen ze de ruimte om op eigen wijze het evangelie in hun leven te integreren en
zich daarover uit te spreken. De neerslag van deze gesprekken, die Cardenal telkens met een
kleine inleiding voorziet, is te lezen in het boek Het evangelie van Solentiname dat hem, nog
meer dan zijn psalmen, wereldberoemd zal maken.
Cardenal deelt met Merton de intuïtie: de geestelijke weg is ‘niets anders’ dan het concrete
leven. Hij wil de concrete geestelijke weg van de alledaagse mens tot spreken brengen. De
deelnemers laten zich door elkaar aanspreken en komen zo tot inzicht hoe de bevrijdende
kracht van het evangelie in het eigen leven werkt. Cardenal restaureert een vervallen kerk en
nodigt kunstenaars uit om de plaatselijke bevolking het schilderen en het beeldhouwen bij te
brengen. Artistieke expressie is in zijn ogen het ultieme medium tot emancipatie van de
bezitlozen en onderdrukten. Hierin onderscheidt de geestelijke weg in christelijke zin zich van
andere levenskeuzes: de keuze voor de machteloze, die er in werelds opzicht niet toe doet.
Het oude monastieke ideaal van de contemplatie raakt hier de meest concrete
levenservaringen en zet mensen in beweging. In de schoonheid van God ontdekt hij de
innerlijke drijfveer om op te komen voor de armsten, de kleinsten, voor hen die niet
meekunnen in de genadeloze machtsstrijd van het kapitalisme.
Ook al zijn latere stappen zijn pogingen om aan zijn roeping als trappist te beantwoorden: “De
meditatie, de verdieping in het mystieke, heeft mij politiek geradicaliseerd. Door het evangelie
ben ik tot de revolutie gekomen, dus niet door Karl Marx. Het evangelie heeft van mij een
marxist gemaakt.”
Revolutionair en politicus
De stap van monnik naar revolutionair is dus voor Cardenal een kleine stap. In zijn
gedenkschriften zal hij bevestigen: mijn leven werd altijd geleid voor God. Hij heeft mij
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geïnspireerd om revolutionair te worden, ruim voor de oprichting van het FSNL in 1961. “Het
gaat er niet om het hart te veranderen maar het systeem… De oplossing is eenvoudig:
broederlijk delen. Het kapitalisme verhindert de communio. Onder revolutie versta ik de
werkzame naastenliefde, die de hongerigen te eten geeft en de naakten kleedt. Maar wel
binnen het kader van de gehele menselijke samenleving en niet door individuele
naastenliefde.”
Solentiname wordt een doorn in het oog van het Somoza-regime. De basisgemeenschap is een
verzetshaard geworden tegen het regime, een levend voorbeeld voor allen die in de utopie
van een rechtvaardige samenleving geloven en zich daartoe met de revolutie verbinden.
Cardenal gaat actief deelnemen aan de sandinistische revolutie. Na haar overwinning in 1979
wordt hij minister van cultuur. Hij speelt een grote rol bij de alfabetisering van het volk. En
richt overal in het land spirituele vormingscentra op, bevolkt door theologen, om mensen te
laten delen in de bevrijdende kracht van het evangelie. Net als in Solentiname zet minister
Cardenal projecten op die mensen bewust maken van hun eigen mogelijkheden. Die
stimuleren hen om aan kunst te doen: om te dichten, te schilderen en te beeldhouwen.
In 1983 krijgen we dan die onvergetelijk pijnlijke beelden op het tarmac van de luchtavond van
Managua: het opgestoken vingertje van de Poolse paus naar de voormalige trappist en
katholiek priester die zich met de sandinistische revolutie heeft verbonden. Johannes Paulus II,
op officieel bezoek aan Nicaragua, weigert zijn zegen aan de priester-minister die voor hem
neerknielt, geeft hem integendeel een standje en vraagt hem om zich eerst met de Kerk te
verzoenen. Wanneer Cardenal twee jaar later zijn politieke functies niet heeft neergelegd,
wordt hij gesuspendeerd. Het zal duren tot februari 2019 voordat paus Franciscus de schorsing
opheft en hij, opnieuw bekleed met de stool, symbool van zijn priesterlijke functies, op zijn
ziekbed de eucharistie ontvangt uit de handen van de apostolische nuntius.
Vanaf 1990 neemt Cardenal afstand van de heersende clan binnen het Sandinistisch Front, die
zelf ook belust blijkt op macht en rijkdom. Het is niet toevallig dat de derde band van zijn
autobiografie zal verschijnen onder de titel La revolución perdida. Ontgoocheld keert hij de
sandinisten de rug toe. In 1994 volgt zijn definitieve breuk met Ortega, maar Ernesto Cardenal
blijft actief in de politiek, al gaat hij zich nu vooral toeleggen op wat hij als zijn eerste roeping
beschouwt: zijn roeping als dichter.
Dichter
De poëzie van Cardenal is ten diepste religieuze poëzie. Als maatschappijkritiek put ze uit het
perspectief van het groot visioen, waarin alles in alles is. Zijn gedichten krijgen nu een minder
politiek en een meer kosmisch karakter. Ze bezingen de eenheid tussen geest en materie.
Cardenal lijkt te komen tot het centrum van wat hem al die jaren bewogen heeft. Wij zijn uit
sterrenstof, verbonden met de grote omwentelingen (“revoluties”) van sterrenstelsels.
In deze poëzie komt de grond bloot te liggen van zijn christelijke en revolutionaire
bewogenheid. Wie zichzelf leert zien, weet wat het betekent zijn leven te verliezen, opdat hij
het eigenlijke leven zou winnen. En in de concrete politieke conflicten in een kleine hoek op
deze aarde staan grootse dingen op het spel. Teruggaan naar God, die de revoluties van het
universum in beweging brengt, behelst uiteindelijk de bevrijding van de ziel. Het is de
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Godsontmoeting die altijd het centrale punt in zijn denken en handelen is geweest. De mystiek
die in deze gedichten naar voren treedt, is heel materialistisch van aard.
Huwelijkslied
Kosmisch gezang 28
Van leven tot leven
leven dat zich aan leven doorgeeft.
De hagedissen – wat doen ze? Meer hagedissen.
En is de voortplanting niet het fundament van al ons zijn?
Wij zijn allen kinderen, zonen en dochters van één verwekker.
De dood, voorwaarde van de evolutie.
Wij sterven opdat anderen geboren worden. Voor de anderen.
De sterren sterven,
opdat andere sterren geboren worden.
Sterren ontstaan uit sterren,
en wij hebben ons lijfelijk bestaan te danken
aan voorgangers van miljarden jaren geleden
op sterren, die leefden en doodgingen,
lang voor het zonnestelsel ontstond.
En tot sterrengas zullen wij op een dag weer worden.
Waterstof zal ik zijn, maar liefhebbende waterstof.
Het is vooral in dit latere, grote dichtwerk Canto Cosmico, dat Cardenal gebruik maakt van
perspectiefwisselingen tussen het grote en het kleine, tussen de macrokosmos en de
microkosmos. Dit besef van samenhang van alles met alles ligt ten grondslag aan een
materialistische tendens die tegelijk radicaal spiritueel van aard is. De hele wereld is zijn
klooster geworden. Cardenals poëzie is revolutionair in zichzelf: door voortdurende
omkeringen wordt de geestelijk-materiële samenhang van alles duidelijk. Zo werd hij ook in
zijn engagement in de sandinistisch revolutie gedreven door zijn spirituele zoektocht en
daarom kon hij er ook afstand van nemen.
De poëzie van Ernesto Cardenal laat zien waarom de dichter, de revolutionair en de priester
één en dezelfde zijn. Kritisch is ze omdat ze onthult wie en wat de omvattende samenhang van
het universum verstoren en in de weg staan: Somoza, Pinochet, Wall Street Journal,
enzovoort.
In 2005 wordt Cardenal voorgedragen voor de Nobelprijs literatuur, zonder hem te krijgen. Hij
wint verschillende andere literaire prijzen. Zijn werk wordt vertaald in een twintigtal talen.
Spiritualiteit
Ernesto Cardenal is een van de grote gestalten van de christelijke spiritualiteit in onze tijd. Hij
kiest voor een christelijke, spirituele praxis. Deze staat tegenover twee vormen van
spiritualiteit die heden ten dage ‘in’ zijn:
- spiritualiteit als een oefening in innerlijk welbevinden – een wentelen in de eigen emoties –
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- een conformistische loyaliteit aan bepaalde vormen van leergezag
Deze beide bevestigen bestaande machtsverhoudingen. De geestelijke weg daarentegen
behelst een beweging van omkering, een innerlijke omkering, maar altijd ook een omkering
van uitwendige, maatschappelijke verhoudingen. Dit is een aardse weg, maar geen wereldlijke
weg.
Eertijds namen de cisterciënzers leken aan die gingen werken maar ook volledig geïntegreerd
werden in de kloostergemeenschap. Hierdoor heeft het omgaan met de schepping en het
bewerken ervan een grote invloed gehad op de leefwijze van de monniken. De monnik Ernesto
Cardenal stelt een teken: een teken van de christelijke spiritualiteit als een fundamenteel
kritische spiritualiteit, contemplatio in actione, beschouwing in het handelen. Daarom noemt
hij zijn poëtisch oeuvre ‘exterioristisch’: het is gericht op de uitwendige werkelijkheid, op
concrete dingen in het alledaagse leven, alsook op de waarnemingen van de wetenschap –
zoals duidelijk wordt in de kosmische gezangen –.
Cardenal verwijst naar Teilhard de Chardin, die de evolutie van de materialiteit juist als een
proces van vergeestelijking beschrijft. In de materie is het geestelijke werkzaam. Deze
vergeestelijking heeft ook een politieke dimensie. Zij bevrijdt de materie van de menselijke
neiging om dingen vast te leggen en voor anderen te beslissen.
Dorothee Sölle spreekt hem aan met deze woorden: “Jij hebt ze bij elkaar gelaten: geloof,
politiek en liefde. Jouw liefdesliederen zijn politiek, jouw psalmen erotisch, jouw ja-zeggen,
jouw vieren van het leven is omvattend.”
Wat is de geestelijke weg die een mens moet gaan? Cardenal maakt zichtbaar dat ieder die
uiteindelijk voor zichzelf moet gaan. Geestelijk leven is niets anders dan ‘jouw eigen leven’. Dit
heeft hij geleerd van Thomas Merton, levend in een seculiere wereld die wantrouwig staat ten
opzichte van iedere vorm van religieuze institutionalisering. Het is een weg die ook Herman
Verbeek (1936-2013) is gegaan (4). Toevallig of niet noemt hij zich eveneens monnik, was hij
priester, politicus en dichter.
Deze geestelijke weg moet altijd en noodzakelijk in de praxis gestalte krijgen. Dit was toch ook
het geval bij Jezus van Nazareth? Het is een weg met onverwachte wendingen, maar altijd op
God gericht, een zoeken van de contemplatie in de praktijk van het alledaagse leven. Met
Merton deelt Cardenal de onvrede over vastgeroeste instituties van de bestaande ordes – de
klassieke scholen van spiritualiteit. Daarom gaat hij op zoek naar nieuwe vormen van
gemeenschapsleven. De paradox Contemplatio in actione brengt hem tot de overtuiging dat
het contemplatieve leven altijd ook een politiek leven moet zijn.
Zijn levensloop kan als een lichtend voorbeeld gelden voor wie in maatschappelijke contexten
op zoek is naar spirituele ommekeer. Zijn kosmisch-revolutionaire zienswijze draagt alles in
zich om nieuwe wegen te zoeken voor wie spiritueel zoekend en thuisloos zijn. Ernesto
Cardenal laat zien dat een geestelijke weg altijd ook een weg van de wereld is, gericht op een
grotere gemeenschap.
------------------(1) Ernesto Cardenal, ‘Protest achter prikkeldraad. Moderne Zuid-Amerikaanse psalmen’, Kok
ten Have, Amsterdam, 1968
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(2) Sytze de Vries, ‘Van een psalm komt een psalm’, bij de presentatie van Karel Eykman’ s ‘Een
knipoog van U zou al helpen’, 2013
(3) De rest van dit artikel is grotendeels gebaseerd op: Inigo Bocken, ‘Ernesto Cardenal,
Poëtische wegen naar een kritische spiritualiteit’ (met nawoord van dom Bernardus Peeters),
uitgeverij abdij van berne, 2013
(4) Herman Verbeek, ‘Toen daalde de duif. Herinneringen’, Profiel BV, 2013. Zie ook ‘In
Memoriam’ in Nieuwsbrief Evangelie Levensnabij, 2013-1, blz. 3-4

Ayse Yigit : Racisme heeft een functie, laten we dat nooit vergeten
Ayse Yigit is Senator PVDA.
Dewereldmorgen maandag 29 juni 2020 15:35
Toen ik op 26-jarige leeftijd naar België kwam, kon ik meteen starten met een intensieve
cursus Nederlands, waar ik in één jaar tijd alle modules kon afkrijgen. Mijn vader, die al in
België woonde en onderwijzer was, had deze cursus voor mij geregeld en een kot gehuurd in
Leuven.
Mijn taalstudie verliep vlot. In Turkije had ik net mijn studies communicatiewetenschappen
afgerond. Toen ik mijn diploma Nederlands op zak had, kwam een vriend mij vertellen dat de
school waar hij werkte iemand zocht om Turks te doceren voor Nederlandstalige volwassenen.
Ik werd aangenomen en stond voor een klas vol enthousiastelingen, met veel belangstelling
voor de Turkse taal en cultuur. Het leek bijna een droom. Ik voelde mij gewaardeerd en
gerespecteerd, omdat ik kon zijn wie ik was. In die job bloeide ik open. Ik was zelfzeker en
trots. Ik werd assertiever in het leven. Ik heb dat tien jaar gedaan.
In die periode werd ik desalniettemin vaak met racisme geconfronteerd. In subtiele vormen.
Mensen die zeggen dat ik niet op een Turk lijk en denken dat ze mij daarmee een compliment
geven. De duizenden keren dat iemand begint met “bij jullie” of “in jullie land”. Een collega
raadde mij aan om mijn dochter naar Hasselt te sturen en niet naar Leuven, toen we het
hadden over haar studiekeuze. Ze zou zich daar volgens hem beter thuis voelen, gezien de
multiculturele omgeving. Hij bedoelde het niet slecht, maar het kwetste. Toch weet ik dat er
veel ergere vormen van racisme bestaan en dat ik – vanuit mijn (eerder geprivilegieerde)
positie – daarvan gespaard ben gebleven.
Bewustwording
We worden niet geboren met gelijke vaardigheden en we leven ook niet in een samenleving
die gelijke kansen voor iedereen garandeert. Stilstaan bij eigen privileges, de confrontatie
aangaan met je eigen etnocentrische opvattingen, speelt een belangrijke rol in de strijd tegen
racisme. Dit is nodig om elkaars wonden te helen, nieuwe kwetsuren te voorkomen en
bondgenoten te worden in het bestrijden van machtsstructuren die ons blijven verdelen.
“Racisme is een isme”, schrijft Orhan Agirdag in De Standaard1, zoals kapitalisme en
liberalisme. Die ‘ismen’ zijn politiek-ideologische systemen: ze bepalen de spelregels voor hoe
macht wordt verdeeld onder de mensen. Agirdag beschrijft racisme als een sorteersysteem dat
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groepen van mensen rangschikt in hogere of lagere, superieure of inferieure machtsposities op
basis van hun etnisch-raciale achtergrond.
De rol van racisme als een politiek-ideologisch systeem bij de zware economische en
ecologische verwoestingen van de vorige eeuw, bij grote menselijke tragedies die meer dan
honderd miljoen levens hebben gekost, zit in ons collectief geheugen gegrift. Helaas is het ons
niet gelukt in de historische ontwikkeling om dit probleem permanent op te lossen. Racisme is
een dagelijkse realiteit, een structureel probleem in onze samenleving.
In het onderwijs zitten we met een gigantische prestatiekloof tussen leerlingen met en zonder
migratieachtergrond. Tal van studies tonen aan dat er in België een structureel probleem is
van racisme op de arbeidsmarkt. De etnische kloof is in alle regio’s veel groter dan in de rest
van Europa. Mensen met een migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in deeltijdse en
tijdelijke contracten en in sectoren met zware arbeidsomstandigheden en lage verloning.
Huisvesting is een gigantisch probleem. Vooral op de private huurmarkt tieren raciale criteria
welig in het rond. Ook problemen met toegankelijkheid tot de gezondheid en tot welzijn zijn
reëel, door gebrek aan cultuursensitieve zorg, taalproblemen en hoge armoedecijfers. De
toegang tot justitie wordt steeds moeilijker en duurder. De zwaksten in de samenleving,
waaronder slachtoffers van racisme en discriminatie, vinden hun weg niet meer naar een
rechter. Van al deze mechanismen die het ‘structureel racisme’ creëren, heb ik honderden
verhalen gehoord tijdens mijn lange loopbaan als leerkracht en vervolgens sociaal tolk.
Racisme is geen eigenschap van een individu, het is structureel. Het zit met andere woorden in
het systeem. Als we er iets aan willen doen, dan moeten we het systeem veranderen.
De functie van racisme en het tegengif
Racisme heeft een functie, laten we dat nooit vergeten. Racisme is een ideologie die mensen
rangschikt, een ingebakken mechanisme dat helpt om de werkende klasse te verdelen en de
klassenmaatschappij te bestendigen. Dat zien we al sinds het koloniale tijdperk. De verdeling
heeft een juridische basis. Slavernij vroeger, gastarbeid nadien, zwakkere sociale rechten voor
mensen die migreren vandaag (cfr. de nieuwe kindergeld-regeling van de Vlaamse regering).
Het kapitalistisch systeem heeft er alle belang bij dat bepaalde groepen minder rechten
hebben en gedwongen worden om slechtere werkomstandigheden te aanvaarden. Zo kunnen
ze sociale dumping organiseren, wat een dalend effect heeft op de lonen van alle werknemers.
Het kapitalistisch systeem gebruikt racisme om de werkende klasse te desolidariseren, haar
kracht en eenheid te breken. Zij doet dat via allerlei culturele en raciale theorieën, om te
rechtvaardigen dat bepaalde mensen minderwaardig zijn en minder rechten hebben dan
anderen. Nochtans zijn de eenheid en de solidariteit de grootste wapens van de werkende
klasse om zich te verdedigen tegen alle vormen van onderdrukking. Daarom is de strijd tegen
racisme onlosmakelijk verbonden met de strijd tegen het huidige systeem.
Proactieve praktijktesten, streefcijfers inzake diversiteit van personeel voor alle bedrijven,
publiek en privé, verbod op etnische profilering, update van de antiracismewet,
beleidsoverschrijdende oplossingen en een beter wettelijk kader voor slachtoffers van racisme
om op terug te vallen: dat zijn geen eisen voor mensen met migratieachtergrond. Het zijn
eisen voor iedereen. Het structureel racisme moet dringend worden aangepakt. Want racisme
is een groot gevaar voor onze toekomst. Bewustwording, politieke actie en – vooral – collectief
verzet kunnen de zaken keren. Het vooruitzicht om een toekomst op te bouwen waarin
racisme en alle vormen van uitbuiting kunnen worden overwonnen maakt leven en verzet
zinvol.

11

Een volk dat goed in zijn vel zit, zou het debat over racisme omarmen
Vincent Stuer is schrijver en theatermaker. Hij werkte als woordvoerder in het Europees
Parlement.
Zaterdag 27 juni 2020
Toen Guiseppe Verdi aan Don Carlos werkte, was het gevecht om de Italiaanse eenmaking nog
volop bezig. De negentiende-eeuwse componist zat zo dicht bij het slagveld dat hij ‘er niet van
zou verschieten dat er elk moment een kanonskogel zijn kamer zou binnenrollen’, schreef hij.
Zijn hele leven had hij de soundtrack van de revolutie geleverd, en voor het hoogtepunt ging
hij op zoek naar het ultieme beeld van een onderdrukt volk. Een deerniswekkend volk, dat
door despotisme ervan weerhouden wordt zichzelf te kunnen zijn. Een dapper volk, dat de
Italianen ertoe zou bewegen hun voorbeeld te volgen. Dat konden alleen de Vlamingen onder
Filips II zijn.
Don Carlos, afgelopen seizoen nog te zien bij Opera Vlaanderen in een diepmenselijke regie
van Johan Simons, blijft ook nu nog pakkend. De koorscènes waarin de Vlaamse
afgevaardigden smeken, ‘Sauvez, sauvez notre patrie’, tegenover de bulderende
onbuigzaamheid van Filips: ‘Les flamands sont des infidèles!’ – het hele genie van Verdi stond
aan de kant van de machtelozen. Niet verwonderlijk dat een opstandige, democratische
Italiaan in de jaren 1860 inspiratie vond bij de Spaanse Nederlanden driehonderd jaar eerder.
#FlemishLivesMatter.
ONDENKBAAR RACISME
Don Carlos gaat over macht. Over de onmogelijkheid van vrijheid onder brute, uniforme
machtspolitiek. Over het recht die macht in vraag te stellen. De eerste Vlaamse afgevaardigde
die Johan Simons liet rechtstaan, voor hij op de brandstapel belandde, was een zwarte
Amerikaan, de schitterende bas-bariton Justin Hopkins. Voor wie nog niet doorhad: dit gaat
over nu.
Die boodschap gaat aan Vlaanderen grotendeels voorbij. Want anderhalve eeuw na Verdi is
het Vlaamse zelfbeeld een anachronisme geworden, dat kritisch denken in de weg staat. Zo
wordt elk gesprek over racisme, xenofobie of onverdraagzaamheid platgeslagen, zodra het de
Vlaamse zelfgenoegzaamheid bedreigt. Racisme, zei Liesbeth Homans (N-VA) ooit, is een
‘relatief begrip’ dat vooral ‘als een excuus wordt gebruikt voor persoonlijke mislukkingen’. Ook
de voorbije weken klinkt het in koor dat de Vlaming vooral niet als racistisch gebrandmerkt
mag worden. Het debat komt er volgens Bart De Wever (N-VA) immers op neer dat
‘minderheden worden bevestigd als slachtoffergroepen en de autochtonen de dadergroep
zijn’.
Een volk dat goed in zijn vel zit, zou het maatschappelijk debat over racisme nochtans
omarmen. Het zou er een dankbare aanleiding in zien om duidelijk te maken dat Vlaanderen
Amerika niet is, en waarom. Het zou aantonen dat de meest pijnlijke pagina’s uit het Vlaamse
verleden ons inspireert om het beter te doen. Maar in het Vlaamse wereldbeeld is maar plaats
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voor één slachtoffer, Vlaanderen zelf, en aandacht geven aan andere slachtoffers voelt als
‘zelfafwijzing’ – De Wevers nieuwe walgwoord. De verdenking van racisme is niet zomaar
onterecht. Ze is ondenkbaar.
'Don Carlos', vorig jaar te zien in Opera Vlaanderen. Stuer: 'Het hele genie van Verdi stond aan
de kant van de machtelozen.'Beeld Annemie Augustijns
ONDANKBARE ONDERDANEN
Het volwassen Vlaanderen is Don Carlos ontgroeid en tot Filips II verworden. Als de
schrijnende situatie in zijn Vlaamse gebieden hem voorgelegd wordt, wuift hij het weg: ‘U zult
van mening veranderen als u, zoals Filips, ’s mensenhart leert kennen.’ Het cynisme van de
machthebber heeft geen tijd voor Gutmenscherei, het denkt eenvoudiger: ‘De werkman in de
steden, landbouwers op het veld; trouw aan God en Koning, berustend in hun lot. Dezelfde
vrede geef ik aan Vlaanderen.’ Ook die echo klinkt bij De Wever, als hij de migrant leert dat hij
zich niet moet wentelen in een slachtofferrol, want hier geniet hij ‘een samenleving die
oneindig meer kansen biedt dan zijn land van oorsprong.’ Burgerplicht bestaat eruit je lot niet
te proberen verbeteren maar het lijdzaam te ondergaan. Zo spreekt de macht altijd.
Maar geen enkel probleem verbetert door erover te zwijgen. En ook zonder ‘culpabiliseren’
(die andere dooddoener) zijn er wel wat aanwijzingen dat de Vlaming niet zo goed in zijn vel
zit. Bijna twee op de tien stemden voor het Vlaams Belang, geleid door een stelletje jonkies die
flirten met het ranzigste wat er wereldwijd te vinden is. Meer dan twee op tien stemden voor
N-VA na een campagne die ronduit anti-migratie was, belichaamd door een man die het
Vlaams Belang vergoelijkt en aanhaalt (‘Het Vlaams Belang is niet racistisch’, ‘Ik probeer er ook
inspiratie uit te halen’.)
Je hoeft geen deskundige te zijn om de sociologie en psychologie achter de veralgemeende
angst te begrijpen, die de voorbije decennia de hele westerse wereld overspoelde. Je hoeft
geen ervaringsdeskundige te zijn om te weten dat die ook bij ons steeds vaker dreigt door te
slaan naar persoonlijk, hatelijk en onrustwekkend racisme.
Het is een onzekere, eenzame koning die die werkelijkheid niet aandurft.

‘Beste haatzaaier, wij moeten met u helemáál geen compassie hebben’
Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een boze, bezorgde of blije brief aan de (m/v/x) van de
week.
De Morgen 25 januari 2020, p. 2
Beste haatzaaier,
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Als ik lees dat de meeste mensen deugen, moet ik altijd meteen aan u denken. Het lijkt wel
alsof het uw levensmissie is om die knusse en hoopvolle stelling te ontkrachten. U deugt
immers – laten we daar helder over zijn – voor geen meter. Ja, u zorgt allicht goed voor uw
kindjes. Gaat elk weekend met een bloemetje op bezoek bij oma en opa. En ook uw hond komt
vast niets te kort. Maar zodra u plaatsneemt aan het computerklavier om u te mengen in het
migratiedebat, is het alsof de beerput overloopt.
Deze week was het nog eens zover. Toen de lokale tv-zender in West-Vlaanderen verslag had
uitgebracht over migranten die mogelijk waren omgekomen nadat hun schamele bootje was
gekapseisd, begon u op de website van Focus & WTV meteen luidkeels te jubelen en te
juichen. Dat het maar “te hopen” was dat er “nog veel zouden volgen”, tikte u met het schuim
op de lippen. Dat we de vermisten, onder wie twee kinderen, zeker “moesten laten liggen”,
want “ze lagen daar goed”. Het was alleen, zo voegde u daar nog aan toe, “spijtig voor de zee”,
maar gelukkig was “het belangrijkste” gevonden: “het bootje”. Enzovoorts, enzoverder. Het
dieptragische lot van een aantal medemensen vervulde u met blinde, razende vreugde. Tot
grote consternatie van pers en politiek – u hebt weer heel wat argeloze mensen geweldig hard
doen schrikken.
Mij niet, moet ik zeggen. Wie telkens opnieuw schrikt van uw haat, kan evengoed elke ochtend
schrikken dat de zon opkomt. Uw haat is zo oud als de straat. Vroeger viel u daar vooral
familie, buren, collega’s en cafébaas mee lastig. Af en toe kwam u eens op tv, om te zeggen
dat “den Hitler” maar eens moet terugkomen om al die “bananenfretters” uit te roeien, maar
meestal bleef u onder de radar van het publieke oog. Tot het internet werd uitgevonden en u
qua genocidaire praat helemaal loos kon gaan.
GEPAMPERDE BURGER
Een mens zou hopen en denken dat u daar in dit verlichte tijdperk, in deze liberale democratie,
niet meer zo vlot mee wegkomt. Dat de straf van de publieke veroordeling volstaat om u tot
deugdzamer gedrag aan te zetten. Men zou verwachten dat vooral de verkozenen des volks,
onze politici, zich eendrachtig van u zouden distantiëren. Maar nee, hoor. U bent de meest
geknuffelde en gepamperde burger van de voorbije decennia. Zelfs sp.a-baas Conner Rousseau
heeft u deze week in De afspraak gloedvol verdedigd.
Ik zat er woensdagavond met open mond naar te kijken. Eerst veroordeelde Rousseau u
natuurlijk. Uw reacties waren ‘zum kotsen’, had hij getweet – een beetje impulsief, want het is
‘zum kotzen’, met een ‘z’. Maar goed, hij was dus érg boos. Uw haatzaaierij moet worden
verafschuwd, zei hij, “en daar mag geen ‘maar’ aan te pas komen”. Wat grappig was, want
meteen daarna zei hij nu juist dát: “Maar!” Maar u bent waarschijnlijk geen racist, giste hij, u
voelt zich alleen – ik zette mij schrap, want ik hoorde hem al komen – een beetje
achtergelaten. Met die financiële crisis, die wachtlijsten in de zorg, en die lage pensioenen is
het volgens Rousseau begrijpelijk dat u een tikje gefrustreerd bent. U uit dat alleen op een wat
ongelukkige manier. Kan gebeuren, nietwaar.
Terwijl iedereen aan de tafel van De afspraak hem volop ernstig leek te nemen, zakte ik thuis
los door de grond. Rousseau zei dus dat al die gore, nare vuilspuiterij afkomstig is van simpele
mensen aan de onderkant van de samenleving, van de gepensioneerden die niet rondkomen,
van ouders die geen plek vinden voor hun kind met een beperking. En iedereen zat begrijpend
te knikken! Ja, u was een beetje stout geweest, maar men had toch compassie met u. U bent
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een duts, een sukkelaar die zich iets te onhandig uitdrukt. Men zal voortaan beter naar u
luisteren. De dag zal komen dat men u van overheidswege gratis een psychotherapeut én een
boscoach ter beschikking stelt.
TREINEN VULLEN
Als u zat te kijken, neem ik aan dat u een schaterlach niet kon onderdrukken. U weet wel
beter. Waarom zou u een duts zijn? Is afkeer van vreemdelingen inkomensgerelateerd?
Welnee, laten we elkaar toch geen Theo, Tomas of Dries noemen. U bent misschien wel de
directeur van een goeddraaiend bedrijf. Of de zoon van een vastgoedmagnaat. Of een oudlerares met een dik pensioen. Of een luie rentenier. En uw kinderen zijn wellicht kerngezond.
Als loftsocialist Rousseau zegt dat u haat spuwt omdat u zich achtergelaten voelt, is dat een
belediging voor mensen die zich achtergelaten voelen.
Wij moeten met u, beste haatzaaier, helemáál geen compassie hebben. Wij moeten u goed in
de gaten houden. Als er ooit, wat God verhoede, opnieuw treinen zullen worden gevuld, staat
u op de eerste rij om die klus met enthousiasme te klaren, met elke dag de “hoop” dat er “nog
veel zullen volgen”. U hebt dat – we zullen dat maandag herdenken – tot 75 jaar geleden
gedaan, u zou dat 750 jaar geleden hebben gedaan, en u zou dat straks opnieuw doen. Zo, dat
moest míjn klavier even kwijt.
Zonder hoogachting,
Joël De Ceulaer, senior writer

Wie van de waarheid houdt, is voor praktijktesten
Tue, 06/16/2020 - 12:41
Een overheid mag niet liegen tegen haar burgers, stelde minister van Wonen, Matthias Diependaele bij
Terzake. Met dat argument worden praktijktesten in de strijd tegen discriminatie van tafel geveegd. Hij
zal dat allicht vandaag herhalen in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement waar opnieuw een
resolutie geagendeerd staat pro praktijktesten.
Praktijktesten zijn echter hét instrument bij uitstek om discriminatie objectief te kunnen vaststellen. Ze
zijn broodnodig omdat dat op de huidige manier niet lukt. In 2016 voerde de Vlaamse Sociale Inspectie
100 klassieke controles uit naar discriminatie in de dienstenchequesector. Die leverde geen enkele
vastgestelde discriminatie op. Met een mystery caller toonde het Minderhedenforum in 2015 nochtans
aan dat 2 op 3 dienstenchequebedrijven inging op de vraag om geen ‘allochtone’ poetshulp te sturen.
Ook in 2018 toonde dezelfde methodiek, nu uitgevoerd in opdracht van de werkgeversorganisaties, aan
dat de helft van de bedrijven ingaat op de vraag om geen ‘oudere poetshulp’ te sturen. Zonder
praktijktesten krijg je de waarheid en de ware omvang van het fenomeen discriminatie niet naar boven
gespit.
De essentie van een praktijktest is dat je je uitgeeft als iemand anders. Zo creëer je een realistische
situatie waarin je kan vaststellen of een partij de wet al dan niet naleeft. Je uitgeven als iemand anders,
is als techniek overigens al ingeburgerd bij verschillende overheden. En verankerd in tal van wetgeving.
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De federale FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) doet het om te controleren of
banken klanten wel correct informeren over de risico’s van bepaalde beleggingsproducten. De
economische inspectie doet aan mystery shopping als controle op oneerlijke marktpraktijken in
handelszaken. De Nationale Loterij doet het om na te gaan of er geen gokproducten worden verkocht
aan minderjarigen. De politie doet het om te infiltreren bij zware misdaad. De Brusselse Gewestelijke
Werkgelegenheidsinspectie doet het om te controleren op discriminatie bij aanwerving en in de
arbeidsbemiddeling. De Brusselse Inspectie Wonen doet het bij makelaars en eigenaars.
En straffer nog: in januari 2019 keurde de N-VA – binnen de Zweedse coalitie – ook goed dat de
federale Arbeidsinspectie praktijktesten kan inzetten. Maar klaarblijkelijk is het geheugen kort. Dat de
N-VA tegen praktijktesten zou zijn, is dus nieuw. Of op zijn minst een nieuwe bocht. In 2017 was het
minister Muyters die trots meldde dat hij als eerste praktijktesten decretaal verankerde in de
dienstenchequesector.
De overheid gebruikt de techniek met andere woorden aan de lopende band. Bij wet, mét het fiat van
de Raad van State en VN-instanties als de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Omdat de overheid
soms gewoon geen andere manier heeft om te controleren of haar wetten worden nageleefd. Maar
wanneer het gaat over discriminatie en racisme, dan is de techniek plots verdacht.
Bij Terzake stelt minister Diependaele dan ook met veel aplomb dat praktijktesten elke Vlaming op
voorhand beschuldigen van discriminatie en racisme. Neen, niet alle Vlamingen zijn racisten,
discrimineren holebi’s of personen met handicap. Maar er zijn er wel. En we moeten kunnen
vertrouwen op onze overheid om die aan te pakken.
Een overheid die al meer dan 10 jaar weigert om haar eigen democratisch gestemde
discriminatiewetten effectief te handhaven, die ondermijnt inderdaad het vertrouwen van haar
burgers. Wie tegen praktijktesten is, wekt vooral de indruk niet de slachtoffers maar wel de daders in
bescherming te nemen. Wil de N-VA af van het stigma dat alle Vlamingen racisten zijn, dan moet ze de
praktijktesten net omarmen en inzetten om discriminatie op te sporen en te sanctioneren. Alleen zo
kan Vlaanderen vooruitgaan. En kan de overheid het vertrouwen winnen van al haar burgers.
Deze opinie werd op 16/06/20 gepubliceerd op de website van MO*

Brief aan vrienden in het buitenland
Broeder Betto is een Dominicaanse broeder en schrijver, adviseur van de FAO en sociale
bewegingen
Beste vrienden:
Een genocide vindt plaats in Brazilië! Op het moment dat ik schrijf, 16/7, heeft de Covid-19, die
hier in februari van dit jaar verscheen, al 76.000 mensen gedood. Er zijn al bijna 2 miljoen
geïnfecteerden. Tegen zondag 19 juli zullen we 80.000 dodelijke slachtoffers hebben bereikt.
Het is mogelijk dat u nu, wanneer u deze dramatische oproep leest, 100.000 zult bereiken.
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Als ik me herinner dat in de Vietnamoorlog, meer dan 20 jaar lang, 58.000 levens van
Amerikaanse militairen werden opgeofferd, dan meet ik de omvang van de ernst van wat er in
mijn land gebeurt.
Die horror veroorzaakt verontwaardiging en opstand. En we weten allemaal dat de voorzorgsen beperkende maatregelen die in zoveel andere landen zijn genomen, dergelijke doden
hadden kunnen voorkomen.
Deze genocide is niet het gevolg van de onverschilligheid van de Bolsonaro-regering. Het is
opzettelijk. Bolsonaro is blij met de dood van anderen. Toen hij in 1999 een federaal
afgevaardigde was in een TV-interview, verklaarde hij: "Door de stemming zult u niets
veranderen in dit land, niets, absoluut niets! Helaas zal dat alleen veranderen als we hier op
een dag naar een burgeroorlog gaan en het werk doen dat het militaire regime niet heeft
gedaan: het doden van zo'n 30.000 mensen".
Door te stemmen voor het impeachment van presidente Dilma verbond Bolsonaro zijn stem
aan de nagedachtenis van de beruchtste beul in het leger, kolonel Brilhante Ustra.
Omdat de president zo geobsedeerd is door de dood, is een van zijn belangrijkste
doelstellingen van zijn regeringsbeleid de bevrijding van de wapen- en munitiehandel.
Op de vraag buiten het presidentiële paleis of hij niet om de slachtoffers van de pandemie gaf,
antwoordde hij: "Ik geloof deze cijfers niet" (27/3, 92 doden); "Op een dag zullen we allemaal
sterven" (29/3, 136 doden); "En wat dan nog? Wat wil je dat ik doe?" (28/4, 5.017 doden).
Waarom dit necrofiliebeleid? Vanaf het begin verklaarde hij dat het niet ging om het redden
van levens, maar om de economie. Vandaar zijn weigering om lockdown te beslissen, de WHOrichtlijnen na te leven en beademingsapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen te
importeren. Het Hooggerechtshof moest die verantwoordelijkheid delegeren aan de
gouverneurs en burgemeesters.
Bolsonaro respecteerde niet eens het gezag van zijn eigen ministers van Volksgezondheid.
Sinds februari heeft Brazilië er twee gehad, beide ontslagen omdat ze weigerden dezelfde
houding aan te nemen als de president.
Aan het hoofd van het ministerie staat nu generaal Pazuello, die niets weet over
gezondheidskwesties; hij probeerde gegevens te verbergen over de evolutie van het aantal
slachtoffers van het coronavirus; hij had 38 militairen in dienst in belangrijke functies van het
ministerie, zonder de vereiste kwalificatie; en hij annuleerde de dagelijkse interviews waarvoor
de bevolking begeleiding kreeg.
Het zou uitputtend zijn om hier op te sommen hoeveel maatregelen om middelen vrij te
maken voor hulp aan slachtoffers en gezinnen met een laag inkomen (meer dan 100 miljoen
Brazilianen) nooit zijn uitgevoerd.
De redenen voor de criminele bedoeling van de Bolsonaro-regering zijn duidelijk. Om de
ouderen te laten sterven, om de middelen van de sociale zekerheid te sparen. Om de dragers
van reeds bestaande ziekten te laten sterven, om de middelen van de SUS, het nationale
gezondheidsstelsel, te sparen. Om de armen te laten sterven, om middelen te besparen van de
Bolsa Família en andere sociale programma's voor de 52,5 miljoen Brazilianen die in armoede
leven en de 13,5 miljoen die zich in extreme armoede bevinden. (Gegevens van de federale
overheid).
Niet tevreden met dergelijke dodelijke maatregelen, nu de voorzitter veto, in het wetsvoorstel
gesanctioneerd 3/7, de passage die het dragen van maskers in commerciële instellingen,
religieuze tempels en onderwijsinstellingen vereist.
Hij heeft ook zijn veto uitgesproken over het opleggen van boetes voor degenen die de regels
overtreden en over de verplichting van de regering om maskers uit te delen aan de armsten,
de belangrijkste slachtoffers van Covid-19, en aan de gevangenen (750.000). Deze veto's
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betekenen echter niet dat de lokale wetgeving waarin het verplicht dragen van maskers al is
vastgelegd, nietig wordt verklaard.
In 8/7 heeft Bolsonaro passages van de wet, goedgekeurd door de Senaat, die de regering
verplichtte om drinkwater en hygiëne- en schoonmaakmateriaal te verstrekken, het internet te
installeren en basisvoedselmanden, zaden en landbouwwerktuigen aan inheemse dorpen te
distribueren, tenietgedaan.
Het heeft ook noodfondsen gereserveerd voor de inheemse gezondheid, evenals het
vergemakkelijken van de toegang van inheemse en quilombola's tot noodhulp van 600 reais
(100 euro of 120 dollar) voor drie maanden. Ook verplichtte zij de regering om meer
ziekenhuisbedden, ventilatoren en bloedzuigmachines aan inheemse volkeren en quilombola's
ter beschikking te stellen.
Inheemse volkeren en quilombola's worden uitgeroeid door de groeiende sociale en
ecologische verwoesting, vooral in het Amazonegebied.
Maak deze misdaad van onmenselijkheid zo goed mogelijk bekend.
De aanklachten over wat er in Brazilië gebeurt, moeten de media in uw land bereiken, de
digitale netwerken, de VN-Mensenrechtenraad in Genève en het Internationaal Gerechtshof in
Den Haag, evenals de banken en bedrijven die de door de regering van Bolsonaro zo begeerde
investeerders herbergen.
Lang voordat The Economist het doet, behandel ik op digitale netwerken de president voor BolsoNero,
terwijl Rome in vlammen opgaat, speelt hij lire en maakt hij reclame voor de chloroquine, een remedie
zonder enige wetenschappelijke effectiviteit tegen het nieuwe coronavirus. Maar de fabrikanten zijn de
politieke bondgenoten van de president..
Ik dank u voor uw interesse om het openbaar maken van deze brief. Alleen door druk uit het
buitenland kan de genocide die ons geliefde en prachtige Brazilië teistert, worden gestopt.
Van harte.
Broeder Betto

Je kunt ook doodgaan van eenzaamheid

Manu Keirse - Emeritus hoogleraar faculteit geneeskunde KU Leuven
Het is te makkelijk om alleen Wouter Beke met de vinger te wijzen voor de corona-oversterfte
in de woonzorgcentra, schrijft Manu Keirse. ‘Het is een maatschappelijke
verantwoordelijkheid.’
Is het de verantwoordelijkheid van minister Wouter Beke (CD&V) dat de ouderenzorg te laat in
actie is gekomen, of ontbreekt het niet alleen de beleidsmakers, maar de hele samenleving
aan een fundamentele visie op gezondheidszorg? In twee generaties tijd is onze
levensverwachting met dertig jaar toegenomen. Dat is niet alleen te danken aan
ontwikkelingen in de geneeskunde, maar ook aan de algemene evolutie in de woon- en
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werkomstandigheden, de economische ontwikkeling, de leefgewoonten. Langer leven heeft te
maken met de cultuur: mensen gingen anders leven.
Goed ouder worden betekent -anders kijken naar je leven. Maar wat doen we als maatschappij
met die extra dertig jaar? Kijk je, zoals je zo vaak hoort in de media en leest in beleidsnota’s,
naar de problemen van de vergrijzing, of naar de rijkdom van de verzilvering? Zilver is kostbaar
en als kleur scherper zichtbaar dan grijs. Maar zien we de ouderen wel? In deze coronacrisis
hebben we ze wellicht te laat gezien.
Verkeerd begrepen advies
Waarom werden de ouderenvoorzieningen zo zwaar getroffen? Niet omdat de medewerkers
zich niet hebben ingezet, wel omdat er een tekort was aan beschermend materiaal en op
sommige plaatsen aan voldoende en deskundige omkadering. Om de crisis het hoofd te
bieden, werden in sommige voorzieningen ouderen opgesloten in hun kamer, afgesneden van
hun normale sociale contacten. Ze stierven in eenzaamheid, niet omringd door hun dierbaren,
maar verzorgd door personeel, overbelast door de vereiste extra hygiënische maatregelen.
Daarbovenop kwam het verkeerd begrepen advies van de Belgische Vereniging voor Geriatrie
en Gerontologie (BVGG), dat het niet zinvol is elke oudere nog naar het ziekenhuis te brengen,
dat het soms beter is mensen waardig te laten sterven in een woonzorgcentrum. De BVGG
ontraadt om heel zwakke mensen, die toch zouden overlijden bij een -besmetting, nog naar
het ziekenhuis te brengen, en ze te laten sterven omringd door de zorgverleners die ze kennen
en die een beetje familie zijn geworden, zeker wanneer in het ziekenhuis noch in het
woonzorgcentrum makkelijk familieleden aan het ziekbed kunnen komen.
In hoeverre is de mening van ouderen gevraagd bij het invoeren van al die maatregelen? En
waartoe heeft die radicale isolatie geleid? Het is nog altijd niet duidelijk of de oversterfte in de
woonzorgcentra te wijten is aan de coronabesmetting of aan de maat-regelen ertegen. Je kunt
ook doodgaan van eenzaamheid. Eenzaamheid is dodelijker dan roken. Een gelukkig -leven is
niet alleen een kwestie van -fysieke gezondheid, het heeft ook te maken met bevredigende
sociale relaties en met zingeving. Als je de duur van het leven centraal stelt, denk je bijna
automatisch aan het biologische discours en aan de medische -wereld. En in deze pandemie
heeft men vooral aan bestrijding gedacht en minder aan sociaal leven.
De juiste prioriteiten
We moeten naar kleinschaliger woonvormen voor ouderen zoals die onder meer al door
Woonzorgnet Dijleland zijn uitgebouwd, waar ouderen in woningen van acht samenwonen. Als
je dan moet isoleren, kunnen mensen nog in een gezin van acht samenleven. Wie wil er, oud
geworden en vaak communicatief minder vaardig, zijn leven doorbrengen in een leefgroep van
dertig of veertig bewoners? Een woonkamer met twee tafels van vier is iets anders dan een
refter met zestig personen of, week in week uit, eenzaam eten alleen op je kamer.
Kleinschalige initiatieven kunnen fuseren in grotere verbanden en -gemeenschappelijk kunnen
ze mensen met medische, psychologische, verpleegkundige en logistieke competenties
aantrekken, die het hoofd kunnen bieden aan crisissen en pandemieën. Voorzieningen voor
ouderenzorg zouden ook een verplicht -samenwerkingsverband moeten hebben met
algemene en psychiatrische ziekenhuisvoorzieningen.
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Is dat betaalbaar? Als de juiste prioriteiten worden gelegd, wel. Dat vraagt andere
maatschappelijke keuzes dan schieten op politici. Als we vandaag zouden stoppen met de
-terugbetaling van bewezen nodeloze onderzoeken in de somatische gezondheidszorg, en met
de therapeutische verbetenheid die resulteert in zinloze behandelingen aan het -levenseinde,
komen er heel veel middelen vrij om ouderen een kwaliteitsvol ‘leven met zorg’ te garanderen.
Met therapeutische verbetenheid bedoel ik de onevenredige inzet van middelen in verhouding
tot het te verwachten resultaat, zowel wat betreft de duur als de kwaliteit van het verlengde
leven, waarbij de dood op een zinloze manier wordt uitgesteld.
Kostbaar goed
Ouderen die sterven aan kanker, hebben soms in het laatste jaar van hun -leven 70 procent
van de gezondheidszorgkosten gehad van hun hele -levensloop. Het gaat niet om mensen met
genezingskansen, maar om het kunstmatig verlengen van het leven en het bemoeilijken van de
doodstrijd van de patiënt. Het vraagt een maatschappelijk debat om die middelen beter te
kunnen aanwenden.
Het maatschappelijk debat moet verder gaan dan de somatische gezondheidszorg. Maar we
pleiten liever voor euthanasie dan tegen maatschappelijke verbetenheid, en voor het
gemakkelijker maken van euthanasie om psychische redenen dan voor een betere uitbouw
van de geestelijke gezondheidszorg. Hoe kun je nu verantwoorden dat maar 6 procent van het
gezondheidszorgbudget in ons land naar de geestelijke gezondheidszorg gaat? Psychiaters zijn
overbevraagd en de wachtlijsten zijn eindeloos lang, zeker bij wie niet zomaar psychofarmaca
voorschrijft, maar consequent kiest voor een zinvollere psychotherapeutische aanpak. Ook het
tekort aan psychiaters heeft te maken met het financieringssysteem. De financiële middelen
voor diagnostiek in de somatische zorg zijn een veelvoud van wat er beschikbaar is in de
geestelijke gezondheidszorg.
Ik hoop dat de coronacrisis niet alleen voor politici en virologen, maar voor de hele
samenleving een uitdaging mag zijn om na te denken over hoe wij anders met leven en leeftijd
willen omgaan. Laten we stoppen met elkaar te beschuldigen. Gezondheid en welzijn vormen
een te kostbaar goed om aan de wetenschap en de politiek over te laten. Het is een collectieve
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De Standaard 22/07/2020
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Dit is waarschijnlijk de grootste protestbeweging die de VS ooit gekend hebben
Thomas Decreus – DeWereldMorgen donderdag 23 juli 2020
Het zou onjuist zijn om te stellen dat er weinig media aandacht was voor de protesten die
uitbraken in de VS na de politiemoord op George Floyd. Vlaamse media rapporteerden vrij
uitgebreid over wat zich zowel hier als in andere landen afspeelde, maar gaven tegelijk erg
weinig informatie over wat zich concreet afspeelde. De feitelijke berichtgeving over de
protestbeweging werd heel snel overschaduwd door een reeks aan debatten die dikwijls in de
marge van die beweging te situeren zijn – discussies over standbeelden, over vrijheid van
meningsuiting, ‘identiteitspolitiek’en dergelijke meer. Het droeg ertoe bij dat de ware
toedracht van de beweging in belangrijke mate tot die mediadebatten herleid werd, waardoor
de ware omvang en historische omvang van de protesten tot op heden miskend wordt.
Vandaar dat het aangewezen is om een voorlopige balans op te maken van de ware omvang
van de protesten in de VS en wat die tot hiertoe hebben bewerkstelligd.
Laten we beginnen met de cijfers. De protesten die sinds eind mei plaatsvinden in de VS zijn
niet zomaar wat protesten, het gaat naar alle waarschijnlijkheid om de grootste
protestbeweging die het land ooit gekend heeft. Op basis van data-analyse wordt geschat dat
tussen de vijftien en zesentwintig miljoen mensen op straat kwamen sinds eind mei. Begin juli
hadden er meer dan 4700 verschillend demonstraties plaatsgevonden, wat neer komt op
gemiddeld 140 demonstraties per dag. Tot op heden wordt dagelijks betoogd in de VS, al komt
dat nauwelijks nog in het nieuws – ook niet in de VS.
Niet alleen de aantallen maar ook de geografische spreiding zegt iets over de historische
omvang van het protest. In meer dan veertig procent van alle counties in de VS werd er op
straat gekomen. Het protest was dus lang geen louter grootstedelijk fenomeen, ook in kleine,
meer landelijke steden met witte meerderheden was er beweging.
De civil rights movement van de jaren zestig in de VS geldt in de collectieve verbeelding nog
steeds als het ijkpunt voor een brede en succesvolle protestbeweging, maar de beweging
waarvan we vandaag getuige zijn is veel breder en groter. Dat bewijzen niet alleen het aantal
deelnemers en de geografische spreiding, maar ook de samenstelling van de protestbeweging.
Volgens vele waarnemers in de VS is het nooit eerder vertoond dat er zoveel witte en
gekleurde solidariteit was met een beweging die in de eerste plaats strijdt voor zwarte levens.
“Er hebben altijd witte bondgenoten bestaan in de strijd”, zegt professor en veterane van de
civil rights movement, Margaret Burnham, daarover in een interview, “er hebben altijd
multiraciale bewegingen bestaan waarin mensen met verschillende kleuren deelnamen. Wat
anders is nu, is de mate waarin mensen van buiten de Afro-Amerikaanse gemeenschap
deelnemen, zelfs buiten de gemeenschap van mensen van kleur. Dit is anders dan tijdens
andere periodes van onrust die zich uitte in de straten. Het is heel, heel anders deze keer.”
Volgens Pew Research identificeerde 17 procent van de door hun bevraagde deelnemers aan
het protest zich als zwart, 22 procent als latino, 8 procent als Aziatisch en 46 procent als wit.
Proportioneel gezien – dat wil zeggen ten opzichte van de totale populatie van zwarte, latino,

21

aziatische en witte Amerikanen – was het aandeel van mensen van kleur wel duidelijk groter.
Voorts waren de deelnemers aan het protest vooral jong. Een kleine helft van de deelnemers
(41 procent van de deelnemers) was jonger dan 29, 38 procent is tussen de 30 en 49 jaar oud.
Binnen het protest tekent zich dus duidelijk een generatiebreuk af.
Het is trouwens nog maar de vraag of we de protesten in de VS wel kunnen benoemen als
protesten. Zeker tijdens de laatste week van mei en de eerste week van juni ging het er hard
aan toe in sommige steden. Er werd geplunderd, brand gesticht en politiekantoren werden
aangevallen en, in sommige gevallen, ook vernield. Op vele plaatsen vonden ook langdurige
confrontaties plaats met de politie. In niet minder dan 200 steden werd een avondklok
ingesteld begin juni. In meer dan 30 staten werd de nationale garde ingezet.Gezien de
intensiteit en de omvang van de protesten is het wellicht juister om van een ‘opstand’ te
spreken
Op dit moment zijn er nog steeds confrontaties bezig in de straten. Eén van de nieuwe
brandpunten is de stad Portland, waar activisten tevergeefs proberen om een autonome zone
tot stand te brengen zoals in Seattle. In Portland worden op dit moment ook federale agenten
ingezet die in anonieme busjes betogers van straat plukken – tot consternatie van vele
activisten ter plekke. Afgelopen weekend was het ook in Seattle erg onrustig.
Derde Reconstructie
Dat de opstand vandaag zo uitgesproken multiraciaal is en uitgebreid gesteund wordt door
witte mensen, heeft volgens professor Keeanga-Yamattha Taylor te maken met de algemene
teloorgang van de Amerikaanse Droom. Ook witte mensen worden nu volgens haar in
toenemende mate geconfronteerd met het feit dat de Amerikaanse Droom niet langer voor
hen is weggelegd en dat is een lot dat ze delen met zwarte mensen. Bij gevolg staat de zwarte
bevrijdingsbeweging ook voor steeds meer witte mensen symbool voor bevrijding. Het besef
groeit dat er geen algemene bevrijding bestaat zonder zwarte bevrijding.
In een interview met Democracy Now benadrukt Amna Akbar, tevens academica, dat de
huidige opstand moeten gekaderd worden in een decennium van Amerikaanse
protestbewegingen. De politiemoord op George Floyd mag dan wel de onmiddellijke
aanleiding geweest zijn voor deze golf van contestatie, het voorbereidende werk ervoor gaat
jaren terug. Een beweging als Occupy plaatste sociale ongelijkheid opnieuw op de agenda en
wees op het belang van prefiguratieve politieke praktijken, Black Lives Matter ontstond na de
moorden en protesten in Ferguson en Baltimore en bleef als beweging organiseren en
mobiliseren, Standing Rock bracht de strijd van de oorspronkelijke bevolking opnieuw naar de
voorgrond. Nog belangrijker dan die spectaculaire erupties was wat zich op de achtergrond en
in de luwte afspeelde: het organiseren, bijeenbrengen van mensen, het smeden van allianties
en het ontwikkelen van praktijken. Dit heeft er volgens Akbar toe geleid dat we getuige zijn
van zij noemt “de sterkste linkse en working class beweging” waarvan ze tijdens haar leven
getuige is geweest.
In een gesprek met The Intercept plaatst historicus Robin D.G. Kelley de huidige protestgolf
binnen de ruimere traditie van zwarte strijd in de VS. Volgens hem moet wat vandaag gezien
worden als een derde Reconstruction. De eerste Reconstructie vond plaats in de jaren 1860 en
het was vooral een poging om na de slavernij de sociale democratie uit te breiden naar alle
inwoners van de VS. De backlash die daarop volgde was Jim Crow en terreur tegenover zwarte
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mensen. De tweede Reconstructie vond plaats in de jaren zestig en nam de vorm aan van de
Civil Rights Movement. Ook tijdens deze Reconstructie was een inclusie van zwarte mensen in
de democratie het doel, al kwamen er ook steeds meer sociale kwesties op de voorgrond
tijdens die periode. Wat eigen was aan de eerste twee Reconstructies was dat ze zich nog
volledig binnen het kader bevonden van de constitutie en in essentie een uitbreiding van
bestaande rechten eisten. Volgens Kelley gaat de huidige generatie die van activisten, die deel
uitmaakt van de Derde Reconstructie, veel verder. Het hele systeem wordt nu in vraag
getrokken. Abolationisme is nu mainstream geworden. Het gaat niet om een betere politie of
betere gevangenissen, maar om de afschaffing van de politie en gevangenissen.
Eén van de meest aangehaalde slogans tijdens de recente protesten is inderdaad ‘defund the
police’. Wat niet zo lang geleden een radicale eis was die zich in de marge van het politieke
spectrum bevond, situeert zich nu pal in het centrum van de politiek. Een andere eis die
tegenwoordig vaak gehoord wordt is ‘cancel rent’: de eis dat er niet langer huur kan gevraagd
worden in de context van een wild om zich heen grijpende pandemie en recessie. Of,
positiever geformuleerd: het idee dat een dak boven het hoofd een basisrecht is. Volgens
Akbar hebben beide eisen echter een zelfde kern. Uiteindelijk gaat het om privaat eigendom,
en privaat eigendom kan op zijn beurt niet los gezien worden van het lot van zwarte mensen in
de VS: “Privaat eigendom vormt de basis voor ons wettelijk regime. Het is een settler regime,
een kapitalistische regime, een raciaal regime.”
Overwinningen
Wat opvallend is aan deze opstand, is dat hij in ijltempo vruchten aan het afwerpen is. Niet
alleen worden radicale eisen genormaliseerd, er ontstaat ook een bereidheid om ze
daadwerkelijk in te willigen. Steeds meer Amerikaanse steden maken er bijvoorbeeld werk van
om het budget voor de politiediensten ernstig te gaan inperken. Seattle, waar manifestanten
meer dan een maand lang een deel van het centrum bezet hielden en het omdoopten tot
‘autonome zone’, is van plan om het budget van de politie te halveren. Dat komt neer op een
reductie van 76 miljoen dollar. Dat geld zou dan geïnvesteerd worden in de ‘communities’. En
dat is slechts één van de vele voorbeelden.
In Minneapolis, de stad waar de opstand begon, stemde de gemeenteraad unaniem voor het
ontbinden van de bestaande politiekrachten. Verschillende scholen en universiteiten hebben
tijdens de voorbije weken hun samenwerking met politiedepartementen opgezegd; in alle
scholen van San Fransisco bijvoorbeeld is de politie voortaan niet meer welkom. In New York
vloeit er voortaan 1 miljard minder naar de politie.
Ook al gaat het ogenschijnlijk om lokale en misschien zelfs niet zo’n grote overwinningen, ze
zijn wel illustratief voor een trendbreuk die verstrekkende gevolgen kan hebben. Voor het
eerst sinds decennia vloeit er voortaan minder geld naar ordediensten en is er een algemene
erkenning van het feit dat de politie teveel macht heeft. Die enorme switch werd na enkele
weken van straatprotest bewerkstelligd, en dat op zich is spectaculair.
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Yanis Varoufakis over het kapitalisme na de pandemie: Europa, Libanon en het IMF
Dewereldmorgen 7 juli 2020
Yanis Varoufakis geeft in een interview met Léa El Azzi van Al Akhbar zijn kijk op de impact van
de pandemie op het kapitalisme. Hoe de landen die nu al in moeilijkheden zitten, zich moeten
losrukken uit de IMF-tentakels. En de uitdagingen en kansen die er liggen voor die andere
rechtvaardige samenleving.
De pandemie is niet de eerste crisis (als we dat kunnen zeggen) die het kapitalisme in de hele
wereld heeft getroffen. Wat is het verschil tussen deze en de vorige crisis?
Het ligt voor de hand dat Covid-19 het kapitalisme een externe schok toebracht, zoals een
aardbeving of een meteoor die zowel de productielijnen als de consumptie in één keer treft.
De financiële crash van 2008 daarentegen was bijvoorbeeld een interne schok die door het
systeem zelf werd veroorzaakt. De reden waarom de pandemie zo schadelijk zal blijken, komt
doordat het kapitalisme zich nooit heeft hersteld van de crash van 2008.
Destijds was het de financiële sector die in elkaar stortte en in brand vloog. Centrale banken
en regeringen hebben de financiële sector weer op gang gebracht met triljoenen dollars aan
nieuw geld. Deze liquiditeit veranderde echter niet in daadwerkelijke investeringen in de reële
economie. Terwijl de banken zich herstelden en de oligarchie zich met opgewaardeerde activa
bevond, werd de meerderheid van onze bevolking geconfronteerd met harde bezuinigingen.
Dit stimuleerde de ontkoppeling van beschikbare liquiditeit en investeringen in degelijke jobs
en de daarmee samenhangende breuk tussen de wereld van het geld (die het goed deed) en
de wereld van de reële economie (die het slecht deed). De aandelen van het bedrijf stonden
hoog, maar de winsten waren laag.
Dus, toen Covid-19 op het toneel verscheen, gedroeg het zich als een speld die een gigantische
luchtbel deed barsten. Als er geen serieuze overheidsinvesteringen gebeuren, zal deze zeepbel
niet hersteld geraken, ook al blijven de Centrale Banken geld in de financiële markten pompen.
Waarom wordt het kapitalisme geconfronteerd met zoveel problemen en uitdagingen,
ondanks de afwezigheid van ideologische concurrenten?
Omdat het kapitalisme heel goed is in het produceren van technologieën die zichzelf
ondermijnen. Het werkingsproces hiervan is fascinerend: In de echte economie zorgen de
nieuwe machines ervoor dat de jobinhoud per productie-eenheid afneemt. De nieuwe banen
die gecreëerd worden zijn vooral in de lagere echelons. Dit betekent dat machines een steeds
grotere rol spelen in het produceren van geweldige nieuwe producten die de machines zelf
nooit zullen gebruiken en die de mensen zich alsmaar minder kunnen veroorloven.
Ondertussen creëren financiers in de financiële wereld voortdurend nieuwe vormen van
schuld vermomd als privé-geld. De ophoping hiervan leidt uiteindelijk tot een crash door
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opeenvolgende faillissementen. De combinatie van deze dynamiek, in de echte wereld en in de
geldwereld, creëert onverbiddelijk de ene crisis na de andere.
Waarom ging het economische succes door de jaren heen niet gepaard met verbeteringen in
het leven van de mensen? Is dat nu één van de problemen van het kapitalisme?
Verdedigers van het kapitalisme betwisten dit. Zij zwaaien met statistieken die een gestage
stijging van de gemiddelde levensstandaard in de afgelopen honderdvijftig jaar laten zien. En
presenteren dit als bewijs dat het kapitalisme goed is geweest voor de mensheid. Hoewel het
waar is dat de gemiddelde reële inkomens zijn gestegen, vooral in China en andere
ontwikkelingslanden, is het helemaal niet duidelijk dat dit een overwinning is geweest voor het
kapitalisme of voor de mensheid.
Neem bijvoorbeeld China. Het land is weliswaar afhankelijk van de markt en van
privébedrijven, maar het zou nooit zo gegroeid zijn zonder de interventie van de regering om
de investeringen te sturen en de inkomensverdeling te reguleren op een manier die het
kapitalisme nooit had kunnen realiseren. Met andere woorden het was niet mogelijk geweest
zonder de communistische partij en haar structuren.
Bovendien negeren de verdedigers van het kapitalisme het simpele feit dat een stijging van de
inkomens niet noodzakelijkerwijs een stijging van de levenskwaliteit betekent. Om een
extreem, maar niet misleidend voorbeeld te geven van de Australische Aboriginals. Voordat de
Europeanen in Australië aankwamen, hadden ze geen inkomen. Maar ze hadden een rijk en
bevredigend leven. Vandaag de dag ontvangt de meerderheid een uitkering van de overheid,
maar ze leiden een miserabel leven. Is dit vooruitgang?
Zal Covid- 19 het kapitalisme ten val brengen? Of denkt u dat het slechts een interne strijd is
binnenin en dat het kapitalisme opnieuw zal zegevieren?
De dood van het kapitalisme is zo vaak aangekondigd dat het onverstandig is om dat nog eens
te doen. Wat ik kan zeggen is, ten eerste, dat Covid-19 heeft toegeslagen op een bijzonder
kwetsbaar moment voor het kapitalisme (en daarom is al de speculatie over een snel herstel
niet verstandig) en ten tweede, hoe deze crisis de mensheid beïnvloedt, zal afhangen van wat
we doen en hoe we reageren. Niets staat vast.
Als we een ander regime gaan instellen, wat zal dat dan zijn? En denkt u dat China en Cuba
een voordeel kunnen hebben na hun rol in de strijd tegen het virus en hun hulp aan andere
landen? – Miatta Fahnbullah schreef in ‘Foreign Affairs’ dat er “een nieuw economisch
model” nodig is, een model dat de traditionele socialistische idealen afstemt op de
hedendaagse realiteit”, bent u het daarmee eens?
Ja, natuurlijk. Sterke publieke gezondheidssystemen hebben bewezen dat ze veel beter en
veerkrachtiger zijn dan privé systemen. De afhankelijkheid van het kapitalistische ‘just-intime’-bevoorradingsystemen die door geen enkele publieke instantie kan gepland of gestuurd
worden, bewijst nu zijn kwetsbaarheid. Hoe hadden we de productie en distributie anders
kunnen organiseren? Hoe zou het postkapitalisme eruit kunnen zien? Ik worstel al heel lang
met deze vragen. In september komt mijn nieuwe boek uit waarin ik mijn antwoorden geef op
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deze vragen, voor wat ze waard zijn. Het heeft als titel: Een ander NU: Verzendingen uit een
alternatief heden.
U zei dat “we ons moeten verenigen met progressieven wereldwijd in een gezamenlijke strijd
voor meer rechtvaardigheid, anders zullen we ten prooi vallen aan de krachten van het
nationalisme en het vrijemarkt fundamentalisme”. Hoe zou het verenigen van progressieven
op enige wijze kunnen helpen? En wat is uw plan naast de website?
Laat ik u een eenvoudig voorbeeld geven: Tijdens elke recente crisis hebben bankiers zich
verenigd en regeringen gedwongen het socialisme toe te passen, voor hen! De prijs was
bezuiniging en ontbering voor bijna iedereen. Dit leidde tot ontevredenheid. Ontevredenheid
is een kweekvijver voor fascisme, xenofobie, racisme en ultranationalisme. De
vertegenwoordigers van dit misantropische type politiek verenigen zich over de grenzen heen
(kijk naar de liefde tussen Trump, Bolsonaro, Modi, Le Pen, Salvini etc.). Wordt het ook geen
tijd voor progressieven om zich te verenigen in het belang van de meerderheid in elk land en
op elk continent?
Dit is waar onze Progressieve Internationale over gaat. Hoe organiseren we dit, naast een
website? Op twee manieren. Ten eerste door een globaal plan op te stellen voor gedeelde,
groene welvaart. (We moeten antwoorden kunnen geven op vragen als “Hoeveel moeten we
uitgeven aan de bestrijding van de klimaatverandering? Waar komt het geld vandaan? Hoe
zullen we de rijkdom herverdelen van een smalle naar een bredere groep van de samenleving
en van het Noorden naar het Zuiden?) Ten tweede door het organiseren van wereldwijde
acties ter ondersteuning van lokale doelen (bijvoorbeeld een wereldwijde campagne ter
ondersteuning van enkele stakende vrouwelijke werknemers in bijvoorbeeld India). Om deze
enorm harde, maar essentiële taken te volbrengen heeft de Progressieve International een
Raad samengesteld, bestaande uit belangrijke activisten uit de hele wereld, en een Kabinet,
bestaande uit een paar toegewijde organisatoren die dagelijks aan onze campagnes werken.
Onze volgende bijeenkomst vindt plaats op 18 september in IJsland, met ondersteuning van
Katrin Jacobsdottir, de eerste minister van het land.
Wat moet de rol van de staat in dit alles zijn, vooral na de Covid-19 en de critici van het
kapitalisme en de privé sectoren die niet in staat waren om de crisis het hoofd te bieden?
De rol van de staat is cruciaal. Zelfs politici die zich laten inspireren door het libertarisme van
de minimale overheid hebben diezelfde overheid moeten aanspreken om in te grijpen en de
boel te redden. De vraag is niet of de staat een rol heeft. De vraag is: In wiens belang de staat
optreedt?
Deel 2: Europa na de pandemie. Hoe zal COVID-19 Europa veranderen?
Dit zal van Europa een nog meer gefragmenteerd, geïsoleerd en door nationalisme verkrampt
continent maken. Het historisch falen van Europa kwam in 2010, toen een crisis van de
financiële sector werd aangepakt alsof het een grote opportuniteit was om een socialistische
interventie voor de bankiers door te drukken en bezuinigingen voor al de anderen. Als gevolg
hiervan werden onze democratieën vergiftigd en de grote mogendheden begonnen elke
gevoel van unie uit elkaar te rukken. Covid-19 heeft deze krachten gewoon versterkt.
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Dit is geen “traditionele economische crisis” en het is zeer lang geleden dat de wereld nog iets
gelijkaardigs meemaakte, maar we stellen vast dat regeringen en naties “traditionele stappen”
nemen met het uitschrijven van nieuwe obligaties[1].
Jij bent het niet eens met deze werkwijze, maar waarom zouden Europese instellingen
moeten doorgaan met hun steun aan een falend financieel systeem door de schuldeisers te
redden? En wat zou er dan in de plaats moeten gedaan worden?
Dit gebeurt omdat ons politieke systeem, eigendom is van deze falende financiers. Het zijn zij
die jarenlang de politieke campagnes hebben gefinancierd. Het zijn zij die de regels van de
monetaire unie[2] hebben geschreven zowel in goede als in slechte tijden. En het zijn zij die de
macht hebben om de rest van de maatschappij hun wil op te leggen. Zodat wij allen hen
moeten vrij kopen uit de chaos die ze zelf gecreëerd hebben. Dit is een oligarchie par
excellence.
Waarom heb jij verklaard dat leningen het laatste zijn dat bedrijven in Duitsland, Italië,
Frankrijk en Griekenland nu nodig hebben? En welke impact heeft een lening voor hen?
Het is cruciaal dat we een bankroet nooit verwarren met een gebrek aan liquiditeit[3]. Als de
geschatte waarde van je toekomstige inkomen groter is dan je uitstaande schuld, ben je
solvabel. Maar je kan wel een gebrek aan beschikbaar cash geld hebben. In dat geval is een
lening zowel zinvol als nuttig. Daarentegen, wanneer je schuld groter is dan je toekomstig
geschat inkomen, dan kan geen enkele lening je helpen – het enige wat dan gebeurt is de
vergroting van je schuld waarbij je nog dieper wegzakt in je bankroet. Het is in die zin dat ik zei
dat bedrijven nu niet zozeer leningen nodig hebben. Wat ze nodig hebben, is een injectie van
baar geld, een herstructurering van de schuld – onder voorwaarden die door de maatschappij
worden opgelegd (bijvoorbeeld, hoe ze hun werknemers moeten behandelen, het leefmilieu,
de consumenten etc.).
Kunnen de Europese instellingen de regeringen rechtstreeks financieren?
De Europese Centrale Bank kan dat niet door strenge beperkingen in zijn charter. Maar er zijn
ontelbare manieren waarop het deficit van lidstaten onderling kan verdeeld worden, de eerste
stap naar een echte unie.
We hebben het voortdurend over de Europese economieën en markten, wat met de burgers,
wat met de sociale impact van de pandemie?
Ik heb het altijd over niets anders dan onze voornaamste taak, die er in bestaat het menselijk
leed te minimaliseren en de gedeelde, echte, groene welvaart te maximaliseren. Als ik me laat
verleiden tot een discussie over de banken, obligaties en fiscaal beleid, dan is dat omdat dit de
middelen zijn waarmee een handvol mensen het leven van zovelen vernietigen.

Yanis Varoufakis: Interview with Léa El Azzi on Capitalism After the Pandemic, Europe, Greece,
Lebanon & the IMF verscheen op de website Naked Capitalism op 30 juni 2020. Vertaling door
Keltoum Belorf en Lode Vanoost.
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Leopold II en uw telefoon
Knack 08 juli 2020
JONATHAN HOLSLAG is hoogleraar internationale betrekkingen aan de VUB
Misschien is het wat tegendraads, maar ik kan me moeilijk verzoenen met het gejubel over de
zogenoemde nieuwe dekolonisatie, nu her en der een beeld van Leopold II verdwijnt en onze
vorst zijn spijt voor de gruwel onder zijn betovergrootoom heeft uitgedrukt. Racisme en
koloniaal paternalisme zijn verwerpelijk, maar halfslachtige schroom is dat ook. Wat
betekenen excuses voor het koloniale verleden in Congo als je een nieuwe fase van uitbuiting
gedoogt en er zelfs aan meewerkt?
Een van de vergoelijkingen van kolonialen in Congo was dat zij niet op de hoogte waren van de
gruwel. Laat ik opnieuw benadrukken: die gruwel was schokkend en wijdverbreid. Voor wie
daaraan twijfelt, is er de foto van Nsala, een Congolese vader die op de patio van een koloniaal
pand staart naar de pas afgehakte ledematen van zijn kind. Maar net zoals kolonialen zich
verborgen achter onwetendheid, wassen zij die zich vandaag sterk maken voor dekolonisatie
wel erg gemakkelijk hun handen in onschuld.
Intussen is weer een nieuwe generatie Congolezen overgeleverd aan moderne slavernij.
Artisanale creuseurs graven met honderdduizenden, op gevaar van eigen leven, naar kobalt en
andere zeldzame grondstoffen. Duizenden liggen begraven in ingestorte schachten. Een kleine
groep wordt tot het werk gedwongen door bendes, de overgrote meerderheid door
waanzinnige armoede. Ik herinner me goed een getuigenis van een creuseur tijdens een van
mijn reizen naar Congo: ‘C’est cela ou c’est la mort.’ Of een bezoek aan een Aziatisch
mijnbouwbedrijfje in Katanga, waar de opzichtiger de bezwete lijven aanjoeg met een
onafgebroken ‘Plus vite!’
Ik ben er zeker van dat zowat iedereen die de voorbije maanden tegen Leopold II protesteerde
enkele grammen van het slavenpoeder in zijn telefoon heeft zitten. Om nog maar te zwijgen
over wat trotse Prius- of Tesla-eigenaars in de batterijen van hun voertuig hebben zitten. Is dat
overdreven gesteld? Als we vinden dat we penitentie verschuldigd zijn voor gruwel uit het
verleden, mogen we toch verwachten dat hedendaagse kritische burgers zich rekenschap
geven van hun daden?
De rapporten van ngo’s als Global Witness of International Crisis Group verschaffen ons alle
details. Wellicht is een doorsneeburger nu ook veel meer medeplichtig dan pakweg een
Belgische arbeider, keuterboer of winkelier uit de tijd van Leopold II, die met het ivoor en het
rubber uit Congo weinig te maken had. Gelukkig hebben we de Chinezen, die het vuile werk
opknappen. Jaarlijks halen zij 200.000 ton Congolees kobalt op. Om zich toegang tot die
mijnen te verschaffen, heeft China de Congolese overheid in een moeras van schulden
gepraat.
Op zijn minst zou wie de bustes van Leopold II bekladt óók moedig genoeg moeten zijn om op
zoek te gaan naar alternatieven voor het bloedpoeder in zijn elektronica. Gaan we de
Congolese mijnen zélf ethischer runnen? Wat doen we aan de oorlogseconomie die op gang
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wordt gehouden door de zucht naar grondstoffen? Volgens de International Crisis Group kost
die economie 1000 doden per dag! Sturen we militairen?
We kunnen nog een stap verder gaan in dit betoog. Wandel eens over de Waversesteenweg in
Matonge, de Congolese wijk in Brussel. Winkeltjes van Megamtex, M&G Outlet en Mopé
Textile: dat is geen fair trade. De historische verontwaardiging van de Congolese
gemeenschap, ik begrijp ze, maar in hun dagelijkse leven profiteert ook die gemeenschap van
de moderne slavernij in China en Bangladesh. Anders dan Leopold II? Ga dat maar eens
uitleggen aan een Oeigoer die in een heropvoedingskamp sportschoenen maakt of aan de
illegale Rohingya-slavin in een fabriek in Dhaka.
Verontwaardiging over de koloniale geschiedenis is flauw zolang we slavernij en uitbuiting
blijven sponsoren. Als we, ondanks de veel toegankelijkere informatie over wanpraktijken, die
schuldige onwetendheid aan de dag blijven leggen. Om nog maar te zwijgen over de politici uit
progressieve hoek die zich graag laten fotograferen tijdens demonstraties tegen Leopold II,
maar niet de minste visie, moed en ambitie aan de dag leggen om het nieuwe kolonialisme aan
de kaak te stellen. Ik kan de uitleg al raden: ‘Niet mijn beleidsdomein.’ Gemakzuchtige morele
superioriteitswaan is het. Een wijs man verwoordde het ooit zo: ‘Niets in de wereld is
gevaarlijker dan gewetensvolle domheid.’

‘Als er op grotere schaal moet worden nagedacht, dan gaan bij N-VA de hakken in de droge
Vlaamse grond'

Dirk Draulans Redacteur bij Knack
Bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans maakt zich grote zorgen over de weerstand van de
N-VA tegen broodnodige maatschappelijke hervormingen.
Knack digitaal 10 april 2020
Het stond in de sterren geschreven (en ook al eens in Knack): Vlaams minister van onder meer
Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zou inzake natuur en vooral milieu een tweesporenbeleid
voeren. Alles wat louter Vlaams is, zal goed zijn. Daar zal ze zich mee profileren. De Vlaamse
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wolf beter beschermd door de jacht in wolvengebied te verbieden? Check! Groot applaus!
Meer Vlaams bos? Check! Proficiat! Extra steun voor de vereniging Natuurpunt? Check! Doe zo
voort!
Natuurpunt is bij uitstek een vereniging die zelden verder kijkt dan het Vlaamse landschap.
Haar bestuurders maken zich niet gemakkelijk druk over grootschaliger
milieubeslommeringen. Dat lijkt wel het DNA van de N-VA. Het is niet te verwonderen dat
nogal wat Natuurpunters de weg naar de partij en het kabinet van Demir vonden.
Maar o wee als er op grotere schaal moet worden nagedacht. Dan gaan de hakken in het zand.
Dan vallen de maskers af, om het eens met een in deze coronatijden voor de hand liggende
analogie te zeggen. De N-VA ligt Europees op meerdere vlakken dwars, maar zeker inzake de
klimaatproblematiek. De ambitieuze Green Deal die Europa voorstelt om een efficiënte strijd
tegen de klimaatopwarming te voeren, kan niet op de steun rekenen van het op Europese
schaal piepkleine Vlaamse partijtje.
ls er op grotere schaal moet worden nagedacht, dan gaan bij N-VA de hakken in de droge
Vlaamse grond.
Denemarken deed deze week een zeer realistisch voorstel om de relance van de economie na
de coronacrisis te koppelen aan de Green Deal. Dat getuigt van meer dan gezond verstand, het
getuigt van visie. Het is duidelijk dat er een momentum komt om onze maatschappij grondig te
herdenken, onder meer door een transitie in te zetten naar een duurzamer economie,
waardoor niet alleen de klimaatopwarming kan worden gecounterd, maar tevens de kans op
nieuwe pandemieën wordt beperkt.
Het is evident dat coronavirussen van andere dieren naar de mens kunnen overspringen,
omdat wij steeds dieper in hun leefmilieu doordringen en daar steeds lelijker in huis houden.
Griepvirussen kunnen in intensieve kippen- en veehouderijen waar dieren biologisch
onverantwoord dicht op elkaar geperst zitten, naar hartenlust experimenteren met nieuwe
stammen waartegen mensen al dan niet bestand zijn. De globalisering doet de rest: iedereen
kan getroffen worden.
Maar nee, Demir verzet zich namens Vlaanderen als enige van de gecontacteerde landen
tegen het ondertekenen van de Deense brief, waardoor België zich moest onthouden. Ze
poneert dat er niets beslist kan worden voor duidelijk is hoeveel de coronacrisis gaat kosten.
Dat heet verbloemend 'ecorealisme': je investeert pas in maatregelen als je weet wat het gaat
kosten. In de praktijk komt het er meestal op neer dat je zo weinig mogelijk doet. Het
Vlaanderen van Demir haalt zelfs de niet eens overdreven Europese afspraken inzake
klimaatdoelstellingen tegen 2030 niet.
Ecorealisme zal ongetwijfeld gespeeld hebben in het wereldwijd afschaffen van teams die
moesten speuren naar mogelijke pandemieën, in het niet langer subsidiëren van de
ontwikkeling van vaccins tegen coronavirussen, in het vernietigen van strategische stocks van
mondmaskers voor het beschermen van mensen die vechten tegen een pandemie.
Ecorealisme heeft niet voorkomen dat er dit jaar in Australië bosbranden van nooit eerder
geziene omvang woedden, of dat Afrikaanse sprinkhanenplagen groter zijn dan ooit tevoren.
De economische en maatschappelijke kosten die daarmee gepaard gaan, zijn gigantisch.
Het zal afwachten worden hoe de ecorealisten zullen reageren als er deze zomer weer een
watertekort dreigt, want ondanks de vele regen van de voorbije maanden zijn onze Vlaamse
bodems nu al kurkdroog. Het is zomer in het begin van de lente, en de boeren zijn al massaal
water op hun akkers aan het sproeien. Als dat maar goed afloopt in de echte zomer. Wat
zullen de ecorealisten als argument gebruiken om te zeggen dat het niet hun schuld is als er
geen water meer uit de kraan komt? Dat Europa te weinig rekening houdt met de specifieke
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Vlaamse situatie? Hallo? Vlaanderen is geen geïsoleerd deeltje van de wereld, hoe graag de NVA'ers dat ook zouden willen, integendeel, wij hebben een deel van de rest van de wereld
nodig voor onze basisbehoeften.
Ecorealisme is je kop in de droge Vlaamse grond steken om toch maar niet te moeten zien
waar de echte problemen liggen. Demir en de haren moeten eens goed kijken naar hoe andere
politici vandaag, zowel op Vlaams als federaal niveau, worstelen om het hoofd boven water te
houden in een crisis die ze niet zagen aankomen, hoewel ze die hadden kunnen voorzien, want
het stond in de sterren geschreven dat we in onze geglobaliseerde en sterk mismeesterde
wereld pandemieën over ons heen zouden krijgen.
Het getuigt van politiek inzicht, van een visie die veel verder reikt dan de Vlaamse canon, om
de relance van de economie te koppelen aan een duurzame hertekening van het
maatschappelijk bestel.
De klimaatopwarming is een feit, wat brulboeien in de marge van de N-VA daar ook over
mogen beweren. Het is nú het moment om in te grijpen, want als we daarmee wachten tot het
te laat is, zullen de economische gevolgen onoverzichtelijk groot zijn. Dan zal het afwikkelen
van de huidige economische crisis klein bier blijken te zijn geweest. De kostprijs zal dan zo
hoog zijn dat we bijna onvermijdbaar in een economische depressie belanden. Die te
vermijden was geweest als iedereen in de wereld tijdig zijn schouders onder een grootschalig
transitieproject had gezet. Want in tegenstelling tot de coronacrisis weten we wat er op ons
afkomt. Als we het willen zien tenminste.
We hebben er dus alle belang bij dat we nu het momentum grijpen, om te vermijden dat we
weer op het pad van business as usual terecht zullen komen, met zijn massale verbranding van
fossiele brandstoffen, ongecontesteerd, want de economie zal lang naar adem happen om van
de coronaschok te bekomen. Daarom getuigt het van politiek inzicht, van een visie die veel
verder reikt dan de Vlaamse canon, om de relance van de economie te koppelen aan een
duurzame hertekening van het maatschappelijk bestel.
Anders dreigen we twee keer te moeten betalen: een eerste keer om de economie uit de
lappenmand te halen en een tweede keer om die economie om te tunen naar iets
toekomstgerichts. We kunnen nu in één beweging verschillende problemen oplossen: een
probleem uit het verleden (de coronacrisis) en meerdere problemen voor de toekomst
(nieuwe viruspandemieën en de verwoestende gevolgen van een ongecontroleerde
klimaatopwarming).
Hopelijk denken ze daar op het kabinet van Zuhal Demir eens grondig over na. Het lijkt er toch
op dat daar bekwame mensen zitten die hun wereld kennen. Tenzij die wereld niet verder
reikt dan de grenzen van dat op wereldschaal onbenullige Vlaanderen. Dan zitten we met een
fundamenteel probleem.
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Helenka Spanjer
Hoe regering, kerk en sommige media in Polen homofobie structureel aanmoedigen
(De Wereld Morgen 31 augustus 2019)
De politie laat geen meter ruimte tussen zich in vallen. Tegenstanders van LGBT-rechten
geraken er niet door. Deelnemers aan de mars voor gelijkheid in het Poolse stadje Płock op
zaterdag 10 augustus kunnen van begin tot eind redelijk veilig en zonder kleerscheuren
meestappen. Wel vergezeld met honderden middelvingers en beledigende toewensingen
vanaf de kant van de weg. Heftig, denk je? Velen zijn opgelucht dat het niet zo verlopen is als
bij de mars voor gelijkheid in de Poolse stad Białystok zo’n 3 weken eerder.
“Handen af van onze kinderen”. Na het geweld tegen de pride in Białystok op 20 juli hebben
ouders van LGBT-kinderen de beweging Regenboog Ouders opgericht en in Płock stapten ze
voor het eerst mee, helemaal vooraan met een grote spandoek met deze tekst erop. Sinds 20
juli gingen verschillende video’s de wereld rond waarop te zien is hoe homofoben voor, tijdens
en na de mars in Białystok deelnemers keihard schoppen en slaan. Ook jonge tieners, en zelfs
een meisje in een rolstoel waren slachtoffer van het geweld.
Deze beelden confronteerden veel mensen voor het eerst met wat voor haat LGBTQIA-mensen
dagelijks in Polen te maken hebben. Hoewel de regeringspartij PiS (Recht en
Rechtvaardigheid), de kerk en sommige media al lange tijd homofobie openlijk aanmoedigen.
En dan te bedenken dat nog geen anderhalve maand voor Białystok de N-VA besloot dat zijn
drie europarlementsleden voor de komende vijf jaar bij de ECR-fractie blijven in het Europees
Parlement. Dat is dus de fractie waarin ook PiS zit.
Rotte eieren, volle pampers en Wees Gegroetjes
Stenen, voetzoekers, rookbommetjes, flesjes, rotte eieren, volle pampers en een stortvloed
aan vernederende scheldwoorden en beledigingen kregen de deelnemers aan de mars voor
gelijkheid op 20 juli in Białystok over zich heen. ‘F*ck off’, ‘F*gs out’, ‘F*ck arse f*ggots’, ‘F*ck
off, out of it!’ en overal middelvingers.
Pride-vlaggen zijn in brand gestoken. Spandoeken verscheurd. Een man zwaait met een
fietstrapper, pedał in het Pools, wat ook een scheldwoord voor ‘homo’ is. Zo nu en dan
passeert een camionette waaruit door een megafoon wordt geroepen dat homoseksuele
mannen en lesbische vrouwen kinderen verkrachten. Sommigen dragen T-shirts met daarop
teksten als ‘Leger van God’ en ‘Ik schaam me niet voor Jezus’. Een meisje van ongeveer 15 jaar
kijkt boos naar de mars en beweegt langzaam haar vinger langs haar keel. Een vrouw toont
haar 3-jarig kind hoe je met beide handen een middelvinger opsteekt, terwijl zij roept: ‘Zo doe
je dat!’ en ‘F*ck-off-f*g-gots!’. Tegelijkertijd houden ze rozenkransen, kruisen en iconen van
Jezus in de lucht en zweren ze als rooms-katholieken trouw aan God en het vaderland, terwijl
ze het Onze Vader en Wees Gegroetjes bidden.
Onder de mensen die op deze wijze proberen de eerste mars voor gelijkheid in Białystok te
saboteren, is een grote groep voetbalhooligans. Vanuit het hele land hebben ze zich
verzameld. Vooral mannen, oud en jong, sommigen in neo-fascistische outfits, anderen zoals
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een typische oom of grootvader. Maar met de hooligans doen dus ook vele ‘gewone’ inwoners
van de stad – mannen, vrouwen, ouderen, jongeren en ouders met kinderen – mee.
Even ‘gewone’ mensen, van wie ook velen zich als gelovig beschouwen, stappen mee in de
mars voor gelijkheid. Jongeren, ouderen, mensen met kinderen, mensen met een rollator.
Velen zijn er met hun partner. En ook vele heteroseksuele mensen stappen mee. Voor
vrienden, familieleden of uit humane overwegingen. Om aan de kant van de onderdrukten te
staan en niet die van de onderdrukkers. ABBA-muziek vanuit een Pride-camionette overstemt
de haatboodschap van de eerder genoemde camionette. En deelnemers scanderen door de
beledigingen heen hun eisen voor gelijke rechten.
Op hetzelfde moment is er elders in de stad Bialystok een familiepicknick. Klinkt gezellig, maar
dit moet een ‘LGBT’-vrije zone voorstellen, georganiseerd door PiS-politicus Artur Kosicki,
voorzitter van het uitvoerend college van de provincie Podlasie, waarvan Białystok deel
uitmaakt. Het is er druk. Terwijl hun kinderen zich vermaken op de springkastelen willen
gezinnen vanaf hier tonen dat ze tegen gelijke rechten voor seksuele minderheden zijn.
Polen is een van de weinige EU-landen dat geen homohuwelijk kent, net zo min als een
geregistreerd partnerschap voor stellen van hetzelfde geslacht. Kinderen adopteren of die van
een partner erkennen is voor hen dan ook onmogelijk. En als transpersoon kan je bijvoorbeeld
je voornaam niet veranderen.
Dat moet veranderen vinden vele mensen. En daarom vinden deze zomer marsen voor
gelijkheid niet alleen plaats in de meer progressieve steden die er al mee bekend zijn, maar
zijn ze voor het eerst ook georganiseerd in meer conservatieve provinciesteden, waaronder
Płock en Białystok.
Alleen is in Białystok het cordon gevormd door de politie, in tegenstelling tot in Płock, iets
minder strak. Zo nu en dan ontstaan er gaten waar tegenstanders zich weten door te wringen
en de kans krijgen om aan deelnemers rake klappen te verkopen. Bij de kathedraal wachten
honderden mensen de mars op met een meterslange spandoek waarop staat: ‘Gezin = jongen
+ meisje’. Deelnemers zouden hier speeches houden, maar sommigen durven niet meer.
De mars voor gelijkheid arriveert bij de kathedraal in Białystok. Bron: Screenshot TVN24
Na afloop van de mars gaan de regenboogbrillen en -accessoires af, glitter wordt van de
gezichten weggeveegd, vlaggen worden opgevouwen en verdwijnen samen met de
regenboog-outfits in tassen en rugzakken. Deze maatregelen zijn nodig om veilig thuis te
komen en verder te kunnen met hun leven in de stad. Maar alsnog worden ook na afloop
talloze mensen op straat fysiek aangevallen.
Direct na de aanval op de mars werden 25 mensen opgepakt. Een week later heeft de politie
de identiteit vastgesteld van meer dan 100 mensen die ervan worden verdacht tijdens de mars
strafbare feiten te hebben gepleegd, waaronder het slaan van deelnemers.
‘Mars voor gelijke rechten komt van andere cultuur’
Wie zijn deze mensen? Op het forum van de voetbalclub Jagiellonia Białystok hadden
voetbalsupporters aangekondigd de mars te blokkeren. Maar de hooligans waren niet alleen
en handelden niet zonder aanmoediging.
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Begin juli bracht aartsbisschop Tadeusz Wojda vanuit de kathedraal in Białystok de boodschap
dat ze niet akkoord kunnen gaan met de mars. Oftewel: vrije inwoners van Polen kunnen ze
niet toestaan om hun grondrecht uit te voeren. Op de dag van de mars wees hij er nog eens op
dat deze van een andere cultuur afkomstig is, van buiten de provincie, die religie uitlacht en
christelijke waarden belachelijk maakt.
Wojda hoefde niemand persoonlijk aan te vallen. Dat deden hooligans en nationalistische
extremisten voor hem. Na afloop bedankten kerkleiders deze zelfde mensen voor hun
patriottische houding en verdediging van de katholieke waarden.
Twee dagen na de mars veroordeelde aartsbisschop Wojda dan toch het geweld als strijdig
met de houding van een christen. Maar in zijn boodschap ging hij vervolgens snel over tot een
oproep aan mensen om te bidden voor het “gezin” en “zijn interne puurheid”. Ook de
woordvoerder van het Poolse bisdom drukte in een verklaring zijn “expliciete afkeuring voor
agressie” uit, maar voegde daaraan toe dat “homoseksualiteit een doodzonde is”.
‘Poolse kerk keurt voor ‘t eerst agressie tegen LGBT+ af’
De organisatie Geloof en Regenboog, voor gelovige LGBT-mensen, vat deze verklaring alsnog
deels positief op omdat het voor het eerst in de geschiedenis is dat iemand van de Poolse kerk
agressie tegen homoseksualiteit afkeurt. Maar de opmerking over ‘doodzonde’ kunnen
mensen toch weer begrijpen als toestemming voor wangedrag. En uiteraard ontbreekt de
erkenning van eigen schuld in dit hele gebeuren.
“Het is onmogelijk om de verantwoordelijkheid van de katholieke kerk te ontkennen voor het
geweld in Bialystok. De invloed van aartsbisschop Wojda en andere katholieke kerkleiders is
enorm in de regio. Hun aandeel is erg belangrijk”, aldus Geloof en Regenboog.
De publieke omroep TVP, in handen van de regering, beschermt de kerk door op het journaal
Wiadomości enkel te spreken over ‘hooligans’ als daders van de agressieve aanvallen op de
mars in Białystok. Door dit woordgebruik klinkt het alsof er geen ideologische motivatie achter
zit, aangezien ‘hooligans’ veelal worden gezien als mensen die van welke gelegenheid dan ook
gebruik maken om agressie te uiten. Zo lijkt het alsof er geen sprake zou zijn van homofobie en
rechtse sympathieën onder voetbalsupporters om zich te mobiliseren en aan te vallen.
De publieke omroep legde ook de nadruk op het feit dat het bisdom het geweld veroordeeld
had en negeerde op deze manier de beschuldigingen aan de kerk van homofobe uitspraken en
aanmoediging van agressie. Andere pro-regeringsmedia zoals wPolityce brachten het nieuws
zo alsof de agressie tijdens de mars in Białystok van beide kanten kwam.
Stickers voor lezers om buurt ‘LGBT-vrij’ te verklaren
“Dit was niet zomaar geweld, maar concreet geweld, genaamd: homofobie”, benadrukt een
activist op een mars tegen geweld een week na de gewelddadige aanvallen in Białystok. Polen
is nooit een open, tolerant en solidair land geweest als het gaat om LGBTQIA-rechten. En
extreemrechtse hooligans zijn aanwezig in de Poolse straten sinds begin jaren 90. Wat is
veranderd, is dat in de afgelopen jaren de overheid zelf regelmatig statements maakt die de
gemiddelde God-vrezende hooligan zou doen blozen. De regeringspartij PiS komt er openlijk
voor uit tegen homoseksualiteit te zijn.
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Homofobie is er altijd geweest in de openbare ruimte in Polen, maar nog nooit zo veel en in
zo’n onverbloemde versie. De meeste homofobe uitspraken heeft PiS dít jaar gedaan. Een
verklaring hiervoor is dat de regeringspartij deze minderheidsgroep als zondebok heeft
gekozen om haar campagne op te baseren voor de parlementsverkiezingen die deze herfst
plaatsvinden. Met als gevolg meer openlijk agressief gedrag tegen LGBTQIA-mensen, aanvallen
op marsen voor gelijkheid en de invoering van ‘LGBT-vrije zones’. Tientallen lokale overheden
claimen ‘LGBT-ideologievrij’ te zijn.
Weekblad Gazeta Polska begon zelfs in de week na Białystok stickers met de tekst ‘LGBT-vrije
zone’ erop uit te delen aan de lezers. Twitter ontplofte toen met de trending hashtag
#jestemLGBT, wat ‘ik ben LGBT’ betekent. Tienduizenden mensen lieten aan de buitenwereld
weten dat ze homoseksueel zijn of solidair met iedereen die niet heteronormatief is en
daardoor onderdrukt wordt. Nog nooit eerder in Polen is dit zo massaal zo openlijk gebeurd.
Verschillende boekhandels, waaronder de landelijke keten Empik, weigerden de homofobe
editie in de winkel te verkopen. Een rechtbank heeft geoordeeld dat het weekblad de stickers
niet mag verspreiden. Gazeta Polska veranderde daarop de tekst naar ‘LGBT-ideologievrije
zone’ en verspreidde de stickers alsnog.
Wat die ‘LGBT-ideologie’ dan zou zijn? Homofoben gebruiken die term om te doen lijken alsof
homoseksueel zijn een keuze is. Alsof het een soort lobbybeweging is die onder het mom van
tolerantie zijn eigen agenda doordrukt gericht op kinderen. Doelbewust wordt
homoseksualiteit hier gelinkt aan pedofilie.
Regeringscampagne
De gewelddadige gebeurtenissen in Białystok waren aangemoedigd door een haatcampagne
van politici, kerk, media en burgers tegen LGBT+. Niet elke haatuitspraak leidt tot geweld,
maar iedere gewelddadige aanval is wel veroorzaakt door haatuitingen, stigmatisering en
dehumanisering van bepaalde mensen.
Lokale PiS-politici – zoals ook Kosicki die de familiepicknick had georganiseerd – namen deel
aan de tegendemonstratie bij de kathedraal in Białystok, waarmee geprobeerd werd de route
van de mars voor gelijkheid te blokkeren. Provincieraadslid Sebastian Lukaszewicz tweette
later die avond: “We hebben de kathedraal beschermd. Grote dank aan de inwoners van
Białystok die verbonden zijn aan traditionele waarden.” Een dag later had deze tweet 2.000
likes.
De brutale aanval op de mars voor gelijkheid in Białystok vond plaats tijdens de
regeringscampagne om het homofobe gevoel en de angst voor de zogenaamde ‘LGBTideologie’ op te voeren. In aanloop van de verkiezingen in 2015 in Polen portretteerde de
huidige regeringspartij PiS moslimmigranten als de grote bestaansbedreiging van het land. Nu
met nieuwe parlementsverkiezingen in aantocht in de herfst, worden LGBTQIA-rechten
gebracht als de nieuwe bedreiging.
“Deze ideologieën zijn geïmporteerd. Dit zijn geen interne Poolse mechanismen”, claimde PiSleider Jarosław Kaczynski tijdens een partijbijeenkomst in aanloop van de recente EUverkiezingen. “Ze zijn een bedreiging voor de Poolse identiteit, het land en zijn bestaan”, aldus
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de leider van de regeringspartij. Hij benadrukte ook dat Polen niet onder de ‘regenboogdruk
van de EU zou buigen: “Ik verzeker jullie dat zolang wij regeren, er geen homoseksueel
huwelijk komt.” Eind 2018 zei president Andrzej Duda (PiS) al publiekelijk dat hij een verbod
tegen homopropaganda zou tekenen als het bestond.
De homofobe retoriek die PiS propageert is vergelijkbaar met hun rechtse verhaal over
vluchtelingen tijdens de vorige verkiezingen in 2015. Dat speelde zich af op vier assen: angst,
geld, identiteit en soevereiniteit. Vluchtelingen zouden een bedreiging vormen voor de
veiligheid in het land, toelating van slechts honderden mensen zou een golf van terreurdaden
en verkrachtingen brengen. Geld kon beter geïnvesteerd worden in dringende sociale
problemen in het land zelf in plaats van in hulp aan vluchtelingen. Het zou ook een culturele
bedreiging voor het katholieke Polen betekenen. En het zou aantonen hoe de EU zich
‘buitensporig’ inmengt in de interne aangelegenheden van staten.
Dezelfde argumenten komen nu terug, je hoeft ‘vluchtelingen’ maar te vervangen voor
‘LGBTQIA-mensen’. En net als in 2015 heeft PiS ook nu een grote voorsprong in de peilingen.
De sterkste kaart die PiS nu gebruikt, is angst voor de veiligheid van kinderen. Er circuleren al
valse accounts rond op internet die zich voordoen als kleuterscholen die open staan voor
LGBT+ waar kinderen tijdens de les grappen zouden leren ‘om hun eigen lichaam te leren
kennen’.
Overigens stelde de minister van Onderwijs voor om voortaan marsen voor gelijkheid te
verbieden “ter bescherming van de deelnemers”. “Zulke marsen, opgeroepen door
gemeenschappen die proberen niet standaard seksueel gedrag door te drukken, wekken grote
weerstand op, niet alleen in deze regio, maar ook in andere delen van Polen. Daarom is het het
overwegen waard of in de toekomst zulke marsen georganiseerd moeten worden.” Met
andere woorden: legale marsen moeten niet doorgaan, omdat er groepen mensen zijn die de
deelnemers willen slaan. Zo zou je kunnen zeggen dat fietsen verboden moeten worden,
omdat er dieven zijn die ze stelen. Een groep leerkrachten is een petitie gestart voor ontslag
van de minister.
Mars voor gelijkheid vroeger ondenkbaar
Daartegenover staat dat een paar jaar geleden het voor velen nog ondenkbaar was dat een
event zoals een mars voor gelijkheid zou kunnen plaatsvinden in Białystok. Het feit dat het nu
heeft plaatsgevonden, ondanks alle haat, toont dat de autoriteit van de kerk aan het
afbrokkelen is, stelt Jacek Dehnel, die meestapte in de mars, in de Britse krant The Guardian.
“Wat Kaczynski en de hooligans op straat in Białystok uitdrukten is in wezen woede dat de
Poolse maatschappij van hen vandaan beweegt. […] Nationalisten en conservatieven
doodsbang achterlatend dat hun land dezelfde weg zal opgaan als bijvoorbeeld Ierland en een
‘nieuw moraal’ zal overnemen, geworteld in de taal van diversiteit en mensenrechten.” En
deze angst is reëel volgens Dehnel. Neem de meer dan 1.000 mensen die in Warschau een
week later bijeenkwamen om gelijke rechten voor LGBT+ te steunen naar aanleiding van het
geweld in Białystok.
Actievere emancipatie van seksuele minderheden begon in Polen zo’n twee jaar geleden. De
eerste mars voor gelijkheid was in Warschau in 2001. In 2017 vonden er 7 marsen voor
gelijkheid plaats, 15 in 2018 en in 2019 waren het er 33. Het begint nu duidelijk te worden dat
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veel mensen niet akkoord gaan dat LGBTQIA-mensen als tweederangsburgers behandeld
worden.
In 2005 verbood PO, de grootste oppositiepartij, nog een mars voor gelijkheid in Poznań, een
grote stad in het westen van Polen (PiS regeerde toen wel al). Afgelopen februari heeft de
burgemeester van Warschau Rafał Trzaskowski, van diezelfde oppositiepartij, een ‘Warschau
LGBT-verklaring’ ondertekend, een groot succes voor LGBT-mensen.
Maar het is niet alleen de regeringspartij die het doorvoeren van gelijke rechten tegenwerkt.
Waarom staan voorstellen van deze LGBT-verklaring niet in het programma van de oppositie,
vraagt Anton Ambroziak, journalist voor OKO.press, zich af. “Als uitleg kregen we te horen dat
de strijd voor democratie prioriteit had. Politici bepalen nog steeds aan de hand van het aantal
zetels of ze beter onze gezondheid en leven op het spel kunnen zetten of solidariteit tonen.”
Het is nog steeds een lange weg tot volledige emancipatie. Er zijn zo’n 1,5 miljoen ‘LGBT+’mensen in Polen, terwijl in totaal aan alle parades dit jaar zo’n 150.000 mensen hebben
deelgenomen.
Polen is een van de weinige landen in de EU die bescherming voor LGBTQIA-mensen weigert.
In het wetboek van strafrecht ontbreekt het voor LGBTQIA-mensen aan strafrechtelijke
bescherming. Seksuele geaardheid en genderidentiteit worden er niet in genoemd. Mensen
kunnen momenteel enkel een civiele zaak starten wegens schending van persoonlijke rechten.
Wat activist Bartosz Staszewski ook heeft gedaan tegen Gazeta Polska voor het uitbrengen van
‘LGBT-vrije zone’-stickers. Maar dat is een veel duurdere procedure voor de aanklager dan een
strafzaak.
‘Mannelijke macht over de wereld’
Waar het echt om gaat in deze voortdurende ideologische oorlog is niet de veiligheid van
kinderen, of de visie van het gezin, maar om macht, stelt politiek beleidsanalist Anna
Mierzynska in OKO.press. Mannelijke macht, welteverstaan, over de wereld.
“In dit perspectief is de LGBT-groep slechts een indirecte bedreiging. De echte problemen zijn
de eisen van gelijke rechten, door sociale groepen, door beroepsgroepen, vrouwen en
mannen. Want het streven naar gelijkheid vernietigt de hiërarchie.”
De belangrijkste voordelen die de ‘bedreigingstheorie’ voor de regeringspartij heeft
opgeleverd zijn: de mobilisatie van eigen en extreemrechtse kiezers tegen een ‘externe vijand’,
belemmering van de campagne van de burgercoalitie, opwekking van sterke sociale emoties
die mensen aanspoort op de partij te stemmen voor ‘bescherming’, en een bijkomend
voordeel is de afleiding van pedofilie in de katholieke kerk, waardoor de kerk graag met PiS
samen naar ‘één doel speelt’.
Schokgolf door Polen en de wereld
Sinds de gewelddadige aanval op de mars in Białystok zijn in het hele land verschillende
solidariteitsacties en -events georganiseerd. Binnen 36 uur was er 100.000 złoty (ongeveer
25.000 euro) opgehaald om seksuele minderheden in Białystok te helpen. Amnesty
International is een petitie gestart om LGBT+ in Polen voor geweld te beschermen.
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Maar dat is niet genoeg, geven mensen aan. “De kern van onze hoop zijn geen straten zonder
geweld of manifestaties zonder agressieve vernederende tegenstanders, we willen een heel
leven”, benadrukt journalist Ambroziak van OKO.press.
“We zagen haat in Białystok. Haat, niet alleen bij voetbalhooligans, maar ook burgers, politici,
media en de kerk. Bij mensen die ons pedofielen noemen, een gevaar voor het gezin en een
bedreiging voor hun kinderen en het land. Eerst waren ze bang voor ons, en vervolgens zijn ze
ons gaan haten. Dit geweld groeide al voor PiS en is gegroeid uit onverschilligheid. Al voordat
PiS regeerde zijn mensen die niet tot ‘de heteronorm’ behoren het land uit gevlucht, of erger,
hebben zelfmoord gepleegd. Waarom zorgt een filmpje waarin een tienerjongen tegen zijn
hoofd wordt getrapt er pas voor dat mensen inzien dat er iets mis is?”

Het geweld in Białystok veroorzaakte niet alleen in Polen een schokgolf, maar in de hele
wereld. “Poolse autoriteiten hebben onder de Grondwet, mensenrechtenwetten en de EUwet, de plicht om gelijke rechten te verzekeren aan iedereen in de maatschappij. Falen zij
hierin, dan moeten EU-instanties ingrijpen, stelt Human Rights Watch”.
Van de drie N-VA-europarlementsleden hebben we in ieder geval niets gehoord over de
homofobe ontwikkelingen bij hun fractiegenoot PiS. De nationale krant Gazeta Wyborcza is
wel opgestaan. Een week na Białystok staat er op de voorkant bij de naam van de krant: ‘Geen
vrijheid zonder solidariteit’. De eerste keer dat de krant dit had gedaan was in 1989, toen de
redactie een vrije natie eiste op basis van democratie, solidariteit en gemeenschap.
“Nu staat het opnieuw op onze voorpagina, omdat we terug in een tijd leven die deze
boodschap nodig heeft”, aldus de hoofdredactie in een open brief. “We vragen om solidair te
zijn met iedereen die in de afgelopen vier jaar slachtoffer is geweest van verschillende vormen
van uitsluiting door de huidige Poolse autoriteiten. […] We zijn ervan overtuigd dat we geen
andere keuze hebben dan aan de juiste kant te gaan staan van de verdeling. Vandaag vallen de
autoriteiten de LGBTQIA-gemeenschap lastig, morgen vinden ze een andere zondebok. […]
Deze situatie herinnert ons aan de donkerste periode van de 20e eeuw. Eens waren mensen
en winkels in Europa gemarkeerd met een Davidster. Vandaag gebruiken Poolse autoriteiten
de regenboog – een symbool van harmonie, eenheid, gemeenschap en diversiteit – om
mensen uit te sluiten en te stigmatiseren. Wij protesteren in de sterkste bewoordingen.”
Het lijdt geen twijfel dat als homoseksuele mensen uit de openbare ruimte verdwenen zouden
zijn, er andere ‘vijanden’ gevonden zullen worden die de ‘natuurlijke orde’ zouden bedreigen.
“Vrouwen zouden één van de eersten op hun lijst kunnen zijn”, waarschuwt politiek analist
Mierzynska.
“De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van minderheidsgroepen in Polen ligt bij de
overheid van het land. Dat geldt voor elke democratische staat. PiS heeft dit overschreden. En
de regeringspartij haalt daar zoveel voordeel uit dat het waarschijnlijk niet zal stoppen, maar
zal profiteren van de volgende kansen”, is de conclusie van Mierzynska.
Maar actievoerders eisen ook verantwoordelijkheid van de oppositiepartijen. “Politici van de
oppositie, jullie spreken je uit tegen het gooien van vuurwerk en stenen naar ons, maar
tegelijkertijd zijn jullie niet in staat om partnerschappen, gelijkheid tussen huwelijken en
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adoptie door niet- heteronormatieve gezinnen te ondersteunen? Genoeg!”, zegt Anna
Pietrucha van de campagne tegen homofobie. Lewica Razem (Links Samen), Wiosna (Lente) en
SLD (Sojusz Lewicy Demokratycznej) zijn drie kleine linkse oppositiepartijen die de
toenemende homofobie momenteel sterk veroordelen. Zij hebben besloten om een coalitie te
vormen en zo mee te doen aan de parlementsverkiezingen in de herfst. “Autoritaire staten
bloeien niet op wanneer slechte mensen slechte dingen doen, maar wanneer goede mensen
dat toestaan”, benadrukt de hoofdredactie van Gazeta Wyborcza nog in de open brief

Analyse - Christophe Callewaert in DeWereldMorgen van 25 februari 2020
Even viel een links geluid te horen over de vergrijzing en toen gebeurde dit!

Vergeet alles wat u de afgelopen decennia hoorde over de vergrijzing. Het was niet meer dan
een ideologisch offensief van werkgevers die geen zin hadden om pensioenen te betalen. In
het boek van Patrick Deboosere worden al die vastgeroeste ideeën vakkundig doorprikt. Heel
even doorbrak hij met dat boek het cordon rond linkse ideeën en analyses. De toorn van
rechts was navenant.
zaterdag 22 februari 2020 14:47
Rechtse ideeën komen niet uit de lucht gevallen. De meeste van die opvattingen die nu als
onwrikbare waarheid in de mond worden genomen, ontstonden lang geleden aan een bureau
in één of andere Amerikaanse denktank. Ze waren toen nog marginaal, maar wonnen aan
kracht. Ze werden steeds opnieuw herhaald en werkgeversorganisaties en later politici gingen
er mee aan de slag. Zo verdrongen ze de oudere opvattingen en werden dominant.
Denk daar aan telkens als u bijvoorbeeld een politicus of pundit hoort herhalen dat de sociale
zekerheid geen hangmat mag zijn, maar een springplank. De oorsprong van dat idee is een
boek van Charles Murray. Toen hij dat bewuste boek, Losing ground, schreef, werd hij betaald
door de conservatieve denktank Manhattan Institute die in die jaren de officieuze leverancier
was van de beleidsvoorstellen waarmee de president Reagan de VS-economie op het pad van
het neoliberalisme stuurde. Murray die later de eugenetica zou omarmen, is bij ons niet zo
bekend. Hier was het de Britse arts Theodore Dalrymple die dat idee zou populariseren. Of
liever Bart De Wever die in zijn vroege columns Dalrymple ophemelde en zelfs samen met hem
een boekje publiceerde.
De schimmige, asociale theorie van Murray werd zo een in rotsen gebeitelde waarheid.
Uitkeringen mogen niet te hoog zijn, voor wat hoort wat, gemeenschapsdienst,
bijstandsmoeders, activeren … Wie in een politiek debat terechtkomt moet eerst met een
machete dat struikgewas van vooroordelen over mensen met een uitkering te lijf gaan.
De schatrijke zakenbankier
Bij de paniek over de vergrijzing en de bijhorende kosten ging het niet anders. Weinig mensen
hebben ooit gehoord van Peter G. Peterson. Hij was een Amerikaanse zakenbankier die op het
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einde van zijn leven 2,8 miljard dollar verzameld had. Met dat fortuin richtte hij zijn eigen
denktank op. Al van in de jaren 80 had hij de mond vol over de vergrijzing en hoe die de sociale
zekerheid onbetaalbaar zou maken. We leven langer en dus moeten we langer werken, was
zijn conclusie. En in één ruk moet de sociale zekerheid ook geprivatiseerd worden. Hij heeft
verschillende boeken op zijn naam waarin hij telkens die boodschap herhaalde. Die ideeën
sijpelden later Europa binnen via onder meer de Oeso en de European Round Table for
Industry, één van de invloedrijkste Europese businessclubs.
Af en toe weet een links boek een deuk te slaan in dat pantser van rechtse ideeën. De Franse
econoom Piketty deed het met zijn onmogelijke bestseller Le Capital au XXIe siècle. Plots
drongen ideeën die een verborgen leven leidden in linkse middens de mainstream binnen.
Rechts moet dan alle zeilen bijzetten om die linkse ideeën weer naar de marge te dringen.
Ook de Brusselse demograaf Patrick Deboosere deed begin februari het onmogelijke. Hij
schreef samen met Marijke Persoone een boek dat alle rechtse gemeenplaatsen over
vergrijzing, pensioen en langer leven doorprikte. Het boek is een zuurstoffles in een luchtledige
ruimte. Een frisse wind die de mist van veertig jaar propaganda wegblaast.
Hij legt – gesteund door zijn autoriteit als demograaf – uit dat ‘we’ helemaal niet langer leven.
Ja, minder mensen sterven jong en dus gemiddeld stijgt de levensduur. Maar vroeger werden
sommige mensen ook oud. Plato werd enkele millennia geleden 80. De filosoof Kant deed dat
200 jaar geleden nog eens over. Dankzij een betere hygiëne en meer ontwikkelde en
makkelijker toegankelijke geneeskunde geraken meer mensen aan zo’n gezegende leeftijd.
Maar de mens zelf als soort leeft niet langer. Er is ook geen wezenlijk lichamelijk verschil
tussen een 60-jarige bediende van een hedendaagse bank of een raadgever van Louis XIV.
Dankzij de moderne geneeskunde kunnen ouder wordende lichamen beter opgelapt worden,
maar dat is het dan ook. De lichamen en geesten blijven even oud. We leven langer en dus
moeten we langer werken, is een ideologisch standpunt afkomstig van een rechterzijde die zo
weinig mogelijk geld wil besteden aan pensioenen en sociale zekerheid.
Toen onderzoekers begin 2000 aan Belgische werknemers vroegen wanneer ze het liefst
zouden stoppen met werken was het gemiddelde antwoord 57. Ze vonden ook dat de
werkgevers dan maar hogere pensioenbijdragen moesten ophoesten als dat nodig was.
Twintig jaar ideologisch beukwerk later durft niemand dat nog te herhalen. In die twee
decennia zijn 57-jarigen nochtans niet plots tien jaar fitter geworden.
Media-offensief
Op 6 februari was Deboosere met die boodschap even alomtegenwoordig. In De Morgen stond
een groot interview, met kleine oogjes zat hij in De Ochtend op Radio 1 en ‘s avonds mocht hij
langs bij De Afspraak. Het was vooral die passage in de tv-studio van de VRT die heel wat
deining veroorzaakte. De Afspraak had nochtans netjes gedaan wat ze altijd doen bij mensen
die een links gedachtegoed verkondigen. Laat de moderator vragen stellen die een herhaling
zijn van de rechtse vooroordelen en zet er als waakhond een rechtse opiniemaker naast. De in
N-VA-kringen populaire academicus Stijn Baert mocht deze keer die rol spelen.
Maar de boodschap van Deboosere was zo krachtig dat er meer nodig was om zijn ideeën te
counteren. Dat beseften ze aan de rechterzijde ook en dus kwam er een vrij ongeziene
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mobilisatie op Twitter. Oud-Kamervoorzitter Siegfried Bracke haalde meteen uit naar “die
communistische VUB- professor”.
Randstad-lobbyist Jan Denys sneerde over emeritus Deboosere dat “de hersenactiviteit sterk
afneemt als we stoppen met werken”. Vermogensbeheerder Geert Noels noemde de auteur
een vergrijzingsontkenner, even erg als een klimaatontkenner, die “feiten ontkent en
verdraait”. Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van VOKA, kwam met grafiekjes aandraven die
het ongelijk van Deboosere moesten bewijzen.
De rechtse critici deden meer dan hun eigen gelijk uitschreeuwen. Ze ontkenden ook het recht
van Deboosere om in een studio te zitten. Bracke tweette: “Al is wat hij zegt compleet
vergelijkbaar met het ontkennen van de evolutieleer. En toch krijgt de man media coverage tot
en met…”
Bazooka
Niemand ging daar verder in dan Marc De Vos, momenteel decaan aan een universiteit in
Sidney, maar vooral oprichter van – jawel – een denktank. Zijn Itinera Institute dat met geld
van havenbazen en bouwpromotoren de Vlaamse geesten probeert te bewerken is één van de
lokale afdelingen van het internationale ‘we moeten langer werken’-offensief.
In een opiniestuk in zakenblad Trends richtte hij de bazooka op Deboosere. Een “struisvogel”
was hij, een “zombie die maar blijft terugkeren”, één met “waanbeelden” bovendien. En alle
mensen die dromen van een vroeg pensioen zijn “parasieten”. Maar ook de media die het
gewaagd hadden om Deboosere aan het woord te laten, kregen er van langs. Ook zij zijn
struisvogels. “Ze steken hun kop graag in de contramine, maar vergeten de reële wereld. In die
wereld zijn de argumenten van de 68-jarige auteur, nota bene zelf een stichtend voorbeeld
van langer werken, oud nieuws en nepnieuws”, aldus De Vos.
Als een rechtse opiniemaker zo kwaad is op De Afspraak dan is dat meteen een sollicitatie naar
een ereplaats aan de tafel in de VRT-studio. De Vos mocht een week later langs met zijn
nieuwe boek. Voor hem geen chaperon. Hij kon zijn verhaal doen zonder linkse stoorzender
aan zijn zij. Hij greep de kans om presentator Bart Schols nog eens over de knie te leggen. Die
had die tegendraadse mening van Deboosere toch echt niet mogen uitzenden. De Vos: “Ik ben
voor vrijheid van meningsuiting. Er is een verschil tussen een individu dat zegt: ik heb een
recalcitrante opinie en een individu dat met die opinie een grand slam krijgt in alle media.”
Niet alleen Schols maar ook ABVV-kopvrouw Miranda Ulens kreeg een bolwassing. Zij had het
namelijk gewaagd om in het openbaar iets positiefs te zeggen over het boek van Deboosere.
Mag natuurlijk niet van de weldenkende rechterzijde.
Gevoelige snaar
Incident gesloten. Marc De Vos speelde precies de rol die de financiers van zijn denktank van
hem verwachten. Het linkse krokusje werd vertrappeld. Het eenheidsdenken werd hersteld.
De rangen zijn gesloten. Voor alle duidelijkheid: die eensgezindheid bestaat enkel in de
hoofden van de media-experten, de commentaarschrijvers en de tv-studio’s. Uit de politieke
barometer van VRT NWS, De Standaard, RTBF en La Libre bleek vorig jaar dat 75 procent van
de ondervraagde Vlamingen vindt dat de pensioenleeftijd opnieuw naar 65 jaar moet worden
verlaagd. De cijfers in Brussel en Wallonië liggen in dezelfde lijn.
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Dat is de reden waarom de boodschap van Deboosere zo’n gevoelige snaar raakte. Als de
media niet consequent aandacht besteden aan die ideeën, zijn er andere manieren nodig om
het boek bij de lezers te krijgen. Lees het, schrijf er over op sociale media en praat er over in
de eigen omgeving. De VS bewijzen dat het mogelijk is om het cordon te doorbreken. Na
jarenlang voorbereidend werk van bewegingen als Occupy, 15-dollar en Black Lives Matter
maakt een outsider als Bernie Sanders plots kans om de voorverkiezing bij de Democraten te
winnen. Alle neoliberale denktanks ten spijt krijgen de VS binnenkort misschien een socialist
als president. Marc De Vos zal dus nog vaak brandjes mogen komen blussen.

Leonard Cohen had gelijk
Paul Goossens in De Standaard van 7 maart 2020
‘Bernie Sanders is geen oude klassenstrijder die zich van eeuw vergiste.’ photo news
Zou het kunnen dat de Amerikanen op de vooravond van Super Tuesday massaal naar De
afspraak keken? Willy Claes, de vroegere secretaris-generaal van de Navo, maakte er
brandhout van de kandidatuur van Bernie Sanders: ‘Hij heeft geen schijn van kans om Donald
Trump te verslaan.’ Met een stelligheid die veel grondig enquêtewerk deed vermoeden,
deelde Claes mee dat de Amerikanen zijn programma niet lusten. De gevolgen bleven niet uit.
Een paar uur later won Biden Super Tuesday en kon zijn partij zich opmaken om de sloop van
Sanders te voltooien. Politiek in al haar schizofrenie: om de miljardair Trump te kloppen, moet
eerst de kwelgeest van de miljardairs worden uitgeschakeld. Wall Street reageerde opgelucht,
piekende koersen, de eerste Biden--bonus was binnen. En opnieuw werd het gelijk van de
dichter en de zanger Leonard Cohen bevestigd: ‘First we take Manhattan.’
Claes is niet de enige die Sanders kansloos vindt. Heel Wall Street en veel professoren in
electorale caféwetenschappen gingen hem voor. Bijna allemaal vonden ze Sanders te links, te
radicaal, te socialistisch. Vier jaar geleden was het niet anders en kreeg Hillary Clinton van de
baronnen van de Democratische partij vrije baan om president te worden. Trump en de
deplorables beslisten er anders over.
Of Sanders beter geboerd zou hebben? Moeilijke vraag. Veel gemakkelijker is het om naar de
verkiezingen van 1972 te verwijzen. Toen verloor de Democraat George McGovern met
forfaitcijfers van Richard Nixon. De oorzaak? Te progressief, te links, aldus het
partijestablishment van toen en nu. Dat McGovern slachtoffer was van de dirty tricks van
Nixon (Watergate) is ondertussen vergeten geschiedenis. Ook vergeten: de deloyale houding
van enkele Democratische toppers die tot de club ‘Democrats for Nixon’ toetraden. Niet alleen
omdat McGovern te sociaal was, ook omdat hij de oorlog in Vietnam onmiddellijk wilde
stoppen.
Joe Biden is de mede-architect van het nieuwe, ongelijke Amerika
In 1972 zette Sanders zijn eerste stappen in de politiek. Als lid van Liberty Union, een partij
met pacifistische en socialistische roots, probeerde hij senator voor Vermont te worden. Dat
mislukte. Enkele honderden kilometers verder had een leeftijdsgenoot meer succes. In
Delaware veroverde de jonge Joe Biden wel een Senaats-zitje. Hij was Democraat, maar tijdens
de campagne distantieerde hij zich publiekelijk van presidentskandidaat McGovern. Vanwege
42

Vietnam en het al te ambitieuze sociale programma. 36 jaar zat Biden onafgebroken in de
Senaat en bij zowat alle beslissingen die een einde aan het egalitaire Amerika van de New Deal
maakten, zat hij op de eerste rij. Niet alleen als bevoorrechte getuige, ook als medearchitect
van het nieuwe, ongelijke Amerika.
Met zijn Economic Recovery Tax Act uit 1981 zette Ronald Reagan de beuk in de fiscale
fundamenten van de New Deal. De blikvanger was de daling van de maximale aanslagvoet van
70 naar 50 procent. Voor de happy few was er nog meer lekkers: een tax cut voor vastgoed,
bedrijfswinsten en kapitaalinkomsten.
Het straffe is dat Reagan groen licht kreeg van de Democratische meerderheid in het Huis van
Afgevaardigden. Zelfs in de Senaat, waar de Republikeinen het voor het zeggen hadden, kon
Reagan op Democratische steun rekenen. Onder anderen van Biden. In 1986 was het weer van
dat. Met de Tax Reform Act daalde het belastingtarief voor de hoogste inkomens naar 28
procent. En weer gaf de Democratische meerderheid in het Huis haar zegen. Opnieuw
schaarde senator Biden zich achter de Republikeinse president.
Reagan hield van simpele zekerheden. Dat fiscaliteit de beste hefboom is om een land te
veranderen, was er zo een en zo maakte hij van de VS een ander land. De rijkste 1 procent die
in 1980 ‘slechts’ 10 procent van het nationaal inkomen opstreek, haalt veertig jaar later ruim
het dubbele binnen. De armste helft van de inkomenspiramide betaalde het gelag: haar
aandeel in het nationale inkomen zakte van 20 procent in 1980 naar 12 procent vandaag. 2,4
miljoen rijken krijgen jaarlijks bijna dubbel zoveel taart als de hele working class van meer dan
100 miljoen Amerikanen.
Toegegeven, in bijna alle landen nam de ongelijkheid sinds 1980 toe, maar nergens ging het er
zo brutaal aan toe als in de VS. Het verschil met Europa is adembenemend. In 1980 had de
rijkste 1 procent in Europa eveneens 10 procent van het nationaal inkomen. Vandaag is het 12
procent en geen 20 zoals in de VS. Bovendien hield de armste helft hier beter stand. Hoewel
haar aandeel in het nationaal inkomen van 24 procent in 1980 naar 22 procent vandaag
daalde, is het een onvergelijkbaar betere score dan de Amerikaanse.
Als de baronnen van de Democratische partij Sanders rauw lusten, heeft dat weinig te maken
met gratis gezondheidszorg, een minimumloon boven de armoedegrens of gratis middelbaar
en hoger onderwijs. Wat ze niet verteren, is de vermogensbelasting waarmee Sanders dit
elementaire sociaal fatsoen wil financieren. Iedereen die meer dan 32 miljoen dollar bezit,
krijgt een aanslag van ten minste 1 procent. Het chique volk van meer dan 10 miljard dollar
wordt – noblesse oblige – met de maximale aanslag van 8 procent vereerd. Is Sanders dan toch
een oude klassenstrijder die zich van eeuw vergiste? Toch niet. Daarvoor is de club van meer
dan 32 miljoen te ridicuul klein. Slechts 180.000 huishoudens of 0,1 procent van de
Amerikaanse bevolking. Dit is geen klasse, dit is een sekte in Manhattan die een hold-up op de
Amerikaanse samen-leving pleegde.
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Paus Franciscus is overal te zien, maar stilaan groeit de kritiek op zijn beleid
Paus Franciscus is nadrukkelijk aanwezig tijdens de coronacrisis. Ondertussen neemt onder
progressieve katholieken voorzichtig het gemor toe. Ze zijn bang dat deze hervormingspaus
één ding vergeet: hervormen.
Op vrijdag 27 maart rond kwart voor zeven in de avond, liep paus Franciscus met een gouden
monstrans in zijn handen de voorhal van de Sint-Pieter uit. Het uitgestorven plein voor de
basiliek lag aan zijn voeten. Hij tilde de monstrans op met daarin het Allerheiligste - Christus
zelf, onder de gedaante van brood - en sprak het Urbi et Orbi uit, de zegen voor Rome en de
rest van de wereld. De foto van Franciscus, op de rug gezien met achter hem het lege plein en
nog verder weg het blauwe zwaailicht van politieauto's, stond in honderden kranten over de
hele wereld.
Tijdens de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, is paus Franciscus zichtbaarder dan
ooit tevoren. Een geloof dat er niet in slaagt tijdens deze pandemie met autoriteit over lijden
en dood te spreken is niet geloofwaardig, lijkt hij te beseffen. En dus staat Franciscus elke dag
wel op een podium met zijn boodschap van troost en hoop, al zijn de kerken en pleinen leeg.
Maar de virtuele aandacht is maximaal.
Elke ochtend om zeven uur wordt de mis die hij opdraagt in de kapel van zijn woonverblijf Casa
Santa Marta live gestreamd en op de Italiaanse televisie uitgezonden. Die mis begint steeds
met een gebed voor hen die door de pandemie geraakt zijn. Op wat voor manier dan ook.
Zieken, verplegers, grootouders, daklozen, gevangenen. Op 25 maart ging hij andere
christelijke leiders uit de hele wereld voor in het bidden van het Onze Vader, een initiatief dat
uitgroeide tot een oecumenisch Live Aid. Op 12 april haalde Franciscus de tv-journaals met zijn
paastoespraak, waarin hij de landen van de Europese Unie opriep juist nu solidair met elkaar
te zijn.
En dan was er dus die gebedsviering met die speciale zegen voor het geteisterde Rome en de
rest van de wereld. "We realiseren ons dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, zwak en
gedesoriënteerd, maar tegelijkertijd belangrijk en noodzakelijk, omdat we allemaal geroepen
zijn om samen te roeien", zei de paus op het uitgestorven Sint-Pietersplein na een lezing uit
het Marcus-evangelie. Die ging over een boottocht van Jezus en zijn discipelen over het Meer
van Galilea tijdens een hevige storm. "De storm legt onze kwetsbaarheid bloot en legt de valse
en onnodige zekerheden bloot waarop we onze plannen, projecten, gewoonten en prioriteiten
hebben gebouwd", aldus Franciscus die opriep tot meer saamhorigheid. Hij dacht daarbij
waarschijnlijk niet aan zijn eigen pontificaat. Je zou het bijna vergeten, maar deze Franciscus
leidt ook nog altijd een kerk. Een kerk die teruggeworpen is op zichzelf, nu er bijna overal geen
publieke missen kunnen worden gehouden. Een kerk waarvan in Italië alleen al meer dan
honderd priesters stierven door het coronavirus. Maar ook een kerk die nog altijd verdeeld is
tussen rekkelijken en preciezen. Progressieve katholieken morren voorzichtig over het
uitblijven van wat zij noemen 'structurele hervormingen' van de kerk onder Franciscus. Een
van hen is Massimo Faggioli, een Italiaanse theoloog en historicus.
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De boodschap van Faggioli is duidelijk: hij en volgens hem ook andere vernieuwingsgezinde
theologen beginnen hun geduld te verliezen met Franciscus van wie zij veel - misschien wel te
veel - verwacht hebben als het gaat om hervorming van de kerk. Het is niet zo dat Franciscus
bij hen alle krediet verspeeld heeft. Faggioli roemt Franciscus omdat hij de morele leer van de
kerk uit zijn keurslijf heeft gehaald en een nieuwe balans heeft gevonden tussen regels en
barmhartigheid.
Ook prijst hij zijn inspanningen voor sociaal-economische rechtvaardigheid en een beter
milieu. Deze paus legt de nadruk op persoonlijke bekering, niet alleen om dichter bij God en bij
je ideale zelf te komen, maar ook als eerste stap op weg naar een duurzame wereld met zijn
nog altijd 'zondige structuren'. Faggioli mist eenzelfde vasthoudendheid als het gaat om het
aanpakken wat hij noemt 'zondige kerkelijke structuren' en de hervorming van de ambten in
de kerk. Hij noemt twee recente voorbeelden. Allereerst de kwestie van gehuwde priesters.
Tijdens een synode over het Amazone-gebied hadden bisschoppen uit die regio toestemming
gevraagd om getrouwde mannen uit die regio tot priester te wijden vanwege het grote
priestertekort. In februari reageerde de paus op de uitkomsten van die synode; hij schrijft dat
er een 'moedig antwoord' moet komen op het priestertekort, maar vooralsnog ligt dat niet in
een versoepeling van de celibaatsverplichting.
Veldhospitaal
Verder is er nog de kwestie van vrouwelijke diakens. Onlangs stelde paus Franciscus een
nieuwe commissie in om die mogelijkheid te onderzoeken. Nieuwe mensen dus, twaalf leden
om precies te zijn. Maar die, zegt Faggioli, staan geen van alleen trappelen om groen licht te
geven aan de wijding van vrouwen tot diaken. Voor hem is dit aanleiding om nog maar eens te
wijzen op de grenzen van het pontificaat van Franciscus.
Op het Sint-Pietersplein zei Franciscus op 27 maart ook nog iets anders: "Dit is niet de tijd
waarin God zijn oordeel over ons velt. Het is aan onszelf om te oordelen wat telt en wat niet,
wat noodzakelijk is en wat niet noodzakelijk is." Prioriteiten stellen dus. Dat doet ook
Franciscus, in zijn rol van pastoor van de wereld die vindt dat hij zijn mensen nabij moet zijn.
De ideale kerk blijft voor hem een veldhospitaal waar iedereen - gelovig of niet gelovig welkom is om getroost te worden. Juist in tijden van crisis. Ook al is het virtueel. Het gaat
Franciscus om een nieuwe manier van omgaan met elkaar, die uiteindelijk de kerk van
onderop moet veranderen. Die structurele hervormingen van de kerk vragen geduld,
misschien nog wel meer geduld dan het uitzitten van deze pandemie.
Paus roept op tot Europese eenheid
Paus Franciscus heeft de Europese lidstaten opgeroepen om solidair te zijn met elkaar. Dat
deed hij tijdens een eucharistieviering in Vaticaanstad, een dag voor de Europese top. "In deze
tijd waar solidariteit noodzakelijk is tussen personen en tussen landen, bidden we vandaag
voor Europa opdat de lidstaten deze eenheid zouden tonen waar de stichters van de Europese
Unie van droomden." Naar aanleiding van de Dag van de Aarde zei hij ook dat de jongeren
terug zullen keren naar de straten om de planeet te redden. "Het zal nog nodig zijn om ons te
wijzen op wat evident is: dat we geen toekomst hebben als we het milieu dat ons staande
houdt vernietigen."
De Morgen 23/04/2020 p. 16
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AGENDA SEPTEMBER – OKTOBER 2020

(nog een onvolledige agenda)
Dinsdag 8 september van 19.45 tot 22 uur. We zullen dit jaar de brief lezen en bespreken van
Paulus aan de Christelijke gemeente van Rome.
Korte kennismaking van de deelnemers. Concrete afspraken voor het vervolg van dit
leerhuisjaar.
Inleiding op de figuur van Paulus en op de Romeinenbrief.
Woensdag 9 september om 20 uur: Dagelijks Bestuur van Jebron
ZONDAG 13 SEPTEMBER om 10.30 uur in de kapel van Emmaüs:

STARTVIERING van ons 45 werkjaar,

waarin we bewust ook de belangrijkste
elementen uit de weggevallen slotviering van het voorbije werkjaar zullen integreren.
Na de viering hopen we een corona-proof receptie te kunnen aanbieden in het Jebronhuis
Zondag 4 oktober om 10.30 uur: Zorg voor jongeren en ouderen (in het kader van ons
jaarthema “elkaar dragen”)
Deze viering wordt voorbereid door groep 2
Dinsdag 13 oktober van 19.45 tot 22 uur. We starten met lezing van de brief van Paulus aan de
Christelijke gemeente van Rome.
Zondag 18 oktober om 10.30 uur: deze tussentijdse viering wordt voorbereid door Stefaan
Zondag 1 november om 10.30 uur: Allerheiligen: Aandacht voor en betrokkenheid bij
levenden en doden (in het kader van ons jaarthema “elkaar dragen”)
Deze viering wordt voorbereid door groep 3
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Jebron Info
Wens je Jebron-Info niet meer te ontvangen, geef dan een seintje via mail.
Jebron vzw ; Open Huis voor Vorming en Pastoraat
Begijnhof 1 - 9300 Aalst
Tel. 053/77.51.16
Open ma, di, do en vr van 08.00 tot 16.00 uur.
Mailadres: jebron@telenet.be
Website: www.jebron.be
Stortingen en financiële steun zijn welkom op BE46 0680 6230 4036

Raad van Bestuur: Inge De Bruyn, Paul De Witte, Luc D’Hooghe, Annie Maes, Kristien
Renneboog, Erik Van Assche
Personeel: Vera Baeyens, Anne De Cremer
Liturgieverantwoordelijke Paul De Witte
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