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Voorwoord
Een jaar geleden vertrok ik uit een boeiende job die ik achttien jaar met veel plezier
gedaan heb. Ik stoorde me al een hele tijd aan de afstand tussen de politici in Brussel
en wat ik zelf elke dag zag en hoorde. De samenleving die we opgebouwd hebben,
ook als christendemocraten, heeft bij te veel mensen tot een grote onvrede geleid.
Ik voelde een sterke drang om me zelf te engageren en om te proberen daar iets aan
te doen. Om op zoek te gaan naar wat de kern is van die onvrede, van de zorgen van
de mensen, en wat we daarmee kunnen doen. Niet onverschillig aan de kant blijven
staan maar de mouwen opstropen, botten aan en ‘de beuk erin’!

H

et jaar dat volgde werd een echte rollercoaster, met een eindeloze regeringsvorming, een opflakkering van extremen in de
peilingen, en de ergste gezondheidscrisis
die we in ons leven al meegemaakt hebben. Al die dingen bevestigen alleen maar wat we al lang voelden maar
misschien niet genoeg uitgesproken hebben: het kan zo
niet verder. De mensen die heel de evolutie ondergaan
van steeds meer welvaart, weelde en globalisering, die
overal naartoe kunnen vliegen en voetafdrukken achterlaten op deze wereld, die worden niet per se gelukkiger.
Hoe is dat mogelijk?
Ik geloof dat dit komt omdat te veel mensen zich niet meer
thuis weten in deze wereld. Ze zijn een speelbal geworden
van de digitale, globale wereld, die de grond van onder hun
voeten heeft weggeslagen. Hun kader waarin ze zich vertrouwd wisten is weg. Ze worden uitgeperst tot ze burnouts
krijgen, ze zijn zogezegd niet meer waard dan wat ze opbrengen of consumeren. Ze leven op elkaar en toch raken ze vervreemd van de mensen rond hen, er is meer eenzaamheid
dan ooit. Ze krijgen kinderen, gaan werken, zwoegen en zwe-
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ten, en toch zijn ze niet zeker dat ze er zullen geraken. Ze zijn
niet gerust in hun inkomen of zien dat anderen hen voorbij
steken. Het zijn allemaal mensen die hun verantwoordelijkheid nemen, die doen wat er van hen verwacht wordt, maar
blijkbaar is dat nog altijd niet genoeg om gerust te kunnen
zijn.
Voor die mensen wil ik opkomen. De kracht moet terug naar
de gewone mensen. De mensen die normaal doen, zonder
pretentie, die de gewone dingen willen in het leven: een eigen huis, vriendschap en liefde en gewoon gerust kunnen
zijn. Hoe ze eruit zien en waarin ze geloven, dat doet er niet
toe. Wel dat ze gezond willen zijn, zorgen voor hun familie en
vrienden, initiatief nemen, zich engageren in verenigingen,
ondernemen, hun job doen en daarbij impact willen hebben.
Impact: daarover gaat het. Gewone mensen terug sterk maken in de wereld: Power to the people! Dat wil zeggen dat ze
niet moeten leven met een prikklok die je vertelt van zo laat
tot zo laat; denk vooral niet na, doe vooral niets; als je betaald
wordt zwijg dan en doe gewoon voort; als je gaat stemmen,
stem maar, maar wij gaan toch iets anders doen. De mensen

zijn dat leven beu, ze vragen zich af wat ze hier doen. Ze willen
graag iets realiseren, maar hoe kunnen ze impact hebben?
Natuurlijk willen ze een beter klimaat, maar wat moeten ze
doen, hun auto wegdoen? Hoe geraken ze dan op hun werk?
Dat soort aberraties, het losknippen van het leven van de gewone mens, zijn ambities en zijn verzuchtingen, tegenover
wat er mee gebeurt in de ivoren torens van de macht: daarover gaat het voor mij.
Power to the people, dat betekent de macht, de kracht, de impact teruggeven aan de mensen. Door ze te versterken in hun
eigen talenten, door ze te laten zorgen voor elkaar, dingen te
laten doen die politici niet zelf moeten doen; door mensen
in buurten te laten leven waar ze zich thuis voelen, zich herkennen, waar ze Nederlands spreken, waar ze nog weten
waar de kerk staat, waar de straat proper is, waar tradities
gerespecteerd worden. Waar mensen zich goed voelen, respect krijgen en zich kunnen uitleven. Geef mensen hun buurt
terug, een democratie waar ze gaan stemmen en waar die
stem meer impact heeft. Terug naar de mensen: dat is ook
waar de politiek moet zijn. Dicht bij de burger, middenin het
echte leven! In de jaren 1970 was onze slogan: ‘omdat mensen belangrijk zijn’, en dat moet terug het motto worden. Mijn
partij moet terug een volkspartij zijn. Het gaat om de mensen,
ze moeten zich terug belangrijk weten. Geef de Power to the
people.
Kerstmis is voor christendemocraten een belangrijk moment, en deze Kerst is dat meer dan ooit. Het is het feest van
de kwetsbaarheid, en daar zijn we tijdens de coronacrisis
heel fel mee geconfronteerd geweest. We willen dit jaar zo
snel mogelijk vergeten, maar ik wil er ook lessen uit trekken.
Ik neem ze allemaal mee in dit manifest. Hier lees je wat ik
zelf belangrijk vind voor de samenleving, en waarop ik de ko-

mende jaren wil inzetten met mijn partij. Het vertrekpunt zijn
de mensen zelf. Hoe kan je de creativiteit die in iedere persoon zit losmaken en ontplooien? Hoe geven we mensen terug vertrouwen en de kans om hun verantwoordelijkheid op
te nemen, om zich te engageren, om te zorgen voor elkaar?
Hoe brengen we het vertrouwen in de politiek terug? En hoe
pakken we de belangrijkste uitdagingen aan die op ons afkomen: de vervreemding van elkaar, de mens die behandeld
wordt als consument of werkpaard, de techgiganten die ons
behandelen als data, de vervuiling en de verspilling waarmee
we moeten leven? Er zijn veel vragen die de komende jaren
een oplossing moeten krijgen, en dat is wat ik verwacht van
de politiek en zeker van mijn eigen partij. Als we onszelf, de
ander en onze buurt in orde hebben, dan kunnen we versterkt de wereld in.
Dit manifest is meer dan een politieke tekst. Er zijn inderdaad
christendemocraten die in de politiek gaan om mee te besturen, omdat ze hun dromen en ideeën in de praktijk willen
omzetten. Maar er zijn net zo goed christendemocraten die
hard werken in hun eigen omgeving. Christendemocraat zijn
is in de eerste plaats een vorm van burgerschap. Het gaat
over je houding in de gemeenschap. Een christendemocraat
kan een mantelzorger zijn, een leider bij de jeugdbeweging,
iemand met een eigen start-up, een leerkracht die het beste
uit zijn studenten wil halen. Een vrijwilliger, een zorgzame ouder of een betoger in de klimaatmars. Wat we gemeenschappelijk hebben, is niet een lidkaart maar ons oprechte engagement. Een gevoel van verantwoordelijkheid tegenover
onszelf, onze naasten en onze medemens. We zijn betrokken
en worden geraakt door het leven van anderen, en zijn vastbesloten om er samen iets van te maken. Christendemocraten geloven in de kracht van de mensen, en willen daar nu
terug mee naar buiten komen: Power to the people!
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Leve de
creativiteit!
Mensen zijn tot ongelooflijke dingen in staat. Dat hebben we te danken aan onze
grenzeloze creativiteit. Elke dag opnieuw slagen mensen erin het bekende te overstijgen en nieuwe ideeën te lanceren. Ze zijn het beste medicijn tegen de eenheidsworst,
grijsheid en monotonie van de bureaucratie en de globalisering. Daarom is onze
eerste overtuiging het geloof in wat mensen zelf kunnen. De creativiteit van elke mens
is ons uitgangspunt en moet alle kansen krijgen.

M

ensen zijn altijd aan het creëren. Ze zetten
kinderen op de wereld, bouwen huizen,
stampen bedrijven uit de grond, ontdekken nieuwe medicijnen. Elke dag maken
mensen de wereld kleurrijker en verrassender met hun
handen en hun brein. Ze worden onbevangen geboren
en ontplooien zich door zelf uit te proberen. Mensen creeren omdat ze willen verbeteren, oplossen, groeien, zelfstandiger leven of gewoon omdat ze het graag doen, omdat ze zinvolheid vinden in het scheppen en verzinnen.
Creativiteit is een fundamentele menselijke eigenschap, een
élan vital dat we als christendemocraten alle zuurstof willen
geven. Creativiteit is de rode draad van onze visie op onderwijs, cultuur en ondernemerschap. Daarmee willen we mensen de kans geven om hun eigen talent maximaal in te zetten.
Koppel de menselijke toekomstgerichte verbeeldingskracht
aan ondernemingszin en je krijgt vooruitgang.
Cultuur is daarin essentieel, het is de gist in onze samenleving. Ze voedt de mens en daagt hem uit. Heel veel zaken
rondom ons lijken zwart of wit, of worden zo gepresenteerd,
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maar dat zijn ze meestal niet. In alle aspecten van het leven
zijn nuances en schakering belangrijk. Dat inzien maakt het
leven mogelijk. Cultuur leert ons dat, want cultuur is nooit binair. Het voorbije jaar hebben we de gevolgen gezien van een
leven zonder, of met minder cultuur: mensen worden niet
meer gevoed, ze komen op droog zaad te zitten. Wie denkt
dat de economie zonder meer belangrijker is, dat we moeten
kiezen, die vergist zich. Ook onze economie kan niet zonder
cultuur. Het is het vuurwerk achter vooruitgang. Culturele
vorming, of het nu muziek, taal, kunst of theater is, is voor
ons de basis van de menselijke ontwikkeling, en de mate dat
we iedereen daarin kunnen vatten, toont de vooruitgang van
onze samenleving.

buurt, is sponsor van de voetbalclub en ontmoetingsplek in
één. Hij kan het zich niet veroorloven om mensen rommel te
verkopen. Elke dag kijkt hij zijn klanten in de ogen. Lokaal ondernemerschap op mensenmaat staat voor ons op de eerste
plaats en zal het ijkpunt zijn van ons beleid. We zullen opkomen tegen het fnuiken van het kleine ondernemerschap,
het opkopen en dan verwaarlozen van veelbelovende startups, en het loswrikken van het sociale weefsel. Het beleid
moet focussen op de ondersteuning, de wendbaarheid en
de kansen op kapitaal van nieuwe starters, en op netwerken
van ‘kleinschalige bedrijven’. Met een netwerk van gelijke en
complementaire lokale bedrijven, die de handen in elkaar
slaan, veroveren we de wereld.

Ook ons onderwijs kan op die creativiteit drijven. Onderwijs
is cruciaal in het vertrouwen en ruimte geven aan die creativiteit. Het is het talent dat in elk kind zit vinden, erkennen en
activeren. Dat is nog iets anders dan het louter opleiden van
kinderen tot nuttige elementen voor onze economie, of het
overdragen van bestaande kennis. Talent zit in elke persoon,
en ons onderwijs heeft als taak jongeren te ontwikkelen tot
sterke en zelfstandige mensen met lef, ondernemingszin en
de juiste vaardigheden om die combinatie te doen slagen.
Ook als dat talent een knobbel voor oude talen is, of voor
kunst of sport. Dat betekent ook dat leerkrachten de tijd en
vrijheid moeten krijgen om meer bezig te zijn met hun leerlingen en minder met hun papieren. Dat directeurs niet als
boekhouders behandeld worden, maar hun visie moeten
kunnen uitwerken. De wereld verandert zo snel dat je nu niet
kan voorspellen wat overmorgen nodig is. Wat telt is dat elke
jongere zijn talenten ontwikkelt, een eigen denkvermogen
krijgt en zelf tot conclusies kan komen. Zo is hij klaar om mee
te draaien in de wereld.

De eigen creativiteit in het ondernemerschap, is ook nabijheid. Het staat in groot contrast met de massaproductie die
onze economie steeds meer domineert. Massaproducten
zijn niet gemaakt uit liefde voor het vak of om tegemoet te
komen aan een oprechte vraag. Wel om winst te maken voor
een kleine groep die steeds rijker wordt. Een goed product
verkoopt zichzelf, massaproducten hebben grootschalige reclamecampagnes nodig om mensen het idee aan te praten
dat ze nodig zijn. Massaproducten komen meestal van ver en
zijn niet altijd het resultaat van gelukkige productieprocessen. Toch is dat de economie waar we naar afgegleden zijn.
We mogen ons niet laten wijsmaken dat er geen correctie
mogelijk is voor dit gigantisme.

Ondernemerschap, tenslotte, is het summum van creativiteit. Mensen moeten ruimte krijgen om hun eigen creativiteit
uit te leven. In die zin is iedereen ondernemer. Een ondernemer voelt wat er leeft en denkt mee. Alleen zo krijgt hij zijn
producten of diensten aan de man gebracht. Zo krijg je een
economie die draait op authenticiteit en duurzaamheid. De
winst wordt hier geïnvesteerd, de belastingen worden hier
betaald. De lokale ondernemer heeft nog een extra meerwaarde. Hij is een spilfiguur in het sociale weefsel van de

We kiezen voor een creatieve en radicale omvorming
van een voorbijgestreefd systeem. Voor creativiteit,
authenticiteit, ‘tailor made’ en duurzaam. Voor producten die een lange levensduur hebben. Voor een
economie die de ziel van de mens niet doodt, maar
mensen terug goesting geeft om te ondernemen, hun
nek uit te steken. Een economie die werknemers niet
behandelt als dood weefsel, binnenkort te vervangen
door robots, maar hen ziet als medeondernemers en
hen blijft uitdagen, impact laat hebben en zingeving
biedt. Een samenleving die terug om nabijheid, creativiteit en dus menselijkheid draait.
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Vertrouw op
verantwoordelijkheid!
We vertrouwen op de verantwoordelijkheidszin en het gezond verstand van mensen.
Geef hen de ruimte om te leven, initiatief te nemen, zich te engageren. Wie mee verantwoordelijk is voor de gevolgen van een beslissing, zal meer doordacht handelen.
De overheid moet niet overnemen wat mensen zelf kunnen doen en beslissen. Ze
moet daar zijn waar mensen echt meer houvast nodig hebben. Het klinkt misschien
paradoxaal, maar zo kunnen minder regels leiden tot een beter resultaat.

I

n de loop der jaren heeft de overheid ons leven
geïnstitutionaliseerd. Ze is zich gaan gedragen als
een micromanager, die zich focust op de zaken
waar ze grip op heeft. Zo smoort ze het vrije initiatief in voorschriften en decreten. Wij willen die trend omkeren. Laat mensen zelf een deeleconomie uitbouwen, in
plaats van decreten te schrijven over de afstand tussen
de boeken in de bib. Zorg dat landbouwers niet gewurgd
worden door supermarktprijzen, in plaats van hen te vertellen hoeveel centimeter ze van de kant moeten blijven
bij het maaien. Vandaag hebben we onze overheid nodig
om mensen te helpen in de zaken waar ze geen vat op
hebben – de Chinezen die azen op onze elektriciteit of
de megaconcerns die van mensen producten maken. We
hebben geen extra schoonmoeder nodig, wel een sterk
leiderschap dat de weg vrijmaakt en zijn burgers houvast
geeft. Als de overheid zich niet gedraagt als een leider
maar als een gendarme, dan krijg je opstandige burgers
die foert zeggen en achterpoortjes zoeken.
De belangrijkste vraag is dus niet of de overheid toch zeker
voor alles een regel heeft. Wel in hoeverre ze kan rekenen op
de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Een samenleving
met een grote verantwoordelijkheidszin heeft niet zoveel regels nodig. Die werkt eerder met doelstellingen of resultaats-

8

verbintenissen waar men met gezond verstand mee omgaat.
Laat mensen in de vaart duiken als ze dat willen, waarschuw
ze voor de gevaren maar vertrouw op hun eigen inschattingsvermogen. Wij kiezen voor positieve vrijheid, waarbij mensen
niet handelen volgens wat mag en wat niet mag, maar volgens wat mogelijk en goed is voor de samenleving.
De vraag is niet hoe we de boel nog meer kunnen controleren, maar hoe we die hele mentaliteit kunnen keren. Het
antwoord is meer burgerschap en verantwoordelijkheidszin.
Een kader waarbinnen mensen hun verantwoordelijkheid
kunnen nemen, met een rechtssysteem en een veiligheidssysteem. De overheid moet ontwapenen op die domeinen
waar mensen zelf het initiatief kunnen nemen, moet meer
vertrouwen geven en zich deels ook terugtrekken. We kiezen
voor doelstellingen en ambities in plaats van voor allesomvattende regels. Binnen die doelstellingen moet er ook voldoende ruimte zijn voor eigen verantwoordelijkheid. Waar is
bijvoorbeeld de vrijheid van onderwijs als we met opgelegde
eindtermen alles invullen?
Voor we daar geraken zal er ook een mentaliteitswijziging
nodig zijn. Lange tijd werden we opgevoed met duidelijke
normen en waarden. Die kregen we mee uit onze christelijke
traditie. Waarden als niet stelen of bedriegen, respect tonen

voor andermans leven en bezit, krijgen betekenis in verhalen en raken zo beter doorleefd. Intussen maken ze deel uit
van onze cultuur en worden ze nog steeds doorgegeven, onder andere via het godsdienstonderwijs. Dat vinden wij een
goede zaak voor de samenleving. Nieuwe tijden en culturen
brengen echter ook nieuwe opvoedingsstijlen met zich mee,
en die botsen soms met elkaar. Maar of het nu via het katholieke onderwijs is of niet: mensen moeten van jongs af aan
worden geleerd dat ze een dubbele verantwoordelijkheid
dragen. Namelijk voor zichzelf én voor de gemeenschap. Dat
is een belangrijke taak voor de ouders en voor de omgeving
waarin deze kinderen opgroeien. Ze moeten leren dat hun
gedrag betekenis heeft, een impact op andere mensen.
Minder regels gaat ook samen met een strengere aanpak
voor wie zich niet houdt aan de regels die wél belangrijk zijn.
We willen een einde aan de straﬀeloosheid. Zeker op vlak van
veiligheid en sociale rechtvaardigheid is dat een absolute
must. Criminaliteit en vandalisme ontwrichten de samenleving. Wie de regels overtreedt, moet gestraft worden, en die
straﬀen moeten ook uitgevoerd worden. En ook onze sociale zekerheid kan alleen maar betaalbaar blijven als iedereen
zich fair gedraagt. Dat geldt zowel voor mensen die profiteren
van de sociale zekerheid, als voor fraudeurs of belastingontduikers. Wie zich daaraan bezondigt, steelt van de gemeenschap en moet streng worden gestraft.

Als mensen zelf de verantwoordelijkheid in handen hebben,
hebben zij ook de sleutel om mild te kunnen zijn. Mildheid is
een onderdeel van positieve vrijheid: het is de keuze om het
voor andere mensen op te nemen als ze daar zelf niet of niet
meer toe in staat zijn. Burgerzin en eigen verantwoordelijkheid stoppen dus niet bij jezelf. We dragen als mensen ook
een verantwoordelijkheid voor elkaar. Het is het gezicht van
de ander dat ons aanspreekt, en ons aanzet tot actie. Als we
mensen in de goot zien liggen, denken wij niet ‘je bent groot
genoeg nu’. In plaats daarvan stellen we ons de vraag: ‘wat
kan ik voor de ander doen?’ Mensen hebben een link met elkaar, en we mogen ons niet laten wijsmaken dat het voortaan
ieder voor zich is. Velen zien en oordelen, maar vergeten te
handelen. Die fout zal een christendemocraat niet maken.
Voor ons telt elke mens, en we zullen nooit onverschillig staan
tegenover de andere. In de ander zien we onszelf terug.

We hebben veel vertrouwen in mensen, veel meer dan
ze nu krijgen van de overheid. Als de overheid mensen meer ruimte geeft, zullen zij meer geneigd zijn
hun verantwoordelijkheid te nemen. Zo krijg je meer
initiatief, minder asociaal gedrag en een overheid die
er is waar we haar nodig hebben: op de terreinen waar
mensen zelf geen grip hebben, de grote uitdagingen
waar we vandaag voor staan.
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Omarm
de gewone mensen!
Ons land wordt overeind gehouden door ‘gewone mensen’. Mensen die werken,
zorgen voor hun kinderen of hun ouder wordende ouders, die doen wat er van hen
verwacht wordt. Zonder deze mensen zakt de pudding in elkaar. En toch zijn ze niet
langer de focus van het beleid. Dat moeten we omdraaien. Gewone mensen zijn de
maatstaf en de ruggengraat van de samenleving, en dus het referentiepunt. Het beleid
moet in de eerste plaats hen versterken. Zodat ze goed en zorgeloos kunnen leven.

S

inds het einde van de Tweede Wereldoorlog
werden brede lagen van de bevolking in Vlaanderen steeds welvarender. Meer en meer gezinnen konden huizen kopen en hun kinderen
laten studeren, er was een echte democratisering van
het onderwijs. De welvaartsgroei sinds 1945 is enorm
geweest en ook ongekend in de geschiedenis. Het werd
normaal om het beter dan je ouders te hebben, met een
eigen huis en een auto, om je levensstandaard tijdens je
leven steeds te zien toenemen. Om een vaste job te vinden en die ook twintig, dertig jaar te blijven doen; of om
een zaak te beginnen en die te zien groeien. Dat was mogelijk omdat we gelijk aan de start kwamen. Na de oorlog
was alles vernietigd, iedereen die werkte of studeerde
ging vooruit. Er was een economisch model dat de winst
investeerde in de uitbouw van het sociale.
Die evidentie is er vandaag niet meer, en dat vinden wij een zeer
nefaste evolutie. Het wordt terug belangrijker waar je geboren
bent of met wie je trouwt, om je kansen op een goed leven te
verhogen. We willen dat wie zich inzet, ook een degelijk leven
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kan uitbouwen. Dat werken loont. We vinden het niet normaal
dat steeds meer jonge werkende mensen hun ouders moeten aanspreken om een lening te krijgen, of hun kinderwens
uitstellen om financiële redenen. Dat alleenstaande ouders
moeten krabben om rond te komen. Dat jonge ouders geen
leven meer hebben omdat ze zich geen deeltijds werk kunnen veroorloven, terwijl de combinatie tussen werk en gezin
bijna onhoudbaar is. Dat die hardwerkende Vlaming dan nog
voorbijgestoken wordt door sommigen die zich niet inzetten
en profiteren, stoot vele gewone mensen hard tegen de borst.
Gewone mensen zijn ook de mensen die leven zonder pretentie en arrogantie, die zich niet meer achten dan een ander.
Niet de mensen met vijftien eigendommen die nog vinden dat
het niet genoeg is, maar de mensen die dankbaar zijn om wat
ze hebben. ‘Gewonigheid’ is voor veel mensen simpelweg hun
werk doen, zorgen voor de kinderen, het huis op orde houden,
tijd maken voor vrienden en familie – en voor veel mensen
is dat ook genoeg. Als je de sociale media moet geloven, is
gewoon zijn echter uit de mode, en moet je opvallen of buitengewoon zijn om mee te tellen. Dat legt een hoge druk op

maakt moeten worden. Voor christendemocraten is de keuze
alvast duidelijk: gewone mensen moeten versterkt worden.
Gezinnen zijn daarbinnen de groep die de meeste ondersteuning zal krijgen. Dat is onze eerste prioriteit.
Een plaats in de middenklasse moet ook het vooruitzicht zijn
voor mensen die het vandaag moeilijk hebben. Aalmoezen
toesteken aan wie in de problemen zit, zonder structurele
hulp, dat is geen oplossing. Het is zoveel als zeggen dat we
deze mensen opgeven. Ook wie vandaag dakloos is, al jarenlang zonder werk zit, het huis niet uitkomt of geen woord Nederlands spreekt, wie lijdt onder een verslaving of als kind op
het foute pad is geraakt: ook deze mensen hebben een toekomst, daar zijn we rotsvast van overtuigd. Een toekomst die
deze mensen sterker maakt: dat is wat ze nodig hebben. Door
te zorgen dat mensen hun school afmaken, een job vinden,
in degelijke huizen kunnen wonen en vlot Nederlands praten.
Dat doen we met vriendelijke aandrang en met een aanklampend beleid. De samenleving mag geen hangmat zijn waarin
mensen blijven liggen tot het einde van hun dagen, maar een
trampoline die hen een duwtje in de rug geeft.

mensen, zeker op jongeren. Nochtans zijn het de dagelijkse inspanningen van al deze mensen die onze samenleving doen
functioneren.
Noem die hardwerkende doorsnee-Vlamingen ‘gewone
mensen’ of de middenklasse, wat maakt het uit. Maar door
hun collectieve inspanningen kunnen wij allemaal leven zoals we dat vandaag doen. Gewone mensen zijn zij die lesgeven, ouderen en zieken verzorgen, de straten veilig houden,
huizen bouwen of winkels uitbaten. Tijdens de coronacrisis
werd meer dan ooit duidelijk wat een essentiële groep ze
vormen, en hoe ontwrichtend het wegvallen van deze groep
zou zijn. Het minste wat ze mogen vragen, is dat ze ’s nachts
op beide oren kunnen slapen. Dat ze zich geen zorgen moeten maken om hun portemonnee, hun veiligheid, om de
toekomst van hun kinderen, net als om hun eigen oude dag.
De overheid staat voor ontzettend veel uitdagingen, en heeft
slechts beperkte middelen. Dat wil zeggen dat er keuzes ge-

Een belangrijk aandachtspunt daarbij zijn zeker de gelijke
kansen en de gelijke toegang voor iedereen tot onderwijs,
werk, ondernemerschap of de woonmarkt. De overheid moet
streng zijn en erover waken dat ook wie niet geboren wordt
met een voorsprong, gelijke kansen krijgt. Ze moet er evenzeer over waken dat het systeem eerlijk is voor iedereen en
dus ook niet toelaat dat er voorspraak, misbruik, profitariaat
of fraude is. Dat is wat de hardwerkende mens niet verdraagt.

Als christendemocraten is dit onze belofte aan de gewone mensen. Wij willen zorgen voor eerlijke kansen
en een degelijk leven. Goed, veilig en zeker leven zal
de realiteit zijn, ook in de toekomst die soms onzeker
aanvoelt. Ook als je kinderen wilt, zal je goed kunnen
leven, en je zal het kunnen combineren met je werk.
Er zullen ook in de toekomst voldoende middelen zijn,
zelfs voor je pensioen. Er wordt veel van je verwacht,
maar zolang mensen bereid zijn te zorgen voor zichzelf en voor elkaar, kunnen we die uitdagingen aan. De
overheid moet hierin een bondgenoot zijn.
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Zorg
voor elkaar!
Eenzaamheid en mentale problemen zijn de grootste kwalen van deze
tijd. Al onze welvaart heeft niet kunnen verhinderen dat mensen
zich verweesd, eenzaam of verloren voelen. Meer mensen
dan ooit leven alleen. Waarden en tradities maakten plaats
voor consumptie. Mensen hebben elkaar nodig, de
samenleving moet de barrières tussen mensen slopen
en ruimte maken voor ontmoeting. Zorgen voor elkaar
geeft ook zin aan het leven.

A

ls we terugkijken naar de voorbije decennia,
dan zien we hoe steeds meer elementen wegvielen die mensen bij elkaar brachten. Het samenleven in kleine gemeenschappen waar je
elkaar bij naam kent. De parochie die buurtbewoners in
contact bracht. Generaties binnen eenzelfde familie die
onder hetzelfde dak bleven wonen, inclusief de ongehuwde tante of de neef met een mentale handicap.
We hebben een lange weg afgelegd van een redelijk dwingend keurslijf naar een totale individualisering. De enige aanmaningen die we nu nog krijgen, is wat we moeten kopen,
welke kleren we moeten dragen, wat we al dan niet mogen
eten en waar we goedkoop op reis kunnen gaan. Wat je kan
doen voor andere mensen, hoe je er kan zijn voor hen en hoe
je elkaar kan vinden, daar moet je maar zelf je weg in zien te
vinden. We moeten niet terug naar vroeger, maar we beseffen wel dat we elkaar nodig hebben om te bestaan en dat we
daar terug op moeten inzetten. De vraag is niet of het een probleem is dat we kerstmarkten krijgen en een Pasen met chocolade-eieren. Wel of men nog zal stilstaan bij de ideeën die
erachter zitten. We stellen vast dat, hoe fundamenteel menselijk die behoefte aan nabijheid ook is, we er vandaag eigenlijk
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niet meer naar
leven. Onze maatschappij is er ook niet
meer op georganiseerd.
De eenzaamheid, het isolement en de verharding zijn
misschien wel de grootste bedreiging voor ons mentale welzijn. Het is als overheid eenvoudiger om de gevolgen ervan
aan te pakken, dan de oorzaken. Die gaan over het privéleven
van mensen en over de manier waarop we met elkaar omgaan. Wij vinden het als christendemocraten belangrijk om
die focus op verbinding mee te nemen in alle aspecten van
het beleid. We richten ons op thema's die misschien minder
evident zijn, en die niet alleen om het materiële gaan. Welvaart en voldoende inkomen hebben is essentieel, maar niet
genoeg. Ook zingeving is nodig: wat doen wij hier, waarom leven wij en wat is belangrijk? Met wie en hoe willen we samenleven? Die zoektocht kleurt de manier waarop christendemocraten in het leven staan en hoe en waarom we aan politiek
doen. Religie kan hier voor velen een belangrijke rol spelen.
Dat wil ook zeggen dat alle ideeën die duurzame relaties promoten, onze steun krijgen. Dat we mensen de mogelijkheid
moeten geven om meer tijd door te brengen met elkaar, of
om te kunnen zorgen voor hun naasten of voor een vreemde

die hulp nodig heeft. Dat onze samenleving georganiseerd
moet worden op meer openheid en ontmoeting. Het betekent ook dat we niet alleen op een economische manier naar
onze maatschappij mogen kijken. Echte vooruitgang betekent ook meer welzijn. We kunnen 3D-speelgoed printen en
lichtgevende konijnen kweken, maar we slagen er niet in om
depressies en zelfdoding te voorkomen. Ik kan gamen met
een Chinees of een Venezolaan, terwijl aan de andere kant
van de muur mijn buurvrouw eenzaam zit weg te kwijnen.
Amusement en hedonisme zijn geen medicijn tegen innerlijke leegte. Niet alleen ons bruto nationaal product telt, maar
ook ons bruto nationaal geluk. Zoals men in Californië een Silicon Valley heeft, zo zou Vlaanderen een geluksvallei kunnen worden.
Dit kan door voortdurend in te zetten
op verbinding tussen mensen.
Door de verbindingen die mensen maken ruimte te geven en
te ondersteunen. Door het
als overheid niet over te nemen als er spontaan initiatieven ontstaan tussen
mensen om bepaalde
doelen op te nemen,
maar hen zelf de ruimte te geven.
We hebben ook nood
aan inspiratiebronnen, oude of nieuwe,
die sterk genoeg zijn
om op te boksen tegen de geest van het
liberale individualisme.
We willen terug de gist in
de samenleving brengen.
Waar kunnen mensen nog inspiratie vinden, zin en motivatie? Vaak vinden
we die in het samen vieren van belangrijke momenten, het leven op het ritme van tradities. Van Kerstmis vieren tot afscheid
nemen: tradities kunnen mensen troost en hoop geven. Zo

voelen mensen dat ze deel uitmaken van een geheel, dat ook
hun ouders en grootouders dit hebben meegemaakt. Wie heel
sterk is, heeft dat misschien niet nodig, maar voor andere mensen kan het een houvast bieden in verwarrende tijden. Tradities
binden ons aan de ander over de tijd heen, plaatsen de zaken
van het leven in een ruimer kader, en geven zin aan ons leven.
Wij willen dus respect voor tradities.
De overheid kan mensen geen ‘voller’ leven geven, maar wel
de mogelijkheden om zinvol in het leven te staan. De inzet
voor de ander geeft betekenis en in die zin is onbaatzuchtige
inzet ook baatzuchtig, want zorgen voor elkaar maakt gelukkig. Zet mensen niet op sterk water omdat ze hun pensioenleeftijd bereikt hebben of leven met een handicap, maar zorg
dat ze een zinvolle rol kunnen spelen. Daarvoor zijn er zoveel
mogelijkheden in de nabijheid. Kijk maar naar alle vormen
van vrijwilligerswerk, jeugdbewegingen en verenigingsleven
die mensen bij elkaar brengen. Vlaanderen drijft nu al op vrijwilligers en engagement, maar we willen nog veel meer van
dat zien, en met een betere mix wat diversiteit betreft. Alles
wat mensen vrijwillig doen voor elkaar, hoeft de overheid niet
te doen én maakt onze samenleving hechter en gelukkiger.
Liever spontane dan geïnstitutionaliseerde hulp, liever meer
vrijwilligers dan meer ambtenaren. We zullen er dan ook alles
aan doen om de hinderpalen weg te nemen en mensen de
ruimte en middelen te geven die ze hiervoor nodig hebben.

De enorme focus op de economie en op individuele
vrijheid heeft ons veel welvaart en vrijheid gegeven.
We kregen echter zoveel vrijheid, dat veel mensen
zich juist verloren gingen voelen. De samenleving kan
wel een portie retrowarmte en -verbondenheid gebruiken. Ook dat is iets wat mensen zelf kunnen. Broederschap, zingeving en engagement zijn nog lang niet
dood. Ze zaten misschien in de ijskast maar we halen
ze er met plezier terug uit om weer de samenhang en
zinvolheid te brengen waar velen zo naar snakken.

13

5

Kies
voor het leven
en de liefde!
We worden geraakt door het leven van andere mensen. De mensen
rond ons vullen ons leven in en maken het waardevol. Als ze
wegvallen dan dragen we dat een leven lang met ons mee.
Daarom komen wij op voor elk leven, ook als het kwetsbaar of verstoten is. Ook kiezen wij voor de liefde,
en voor het engagement dat hieruit voortvloeit, in
welke duurzame vorm dan ook.

W

ie zich goed omringd weet door vrienden en familie, staat sterker in het leven.
Daarom is het zo belangrijk om goede,
duurzame relaties op te bouwen met
anderen. Elke mens heeft een unieke levensweg, die hij
zelf moet kunnen invullen. Het is goed dat mensen vandaag niet meer gedwongen worden in een keurslijf dat
niet bij ze past. Dat ze vrij zijn om graag te zien wie ze
graag zien, dat ze niet opgesloten moeten blijven in ongelukkige huwelijken. Vandaag wordt er veel meer veelzijdigheid aanvaard in de liefde en in relaties, en dat is
een goede zaak. Elke vorm van duurzame of liefdevolle
relatie is waardevol, ook al is die niet conventioneel. Wie
je graag ziet, of met wie of hoeveel je samen leeft of bent,
dat hoort geen taboe te zijn. De wetgeving moet rekening
houden met de uniciteit van mensen en dus ook van
de manieren waarop ze samenleven met elkaar, zorgen
voor elkaar, hun erfenis willen doorgeven of herinnerd en
erkend willen worden. Regels mogen geen barrière vormen voor de liefde en voor de engagementen die daaruit
voortvloeien.
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Kiezen voor
de liefde is
ook
kiezen
voor het leven
dat
imperfect
mag zijn en ook
moeilijk kan zijn.
Mensen met een
handicap, hoogbejaarden, mensen met
een zware depressie,
met een zware levensweg of in welke andere situatie ook,
moeten niet weggestopt worden op afgelegen plaatsen. Ze
zijn ook iemands geliefde, en evenveel onderdeel van onze
samenleving als elke andere persoon. We willen hen terug integreren in de buurt en omringen door andere mensen. Daar
zijn heel wat creatievere oplossingen voor mogelijk dan wat
nu gangbaar is. De overheid maakte dat mogelijk door budgetten aan mensen te geven in plaats van aan instellingen.
We vragen aan het middenveld om niet krampachtig vast te
houden aan het bekende, en te denken in het belang van de
persoon. Ook dat is een kwestie van mensen versterken.

Wie een dierbare verliest, draagt het gemis een leven lang
met zich mee. Als iemand die we graag zien het moeilijk heeft,
dan lijden we met hem mee. De bedrading van de mens is zo
bijzonder dat we soms louter door de verhalen van andere
mensen meevoelen met hen. Van getuigenissen tijdens De
Warmste Week die ons raken tot bloemen op de plaats van
een ongeval: het leven van de ander laat ons niet koud en
dat is iets fundamenteel menselijks. Ook onze eigen kwetsbaarheid treft ons diep, van daaruit vertrekt alles. Zo gaat het
ook met de gezondheid van jezelf en van die van je dierbaren.
Voortdurend zien we rond ons de kwetsbaarheid van het leven en de dood die ook een essentieel deel is van het leven.
De wetenschap dat er ooit een einde aan komt, maakt het
leven juist zo waardevol. Daarom mogen we de dood ook
nooit uit ons leven bannen en louter professioneel of klinisch
behandelen. Net zoals mensen niet alleen zouden moeten leven, zouden ze ook niet alleen mogen sterven. Sterven moet
terug meer ingebed worden in het leven.

niet onnodig afzien als het einde onvermijdelijk nadert. En
vrouwen kunnen kiezen hun zwangerschap te beëindigen als
die pril en voor hen zonder perspectief is. Maar na de prilheid
moet de keuze gaan naar het kwetsbare ongeboren leven.
We vinden dat de samenleving het leven van wie nog geen
stem heeft, hier moet verdedigen.

Het leven is geen feestje waarvan je vertrekt om de volgende dag weer wakker te worden. Je krijgt maar één kans. Als
iemand doodgaat, dan eindigt ook het fysieke bestaan van
deze persoon in dit leven. Dat heeft niet alleen gevolgen voor
de persoon zelf, maar voor alle mensen in de omgeving. In
een wereld waarin mensen het gewend raken om kant-enklare oplossingen te krijgen voor elk probleem, lijkt ook de
dood een vrije keuze te worden. Alsof het een van de opties
is in de catalogus van het leven. Een leven beëindigen lijkt
soms de makkelijkste keuze. Makkelijker dan iemand weer in
te laten zien dat zijn leven nog steeds zinvol is, ook al is hij
of zij oud en behoeftig. Makkelijker dan een jonge vrouw te
helpen om moeder te zijn. Makkelijker dan iemand jaren in
de gevangenis te houden en op een dag weer op vrije voeten
te zien, ook al heeft hij zware feiten op zijn kerfstok staan. Dat
is niet hoe christendemocraten naar het leven kijken. Wij weigeren te kiezen voor de dood. Wij kiezen voor het leven, al is
het leven niet perfect.

We begrijpen dat er meerdere meningen zijn in dit debat over
leven en dood, en willen het debat correct en begripvol aangaan. Onze houding vertrekt vanuit de kwetsbaarheid van het
leven, en vanuit de ambitie om in de samenleving steevast op
te komen voor de allerkwetsbaarsten. We moeten absoluut
vermijden dat mensen in een kwetsbare positie een keuze
opgedrongen krijgen die niet nodig is. Voor ons is mensen
opgeven geen teken van ruimdenkendheid, maar van onverschilligheid. In het gelaat van de andere zie je jezelf terug. Wij
kunnen niet anders dan opkomen voor het leven van andere
mensen, omdat de ander ons persoonlijk raakt.

Hoezeer onze keuze voor het leven ook absoluut is, ze mag
geen onmenselijke hardnekkigheid inhouden. Als overheid
voorzien wij ruimte wanneer bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden de dood wel degelijk rust kan brengen. We laten mensen

Het is al helemaal niet de taak van de overheid om mensen te
helpen om uit het leven te stappen, mensen die niet ziek zijn
en voor wie het leven nog goed en betekenisvol kan zijn. We
moeten juist inzetten om die mensen bij het leven te houden.
Laat mensen terug in het leven geloven, ook al zitten ze nog
zo diep.
Als we kiezen voor het leven, dan zijn we ook consequent en
vinden we dat de overheid wat ons betreft nooit zijn burgers
kan doden, zelfs al zijn ze zwaar in de fout gegaan. Het invoeren van de doodstraf is voor ons onaanvaardbaar.

Mensen kunnen niet zonder elkaar. Relaties maken
mensen sterker, en wat mensen sterker maakt, dat
steunen wij. Wij kiezen voluit voor het leven, omdat
voor ons elke mens telt. Als mens, als medeburger
geven we niemand zomaar op, ook als de persoon zelf
of anderen dat wel doen. De dood is nooit een keuze
of een oplossing. Wij zijn de partij van het leven en van
de liefde.
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Stop de
vervreemding!
Je thuis voelen in je buurt is essentieel om sterk in de wereld te
staan. Toch raken mensen in deze snel evoluerende samenleving
steeds meer vervreemd van elkaar. Ze kennen hun buren niet of
wonen op plaatsen waar amper ontmoeting mogelijk is.
Ze spreken elkaars taal niet of raken vervreemd van de plek
waar ze altijd leefden, omdat die zo hard veranderde.

D

e buurt van waaruit je een leven opbouwt, bepaalt vaak ook je gezondheid, je veiligheid en je
gemoed. Het is de plek waar je kinderen krijgt of
ziek in bed ligt, op je buren rekent als je op reis
gaat of een goeiemorgen krijgt als je de deur uit stapt. Hoe je
moet of kan samenleven met je buren, de ruimte die je krijgt
en de leefbaarheid van de buurt zijn levensbepalend. De buurt
is bovendien onze dagelijkse realiteit, ons referentiekader voor
de rest van de samenleving en dus ook het vertrekpunt van zowel onbegrip als toenadering. Als mensen hun buurt niet meer
herkennen, dan maken ze zich zorgen die verder doorsijpelen
in hun denken. Ze verbinden wat ze niet kennen met onveiligheid en anonimiteit. Omdat ze geen ontmoetingen hebben die
een wederzijds begrip kunnen doen ontstaan. De buurt is dan
ook de eerste plek waar we moeten op inzetten. Hier moeten
mensen zich thuis voelen, moet het veilig zijn, moeten er basisvoorzieningen zijn, moeten de mensen elkaar kennen en
elkaars taal spreken.
Tolerantie is niet iets dat je van bovenaf kan opleggen. Het moet
groeien van onderuit. Sommige mensen hebben het geluk om
een woning te kunnen kopen in een goede buurt. Ze kunnen
leven als zondagskinderen, omringd door gelijkgezinden, en
denken dat het leven voor iedereen zo eenvoudig is. Ze geloven
dat tolerantie een keuze is, en intolerantie iets voor kleingeestige mensen. Ze vergeten daarbij dat de dagelijkse realiteit voor
andere mensen er een is van zich verloren en verweesd voelen.
Van dubbele sloten, geluidsoverlast en zwerfvuil, snelheidsovertredingen en criminaliteit, van anonimiteit en een totale
vervreemding. Van buren waarmee je nog nooit een woord ge-
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sproken hebt. Die je nog steeds niet als een volwaardige burger
beschouwen hoewel je hier geboren bent. Of die omgekeerd
het gevoel hebben dat er nieuwe, gesloten gemeenschappen
ontstaan, die niet toegankelijk zijn voor wie niet verwant is of
een andere cultuur heeft. Zonder integratie is het erg moeilijk
om een band te krijgen met de mensen met en naast wie je samenleeft. Integratie gaat over taal, werk en thuis. Integratie is
respect voor de tradities die drager zijn van de gemeenschap
waarin men leeft. Integratie is ook respect voor het openbaar
domein, de gebouwen, de omgeving. De publieke ruimte
wordt opgebouwd uit een verleden, en geeft mensen een
thuisgevoel. De buurt moet dus goed onderhouden worden en
verdient inleving van nieuwe bewoners, en respect voor wat is.
Als je een villa neerpoot aan een landelijk dorp, zeur dan niet
dat de mestkar door je straat rijdt.
Sommige mensen wonen in musea vol herinneringen aan een
betere tijd. Een kerk die nu leeg staat en waar men vroeger op
zondag een babbeltje sloeg. Een buurtcafé waar vandaag een
appartementsgebouw staat. Een afbladderend rolluik van
de kruidenier die zijn winkel moest verkopen. Het gevoel van
vervreemding dat daardoor ontstaat, is voor veel mensen reëel. We kunnen de tijd niet terugdraaien, maar wel de goede
elementen uit het verleden hernemen. En vooral zorgen voor
een nieuwe nabijheid, en die begint in de buurt. Door lokale
welvaart met lokale betrokkenheid te garanderen krijgen mensen weer grip op hun leefwereld. We kijken naar de menselijke
schaal van de dingen. Naar wat mensen kunnen betekenen
voor elkaar. Als mensen het gevoel hebben dat hen veel ontsnapt, is hun plaats terugvinden cruciaal. Alles op mensenmaat

brengen, betekent de uitdagingen die er zijn heel concreet vertalen naar wat mensen zelf kunnen doen in hun omgeving. Van
klimaatuitdagingen naar de zorgzame buurt; van kinderopvang
naar ouderen uit hun isolement halen.
De overheid kan zorgen voor de juiste infrastructuur. Ook hier
vertrekt ze vanuit het idee van nabijheid. Met ruimte voor ontmoeting, buurtwinkels en meer plaats voor mensen dan voor
auto’s. Voldoende groen en veiligheid, met een goede wijkwerking en wijkagenten als prioriteit, die een oogje in het zeil
houden. Een beleid van nultolerantie tegen asociaal gedrag en
criminaliteit, waar daders niet vrijuit gaan. Een politiek die inzet
op integratie, en niet als suggestie maar als enige optie. Omdat
dat noodzakelijk is om van de buurt een thuis voor iedereen te
maken. Niemand is beter in staat dan de burgemeesters om die
ongelooflijk belangrijke taak op zich te nemen. ‘Slow cities’ zijn
een voorbeeld van hoe het kan zijn. Het zijn plaatsen waar mensen ‘op hun gemak’ leven, waar er plaats is voor lokale tradities
en waar je geen stress krijgt van buiten te komen. Ze hebben
minder verkeer en geluidsoverlast, meer voet- en fietspaden en
bijgevolg meer mensen dan auto’s op straat. Ze lokken mensen
uit hun kot, de straat op en tussen de mensen, in plaats van ze
in eenzaamheid en isolement te laten wegkwijnen achter een
gesloten gordijn. De Citta Slow-beweging geeft ook een tegengewicht aan de eenheidsworst waarin heel wat steden dreigen
te veranderen.
Van de buurt een echte thuis maken, is niet iets dat de politiek
alleen kan oplossen. Het vraagt ook medewerking en inzet van
de buurtbewoners. Met een nultolerantie voor asociaal gedrag,

die vertrekt vanuit de burgers zelf. Wie iemand ziet sluikstorten
of vernielingen aanbrengen, moet anderen daarop durven
aanspreken, in plaats van zich boos zwijgend af te keren of een
gefrustreerde reactie te posten op de sociale media. Wie weet
dat iemand ziek is of alleen thuis zit, kan zelf eens een bezoek
brengen. Een thuis is ook een plek waar mensen moeite doen
om de taal van hun woonplaats te spreken. Nederlands spreken, is in Vlaanderen een essentieel onderdeel van integratie.
Daarnaast is een thuis een plek waar je je kinderen alleen op
straat durft te sturen, en waar de buren mee een oogje in het
zeil houden. Waar er minder oprijlanen en meer voortuinen
met bankjes worden aangelegd. Waar men zich verantwoordelijk voelt voor zijn gemeenschap en niet wegkijkt, ook al is dat
de makkelijkste optie.

Als christendemocraten willen we ons bezighouden met
de grote uitdagingen die op ons afkomen, en die vertalen naar de concrete leefwereld van de mens. Zodat
mensen het gevoel hebben: er zijn uitdagingen, maar
we kunnen er iets mee doen. We moeten de wereld
terugbrengen tot de menselijke schaal. We staan open
voor de wereld, maar benaderen die vanuit onze eigen
thuis. Think global, act local: door de omslag te maken
van globalisering naar glokalisering willen we mensen
het gevoel geven dat ze de wereld terug aankunnen. Dat
ze een eigen inbreng hebben, impact op hetgeen gebeurt. Christendemocraten willen mensen een houvast
geven in een herkenbare buurt waar ze thuis zijn.
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Reanimeer
de democratie!
Anno 2020 is het niet simpel om politicus te zijn, maar burger zijn is misschien nog
lastiger. Veel mensen kijken naar de politiek met opgehaalde wenkbrauwen en toenemende ergernis. Ze zien regeringsonderhandelingen die een eeuwigheid duren, terwijl
het land in een gezondheidscrisis verkeert. Ze moeten verplicht gaan stemmen, maar
hebben soms het gevoel dat er met die stem niets gedaan wordt. Ze zien hoe de grootste
partijen er niet in slagen om samen een regering te vormen. Of hoe partijen in de ene
regering samenwerken, maar in de andere regering oppositie voeren. Ze moeten hun
stem uitbrengen voor de gemeente, provincie, voor Vlaanderen, voor België en voor
Europa. Maar wie er welke bevoegdheid heeft en wie wat gedaan heeft, is zodanig ingewikkeld dat die keuze bijna onmogelijk wordt. De burger heeft niet altijd gelijk, maar in
dit debat is zijn kwaadheid terecht. Als de regeringen er niet in slagen de democratische
legitimiteit van het systeem te herstellen, dan zitten we echt in een regimecrisis.

E

erst en vooral zullen we een dissectie van onze democratie moeten doen. Niet alleen door de regeringspartijen, maar met de oppositie en de burger erbij. De
toekomst van de democratie moet democratisch beslist worden. Er zijn belangrijke vragen die een antwoord moeten
krijgen. Hoe zorgen we dat in de toekomst binnen de zes maanden na verkiezingen een regering gevormd wordt? Dat de kiesuitslag ook vertaald wordt in beleid? Is het niet meer dan logisch
dat de grootste partijen aan zet komen? Is het wel democratisch
dat opvolgers verkozen mensen voorbijsteken of dat de plaats
op de lijst bepaalt wie verkozen wordt? Kunnen kleinere kieskringen een oplossing bieden? En hebben we echt zoveel politici
nodig, of kunnen de parlementsleden dezelfde zijn Vlaams en federaal? Moeten we dan de huidige Kamer afschaﬀen en werken
met een deelstatenkamer, volgens het model van de Senaat?
En hoe gaan we om met de ver-van-ons-bed-show die Europa
dreigt te worden? Kunnen rechtstreekse verkiezingen van de Europese president daar een oplossing zijn?
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Ook de rol van de burger willen we herbekijken. Vandaag ziet
hij de overheid als een jukebox waar je centen in steekt en die
dan maar voor resultaat moet zorgen. Zo werkt het natuurlijk
niet, maar wat wil je anders, als je burgers behandelt als consument? Misschien kunnen we met referenda over heel concrete
zaken gaan stemmen, zodat mensen niet alleen meedenken
maar ook mee verantwoordelijkheid opnemen voor de keuzes
die gemaakt worden. Dat opbouwen doe je van onderuit.
Voor de christendemocratie is nabijheid dan ook te vertalen in
de organisatie van het bestuur. Dus moet er een belangrijkere
rol weggelegd zijn voor lokale besturen, want zij zijn onze eerstelijnsdemocratie. Burgemeesters en lokale besturen kunnen
heel gericht werken, omdat ze nog in staat zijn direct contact
te houden met de mensen. Een probleem in Maasmechelen is
misschien helemaal niet aan de orde in Antwerpen, en omgekeerd. Bovendien zal de goesting om mee te denken voor burgers misschien groter zijn voor hun eigen gemeente, waar ze

rechtstreeks de gevolgen voelen. Steden en dorpen zijn dus de
ideale plek voor nieuwe vormen van deliberatieve democratie.
Deliberatieve democratie is een vorm van slow democracy,
waar je de burger betrekt, nadat je hem goed geïnformeerd
hebt. Hoe dichter de politiek bij de burger staat, hoe beter en
gerichter het resultaat. Nabijheid in woord en daad.
Nabijheid is ook een herkenbare gemeenschap, die inclusief is
en tegelijk ook verbonden door een gedeelde geschiedenis en
een herkenbaarheid in traditie, taal en cultuur. Daarom is het
evident dat domeinen die over personen gaan, aan het niveau
van de gemeenschap worden toegewezen.
We willen ook het twijfelen over België stoppen. Want de
moeilijkste vraag is misschien wel hoe ons land er voortaan
moet uitzien, en wanneer het eindelijk een definitieve vorm zal
krijgen. Vertrekkend van het lokale, de eerste lijn, over het gemeenschapsvormende Vlaanderen, naar Europa: waar staat
België dan? Kunnen we evolueren naar een coöperatief niveau
als schakel tussen Vlaanderen en Europa? Is dat dan dezelfde
logica als de opbouw van de provincies vanuit de gemeenten?
Zou het Zwitserse model, federaal-confederaal, de oplossing
kunnen zijn? Zijn we bijna rond met het regionaliseren van bevoegdheden, en waar trekken we de grens? Kan het land een
sterkere rol spelen op overkoepelende thema’s zoals klimaat,
dan dat het nu doet?
Hoe dan ook moet het gedaan zijn met de ingewikkeldheid en
onduidelijkheid die België zo typeert. We moeten eindelijk de
knoop durven doorhakken en terug rust en stabiliteit brengen.
Met elke nieuwe coalitie die aan de macht is, lijkt nu het debat
van koers te veranderen. Het gaat hier nochtans niet om de
kleur van de gordijnen, maar om de toekomst van ons land.
Binnenkort bestaat België 200 jaar. Dat is het moment waarop
het land moet landen. Dat betekent ook dat elke partij eindelijk eens kleur zal moeten bekennen over welke rol ze nog voor
België ziet. In 2024 moet beslist worden hoe ons land eruit zal
zien in de toekomst. Zodat we in 2030 een oprecht feest kunnen vieren waarbij alle deelnemers weten waar ze aan toe zijn
en er eindelijk duidelijkheid is.
Het laatste punt is de manier waarop aan politiek gedaan
wordt, en de toon van het publieke debat. De laatste jaren
worden deze steeds harder en meer gepolariseerd. Dat is voor
christendemocraten veel meer dan een politiek probleem. Het
raakt ons in wie we zijn en waar we voor staan, in onze iden-

titeit. Niet alleen omdat het in een zwart-wit landschap met
weinig ruimte voor nuance zeer moeilijk is om ons werk te
doen. Ook omdat de onbeschoftheid, het drama en de minachting waartoe zowel politici, media als burgers zich soms laten verleiden, de samenleving niet bepaald vooruithelpen. De
druk wordt groot om steeds scherper te communiceren, om
liever snel dan volledig te zijn. Om symbolen door te drukken
in plaats van maatregelen te nemen die op lange termijn impact hebben. Maar ook om van politici entertainmentfiguren
te maken in plaats van degelijke bestuurders, om een kamp
te kiezen in plaats van te mogen proberen een beleid te voeren voor het algemeen belang, en om voor elk probleem een
zondebok aan te wijzen in plaats van kalm te blijven en een
oplossing te vinden.
We zullen ons er niet toe laten verleiden om van koers te veranderen, al wordt de druk nog zo groot. We zullen nooit meedoen aan de ontmenselijking en hardheid van het debat. Voor
christendemocraten moet het politieke debat fatsoenlijk,
respectvol en eerlijk zijn of het zal niet zijn. Onze politici zullen
beoordeeld worden op hun kennis van zaken, hun integriteit
en hun bestuurlijke kwaliteit. Ook intern zullen we een streng
kwaliteitslabel koppelen aan ons politiek personeel, in hen
investeren en hen ook regelmatig evalueren. We huiveren van
politici die voor kortetermijngewin kiezen, die graaien in de
staatskas en er niet van wakker liggen dat de jonge mensen
de schulden zullen moeten afbetalen. We zijn stielmannen en
-vrouwen en goed bestuur is ons handelsmerk. Wij hebben liever het beste regeringsrapport dan de beste Twitter-account.
We zullen liever vasthouden aan idealen dan meewapperen
met de laatste storm. Ook al levert dat niet de beste resultaten
in de polls, het zal de samenleving wel het verst brengen, en
dat is voor ons het enige wat telt. Want precies dat is onze bestaansreden en de reden van ons politiek engagement.

De politiek zoals ze vandaag loopt, kan zo niet verder. We vernielen onze democratie door onze twijfel,
traagheid en de arrogantie van te denken dat de
burger het allemaal wel weer zal slikken. Er moet duidelijkheid zijn over de toekomst van het land en wie
waarvoor verantwoordelijk is. Duidelijkheid over wat
een stem betekent. Duidelijke termijnen hoe lang een
regeringsvorming mag duren. En veel meer respect en
eerlijkheid in het politieke debat.
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Maak ecologie
terug sexy!
De klimaatcrisis is niet iets dat buiten ons staat. Het is een crisis van de mensheid.
Door de planeet te degraderen, degraderen we ook de mens. Spijtig genoeg is de ecologische strijd er eentje geworden voor mensen die makkelijk praten hebben, omdat
ze geld hebben om te handelen. Dat willen we omkeren. Groen was niet voor niets ons
eerste kleur. We pleiten voor een integrale ecologie. Dat is een ecologie die ook sociaal
is en mensen niet in hun portemonnee pakt maar van duurzaamheid de normaalste
zaak van de wereld maakt.

M

iljoenen jaren lang was de mens totaal
afhankelijk van zijn omgeving, en leefden
we mee met het ritme van de natuur. Nog
steeds zoeken mensen de heilzaamheid
van de natuur op om rust en stilte te vinden. Wandelen
en fietsen doet mensen herleven. Dat besef is er door
corona nog meer gekomen. Vandaag denken we heer en
meester te zijn van onze aardbol en alles wat daar leeft,
en zo gedragen we ons ook. We schieten daarmee echter
in onze eigen voet. Want kijk hoe mensen vandaag moeten leven. We leven in ons eigen vuil. We maken onze
kinderen ziek door vieze lucht, krijgen stress van geluidsoverlast, kreunen onder de hitte in de steden, steken ons
in diepe schulden voor een huis met een stukje groen.
Spullen worden gemaakt om snel kapot te gaan, zodat
we vooral maar blijven kopen, onze kinderen hun spaargeld steken in prullen die niet lang mee gaan, terwijl de
afvalberg onder onze voeten groeit. En weet je hoeveel
grootschalig geproduceerd textiel er jaarlijks verbrand
wordt?
Ecologisch leven gaat om nog veel meer dan de natuur, het
water en de lucht. Ecologie gaat om de waardigheid van de
mens. Hoe we omgaan met de plek die we doorgekregen
hebben van onze grootouders, en die we doorgeven aan
de volgende generaties. Het zijn de mensen die de minste
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verantwoordelijkheid dragen voor de klimaatcrisis, die de
zwaarste gevolgen dragen. Mensen die hun thuis zullen verliezen door de stijging van het waterpeil of moeten vluchten
voor aanhoudende droogte en voedselkort. Maar ook in
eigen land zullen de meest kwetsbare mensen het meeste
lijden. Zij zijn het die met veertig graden in een klein appartementje zullen zitten met veel te veel mensen, zonder tuin om
te barbecueën. Die geen middelen hebben om te investeren
in zonnepanelen met een terugdraaiende meter, maar wel
een hoogoplopende energiefactuur in de bus krijgen omdat
hun dak niet geïsoleerd is. Het kan niet zijn dat deze mensen
daarbovenop nog eens scheef bekeken worden omdat ze
met een oude brommer rijden, leven in een huis met enkel
glas en geen biovoeding kopen. Hun leven moet dan ook niet
duurder of moeilijker gemaakt worden om mee de omslag
te maken, we moeten de omslag samen maken. De omslag
moet mensen meepakken in een verhaal dat ook voor gewone mensen haalbaar en betaalbaar is. In de oplossing moet
men het voordeel voelen. En niet door hen alleen te laten opdraaien voor de kosten, maar omdat de meest ecologische
keuze de meest haalbare en betaalbare wordt. We moeten
af van de redenering dat ecologisch handelen een luxebezigheid is, iets voor wie het zich kan permitteren. Het moet ook
de meest sociale keuze zijn. We mogen ervan uitgaan dat de
meeste mensen het doel genegen zijn maar de middelen niet
hebben of niet zien, en daar moeten we op inzetten.

Ook het moeilijke vraagstuk van landbouw en klimaat zullen
we herbekijken. Vandaag worden landbouwers met de vinger gewezen omwille van de uitstootcijfers terwijl landbouwers net een essentieel deel van de oplossing zijn, en ook de
eerste betrokkenen. Het is dankzij de boeren dat wij elke dag
vers eten op ons bord hebben. Elke dag is voor deze mensen
een strijd om rond te komen, om niet alleen financieel het
hoofd boven water te houden maar ook mentaal. Niets is zo
waardevol voor ons lichaam als gezonde voeding, en toch
behandelen we diezelfde voeding en de mensen die haar
produceren als evidenties, als wegwerpproducten zelfs. Met
wurgprijzen die gehanteerd worden door supermarktketens
die elke dag opnieuw gigantische overschotten weggooien.
Elke liter melk die weggekapt wordt is een liter waarvoor hard
gewerkt is en die impact had op onze planeet. We moeten
ook weg van de verspilling op basis van overdreven eisen over
hoe ons voedsel eruit moet zien. De smaak van een tomaat
wordt echt niet bepaald door de perfectie van de vorm. De
verspillingen bij productie, verpakking of transport moeten
doorgerekend worden. Dat zal een voordeel zijn voor de meer
lokale producten en bediening, die zich die verspilling niet
permitteren, en die zorgen voor eerlijkere winstmarges en besparen op grootschalig transport. Gezond en vers eten dat in
onze buurt gekweekt, verkocht en gekocht wordt, is ook een
vorm van ecologie. We kunnen onze landbouwers het leven
zuur maken, maar als we voor onze eigen voeding volledig
afhankelijk worden van overzeese productie, dan zijn we veel
verder van huis. Daarom willen we de relatie tussen ecologie
en landbouw opnieuw symbiotisch maken.
De overheid speelt een cruciale rol als spelverdeler. Ze moet
kosten op een andere manier doorrekenen, waarbij vervuiling, verspilling, grondstoﬀenverbruik, transport en uitstoot
meegerekend worden in de uiteindelijke prijs van een product. Ze kan de overgang maken naar een volledig circulaire
economie, weg van olie, plastic en afvalbergen, en met minder energieverbruik. Ze moet bovendien zorgen dat mensen
ook onmiddellijk zichtbaar de voordelen plukken van die
meer ecologische samenleving, zodat ze gemotiveerd zijn
om mee de trend te keren. Dat gezond, vers en lokaal eten
goedkoper is, de hernieuwbare energiefactuur lager, het
openbaar vervoer interessanter en beter, met klimaatneutrale huizen die gezonder zijn en minder verbruiken.
De overheid zal ook knopen moeten doorhakken in onze
ruimtelijke ordening. Vlaanderen is vandaag een verkaveld
landschap dat voortdurend uitdeint. Als christendemocraten
slaan we hier mea culpa. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we in sneltempo huizen gebouwd om mensen onderdak
te geven. Daar hebben we verder op doorgewerkt alsof onze
open ruimte oneindig was. Vandaag zitten we met de gevol-

gen, zowel in beeld als in kost, en wij voelen ons verantwoordelijk om dat recht te zetten. Niet elk oud typisch boerderijtje
op het platteland moet een grote nieuwe villa met zwembad
worden. Moeten we het kadastraal inkomen niet evalueren
op zijn duurzame en sociale dimensie? Dat geldt ook voor
onze landbouw. Kunnen we zomaar overal niet-grondgebonden megavoedselproductie inplanten? Onze drukbevolkte
regio is niet leefbaar zonder voldoende natuur in de omgeving. Ook mensen die geen tuin hebben moeten zich kunnen
ontspannen en hun kinderen laten buiten spelen. We hebben
daarnaast ook nood aan gebieden met echt open ruimte en
stilte, die mensen tot rust kunnen brengen door de ongestoorde ruimte. Rust voor de mensen maar ook rust voor de
natuur, terug leven in onze bossen en rivieren en een terugkeer van de biodiversiteit.
Het eigen gedrag van de mensen heeft natuurlijk ook een
enorme impact. We zullen op grote schaal anders moeten
gaan leven. Anders en beter. Ecologisch burgerschap is een
levensstijl die haalbaar en betaalbaar kan zijn voor elke persoon, en bovendien gezonder. Een levensstijl die aansluit bij
het ritme van de natuur, maar ook met kleinere voetafdruk.
Dat vraagt geen opoﬀering op vlak van centen of comfort,
maar wel het opgeven van een voorbijgestreefd systeem dat
de oorzaak is van deze problemen. Dat gaat samen met sociale rechtvaardigheid en het in vraag stellen van het neoliberalisme. De mens is gereduceerd tot een consument, die maar
wat opdoet - die zelfs uitgedaagd en aangezet wordt om
nutteloos te consumeren. Het neoliberalisme negeert het authentieke leven van de mens, de mens die neemt wat hij echt
nodig heeft, die waarde haalt uit wat hij betekent voor andere
mensen in plaats van uit spullen, die zorgvuldig omgaat met
zijn omgeving, niet verspilt of vervuilt, niet nodeloos doodt of
vernietigt. Dat is de essentie van ecologisch burgerschap. Het
is een engagement om samen het klimaatprobleem in handen te nemen. Niet uit principe maar omdat het ons leven
fundamenteel aangenamer, gezonder en minder stresserend
zal maken.

Ecologisch leven is een strijd en een recht voor elke
mens, niet alleen voor wie het kan betalen. Wij hebben
het volste vertrouwen dat het mogelijk is, dat mensen
de klimaatcrisis kunnen keren en overwinnen. De ecologische strijd moet er een zijn van hoop, lijnrecht tegen de moedeloosheid of de ontkenningsdrang in. Het
kan, er is een perspectief, en als we het samen doen
dan gaat het ons lukken. Mensen hebben impact door
hun concrete manier van leven, en die impact zullen
we aanwenden zonder nog meer tijd te verliezen.
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Gebruik de technologie
maar laat je niet
gebruiken!
De mogelijkheden die technologie ons geeft zijn ongelooflijk. We kunnen haar nog
veel verder gebruiken voor een betere wereld en om onze problemen op te lossen.
Tijdens de corona-lockdown was technologie een redmiddel om ons leven enigszins
normaal te houden. Zo konden we toch nog werken, winkelen, contact houden en
vergaderen. Toch moeten we ook voorzichtig zijn dat mensen geen product worden.
Mensen zijn geen data en mogen ook niet zo gebruikt worden door mastodonten die
onze privacy schenden. Ook zullen we nooit toestaan dat mensen, of onze lichamen,
gecommercialiseerd worden.

E

erst het goede nieuws. In de toekomst zal technologie de beste
vriend van het klimaat zijn. Denk
aan alle vluchten die niet gevlogen worden en alle ritten niet gereden,
dankzij de nieuwe online-vergadercultuur.
Als we echt naar een andere cultuur van
werken gaan, met meer thuiswerk, volgen
ook kleinere kantoortorens, minder files en
een beter gebruik van beschikbare ruimte.
Er zal minder energie verloren gaan en minder open ruimte volgebouwd. Technologie
zal daarnaast helpen om zuiniger om te
gaan met grondstoﬀen. De archieven vol papier worden stilaan gedigitaliseerd. Brieven,
reclame, muziek: ze kunnen nagenoeg klimaatneutraal worden vervangen. 3D-printers
kunnen er na verloop van tijd voor zorgen dat
we geen magazijnen vol reservestukken meer
op voorraad moeten hebben, maar enkel nog
maken wat we nodig hebben. Ook in het ener-
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giedebat moet technologie ons helpen om onze ecologische voetafdruk te verminderen, en te evolueren naar
klimaatneutrale en hernieuwbare energie.
Als ‘verbinding’ tussen mensen is technologie ook erg belangrijk. De verbinding die je maakt met mensen via het internet is reëel. In enkele stappen kan je eender wie bereiken,
dat zorgt voor een gevoel van verbondenheid met mensen
over de hele wereld. Toch kan technologie nooit echt menselijk contact vervangen. Het is goed dat werkgevers steeds
meer vertrouwen krijgen in hun personeel dat thuis werkt,
en zo mensen de kans geven om hun work-life balans beter
te regelen. Omgekeerd moeten we opletten dat werknemers
niet van de werkvloer verbannen worden in de toekomst.
Het is niet de bedoeling dat mensen kluizenaars worden, die
hun kot niet meer uitkomen, totaal de band verliezen met de
werkvloer en hun collega’s. Dat begon tijdens de coronacrisis
zwaar door te wegen.
Dankzij artificiële intelligentie gaan we veel werk kunnen uitbesteden aan robots en machines. De arbeidsmarkt zal er dus
heel anders gaan uitzien. Dat geeft ruimte en opportuniteiten.
Toch kan je een mens niet digitaliseren, want we zijn levende
wezens van vlees en bloed. Een aantal zaken gaan we altijd nodig hebben. Verzorgd worden, de aanraking of aanwezigheid
van andere mensen, verse voeding en een comfortabele plek
om te leven. Mensen zijn geen data, al worden we wel steeds
vaker zo behandeld. Wat we eten, waarover we spreken, wat
we mooi vinden: informatie die eerst alleen onszelf en onze
naasten toebehoorde, is nu in handen van megaconcerns als
Facebook en Google. Ze zijn machtiger dan overheden, en liggen minder onder vuur – veel mensen geven met plezier hun
vingerafdruk aan Apple maar protesteren om hem om op hun
identiteitskaart te hebben. De privacy van de burger moet veel
beter beschermd worden. Bovendien betalen deze bedrijven
amper belastingen. Ze worden rijk door mensen te digitaliseren, maar wat geven ze de samenleving terug? Wij vinden het
niet meer dan normaal dat ook zij zullen bijdragen.
Technologie: het overkomt ons, we rollen erin en worden
meegesleept door de mogelijkheden. We leren sneller werken met onze smartphone dan dat we leerden omgaan met
de impact ervan op ons leven. Wat met anonieme nieuwswebsites die anderen gratuit schade kunnen toebrengen,
of buitenlandse groeperingen die via fake news onrust en

conflict stoken onder onze bevolking? Hetzelfde geldt voor
het gescheld, de haatzaaierij en het racisme op sociale media tussen burgers zelf. Digitale scholing gaat dan ook over
veel meer dan begrijpen hoe je software en hardware kan
bedienen. Het gaat ook om zelfbescherming: tegen asociaal
gedrag, cybercriminaliteit, onruststokerij, het overtreden van
onze privacy en zelfs van de waarheid. Hoe zorgen we ervoor
dat we niet achterop hinken maar de negatieve gevolgen van
technologie een stapje voor blijven, of er minstens tegen kunnen optreden? Ook moeten we aandachtig blijven voor de
grote groep mensen, vaak oudere of kwetsbare mensen, die
vandaag niet meekunnen. Hoe we de digitale brug met hen
zullen maken, is ook een belangrijke vraag voor de toekomst.
Ten slotte is er nog de vraag hoe ver wetenschap en technologie mogen gaan. Lange tijd gold de idee in de wetenschap
dat alles mogelijk is, en elke mogelijkheid uitgezocht moet
worden. Biotechnologie zal de mensheid voor ongeziene
vraagstukken plaatsen. Niet het lot, geluk of de natuur maar
de wetenschap zal kunnen beslissen hoe kinderen eruit zullen
zien, wie langer jong en gezond kan blijven, en wie nog kinderen met een handicap zal krijgen en wie niet. We zijn voor elke
vorm van wetenschap die het menselijk leed kan verlichten
of vermijden. Maar we kunnen niet aanvaarden dat er twee
soorten mensen ontstaan: zij die de perfectie evenaren voor
zichzelf en hun kinderen, omdat ze het kunnen betalen; en zij
die hun lot moeten aanvaarden. We moeten niet gaan morsen
met de mens om allemaal hetzelfde te worden. Imperfectie
maakt mensen uniek en authentiek. In de toekomst zullen we
ons minder moeten afvragen wat mogelijk is, maar wel wat
goed en wat wenselijk is. Een duidelijk ethisch kader is nodig,
zodat we wetenschap en technologie kunnen inzetten waarvoor het bedoeld is: om het leven van de mens te verbeteren.
Voor ons is de richting nu al duidelijk: het commercialiseren
van de mens of zijn lichaam, dat is voor ons een no pasarán.

Dat technologie onze wereld nu al op zijn kop zet en
dat in de toekomst nog meer zal doen, dat staat vast.
Toch zijn we vandaag vooral optimistisch. Het kan
ons leven een pak eenvoudiger, beter en duurzamer
maken. Technologie is onze ‘derde arm’, en zo moeten we haar ook gebruiken: als een verlengstuk, geen
vervangstuk van de mens.
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Europa,
versterk ons
in de wereld!
De wereld is een open plek geworden. Dat houdt kansen in maar ook gevaren. We willen vooruit, maar willen niet opgeslokt worden door globale spelers die geen plaats
meer geven aan wat wij koesteren en belangrijk vinden. We willen niet in de wereld
staan als een lijdend voorwerp, we willen beschermd worden, maar ook impact hebben. Om dat te doen, hebben we tussenniveaus nodig waar we ons goed bij voelen.
Die ook onze ‘way of life’ beschermen en uitdragen.

N

abijheid begint, maar eindigt niet in je eigen
buurt. Je kan een hek om je tuin zetten maar
je kan de wereld daarbuiten niet tegenhouden. We kunnen dat niet, maar het is ook
niet wat we willen. Veel interessanter dan alles zomaar
te slikken of ons af te sluiten, is het om die globale wereld mee vorm te geven. Het is goed dat er ook elders in
de wereld gewerkt wordt vanuit de kracht van mensen
en het belang van de nabijheid in een buurt. Dat is een
rol die Europa mee op zich moet nemen. Europa staat
tussen de eigen gemeenschap en het globale. Het geeft
ons het zelfvertrouwen en de tools om impact te hebben,
met een actieve rol en een noemenswaardige plek in de
wereld – een plaats die we enkel als Vlaanderen of België nooit zouden kunnen innemen. Zo maakt Europa ons
sterk.
De Europese Unie is vandaag hoofdzakelijk een vredes- en
welvaartsproject, maar die rol moeten we bijschaven. Europa moet niet alleen voor vrede en welvaart staan, maar ook
het welzijn van zijn inwoners verbeteren. Het is niet genoeg
om een sterke economie te hebben, het is ook belangrijk om
door dialoog vrede te bevorderen, zowel in Europa als daarbuiten, en daar het voortouw in te nemen.
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Europa moet ook aandacht hebben voor de mensen die
ontwricht zijn door de globalisering - misschien zelfs door
Europese eisen - en die zekerheid willen in het herkenbare
lokale dat aansluit bij hun tradities. Die mensen moet Europa beschermen en zekerheid bieden. Binnenin de EU moet
er dus plaats zijn voor pluriformiteit. Want als de EU zich ook
gaat bemoeien met het uitwissen van de verscheidenheid
van de lidstaten of hun regio’s, of van hun sterke lokale
gebruiken, kan dat impact hebben op het draagvlak
van het project. We zagen al hoe de Britten hun
rug keerden naar een EU waarvan ze het gevoel hadden dat die niet meer de juiste
prioriteiten legde. Dat Europa zich
meer bemoeide met pakweg de
vossenjacht dan met de buitengrenzen.

Er is in dat kader ook nood
aan een grondig debat over de
vraag in welke mate Europa naast
een beschermend economisch en veiligheidsproject ook een normatief project
moet zijn, dat raakt aan ethische discussies
en lokale gewoonten of producten. Een Europese
grondwet, die de democratische spelregels van Europa
en van de lidstaten vastlegt, maar ook de ruimte definieert
voor eigen beleid, is hiervoor belangrijk. Het is altijd goed om
in een project duidelijke afspraken te maken. De Europese
Unie omvat een ongelooflijke rijkdom aan culturen, opvattingen en tradities. Er zijn grote verschillen in geografie. Er is
een Europa van de zee en een Europa van het land, met elk
hun eigen geschiedenis. Zowel het Europa van de zee als dat
van het land behoren ons toe. We kunnen niet verwachten
dat de liberale wind die via de Noordzee over de Europese
Unie waait, dat verleden in het oosten zomaar uitwist. Dit erkennen is ook de rijkdom en diversiteit van Europa een plaats
geven, ook al zijn we het niet altijd met alles eens. Het heeft
weinig zin om aan andere lidstaten te gaan opleggen wat
juist is, en wat achterlijk is of voorbijgestreefd.

De echte uitdagingen waar de Unie in zijn verscheidenheid
voor staat, zijn enorm – rechtvaardige handelsakkoorden
sluiten, de economie herstellen, het vrijwaren van de energiesector en onze veiligheid beschermen, de buitengrenzen onder controle houden, het klimaat redden, onze positie in de
rest van de wereld verdedigen. Zonder een eﬀiciënt Europa
kunnen we dat alles nooit aanpakken op de best mogelijke
manier. Daarvoor moeten we de democratische spelregels
duidelijk maken, en de manier waarop de zaken georganiseerd worden. Een Europees leger of ook een Europese civiele bescherming kunnen ons de slagkracht geven die we nodig hebben om op te komen voor onszelf of om op te treden
bij rampen. En met een sterker Europees energie-, defensieen veiligheidsbeleid kunnen we inzetten op de grote thema’s
van migratie en klimaat.

De Europese Unie zal alle krachten moeten bundelen om als één blok naar buiten te treden. We willen
een Europa dat ons impact geeft in de wereld en een
Europa dat ons sterker maakt tegenover de globale
uitdagingen. Tegelijk verwachten we ook respect voor
de eigenheid van lidstaten, regio’s of lokale entiteiten.
Europa moet onze mensen versterken. Mensen moeten sterk staan in hun schoenen, sterk staan in hun
eigen buurt, en sterk staan in de wereld dankzij een
Europees project dat onze verscheidenheid steunt.
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Epiloog
Sluit je ogen en beeld je in dat je wakker wordt in 2050. Hoe zou je willen dat de wereld
er op dat moment uitziet? Zal je er zelf nog zijn, of heb je kinderen of kleinkinderen,
neefjes en nichtjes die er rondlopen? Wat zou je willen behouden, en wat moet er echt
veranderen?

H

et zijn belangrijke vragen die zich stellen. De
plaats waar we vandaag leven is een erfenis
van onze ouders en voorouders. We geven haar
weer door aan onze kinderen. Tussen verleden,
heden en toekomst is er een onvermijdelijke solidariteit, en
die is voor christendemocraten heel belangrijk. We leven niet
alleen voor onszelf, in het hic et nunc, maar zijn geworteld in
een traditie. De beslissingen die we nu nemen, de keuzes die
we maken, beïnvloeden onze toekomst. Hoe willen we dat
de wereld, waarin we vandaag goede en slechte elementen
zien, er morgen uitziet voor onze kinderen, onze vrienden, de
mensen die dan zullen leven? Wat willen we behouden, wat
willen we zeker veranderen, waar hebben we werk aan – en
hoe doen we dat dan?
Dit Kerstmanifest kwam tot stand na een jaar dat veel indruk
maakte. Onze wereld stond op zijn kop door een gezondheidscrisis zoals we die zelf nog nooit meemaakten. Een crisis die eigenlijk een nabijheidscrisis was, in meerdere betekenissen. We
werden ziek van contact met andere mensen, maar voelden
ons slecht omdat we elkaar moesten missen. Plots werd heel
duidelijk wat echt belangrijk is en wat maar bijzaak is.

Misschien zal het virus onze samenleving niet radicaal veranderen, maar het heeft zeker indruk gemaakt. Het heeft ons
vooral wakker geschud en doen beseﬀen wat er vandaag
allemaal gaande is. Wat we nu normaal vinden - hoe mensen zich eenzaam voelen, verweesd, uitgeput, onzeker - dat
hoeft helemaal niet normaal te zijn. We moéten ons niet laten
behandelen als louter consumenten, personeel of data. We
moéten niet aanvaarden dat we leven onder stress, vervuiling en vervreemding van elkaar. Mensen zijn belangrijk, de
wereld waarin ze leven moet een plek zijn waar ze zich thuis,
veilig, gezond en gerespecteerd voelen.
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In welke wereld willen we leven in 2050? We hebben dromen
nodig die we onszelf voorhouden, maar er is ook de concrete
actie van elke dag. Droom je grote droom waar je heen wil in
het leven, waar je naartoe wil werken, waar je wil staan binnen zoveel jaar. Maar vergeet ook niet te leven elke dag, en te
genieten van de kleine dingen, de kleine vreugdes die het moment kan brengen. Dat is cruciaal. Daarover gaat het ook hier:
waar dromen we van, waar willen we naartoe, en wat doen
we er elke dag voor om dat te bereiken? Als je wat verder in
het leven staat, dan besef je dat de grote dromen soms een
som zijn van vele kleine dingen elke dag.
In dit manifest geef ik de uitdagingen mee waar ik bezorgd
om ben, en waaraan ik de komende jaren wil werken. Maar
vooral is deze tekst een call-to-action om heel concreet, dicht
bij de mensen in je buurt, voor jezelf en voor die andere zelf
te gaan handelen.
“De ongelooflijke dingen waartoe mensen in staat zijn”, daarover gaat deze tekst. Je kan door de ongelooflijke dingen
waartoe je in staat bent heel wat impact hebben op je eigen
leven, op de ander, maar ook op je omgeving of op de planeet, en dat is onze oproep. De power, de kracht, ligt bij de
mens. Laat ons van hieruit vertrekken om de toekomst te maken, en van hieruit bepalen wat we moeten doen. Het is nooit
te laat. We gaan het doen. En vooral: we gaan het samen
doen. Als we met z’n allen samen de handschoen opnemen,
dan komt daar ongetwijfeld een nog betere wereld uit.

Kerstmis 2020. De coronacrisis doet onze
samenleving kraken in al haar voegen. Het
is van de Tweede Wereldoorlog geleden
dat onze leefwereld in zo een korte tijd, zo
ingrijpend veranderde. Het stelt op scherp
wat belangrijk is. De gezondheidscrisis is
een nabijheidscrisis in vele betekenissen
van het woord. Het is die nabijheid die ons
al een tijdje ontglipte door de druk naar
meer, groter en verder.
Dit manifest geeft de uitdagingen aan waar
we voor staan, en hoe wij de verandering
willen inzetten. Dat gaat verder dan de politiek. De uitdagingen zijn enorm, maar we
zijn vastbesloten dat we ze aan kunnen als
we vertrekken vanuit de kracht van mensen. De heropbouw van het vertrouwen
begint heel dichtbij, in onszelf en in onze
buurt. Meer dan ooit zullen christendemocraten de gist zijn in de samenleving.
Joachim Coens
Voorzitter CD&V
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