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Tijdens de GR van 23/4/07 toonde het Vlaams Belang opnieuw
haar ware gelaat. Wat de oorzaak is van reactie laat ik in het
midden, maar het roept ons democratische verkozenen op om
op zijn minst stil te staan bij de stigmatisering van de zwaksten in
onze maatschappij. Een reactie dringt zich hierdoorop:

Interpretatie van “zwaksten” in de maatschappij
Onze stad kan zoveel beter

1 Tijdens de GR van 23/4/07 toonde het VB opnieuw haar ware

gelaat.
Het VB is reeds lange tijd bezig om heel wat onwaarheden de
wereld in te sturen. Ik heb niet de gewoonte om op hun acties te
reageren maar hun houding in te laatste gemeenteraad was zo
veelzeggend voor de Lierenaar dat dit wel een artikel waard
was.
Het is onder ingewijden al langer een gegeven dat extreemrechtse partijen zich afzetten tegen die mensen in de
samenleving die “anders” zijn, die afwijken van de denkbeeldige
norm van gezonde, sterke succesvolle man van 30. Je zal maar
de zoon of dochter zijn van een alleenstaande moeder of vader.
Het is zelfs voldoende om te zitten met obesitas of een nare
ziekte of handicap. Wat als je alleen maar kan gaan winkelen in
Opnieuw&co, Zeeman of Wibra en de laatste mode aan je
(moeten) laten voorbijgaan heb je het ook zitten. Kinderen met
een moeilijke of afwijkende naam, etnische roots of donkere
huidskleur is ook al voldoende.
Haat of afkeer zaaien onder mensen neemt het geloof in de
maakbaarheid van de maatschappij weg.
Het is ondertussen voor iedereen duidelijk dat rechtsconservatieve en extreem-rechtse partijen net hierop teren.
Pessimisme en negativisme naast een onverbiddelijk verzet tegen
éénieder die afwijkt van hun norm. Indien we hen aanspreken op
de gevolgen van hetgeen ze zaaien ontkent men alle
betrokkenheid. Nochtans zijn de harde cijfers steeds
ondubbelzinnig:
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 Het kenniscentrum woonbeleid liet onlangs weten dat de
recentste cijfers vanuit de huurmarkt ondubbelzinnig zijn:
één-oudergezinnen, ocmw-klanten en allochtonen
worden (door 25 %) systematisch geweerd door
verhuurders. 75 % heeft liever niet dergelijke klanten.
 Eisen deze cijfers onze aandacht niet eerder op dan de
huidige reacties op hoe mensen voorkomen ?
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Op de agenda van 23/4 stond de goedkeuring van het lokaal minderhedenbeleidsplan. Dit beleidsplan
dekt meer dan de naam laat vermoeden. In tegenstelling tot wat de raadsleden van het VB dachten en
afriepen, is het geen antwoord op de wensen van “de Allochtonen”, maar au fond een noodzakelijk plan
om conform te zijn met het beleid van Minister Keulen. Het is een lange termijn visie op hoe het Liers
bestuur wenst om te gaan met haar “anders-zijnden”. De stad krijgt Vlaamse middelen om een
minderhedenbeleid te voeren in ruil voor dit MBP.
Collateral damage
Dat het VB op alles schiet dat beweegt in het integratie-landschap verbaast niemand. Maar om te
schieten kan je je beter goed voorbereiden om geen ongelukken op te lopen. Dat de integratiesector
zich vroeger louter toespitste op doelgroepen (zoals allochtonen en nieuwkomers ) was een feit maar dit
behoort al enige tijd tot het verleden.
De Vlaamse ministers hebben de sector omgevormd. De werking van de integratie sector behelst nu
verschillende domeinen als werk, onderwijs, mobiliteit, taal, en dit voor alle Lierenaars die het moeilijker
hebben: dus zowel gehandicapten als senioren als kansarmen als gediscrimineerde vrouwen en ook
allochtonen. Het doel ervan is de uitbouw van een breed lokaal sociaal beleid. Een beleid waar de
klemtonen nu komen te liggen op: emancipatie, participatie aan de bredere samenleving,
weerbaarheid en onafhankelijkheid van mensen versterken. Dat samenwerking en dialoog hier een
belangrijk instrument is en dat het streven voor gelijke kansen voor eenieder een absolute voorwaarde is
begrijpt iedereen.
Deze ommezwaai in het beleid is het voltallige VB in de gemeenteraad duidelijk ontgaan. Dat de
integratiesector nu zich nuttig maakt in domeinen als werk, onderwijs, opvoedingsondersteuning,
toegankelijkheid van publieke diensten voor iedereen die steun en extra aandacht nodig hebben wisten
zij niet. Het feit dat ze zich niet de moeite hadden getroost om zich hierover te informeren, lijkt me
nogmaals een mooi voorbeeld van veel geblaat en weinig wol.
Een houding die echter heel wat gevolgen heeft…
Door tegen het MBP te stemmen heeft het VB hun rug expliciet tegen alle Lierenaren die het moeilijker
hebben.
Hadden zij een constructieve houding aangenomen (zoals zij tijdens de eerste gemeenteraad in een
uitvoerig betoog van 45 minuten beloofd hebben), dan had dit veel kunnen betekenen voor een groot
deel van hun achterban. Is het niet het VB dat steeds roept dat de gewone, achtergestelde Vlaming niet
krijgt wat hem of haar toekomt omdat er te veel tijd, energie en middelen gestoken worden in wat zij de
“multicul” maatschappij noemen ? Collateral damage heet het dan.
Integratiedienst & MBP: twee stappen vooruit.
In de afgelopen jaren zijn in Lier op het vlak van minderhedenbeleid heel wat stappen gezet. Als ik de
vergelijking maak met andere steden waar ze al heel wat langer bezig zijn met een integratiebeleid,
mogen wij terecht trots zijn op de resultaten van onze stadsdienst.
Daar waar vele steden nog worstelen op netwerkniveau (het samenbrengen van de verschillende
actoren) boekt onze dienst successen die recent ook een onderscheiding kregen van “De Wakkere
Burger vzw”. We doen het dus niet alleen goed, ook geven wij het goede voorbeeld. De methodiek die
hier uitgewerkt én toegepast werd wordt met dank overgenomen door verschillende organisaties die met
kwetsbare doelgroepen werken. Hun diveristeitsforum bevat echt wel heel wat kleuren, het is een forum
waar heel wat groepen uit het middenveld aan deelnemen. (en met kleur verwijs is niet alleen naar
allochtonen).
De laatste keer dat ik zelf deelgenomen heb, heb ik vertegenwoordigers van zeer veel kwetsbare
groepen gezien, ja … er was zelfs iemand van het VB aanwezig.
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Daar waar enkele jaren geleden een stroeve relatie te observeren was tussen de verschillende kwetsbare
groepen in Lier, kunnen we vandaag zeggen dat er opnieuw dialoog is en dat de samenwerking een
realiteit is. Meer zelfs; de invulling van het begrip integratie is grondig aan zijn tijdsgeest aangepast: in
plaats van eilandjes te creëren is deze dienst erin geslaagd om een dialoog tussen de verschillende
verenigingen in het middenveld te bewerkstelligen. Bovendien noteer ik ook bij de allochtonen een
grotere interesse en deelname in de bestaande Lierse verenigingen. Proficiat.
Mocht het VB nog twijfelen over de bekwaamheid van de Lierse lokale integratiedienst, buitenstaanders
doen dit alleszins niet. Getuige hiervan is het feit dat ze met hun werking in de prijzen vallen. Door haar
unieke aanpak slaagde deze dienst er namelijk in om zeer brede lagen van de bevolking te betrekken en
hun inspraak te geven. De stedelijke diensten, mensen zonder papieren, senioren, gehandicapten,
analfabeten, (langdurige) werklozen, Nieuwe Vlamingen, … ze kwamen allen aan bod in hun werking en
hun beleidsnota. De integratiedienst slaagde er als eerste in om zo een brede laag van de bevolking aan
te spreken en te overtuigen steeds deel te nemen aan hun fora.
Deze dienst slaagt er in om aan te tonen dat werken aan een betere samen-leving mogelijk is als we aan
onze gemeenschappelijke dromen en zorgen werken.
Wie het lijvige meerjarenplan leest kan zien dat de integratiedienst zich inzet op volgende domeinen:
- onderwijs: gelijke onderwijskansen voor iedereen, maximumfactuur voor schoolkosten,
spijbelproblematiek, toegankelijkheid van de scholen voor kinderen met een handicap, enz.
- werk: gelijke kansen naar werk door lokale bedrijven te ondersteunen bij het vinden van geschikte
werknemers, begeleiden van sommige problemen, enz.
- opvoeding: opvoedingsondersteuning voor die gezinnen die het moeilijker hebben om met
bepaalde opvoedingsproblemen zelf op te lossen.
- Toegankelijkheid van publieke dienstverlening: senioren, mensen met een handicap, mensen die
het niet breed hebben, enz.
- Inburgering: basiscursus Nederlands, inburgeringscursussen, enz.
Dat het VB het reeds jaren niet nalaat om ambtenaren persoonlijk aan te vallen omwille van hun etnische
of religieuze achtergrond is een gegeven. Dit jaar hebben ze naar goede gewoonte opnieuw ervoor
gekozen om niet verder te kijken dan hun ‘integratie’-neus lang is. Tegen het MBP stemmen betekende
tegen de vele duizenden Lierenaars die het moeilijker hebben in de maatschappij. Enkel in woorden
beloven zij –ook in deze pre-verkiezingstijd- hemel en aarde. In de werkelijkheid is het duidelijk dat het VB
ofwel jaren achter elkaar haar dossiers onvoldoende doorneemt, ofwel voegen zij geen daad bij hun
woord: de zwakkeren mogen niet rekenen op hun stem en dus op hun steun.
Het nieuwe bestuur is in haar bestuursakkoord de aanstelling van een diversiteitambtenaar
overeengekomen. Mijns inziens een belangrijke beslissing om stappen te zetten met bruggenbouwers.
Bruggenbouwers die de leefwereld van de vele duizenden medemensen in Lier dichter bij het dagelijks
beleid brengen. Of je nu vrouw bent, of jong, oud, ziek, een handicap hebt, het financieel moeilijker hebt,
een donkerder huidskleur hebt of, of of… je hebt evenveel rechten. Om gelijke rechten te verzekeren
voor eenieder is het de taak van de (lokale) overheden om maatregelen te nemen. Ik denk hierbij steeds
aan de gelijkheidsbeginsel volgens Aristoteles. Volgens hem is het geval waar personen zich in een
verschillende situatie bevinden en niet ongelijk behandeld worden in verhouding tot hun ongelijkheid,
een vorm van discriminatie. Voor vrouwen zou dit betekenen dat zij die ongelijke kansen hebben, recht
hebben op gelijke kansen door positieve acties tegenover deze groep. Hierbij mag het duidelijk zijn dat
positieve actie iets helemaal anders is als het lelijke woord: positieve discriminatie.
Een zoveelste gemiste kans van het VB om op te komen voor die mensen van wie zij zeggen de
vertegenwoordiger te zijn. Bij deze dan ook een uitnodiging aan de betrokken VB collegae om de
medewerkers van de betrokken dienst de erkenning te geven die ze verdienen, door het MBP grondig te
lezen.
Met vriendelijke groet,
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