
Verkiezingsuitslag roept om meer sociale én antiracistische 
samenleving 

De verkiezingen van 26 mei zijn het logische resultaat van langdurige laksheid in de strijd 
tegen racisme. De hele samenleving heeft baat bij regeerakkoorden die de strijd voor sociale, 
ecologische en fiscale rechtvaardigheid en tegen structureel racisme als kern bevatten.

Brussel, 5 juli 2019 - Het is verleidelijk om de verkiezingsuitslag in Vlaanderen enkel te interpreteren als een 
oproep aan de verkozenen om een deel van de bevolking uit de samenleving te verbannen of te denken dat Wallonië 
en Brussel de dans van het extreemrechts gedachtegoed ontspringen. Daarbij vergeten we dat mensen met een 
migratiegeschiedenis  al decennia lang uitgesloten worden in heel het land. Al die tijd is de strijd tegen racisme nooit 
een echte prioriteit geweest voor de verschillende regeringen. De vrees die de multiculturele samenleving bij 
sommige kiezers wekt, werd zelfs uitgebuit en versterkt. Racistische uitspraken en gedrag werden genormaliseerd. De 
gevolgen van structureel racisme zoals vastgesteld in heel wat studies, werden gebagatelliseerd. Het is hoog tijd om 
de verloren tijd in te halen door ambitieuze maatregelen tegen structureel racisme te nemen in alle maatschappelijke 
domeinen.

Neem de kiezer ernstig: voer sociaal en antiracistisch beleid

De verkiezingen leren ons ook iets anders. Zoals het postelectorale onderzoek van RepResent aantoont, leeft zowel in 
het noorden als in het zuiden van het land de angst om welvaart en welzijn te verliezen. Op 26 mei hebben de kiezers 
in alle delen van het land dus ook het volgende signaal gegeven: we willen vertrouwen hebben in de toekomst. We 
willen veilig leven. Wij eisen toegang tot kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting, betaalbare zorg, toereikende 
inkomens, menswaardig werk en kwalitatief onderwijs.

Nu is het moment, om de grondrechten voor alle inwoners te garanderen, onder meer op het gebied van huisvesting, 
werkgelegenheid en onderwijs. Maar dit zal niet volstaan. Om te voorkomen dat de samenleving zich verder verdeelt 
en de bal volledig verkeerd slaat door de vermeende concurrentie tussen verschillende groepen op de spits te drijven, 
moet dit sociaal beleid gepaard gaan met een doeltreffende bestrijding van structureel racisme en racistische 
discriminatie. In dezelfde enquête van RepResent kreeg de invoering van praktijktesten om discriminatie bij 
aanwerving te bewijzen ook veel steun aan de twee kanten van de taalgrens. De nieuwe regeringen moeten het 
signaal van de kiezer ernstig nemen en ondubbelzinnig kleur bekennen voor de mensenrechten en de democratische 
rechtsstaat. 

Tijd om de inhoud van het actieplan tegen racisme scherp te krijgen

Vóór de verkiezingen kreeg de Coalitie voor een interfederaal actieplan tegen racisme van de overgrote 
meerderheid van de democratische partijen een duidelijk engagement: naast de nodige strijd tegen seksisme en 
homofobie moet er een specifiek interfederaal actieplan tegen racisme worden ontwikkeld, in alle deelstaten. Om 
deze verkiezingsbeloften na te komen, zal een zin in alle bestuursakkoorden echter niet volstaan. In overleg met het 
antiracistische middenveld moet de inhoud van het plan nu reeds worden verduidelijkt. We moeten niet van nul 
starten: het middenveld heeft al vele voorstellen geformuleerd. Daarnaast vermelden verschillende partijen in hun 
programma's zinvolle acties die in het plan kunnen worden opgenomen.

Racisme is geen monopolie van extreemrechts

Het overnemen van extreemrechtse taal en beleid - in een poging om kiezers terug te winnen - is ondertussen 
absoluut te vermijden. Racisme is geen monopolie van extreemrechts. Wat wint de samenleving erbij, als 
extreemrechtse partijen kleiner worden maar hun programma door andere partijen uitgevoerd wordt? De hele 
samenleving heeft er baat bij als de regeringen verbindend, actief pluralistisch beleid voeren en structureel racisme 
eindelijk ernstig nemen. Met aandacht voor afrofobie, islamofobie, Romafobie en latent racisme tegen migranten en 
asielzoekers. 2024 staat voor de deur. Willen we vermijden dat extreemrechtse standpunten verder aan populariteit 
winnen, is het niet langer tijd voor communicatie, maar voor actie. We wachten dus vol ongeduld op de eerste 
vergadering in elke deelstaat om uit te wisselen over de inhoud en het budget van de actieplan.

De Coalitie voor een interfederaal plan tegen racisme is samengesteld uit 55 middenveldorganisaties.

Contact: Thomas Peeters | 0499 618 277 | thomas@orbitvzw.be

Voor meer informatie over de Coalitie: http://www.orbitvzw.be/coalitie-interfederaal-actieplan-tegen-racisme/
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