
 

 

Regeerakkoorden zijn geen verkiezingsfolders 

Een ORBIT opinie over de startnota integratie voor het Vlaams regeerakkoord 

Brussel, 26/08/2019 - De hoge score die extreemrechtse kandidaten bij de laatste verkiezingen haalden, 

heeft de voorbije weken vooral geleid tot een identitair opbod. “Pogingen om extreemrechts tegen te gaan 

door hun discours en voorstellen over te nemen, mislukken al veertig jaar. Ze leiden alleen maar tot meer 

racistisch gedachtegoed”, aldus Thomas Peeters van ORBITvzw.  

Stap voor stap lijkt het scenario, waarvoor velen vreesden, geleidelijk werkelijkheid te worden. Uit schrik voor 

de extreemrechtse opmars lanceren politici het ene na het andere harde standpunt over migratie, 

integratie en de basisrechten van bepaalde burgers. Bepaalde voorstellen zijn ronduit onfatsoenlijk, 

onhaalbaar en reeds ineffectief gebleken. Het enige effect is dat ze extreemrechtse standpunten 

normaliseren en legitimeren. Het extreemrechtse gedachtegoed is daardoor als een dreigende wolk boven 

de Vlaamse regeringsonderhandelingen komen hangen.  

Startnota inburgering: soep die niet te drinken is 

Ondertussen worden we gesust: de soep zou nooit zo warm gegeten worden als ze wordt opgediend. Maar 

met de voorgestelde ingrediënten valt er gewoon geen goede soep te maken. Het is een veel ‘wij tegen 

zij’, ‘voor wat hoort wat’, selectieve Verlichtingsclausules, extra betalen om volwaardig te mogen 

participeren, examens afleggen met mogelijke impact op je verblijfsvergunning, het Nederlands 

spreekwoordelijk door de strot duwen, werken met mensen zonder wettig verblijf weggommen, het 

Minderhedenforum – wiens emancipatorische rol als een paal boven water staat – afschaffen…  

Ondertussen wordt gemakkelijk vergeten dat er een wooncrisis is en dat er veel drempels zijn om werk te 

vinden. Nieuw- én oudkomers geraken gewoon niet uit de startblokken met hun participatieproces. Thomas 

Peeters: “Mensen met de vinger wijzen, dwingen en straffen om een samenlevingsmodel te omarmen, is 

een zwaktebod. Hoe kan dit ooit lukken? Wat als er binnen vijf jaar nog meer nieuwkomers op straat staan 

of in overbewoning blijven steken?” 

Geen propaganda, maar slimme en snelle maatregelen! 

Ondertussen komt de natte droom van de propagandisten van het extreemrechtse gedachtegoed beetje 

bij beetje uit: hun ideeën dreigen door anderen te worden uitgevoerd. Nu de Vlaamse onderhandelingen 

in een doorslaggevende fase zitten, is er nog ruimte om van het regeerakkoord geen verkiezingsfolder, 

maar een positief, verbindend maatschappelijk project te maken. Gelijke toegang tot jobs, woningen, 

onderwijs, zorg, ontspanning, zingeving, participatie, sociaal-culturele uitwisseling en lokale dialoog, … dát 

zijn de basisingrediënten voor een inclusief beleid. En verder kunnen en mogen ambitieuze 

klimaatmaatregelen, een stevig armoedebeleid en een systematische aanpak van structurele discriminatie 

niet ontbreken. Dáár liggen de burgers van wakker. Daar hebben wetenschappers en 

middenveldorganisaties interessante en haalbare voorstellen rond.  

Gebruik de superdiverse burgerkracht 

ORBIT stelt vast dat vele burgers in al hun diversiteit zich sterk maatschappelijk engageren. De volgende 

Vlaamse regering kan de democratie daaraan een boost geven door meer middelen voor 

burgerparticipatie te voorzien. Zal ze die unieke kans om extreemrechts gedachtegoed terug te dringen, 

benutten? 
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