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eurokritiek is gezond

endezeweekgepubliceerdonderzoekvanhetPEW
Instituut toontdathet vertrouwen indeEuropeseUnie
ennationale leidersonder invloedvandecrisis snel
wegebt.Hoeomtegaanmetdezegevaarlijke situatie?
In zijn stateof theUnion,uitgesproken indeherfst

van2011, steldeEuropeesCommissievoorzitterManuel
Barroso: “Laat onsonderpro-Europeanenniet ‘ja,maar’ zeggen
tegenEuropa,maargewoon ‘ja’. Je zegt tegen je geliefde tochookniet
‘ikhouvan je,maar’. Je zegt ‘ikhouvan jou, en ik steun jeonvoor-
waardelijk’. Zulke steunhebbenweooknodigomEuropa sterker te
maken.”OlliRehn, deFinseEuropeesCommissaris vanEconomis-
cheenMonetaireZaken, zei eerderdit jaardatdeacademischekri-
tiekophetEuropesebeleid “nietnuttig” is. Zulke signalenomvooral
niet te kritisch te zijnoverEuropa, enwaarbij critici snel inpopulisti-
schehoekwordengezet, hebbenwedevoorbije jarenvaker gehoord.
Ik zounethet omgekeerdewillen stellen: het is eenplicht voor

pro-Europeanenomkritisch te zijn tegenoverEuropa, enEuropa
heeft constructievekritieknodigomteoverleven.
Indeze tijdenvaneconomische stilstand, torenhogewerkloosheid

inZuid-Europa, eneenalgemeengevoel vanonbehagen jegens
Europa, is ernoodaankritischeanalyses vande ‘fouten’ die inde
Europesepolitiekgemaaktwerdenenworden.Dat laat toedatmen-
senmiserie kunnen toeschrijvenaanen frustratieprojecterenopeen
bepaaldbeleid, en inverkiezingeneventueelhunonvredekunnen
uitenvia een stemvoorpartijendie eenanderbeleid voorstaan.Als
allepro-Europeanen tegemoetkomenaandeoproepvanBarrosoen
co. omhunkritieken (tijdelijk) in te slikken, dan riskerenwedatbur-
gershunaversie gaan richten tegenhetEuropese systeemzelf, in
plaats van tegeneenbepaaldebeleidslijn.
Inderdaad, eendemocratie kanniet zonder eenoppositiemetde

plicht andere ideeënaan tedragen,nochzonder een regelmatigewis-
selingvandemacht. Europakent
beide echtermaar zeerbeperkt.
Eenpositieve evolutie is datbij de

Europese verkiezingenvanvolgend
jaar alle transnationale lijsteneen
kandidaat-voorzitter voorde
EuropeseCommissie zullenvoor-
dragen.Hopelijk zijn zebereid en
krijgenzedekansom(veel)met
elkaar indebat te gaanoverde rich-
tingwaarin zeEuropawillenuitstu-
ren.BehoudvaneenEuropees soci-
aalmodel, of eerder richtingeenzeer
flexibel,Angelsaksisch liberaal
model?Daarmee samenhangend:
nationale verantwoordelijkheidover
economischenbudgettair beleid en
degevolgendaarvan, of eenecht
Europees economischbeleid engrensoverschrijdende solidariteit?
Eenambitieusklimaat- enenergiebeleid, zelfs als dat onsopkorte ter-
mijn competitief benadeelt enweonze importwatduurdermoeten
makenomonsdaartoe in staat te stellen, ofniet?
Eigenlijk zoudekandidaat vandewinnende lijst opbasis vande

verkiezingsuitslag een regeringmoeten samenstellendieover een
meerderheid inhetEuropeesParlementbeschikt, zodat erookeen
echteoppositie ontstaat.DeEUzounogmeermoetenevolueren inde
richtingvananderedemocratieën,met eenecht (tweekamer-,
bestaandeuit hethuidigeEuropeesParlement endeRaadvanMinis-
ters) parlementdat eenuitvoerendemacht aanstelt encontroleert.
Nationalepolitici zijndaar langniet voor te vindengeweest, omdat

zeoordeelden, of pretendeerden, datEuropa tochmaarmetonbe-
langrijke zakenbezigwas, enzij best zelf onder elkaarEuropakon-
denbesturenopbasis vanhunnationaal verworvendemocratische
legitimiteit.Die argumentengeldennietmeer.Al zeker twintig jaar,
ennogveelmeer sindsde crisis, neemtEuropabeslissingendie
rechtstreekshet alledaagse lot vanburgersbepalen.Bovendienmoe-
tennationalepolitici inziendat zij vandaaggestraftwordenvoorhet
gebrekaaneenechtedemocratie inEuropa.Terwijlmenvroeger in
het thuislandmetdeeer ging lopenbij populaireEuropesebeslissin-
gen terwijlmenvervelendemaatregelenwel inEuropese schoenen
schoof, lijkt hetnuomgekeerd tewerken.Bij gebrekaanduidelijke,
rekenschapverschuldigdeverantwoordelijkenopEuropeesniveau,
richtenkiezershun frustratie ophunnationale leiders.Vraagmaar
aanMarioMontiwathet gevolg is van ‘verantwoordelijk’ bestuurals
burgershet gevoelhebbendathet tochnietuitmaakt.
EendemocratischEuropakanniet zonder eenoppositie die vraagt

omeenanderEuropa.EneenanderEuropazal erniet komenzonder
meerdemocratie. Tenslottemoetenzij diedenkenbelang tehebben
bij de statusquo realiserendat een ‘welwillende technocratie’ echt
tegenhaar limietenaanhet lopen is.
BarrosoenRehnhebbenonlangsal toegegevendathetbespa-

ringsbeleidophaarbeperkingenaanhet stoten is.Hoog tijddatwe
ookerkennendat zij die vanEuropahoudenkritiek enmeerdemo-
cratiemoetenomarmen.

Ferdi De Ville is doctor aan de UGent en lid van De Vrijdaggroep.
Hij schrijft deze bijdrage in eigen naam.

Een
democratisch
Europa kanniet
zonder een
oppositie die
vraagt om een
ander Europa

E
Om de twee weken geeft een lid van de Vrijdaggroep zijn
persoonlijke mening over de actualiteit. Vandaag: Ferdi De Ville
over het de nood aan een Europese oppositie. De Vrijdaggroep
bestaat uit jonge Belgische talenten (25-35 jaar) die zich voor de
verbetering van onze samenleving willen inzetten.
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Lezersbrieven
Reageren?
lezers@demorgen.be

Armmaar gezond
Datdescholingsgraaddeaanlei-
dingzouzijnomkinderenmet
eenzakjechipsnaar school te
sturen, iskortdoordebocht.
Mijnmoederéngrootmoeder
waren laaggeschooldmaarwis-
tendat eengoedontbijt de start
moest zijnvanelkedag.Veel geld
waser indiegeneraties zekerniet
maarwelvlijt enverantwoorde-
lijkheidszin.
Hetkost echtermeermoeite

omeengoedontbijt op tafel te
zetteneneenboterhammen-
doosje tevullenmeteen lekkere
engezonde lunchdan jekind
geld tegevenvooreensmosof

eenzakje frieten.Deschoolkun
jeniets verwijten,daarwordtmet
allemogelijkemiddelendestrijd
aangegaan tegendesnelle calo-
rierijkehap.Maardeoudersver-
antwoordelijk stellenvoorhun
kroost isnietmodernenzeker
niet linksgenoeg.De foutdoor-
spelennaardepolitiek,die nalaat
de nodigemaatregelen te treffen
endemaatschappij die
bepaaldemensen zoudiscrimi-
neren, is een trendgeworden.
Als je in staatbentomde

enquêtevanDieterVandebroeck
tebegrijpenen juist in tevullen,
kun jeookdeeenvoudigsteprin-
cipesvaneengezonddieetbevat-
ten.Maardanmoet je ’smorgens

vroegeropen kan jeniet zo lang
voor tvof voordecomputerblij-
venzitten.

Lucienne Colpaert,
Dendermonde

Armmaar
gezond (2)
Laaggeschoolden zijn dikker,
kleiner en vinden zichzelf lelij-
ker. (DM 16/5)Hoeongelijker de
welvaartsverdeling in een land,
hoe lager de gemiddelde scho-
ling, zo blijkt ook.The Spirit
Level (Wilkinson-Picket 2009),
een bijzonder relevant boek ter-

zake,wijst opnogheelwat
andere nefaste gevolgen van
sociale ongelijkheid. Tochwordt
ervanuitEuropavooral aange-
drongenopstrengebesparingen,
dievooraldezwakkeren inde
samenleving treffenenzode
kloof tussenarmenrijknoggro-
termaken.Ook indeVSzijnhet
dearmstendiehethardstwer-
dengetroffendoordecrisis,want
daar isdesocialebescherming
bijnaonbestaande. Intussenkan
het feestje inWall Streetniet stuk.
Blijkbaar is erwereldwijdgeen
politiekewilomdestrijd tegen
socialeongelijkheidaan tegaan.

Francis Wildemeersch, Gent

WimVan Lancker
Armoedebestrijdingmoet veel meer
investeren in kinderen

Gezondemaaltijden op school zijn goed;
kinderbijslag en schooltoelage optrekken beter

pgroeien in armoedeheeft
nefaste gevolgen voor de
ontwikkeling van kinderen.
Enhoe jonger het kind, hoe
hardnekkiger de gevolgen.
Kinderen die opgroeien in

armoedehebben al van voor de geboorte
een lagere levensverwachting. Ze zijn over
het algemeenongezonder, hebben slechtere
eetgewoontes en zijn zwaarlijviger dan
andere kinderen. Dat leidt niet alleen tot
stigmatisering en isolatie,maar is ook
nefast voor hun zelfbeeld, zo leert recent
onderzoek vandeVUB (DM 16/05). Ze zet-
tenminder goede schoolprestaties neer en
makenmeer kans op vroegtijdige schooluit-
val. Hunouders zijnminder goed in staat
omhen te helpen bij hun schooltraject (niet
alleen financieelmaar ook inhoudelijk) en
vaak groeien ze ooknog eens op in buurten
die al deze problemen cumuleren. Op lan-
gere termijn groeien deze kinderen op tot
volwassenendieminder goed in staat zijn
omdeel uit temaken van onze kennissa-
menleving enworden zemeer dan anderen
afhankelijk vanuitkeringen.Het ultieme
failliet is dandat deze armekinderen later
zelf armeoudersworden.

Overlevingsstrategie
Wiedenkt dat armoede in ons land geen
‘echte’ armoede is,mag gauwwat anders
denken.De armoedegrens bedraagt ophet
moment van schrijven 1.000 euro per
maand voor een alleenstaande of 1.600 euro
voor een alleenstaande oudermet twee
jonge kinderen.Wie danwoont voor 500
euro (en dat is op de private huurmarkt
vaaknog zeer goedkoop) heeft nog 37 euro
per dag over omvoor eten en kleding te zor-
gen ende school- en elektriciteitsrekening
te betalen. Endan is het stilletjes hopendat
er geen onverwachte uitgaven of ziektes
opduiken. Sparen?Vergeet het! Armoede is
niet zomaar een laag inkomenhebben; het
is een kwestie van (over)leven in constante
onzekerheid.
Het is dan ookniet te verwonderen dat

bijvoorbeeld goedkopemaar ongezonde
voeding eendeel van een overlevingsstrate-
giewordt. Dat is niet zozeer het resultaat
van ouderlijke onwil,maarwel het gevolg
van eenwezenskenmerk van onze samenle-
ving: ongelijkheid inmiddelen, kennis en
kansenwordt vanmeet af aan doorgegeven
en versterkt, tot de kloof simpelweg te groot
wordt omnog te overbruggen en omop
eigen kracht uit de armoede te geraken.
Het goede nieuws is datweditmecha-

nismekunnendoorbreken. Er is intussen
voldoendewetenschappelijke evidentie dat
opvoedingsondersteuning enpreventieve
gezondheidszorg de vroege ongelijkheid
voor een stuk ongedaan kunnenmaken.
Daarbij hebben kleinschalige initiatieven,
lokale overhedenmaar ook scholen een
belangrijke rol te spelen, bijvoorbeeld om
mensen aan te leren gezond te koken of om
op school gezondemaaltijden aan te bie-
den.Maar dat zijn slechts druppels op een
hete plaat als er niets verandert aan de
ongelijkheid die eraan ten grondslag ligt.

Musical of kinderbijslag?
Daarommoetenwe als samenleving veel
meer investeren in kinderen.Weweten dat
kinderopvang van goede (!) kwaliteit een
enormpotentieel heeft omde ontwikkeling
van kinderen die in armoede opgroeien
positief te beïnvloeden,waardoor hun
latere kansen in het onderwijs en opde

arbeidsmarkt toenemen.Het laat ouders
ook toe te gaanwerken en zohet gezinsin-
komen te verhogen.Weweten ook dat vol-
doende inkomensbescherming van gezin-
nenmet kinderen cruciaal is omde
kinderarmoede te verminderen, zeker als
de ouders niet voldoende aanhetwerk
(kunnen) zijn. Sterker nog: in landenwaar
de inkomensongelijkheid beperkt is, heb-
ben kinderenmeer kans omaanhun ‘ach-
tergrond’ te ontsnappen.De socialemobili-
teit is er groter en de kloof die zemoeten
overbruggen is er kleiner.
Een effectief kinderarmoedebeleid is dus

niet utopisch,maar zal onvermijdelijk
structurele en forse investeringen vergen.
Geen kortdurende projectsubsidiëring,
maar een volgehoudenbudgettaire inspan-
ning die een regeerperiode ver overschrijdt.
Daarbij zijn politieke keuzes noodzakelijk.
Investerenwe in een kindpremiewaarvan
het nut door zowat iedereen in twijfelwordt
getrokken of gebruikenwedat geld omde
kinderopvang te versterken?Kiezenwe
ervoor om60miljoen euro te spenderen
aan op- en afritten voor een beleveniscen-
trum tenbate van eenprojectontwikkelaar
of gebruikenwedat geld omdedoelmatig-
heid vande kinderbijslagen te vergroten?
En subsidiërenwemusicals of voorzienwe
voldoende budget voor de volledige toeken-
ning vande schooltoelage?
Politiek is een constante strijd om

schaarsemiddelen endaarbijmoeten keu-
zesworden gemaakt. Als het de overheden
in dit landmenens ismet de strijd tegen kin-
derarmoede dan zullen ze langetermijnen-
gagementenmoeten aangaan op vlak van
dienstverlening, inkomensbescherming en
tewerkstelling, liefst in goede samenwer-
kingmet elkaar.Met het oog op alweer een
verkiezingsjaar in 2014 zal dat ongetwijfeld
veel politiekemoed vergen. Vraag is:welke
partij heeft diemoed?

O

Wim Van Lancker is verbonden
aan het Centrum voor Sociaal
Beleid Herman Deleeck,
Universiteit Antwerpen.

● Scholen kunnen een belangrijke rol spelen bij het aanleren van gezond eten.

Gezond leren
leven is maar een
druppel op een
hete plaat als er
niets verandert
aan de
ongelijkheid die
eraan ten
grondslag ligt
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Brigitta Campe e.a.
Schrijnend, schrijndender, schrijnendst

Wij weigeren nog langer medeplichtig te zijn aan ons beleid voor personenmet handicap

hoorde de toekomstmuziek
vandeVlaamse regering, die
dezeweek een akkoord
bereikte over eennieuwbeleid
voor personenmet eenhandi-
cap (DM 16/5).Maarwij bren-

gen een stuk realiteit van vandaag.
Wijweigerennog langermedeplichtig te

zijn aan een onrechtvaardig beleid en stappen
uit deRegionale PrioriteitencommissieOost-
Vlaanderen.
Wij zijn personenmet een handicap of

familieleden die in die prioriteitencommis-
sie zetelen, samenmet vertegenwoordigers
van voorzieningen (tehuizen, dagcentra),
verwijzers (mutualiteiten) en het VAPH
(Vlaams Agentschap voor personenmet een
Handicap). De opdracht van deze provinci-
ale commissies is een selectie temaken uit
honderden dossiers van personenmet een
handicap die een dringende vraag hebben
voor ondersteuning of zorg. Demiddelen die
de overheid ter beschikking stelt zijn
schaars, dus is de commissie verplicht uit
zovele schrijnende situaties de allerschrij-
nendste te halen. Die personen krijgen dan
een prioritaire status en dus een persoon-
lijke-assistentiebudget of een grotere kans
om ondersteund te worden door een voor-
ziening.

Afwijzingen
Zouude volgende aanvragen afwijzen?
●Eenhoogbejaarde vrouwdie alleen instaat
voor de zorg vanhaar inwonende dochter en
kleinkind, beidenmet een verstandelijke
beperking, vraagt voor hen ondersteuning.
●Een vrouwmet eenhandicap, al tien jaar in
de psychiatrie, vraagt beschermdwonen
omdat ze geenpsychiatrisch probleemheeft
maar nergens anders terecht kan.
●Eenmanmet eenniet-aangeborenhersen-
letsel die onterecht in de psychiatrie is beland,
vraagt een tehuis.
●Een jongvolwassene is uit een internaat
voor jongerenmet eenhandicap gestapt
omdat ze zich bij deminderjarigenniet thuis
voelt en zelfstandigerwil gaan leven. Zij
vraagt een persoonlijke-assistentiebudget
(dat nota beneminder kost dan een inter-
naatsplaats).
●Een vrouw, rolstoelafhankelijk,met twee
jonge kinderen en eenpartner die fulltime
werkt, vraagt een beperkt persoonlijke-assis-
tentiebudget.
De commissie vonddeze situaties niet drin-
gend of schrijnend.Dit zijnmaar enkele voor-
beelden van afgewezen aanvragen, zonder
vermelding van verzwarende omstandighe-
den.

De overheid heeft de prioriteitencommis-
sies ingevoerd omde schaarsemiddelen
transparanter en rechtvaardiger toe tewijzen.
Erwordt in het vooruitzicht gesteld dat

tegen 2020 aandehoogste zorgnoden tege-
moet zalworden gekomen.We stellen vast
dat de hoeveelheid en de schrijnendheid van
de vragenniet afneemt, integendeel. Het doel
zalmet deze inspanningen (ongeveer 30mil-
joenuitbreiding per jaar) niet bereiktworden.
Een zorg- of ondersteuningsgarantie van
ieder persoonmet eenhandicap die daar
recht opheeft, al helemaal niet.
Door de commissieswordt de schaarste

geïnstitutionaliseerd (d.w.z.wordt als systeem
ingebouwd en verankerd), geld en energie
gaannaar de verdeling enniet de bestrijding
vande schaarste,waardoor alle actoren
gewend raken aanhet ontbreken van onder-
steuning of zorg en de schaarste niet of nau-
welijkswordt aangeklaagd.
We levennochtans in eenwelvarende

maatschappijwaarin – ondanks berichten
over economische crisis – overvloedigmidde-
len aanwezig zijn.

Transparanter?
Er zijnwel criteria voor de toewijzing van een
prioritaire status,maar geen objectiviteit en
geen consequentie in de beoordeling ervan: er
zijn verschillen tussen provincies en zelfs tus-
sen de commissiekamers inOost-Vlaanderen.
Wie de prioritaire status voor eenplaats in

een voorziening krijgt is helemaal niet zeker
dat die ondersteuning of zorg er inderdaad
(snel) komt: het aanbod is te beperkt en onvol-
doende aangepast aandenoden. Een jaar

moetenwachten is geenuitzondering.Wie de
status niet krijgt verdwijnt in de anonimiteit:
demeestenwachten al jaren ophun
gevraagde zorg of ondersteuning.
De beperktheid vandemiddelen bepaalt de

dringendheid en schrijnendheid, niet de nood
vande persoon.Wat gisteren schrijnendwerd
bevonden is dat vandaagnietmeer als het
voorziene budget op is.
De persoonmet eenhandicap kanniet zelf

zijn aanvraag indienen.Dat doet een contact-
persoon. Eenhandtekeningwordt zelfs niet
gevraagd zodat contactpersonen vaakniet de
moeite doenhun cliënten te informeren.
De aanvragerwordt niet gehoord (die

mogelijkheid bestaat inOost-Vlaanderen
alleen bij eenherziening): zulke ingrijpende
beslissingenworden genomenopbasis van
een geschreven rapport.
Aande aanvrager (via de contactpersoon)

wordt de beslissing vande commissie niet
gemotiveerd: hij of zij weet helemaal niet
waaromde aanvraag geweigerd of goedge-
keurdwerd.
Kunt u zich voorstellen dat u bijvoorbeeld

uwbelastingsaangifte niet hoeft te onderteke-
nen endat de dienst uwaangifte kanweigeren
zonder enige uitleg?
Dehele zorgregie is totaal in strijdmet de

bepalingen vanhet VN-verdrag over de rech-
ten vanpersonenmet eenhandicap, dat ook
België heeft ondertekend. Lees artikel 19: “De
staat erkent het gelijke recht van alle perso-
nenmet eenhandicap om indemaatschappij
tewonenmet dezelfde keuzemogelijkheden
als anderen enneemt doeltreffende enpas-
sendemaatregelen omhet personenmet een
handicap gemakkelijker temakendit recht

U

Brigitta Campe, Hiëron Mertens, Jacqueline
Jansen, Joris Van Gansbeke, Luc Vlerick, Mi-
chel De Caesemaeker zijn personen met een
handicap of familieleden die zetelen in Regio-
nale Prioriteitencommissie Oost-Vlaanderen.

Westers denken
als dogma? (1)
BestemijnheerDeVos,datmen-
sen teweinignaarelkaar luisteren
zoalsuschrijft inuwlezersbrief
(Westersdenken isdogmagewor-
den,DM 16/5), daarkan ikhetmet
ueenszijn.Maarals respect
opbrengenvoordiversiteit eneen
veranderendesamenlevingbete-
kentdat ikhet eensmoetzijnmet
standpuntendiediametraal
ingaan tegenprincipeswaar
decennia langvoorgevochten is
(ennogsteedsniet volledigzijn
gerealiseerd), danbedank ik fees-
telijkvooruwvormvandiversiteit.
Enzekerbekampikdandeover-

tuigingdatmenmet respectmoet
kijkennaarmensendiehunreligi-
euzeovertuigingplaatsenboven
burgerlijkewetten. Ikhebhet
rechtomervoor tezorgendatder-
gelijkemeningengeenplaatskrij-
gen ineenmaatschappelijkaan-
vaarddiscoursendatpublieke
instantiesdergelijke ‘meningen’
actiefbekampen.Maaktdatvan
mij inuwogeneenbange,blanke
man,dan isdatmaarzo.
Uverwijst, terecht,naarvoort-

durendeopenlijkeenverdoken
discriminatieopvelerlei vlak.Uzal
mesteedsaanuwzijdevindenom
dat tebekampen.Maarstamij toe,
alshomo,omsupergevoelig te zijn
aanpogingenomeendiscoursvan

discriminatieopbasis vangender
of seksuelevoorkeur langsdeach-
terdeurweer te introduceren.Of
Verlichtingsfilosofenzichaldan
nietomdraaien inhungraf is een
stellingdie ikgraagvooruwreke-
ning laat.

Pablo Fernandez Alonso,
Sint-Jans-Molenbeek

Westers denken
als dogma? (2)
FatihDeVosheeftdeverkeerde
denkrichtinggekozenomdewes-
terseaanvalopde islaminvraag te
stellen:deVerlichting.

Verlichtingsfilosofenwarenniet
bijzondergelovig. Inhetbeste
gevalwarenze, zoalsVoltaire, deï-
sten (gelovend ineenvaagsoort
god,die zichvanzijn schepping
nietsaantrok), inhet ergstegeval
zuiveratheïst.DavidHumewaszo
atheïstischalshetmaarkon,maar
durfdehetniet goedzeggen.
Voltairewel.Hij vieldegodsdienst
aanwaarmogelijk.EnBaron
d’Holbachwaseenvandemeest
materialistischeatheïstendie je
kunt indenken.ZelfsLessing, theo-
loogenzoonvaneendominee,
waseendeïst, alpreektehij voor
tolerantie tusendegodsdiensten.

Bert Herregods, Gent

ten volle te genieten en volledig deel uit te
maken van, en te participeren in demaat-
schappij.” Doet de staat zijn plicht in de aange-
haalde voorbeelden?
Het selectiesysteem is een immoreel

instrument: personenmet eenhandicap figu-
reren als concurrenten (welk dossier is het
schrijnendst?) enhet tekort aan budgetmaakt
onzemaatschappelijke plicht tot bijstand in
nood onmogelijk.
Ethisch gezien is het lidmaatschap vandie

commissie onhoudbaar: niemandkan in eer
en geweten dringende en schrijnende vragen
afwijzen.Mensenuit voorzieningen en ver-
wijzersworstelen ookmet dit probleem,maar
zetelen er beroepshalve in en kunnendus niet
anders danhun geweten aande kant schui-
ven. In de reglementen vande commissie
wordt absolute trouwaanhet systeemgeëist:
kritiekwordt niet geduld.
Daar en in allerlei overleg-, advies- en

beleidsorganen zijn de vertegenwoordigers
vande personen overwie het gaat (de perso-
nenmet eenhandicap) steeds in deminder-
heid.Meestal fungerenwij als excuustruus.
Onze stemomeen statuswel toe te kennen
maakt zeldenhet verschil.
Voortdurendwordt de zorgregie bijge-

stuurd enbijgeschaafd om tochmaar te pro-
berenhet systeemdraaiende te houden en
aanvaardbaar te laten overkomen,maar deze
kleine ingrepen veranderenniets aan de
grond vande zaak.

Geen oplossing
De conceptnota vanminister Vandeurzen die
een basisuitkering voor iedereen enpersoons-
volgende financiering belooft, legt bloot dat
het vandaag grondigmis gaat. Dat groepen
die afhankelijk zijn vanhet geld vande over-
heid zoals voorzieningen enbudgethouders-
verenigingende voorstellen (voorzichtig)
positief onthalenmaar belangenverenigingen
vanpersonenmet eenhandicap juist niet, zegt
veel. In elk geval gaat het omeen idee voor de
toekomst, voor een volgende regering. Daar
hebbenwe vandaagniets aan.Wijmoeten
durven zeggendat een grotere solidariteit van
onze samenleving endusmeer gemeen-
schapsgeld nunodig zijn ompersonenmet
eenhandicap een volwaardig bestaan te
garanderenwaarop zij net zoals iedereen
recht hebben.
Uit naïviteit hooptenwij in de commissie

het verschil te kunnenmaken,meer onder-
steuning of zorg te garanderen voor personen
met eenhandicap.Het systeemmaakt dit
onmogelijk. De selectie van de allerschrij-
nendsten zal blijven bestaan alswij ze niet
categoriek afwijzen, publiekelijk aanklagen
enbestrijden. Uit gewetensnood en als protest
tegen dit crisisbeleidwillenwij niet langer
gedwongenworden omde ene dringende en
schrijnende vraag van een lotgenoot te valori-
seren ende andere te ontkennen.
Wij slaken een luide alarmkreet naar de

overheid en onze samenleving: stop dit
onrecht,maakmeermiddelen vrij.●Debeperktheid vandemiddelenbepaalt de schrijnendheid, niet denood vandepersoon. © Hollandse Hoogte

Het
selectiesysteem
is een immoreel
instrument:
personen met
een handicap
figureren als
concurrenten
(welk dossier is
het schrijnendst?)
en het tekort aan
budget maakt
onze
maatschappelijke
plicht tot bijstand
in nood
onmogelijk


