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Daens of Dalrympe?.
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De Vlaams-Socialistische
Beweging feliciteert de
Vlaamse onderhandelaars
voor hun 'fantastisch' werk op
federaal niveau.
Iedereen kan nu duidelijk zien
waarvoor zij staan, namelijk
voor een verdere aantasting
van de Vlaamse territoriale
ruimte en voor een neoliberaal
beleid op de kap van de
gewone mensen.
V-SB
is aanwezig op de
ACHTSTE SOCIAAL-FLAMINGANTISCHE TREFDAG
op 15 oktober in BRUSSEL
Daens of Dalrymple?
Hoe zeker zal de sociale zekerheid zijn
in het autonome Vlaanderen?

Zaterdag 15 oktober 2011
De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel, 10.45 uur
Sprekers:
Miel Dullaert (Meervoud)
Louis Ide (N-VA)
Eric Ponette (AK-VSZ)
Tinneke Beeckman (Gravensteengroep)
Joost Vandommele (Priester Daensfonds)
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Omdat zij gaan voor postjes
en decoraties schikken zij zich
naar de wensen van het
francofoon establishment.
Wij roepen op om de strijd
voor een sociaal en soeverein
Vlaanderen voort te zetten.
Meer dan ooit gaat deze strijd
ons allen aan!
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Vlaamse Beweging, sociale beweging

Daens of Dalrymple?
De ongelukkige levensbeschouwelijke keuzes en politieke ontsporingen van de Vlaamse
Beweging uit het verleden, betreuren wij als sociaal-flaminganten nog steeds èn diep. Maar ze
vervullen ons niet met die gecultiveerde schaamte, die ter wille van wat vroeger onder de invloed
van de heersende tijdstromingen gebeurd is, het Vlaams-nationalisme algeheel gaat
diskwalificeren. De evolutie van elke individuele nationale beweging is immers essentieel
contextueel en niet ideologisch.
De politieke situatie in België, op dit moment, stelt de Vlaamse Beweging echter voor een aantal
spoedeisende keuzes aangaande de staat die zich uit onze natie gaat ontwikkelen. Dit keer zullen
vergissingen het uiteindelijk welslagen verhinderen. Er zijn de zeer belangrijke constitutionele
kwesties in zake grenzen, staatsburgerschap, territoriale ordening, politieke inrichting, Brussel en
Europa. Maar het belangrijkst en meest dringende lijkt ons publieke duidelijkheid wat betreft het
sociale vraagstuk. Aan welk sociaal programma gaat het Vlaams-nationalisme - vanaf nu - vorm en
sterkte geven?
Het is dankzij de arbeidersbeweging dat de naoorlogse welvaartstaat in België geïnstalleerd werd
en het is dankzij die welvaartstaat, met als hoeksteen de sociale zekerheid, dat onze samenleving
het huidige peil van welvaart en welzijn heeft bereikt. Het is zeker geen noodzaak dat bij Vlaamse
staatsvorming deze grote verworvenheid in het noorden of zuiden moet teruggedrongen of
afgebroken worden. In tegendeel. We kunnen van dit proces gebruik maken om enkele
tekortkomingen, misbruiken, scheefgroeiingen en uitwassen aan te pakken.
We denken dan aan het perverse fenomeen waarbij de voordelen van de sociale zekerheid in
verhouding sterker bij de gegoede middenklassen terechtkomen dan bij hen die het meer nodig
hebben - het zogenaamde Matteüs-effect.
We denken aan de typische Belgische particratie die een aanzienlijk sociaal profitariaat in het
leven riep en houdt om, met het oog op zelfbestendiging, de ondergeschikte volksklassen aan zich
te binden.
We denken zeker aan de fysieke en ideologische incorporatie van de syndicale bonzen in het
Belgisch establishment, waardoor officieel Links nog slechts een opdracht heeft tot temporisatie en
subtilisering van de neoliberale implementatie.
Wij klagen aan dat belgicistisch Links, precies omdat het zich garant gesteld heeft voor de
handhaving van het kapitalistisch systeem, mee verantwoordelijk is voor de dreigende verwording
van het ideaal van de welvaartstaat tot een laag-bij-de-grondse consumptiemaatschappij van
eenlingen, die alleen nog verbonden zijn in de jacht op geld, bezit, positie, status en genot. Voor
de meesten echter, zal deze competitie niet meer opleveren dan eenzaamheid, stress en
onmaatschappelijk geweld.
U ziet: heel gemakkelijk kan het soevereine Vlaanderen authentiek socialer worden dan het
huidige België. Voorwaar een wervend perspectief, dat de grote massa der gewone mensen
blijvend zal aanspreken.
Of gaat de Vlaamse Beweging dan toch de spreekbuis worden van dat Antwerps-Amerikaanstransnationale segment van het mondiaal kapitalisme - dat in België concurreert met de ParijsBrusselse bourgeoisie? Om te gaan verkondigen dat hogere machten, die geen tegenspraak
dulden, eisen dat Vlaamse autonomie snel een versoberingstaat moet brengen, waar flink in de
sociale zekerheidsuitgaven van de overheid zal gesnoeid en gerooid worden, willen we onze
internationale concurrentiepositie vrijwaren? Zal het stigmatiseren van de welvaartstaat (met zijn
progressieve belastingen, hinderlijke sociale wetgeving en bescherming, en dure uitkeringen en
publieke voorzieningen) een hoofdpunt van de Vlaams-nationale ideologie worden, in afwachting
van de volledige ontmanteling op Vlaamse schaal?
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En zullen we dit rechts-liberale programma gaan omfloersen met een neoconservatieve
ersatzfilosofie die -met een superieur flegma- stelt dat de leden van kwetsbare groeperingen elk
individueel schuld zijn aan hun penibele situatie, en dat elke welvaartstaat altijd een
afhankelijkheidscultuur met zich meebrengt die het amorele plebs de verhoopte kans geeft aan
hun persoonlijke verantwoordelijkheden te ontsnappen? Alleen een ethisch reveil onder leiding van
de hoogculturele elite zou nog het sociale weefsel kunnen herstellen en “verwarmen”. Nou moe!
Dit is de keuze qua sociaal programma waarvoor de Vlaamse Beweging vandaag staat. Een
uitgewerkt ontwerp voor een soevereine Vlaamse welvaartstaat, beter dan de huidige Belgische?
Of een bundel cultuurpessimistische & sociaal-darwinistische aforismen? Daens of Dalrymple?

Theo Van Heijst

Om over na te denken
Zo hoort u het ook eens van een ander
Hervé Hasquin, minister-président van de Franse gemeenschap in Le Soir op 17/2/2001
"J'ai toujours été contre les colonies juives en Palestine"
Dans les communes à facilités, les francophones ont des droits incompressibles. Mais je n'ai jamais promis
à qui habite Overijse ou Hoeilart de modifier les lois linguistiques. Il est irréaliste de leur faire croire qu'ils
intégreront un jour la région de Bruxelles ou qu'on va leur étendre les facilités. Celui qui va s'établir en
Flandre doit savoir qu'il s'établit en Flandre. Le Flamand qui s'établit en Wallonie sait qu'il vient en Wallonie.
Ils s'intègrent. J'ai toujours été contre les colonies juives en Palestine. Je ne vais pas approuver une
politique de colonisation sauvage d'un coin ou l'autre de la frontière linguistique. Les facilités, c'est différent.
Mais les autres communes, on sait depuis 40 ans qu'elles sont en Flandre. "
"Ik ben altijd tegen de Joodse kolonies in Palestina geweest."
“In faciliteitengemeenten hebben de Franstaligen onvervreemdbare rechten. Maar ik heb nooit beloofd aan
diegenen die in Overijse of Hoeilaart wonen om de taalkundige wetten te wijzigen. Het is onrealistisch hen te
laten geloven dat zij op een dag tot het grondgebied van Brussel zullen horen en men de faciliteiten zal
uitbreiden. Diegene die zich gaat vestigen in Vlaanderen moet weten dat hij zich in Vlaanderen vestigt. De
Vlaming die zich in Wallonië vestigt weet dat hij in Wallonië komt. Zij integreren. Ik ben altijd tegen de Joodse
kolonies in Palestina geweest. Ik ga geen wild beleid van kolonisatie goedkeuren aan de ene of de andere
kant van de taalgrens. De faciliteiten, dat is verschillend. Maar van de andere gemeenten weet men sinds 40
jaar dat ze Vlaams zijn.”
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Lidmaatschap

VOLGENDE
V-SB-VERGADERINGEN

De lidgelden: €5 voor werkenden, €3 voor studenten en
niet-werkenden.
Een radicaal links en soevereinistisch alternatief is
broodnodig. Wij rekenen op jou! Bouw mee aan een
Vlaams en links alternatief voor de 21ste eeuw!

Kalender

Vrijdag
21 oktober 2011
18 november 2011
Brussel - Vlaams Huis
19u
T-shirts
Kostprijs: €8, in verschillende
maten.
Meer info: secretariaat@v-sb.net

15 oktober, rond Brussel

SFL trefdag in Brussel.
26 november, Glasgow (Schotland)

John MacLean - herdenking van de Scottish Republican
Socialist Movement met Joost Vandommele (V-SB) als
gastspreker. Eastwood Cemetery, Glasgow.

979-5944274-22
IBAN: BE06 9795 9442 7422
BIC: ARSPBE22
Voor vragen: info@v-sb.net
in voorraad:
“V-SB t-shirt”
“Vlaanderen Tegen Racisme”
“Ik ♥ van Brussel”
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