
46 OPINIE & ANALYSE DE STANDAARD
ZATERDAG 3, ZONDAG 4 MAART 2012

Nee, de Franse
presidentskan-
didaat François
Hollande is geen
communist. On-
danks zijn voor-
stel om de su-
perrijken een
belasting van 75
procent aan te
smeren, blijft
Hollande een
gematigde soci-
aal-democraat.

In vergelijking met de vertegen-
woordigers van het Oostendse,
Leuvense, Antwerpse of Lim-
burgse socialisme valt Hollande
misschien op met radicalere
praat, maar dat zegt veel over het
Vlaams socialisme. Hoe meer
burgemeesters, hoe braver en
wolliger.
Hollande haalde zijn mosterd
niet bij Karl Marx of Peter Mer-
tens, wel bij Franklin D. Roose-
velt en Dwight Eisenhower, twee
Amerikaanse presidenten, die
allergisch waren voor linkse
strapatsen. In de jaren dertig til-
de Roosevelt de inkomstenbelas-

ting voor de rijkste Amerikanen
tot zowat 80 procent op, terwijl
de Republikein Eisenhower de
marginale aanslagvoet in de ja-
ren vijftig tot 91 procent optrok.
In het begin van de jaren zeven-
tig, onder Nixon, zat die aanslag
nog stevig op 77 procent.
Pas onder Ronald Reagan begon-
nen de tarieven aan een duik-
vlucht, die ruim dertig jaar duur-
de. Zo betaalde eenmiljardair als
Warren Buffett vorig jaar slechts
17,4 procent. Dat verklaart ten
dele waarom de 1 procent rijk-
sten in de Verenigde Staten de
laatste dertig jaar hun aandeel in
het nationaal inkomen meer dan
verdubbelden. Van 9 procent
eind de jaren zeventig, tot 23,5
procent in 2007.
Dit fiscaal gunstregime verover-
de de hele wereld en veroorzaak-
te een dubbel probleem. Veel rij-
ken leven nu in de overtuiging
dat het om een natuurwet, zo
niet een goddelijke wet gaat. Iets
waar niet meer aan geraakt kan
worden en dat buiten het bereik
van de democratie moet blijven.
In de Verenigde Staten, maar

evengoed in Europa. Wie het te-
gendeel beweert en een recht-
vaardiger verdeling bepleit,
meent het slecht met het land en
het bedrijfsleven.

En verder is er de vervelende
vaststelling dat de wereld vooral
slechter van die ongelijkheid
wordt. Paul Krugman, Robert
Reich en de Oeso denken er zo
over. Voor hen ligt daar de oor-
zaak van veel recente financiële,
sociale en economische ellende.
Buffett vindt eveneens dat het

een doodlopende straat is en
Bruce Springsteen zegt het op
zijn manier. The banker man
grows fatter, the working man
grows thin, zo luidt het op zijn
nieuw album Wrecking Ball.
Voor Republikeins Amerika doet
het er allemaal niet toe. De eigen,
dikke portefeuille is hun onfeil-
bare god en voor het overige we
take care of our own.
Nadat president Obama al aan-
gekondigd had dat hij de privile-
gies van de superrijken wil be-
perken, was het de beurt aan
Hollande. Die 75 procent klinkt
stoer, maar echt ambitieus is het
niet.
Alleen de chique club die meer
dan 1 miljoen per jaar verdient –
zowat 5.000 mensen of nauwe-
lijks 0,01 procent van de Franse
bevolking – wordt geviseerd. Bo-
vendien gaat alleen het deel van
het inkomen dat meer dan 1 mil-
joen bedraagt voor de bijl van de
75 procent. Het begrotingstekort
zul je daar niet mee indijken en
evenmin leg je er het fundament
voor een meer gelijke samenle-
ving mee. Spijtig genoeg gaat het

hier vooral om symboliek. Een
poging ook om het Indignez-
vous van StéphaneHessel electo-
raal te verzilveren.
Er is natuurlijk meer nodig. Als
extreme ongelijkheid samenle-
vingen compleet verziekt, zoals
de Britse socioloog Richard Wil-
kinson in The Spirit Level aan-
toonde, en als ze bovendien mee
de financiële crisis veroorzaakte,
is er meer doortastendheid ver-
eist. Niet alleen in de Verenigde
Staten, maar ook in Europa, in-
clusief België.
Vooralsnog zit dat er niet in. De
Europese Unie en de meeste
drukkingsgroepen hebben er
geen belangstelling voor. Is het
niet symptomatisch dat de zelo-
ten van Itinera, die over alles en
nog veel meer hun licht laten
schijnen, hun eerste bijdrage
over de ongelijkheid nog moeten
schrijven? Voor hen en hun op-
drachtgevers is het zelfs geen
voetnoot waard.
Dat de 10 procent armsten in
2008 slechts 0,5 procent van het
totaal belastbaar Belgisch inko-
men ontvingen, tegen 32 procent
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OVER HOMO’S EN
ALLOCHTONEN

‘De man is een continent, de vrouw is
de zee. Ik geef de voorkeur aan het land.’
Het zou een citaat kunnen zijn van Ge-
rard Reve, van Tom Lanoye, van Erwin
Mortier of van een andere bekende ho-
moseksuele schrijver. Fout. Het komt van
AbuNuwas, de beroemdeArabische dich-
ter uit de negende eeuw. Hij kreeg veel
kritiek vanwege zijn homoseksuele ge-
aardheid, maar werd door de toenmalige
heersers beschermd omdat hij zo’n groot
dichter was.
Het toont aan dat homoseksualiteit van
alle tijden en van alle culturen is. Het
toont ook aan dat we er vele eeuwen gele-
den vaak opener durfden mee omgaan.
En het toont vooral aan dat homoseksua-
liteit niet alleen over ‘de andere’ gaat. We
hebben helaas nog een lange weg af te
leggen.
De bekende holebi’s die gisteren in De
Standaard aan de alarmbel trokken, heb-
ben jammer genoeg gelijk: bij de recente

gevallen van gaybashing bleken de ge-
weldenaars vaak jonge Belgen van vreem-
de afkomst. We mogen onze kop niet in
het zand steken. Precies daarom vinden
we het belangrijk om ook onze stem te la-
ten horen, om luid en krachtig duidelijk
te maken dat de samenleving waarin wij
leven, onze samenleving, homobashing
onmogelijk kan tolereren. Wij allen vin-
den dat de daders opgespoord en veroor-
deeld moeten worden. Wij allen vinden
dat iedereen moet kunnen zijn wie hij of
zij echt is.
Velen van ‘ons’ hebben ook een gevecht
moeten leveren, we leveren het nog altijd.
Door onze afkomst, door onze kleur, zijn
velen onder uw en mijn dierbaren, vrien-
den en kennissen van ‘vreemde’ her-
komst, ook vaak ‘de andere’. Dat zou ons
extra gevoelig moeten maken voor de
stigmatisering van één groep. Dat zou ons
extra gevoelig moeten maken voor mak-
kelijke en gevaarlijke vooroordelen.

De maatschappelijke veroordeling van
homobashing overstijgt het wij-zij-den-
ken. Het gevaar in het debat is dat de dia-
bolisering gewoon verschuift van de ene

groep naar de andere: van ‘de homo’ naar
‘de allochtoon’. Dan zijn we even ver van
huis. ‘Allochtonen’ maken ook deel uit
van onze maatschappij, dat maakt van
het geweld tegen holebi’s het probleem
van een helemaatschappij. Datmaakt dat

we het alleen samen kunnen aanpakken.
Daarom komen wij ervoor uit dat we té-
gen gaybashing zijn, om een open en res-
pectvol debat op gang te trekken. Een de-
bat zonder taboes.
Ook in onze eigen ‘gemeenschappen’
moeten we het conservatieve juk durven
afwerpen. Angst en onwetendheid zijn de
belangrijkste oorzaken van de haat je-
gens holebi’s. Het is belangrijk om de dia-
loog aan te gaan, om uit te leggen, om te
begrijpen, om op te treden. Laat ons alle-
maal stoppen met de anderen een etiket
op te kleven: goed of slecht, juist of fout.
En laat ons vooral stoppenmet die hokjes
te beschouwen als een vrijgeleide voor
haat en geweld.
Wij staan voor een open en tolerante sa-
menleving waar iedereen zichzelf kan
zijn. Ongeacht afkomst, ongeacht geaard-
heid. Deze oproep is een uitnodiging tot
dialoog en reflectie, weg van de polemiek
en de provocatie.

Het gevaar is dat de
diabolisering gewoon
verschuift van de ene
groep naar de andere:
van ‘de homo’ naar
‘de allochtoon’

Stop met etiketten op te kleven
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Dames en heren politici,
Vorig weekend kregen twee jongeren in
Leuven klappen na een fuif. Het waren ho-
mo’s, de daders bleken jongeren met bui-
tenlandse roots (DS 29 februari). Wat volg-
de, waren krantenartikels, petities, discus-
sies op sociale media. En vrijdag ver-
scheen een open brief aan de politieke
leiders van dit land, getekend door veertig
al dan niet bekende holebi’s (DS 2 maart).
Het moet maar eens gedaan zijn met dat
geweld tegen homo’s. Dat klopt. We moe-
ten dat geweld maar eens heel streng gaan
aanpakken. Dat klopt.
We moeten die allochtonen maar eens een
lesje leren. Juist, ja. Of toch niet?
Mooi vind ik het, al die aandacht voor ho-
mofoob geweld. Mooi zijn de beloften dat
er eindelijk iets gedaan zal worden. Maar
heb ik diezelfde woorden al niet eerder ge-
hoord? Vorig jaar misschien? Of was het
een paar jaar geleden? Sorry, dames en he-
ren politici, maar jullie verdienen een trap
onder de kont. Want nu staan jullie daar,
fulminerend in de kranten. Brullend in
open brieven dat het maar genoeg moet
zijn met dat geweld door allochtonen.
Alsof u daar in deWetstraat niet wist dat er
iets rot was in uw steden? Alsof u niet wist
dat in Brussel een almaar groter wordende
groep jongeren op de dool is? Een groep
die op straat hangt, in kansarmoede leeft,
geen job heeft, geen zicht op een toekomst.
En die zijn woede en frustratie omzet in
geweld, blind geweld. Een groep die me-

trostations afbreekt, overvallen pleegt, au-
toruiten inslaat en holebi’s in elkaar mept.
Het is jammer genoeg dagelijkse kost in de
hoofdstad van Europa.
Mag ik daarom even erg boos zijn op jullie?
Wanneer staat iemand op die zegt: we heb-
ben gefaald, we hadden meer moeten
doen. Wanneer geeft iemand openlijk toe
dat we deze ellende hadden kunnen voor-
komen? Wanneer zegt iemand dat die jon-
geren die we zo fijn ‘allochtoon’ noemen,
vaak gewoon Belgen zijn? Want blijkbaar
is het weer politiek correct om het over die
‘allochtonen’ te hebben. Of zoals een jazz-
muzikant in Reyers Laat enkele weken ge-
leden suggereerde: ‘aanpassen of terug
naar hun land’. Mijn nekhaar stond plots
recht.

Dames en heren politici, die zogenaamde
allochtonen, die rondhangen op en rond
onze Anspachlaan, zijn hier geboren en ge-
togen. Ze zijn deel van uw systeem. En nu
er barsten zitten in dat systeem, en velen
erkennen dat het hele multi-culti-verhaal
moeilijker is dan gedacht, zijn het plots

weer ‘allochtonen’. Want dan zijn ze onze
verantwoordelijkheid niet meer. Mag ik
zeggen dat ik dat laf vind? Dat we alsmaat-
schappij een grote verantwoordelijkheid
dragen, met z’n allen, voor wat hier fout
dreigt te lopen? Of ben ik dan te genuan-
ceerd? Ben ik misschien te braaf?
Liever noem ikmezelf jong en naïef. Een te
grote idealist. Laten we samen strijden te-
gen geweld. Maar laten we ook eerlijk zijn.
Laten we erkennen dat er nog heel wat
werk aan de winkel is. Dat hard optreden
tegen homofoob geweld wellicht geen
structurele oplossing biedt. Er is meer aan
de hand, en er is meer nodig dan dat. Maar
daarvoormoet je moedig zijn. Je voor één
keer niet wegstoppen achter verkiezingen.
Mag ik afsluitenmet een laatste waarschu-
wing, dames en heren politici? De tijd is
op. Een groter conflict is op komst als jul-
lie nu niet handelen. Dit is jullie kans om
iets recht te zetten. Om te luisteren naar
de noodkreten van verschillende groepen
in ons land. Om erop toe te zien dat we
over tien jaar wakker worden in een stad,
een land, waar iedereen in verdraagzaam-
heid naast en met elkaar leeft. Een hele
opdracht, maar daarvoor zijn jullie ook
verkozen. En dan moeten jullie ook geen
open brieven meer schrijven.

Riadh Bahri is journalist bij VRT-Nieuws.
Hij schrijft deze bijdrage in eigen naam.
Hij is zelf homo.

Trap onder kont van politici

Die zogenaamde
allochtonen zijn hier
geboren en getogen

voor de 10 procent rijksten,
wordt niet als een probleem be-
schouwd. Het feit dat die kloof
zich sinds 1983 uitdiepte en dat
de nieuwe saneringsoperaties
arm en rijk nog verder van elkaar
zullen verwijderen, is evenmin
een bedenking waard.
Zelfs een bescheiden correctie op
de spectaculaire inkomensver-
deling die de topinkomens de
laatste twintig jaar in België te
beurt viel, blijkt onbespreek-
baar. Roland Duchâtelet liet al
weten dat het echt genoeg is ge-
weest en dat de eerste ‘vermo-
genden’ het land al ontgoocheld
verlieten. En het viel op.
Op zijn beurt dreigt VBO-voor-
zitter Rudi Thomaes nu met het
spook van de delokalisatie. Bij
gebrek aan argumenten? Het
dossier waarmee het VBO na
maanden brainstorming de goe-
gemeente wou overtuigen dat de
Belgische bedrijven wel een faire
bijdrage betalen, rammelt im-
mers. Chanteren dan maar. Pa-
triotten, op zoek naar een bui-
tenland waar een golfabonne-
ment fiscaal aftrekbaar is.
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Gisteren was er in deze krant een oproep van veertig be-
kende holebi’s. Ze zijn het beu dat ze om dat homo-zijn
worden lastiggevallen en dat dergelijk geweld al te ge-
makkelijk wordt getolereerd. Ze legden daarbij de vinger
op een gevoelige plek: veel van dat homobashen zou het
werk zijn van jonge allochtonen. TIEN BELGEN VAN

BUITENLANDSE AFKOMST voelen zich aangespro-
ken: zij willen de oproep van de veertig nadrukkelijk on-
derschrijven. Een van hen, RIADH BAHRI, wil daar
met de nodige scherpte wat aan toevoegen: het is al te
gemakkelijk voor politici om dergelijke oproepen te on-
dertekenen, terwijl ze zelf boter op het hoofd hebben.
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