Nederlandse hulporganisaties roepen op om onvrede om te zetten in
solidariteit
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen roepen de gezamenlijke Nederlandse Nonprofit organisaties op om van boosheid geen vrijbrief te maken voor politici eigen gewin,
maar de oplossing te zoeken in gezamenlijk optrekken tegen grensoverschrijdende
problemen.
Nederlandse Maatschappelijke organisaties en NGO’s aangesloten bij WO=MEN maken zich
zorgen over de toenemende polarisatie in onze samenleving. Het platform signaleert een
groeiende kloof tussen rijk en arm, tussen kansrijk en kansarmen, en niet in de laatste
plaats, een groeiende ongelijkheid tussen rechten van mannen en vrouwen. Edith van der
Spruit, directeur van WO=MEN, signaleert met de leden internationaal een trend: “Mensen
gaan steeds minder met elkaar in gesprek. Hierdoor worden verschillen op scherp gesteld en
worden posities onwrikbaar”. Van der Spruit ziet in toenemende mate haat die niet
voldoende wordt tegengesproken. De directeur benadrukt dat de genderbeweging dit
tegengeluid wel wil laten horen.
De samenwerkende organisaties erkennen de problemen in de Nederlandse samenleving,
maar veroordelen het afwentelen van die problemen op vrouwen, nieuwkomers,
vluchtelingen en etnische minderheden. Zij zien in Nederland de zorg afkalven voor hen die
dat het hardst nodig hebben, zoals ouderen en mensen met lage inkomens. “Veel mensen
wonen te duur of wachten lang op een woning” zo schrijven zij. “Ouders kunnen hun
kinderen geen sport of cultuur bieden. Bezuinigingen worden als voldongen feit
gepresenteerd, mensen wordt niet gevraagd naar prioriteiten. Verantwoordelijkheden van
de politiek worden afgeschoven op de samenleving. Dit zijn serieuze zorgen en mogen niet
tot onderbuikgevoelens worden gereduceerd. Maar de oorzaak van deze problemen mogen
ook niet neergelegd worden bij groepen en naar haat en wantrouwen leiden”.
De organisaties zijn van mening dat onze samenleving sterk is verbonden met alle landen
daarbuiten. “Maatschappelijke vraagstukken die in Nederland spelen zijn onlosmakelijk
verbonden met hetgeen in de rest van de wereld gebeurt. Het is dan ook geen oplossing om
ons terug te trekken achter onze dijken. De extreme armoede wereldwijd en ongelijkheid
lossen zich niet op wanneer wij ons terugtrekken achter de dijken. Het zal niet voorkomen
dat mensen een waardig bestaan elders zoeken en dus ook aan de poorten van Europa
blijven komen”.
Een oplossing zoeken de organisaties in het initiatief van burgers en de wil van de overheid
om daar naar te luisteren. “Om tegenwicht te bieden aan politici die misbruik maken van de
zorgen en woede voor eigen gewin en zetels, zonder daar duurzame oplossingen voor te
bieden”. Burgers zouden volgens hun ook het heft in eigen handen moeten nemen.
“Democratie is meer dan een stem uitbrengen”. “Wij als burger”, zo stellen zij, “moeten
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samenwerken aan oplossingen in solidariteit met de rest van de wereld en dat voorleggen
aan onze politieke vertegenwoordigers”.
“We moeten ook ons eigen gedrag kritisch beoordelen”, benadrukken zij. “Vooroordelen en
uitsluiting zijn meestal onbedoeld en onzichtbaar. We kunnen en moeten met zijn allen
voorkomen dat acties en geweld van een kleine groep niet tot angst voor de ander leidt.
Angst verlamt en verdeelt en is koren op de molen van hen die graag verdelen om te
heersen. Laten we van boosheid geen vrijbrief voor politici maken. Laten we het in de
aanloop naar de verkiezingen over de werkelijke problemen hebben en over échte
oplossingen praten”.
Van der Spruit weet wat ze de kiezer mee wil geven: “Het moet echt anders. Sterker nog, het kan

anders”.
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