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Als N-VA en PS er een échte strijd van willen maken,
moeten ze een federale kieskring oprichten
OPINIE  −  15/01/14,  12u42
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In al zijn enthousiasme lijkt De Wever te vergeten dat het Belgische
partijlandschap, maar vooral ook de Belgische publieke opinie, in
de feiten al volledig confederaal is, stellen Didier Caluwaerts en
Dimokritos Kavadias. Caluwaerts is FWO postdoctoraal
onderzoeker aan de VUB en Harvard University. Kavadias is docent
politieke wetenschappen aan de VUB.
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De afgelopen week werd de strijd
voor het politieke leiderschap na
de verkiezingen van 2014
officieel ingezet. Op hun
nieuwjaarsrecepties lieten de
respectievelijke partijvoorzitters
in niet mis te verstane taal hun
ambities en strijdvaardigheid
blijken. Vanuit democratisch
perspectief is dit een boeiende
periode omdat we hier en nu een
echte competitie tussen ideeën
zien. Politieke partijen werken
zich uit de naad om de burger te
tonen waar ze voor staan, en
vooral waar ze niet voor staan,
waar ze dus verschillen van
andere partijen.
En N-VA-voorzitter Bart De
Wever lijkt deze confrontatie
tussen ideeën voornamelijk aan
te gaan met de PS. Uiteraard legt
de N-VA de klemtoon op nog
meer autonomie voor
Vlaanderen. Maar als de
voorzitter het over verandering
heeft, dan slaat dat voor de
komende verkiezingen niet enkel
op de obligate communautaire
eisen. Hij richt zijn pijlen ten

  

D e PS in het vizier nemen
brengt w einig pra ktische
zoden a a n de dijk, w a nt de
directe confronta tie tussen
beide modellen za l er da n ook
nooit komen. Het is ook
intellectueel oneerlijk dit te
cla imen a a ngezien de
Vla ming immers a lleen ma a r
ka n kiezen voor de modellen
die hem voorgeschoteld
w orden.
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volle op het zogenaamde 'PSmodel', dat de
concurrentiepositie van
Vlaanderen zou fnuiken. En de
PS-voorzitter Paul Magnette
treedt hem hier toe bij: beide
partijen staan lijnrecht
tegenover elkaar op sociaaleconomisch vlak. Daar waar de
N-VA hamert op het beheersen lees terugschroeven - van de
belastingen, focust de PS voor
koopkrachtbehoud. De ene partij
gaat radicaal voor een
economisch rechts recept, terwijl
de andere partij kordaat blijft
opteren voor economisch linkse
oplossingen.
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Hoewel het politiek strategisch begrijpelijk is van De Wever om te
claimen dat zijn N-VA-model in directe electorale competitie gaat met
dat van de PS, heeft dit spektakel meer weg van een oefenpartijtje
schaduwboksen. In al zijn enthousiasme, lijkt De Wever immers te
vergeten dat het Belgische partijlandschap, maar vooral ook de Belgische
publieke opinie, in de feiten al volledig confederaal is. De strijd voor
politiek leiderschap en ideologische suprematie speelt zich immers enkel
af binnen de eigen taalgroep.
De PS in het vizier nemen brengt dan ook weinig praktische zoden aan
de dijk, want de directe confrontatie tussen beide modellen zal er dan
ook nooit komen. Het is ook intellectueel oneerlijk dit te claimen
aangezien de Vlaming immers alleen maar kan kiezen voor de modellen
die hem voorgeschoteld worden. Een stem tegen de N-VA staat dan ook
niet gelijk met een stem voor de PS. Dit electorale manoeuvre van De
Wever is niet meer dan een goedkope politieke truc om vijandbeelden te
creëren, en de andere Vlaamse partijen af te schilderen als vazallen van
de machtige PS. Er worden stromannen opgezet, om ze daarna
genadeloos te kunnen neersabelen. Met deze vijand kan de N-VA de
confrontatie immers nooit verliezen.
Mocht de N-VA voorzitter zijn kansen echt zo sterk inschatten, en mocht
hij het debat echt willen aangaan, dan zou hij een dankbare bondgenoot
vinden in de federale kieskring. Voorgesteld door de PAVIA-groep - een
groep van wetenschappers van beide gemeenschappen - ligt dat idee
ondertussen al sinds 2007 op de tafel. Het idee van de federale
kieskringen stelt voor om een deel van de federale parlementsleden te
verkiezen over het ganse Belgische grondgebied. Vlamingen zouden dus
voor Franstalige politici kunnen stemmen, en omgekeerd. De politieke
tenoren hoeven zich dan niet te beperken tot de eigen provinciale
kieskring, maar hun succes beproeven over het gehele land. Wat zulk
een kieskring daardoor zou doen is de arena voor de strijd tussen
politieke modellen uitbreiden en ervoor zorgen dat Franstalige en
Nederlandstalige politici direct met elkaar in dialoog of confrontatie
kunnen gaan. Het verhoogt ook de kans dat het beleid dat wordt
uitgewerkt door de winnaars in die arena ook als legitiem zullen worden
gezien door de bevolking.
Enkel met een federale kieskring, zouden we dus een echte strijd tussen
de PS- en N-VA-modellen hebben, en zouden we de burgers van dit land
een echte keuze kunnen laten maken. Politici langs beide kanten van de
taalgrens zullen op deze manier rekenschap dienen te geven aan alle
burgers over hun beleid. En laat net deze verantwoording de kern
uitmaken van de parlementaire democratie. Maar het niet aflatende
verzet van net de N-VA tegen een dergelijke kieskring maakt duidelijk
dat de partij niet de intentie heeft om de PS te bekampen. Als een dolende
ridder met waanideeën staat De Wever dan ook te roepen in de woestijn
van de Vlaamse politiek op een vijand die nooit op zal dagen. Het verzet
van de partij zorgt daarentegen voor een verschraling van het politieke
debat, en een vervalsing van de verkiezingsstrijd. Kortom, nog meer
stromannen opzetten om ze vervolgens met veel bravoure neer te
sabelen. We kunnen ons dus ernstige vragen stellen of dit onze
democratie ten goede komt. Misschien kunnen hier vijf minuten politiek
moed van pas komen?

Als  eerste  op  de  hoogte  van  nieuws  en  leuke  aanbiedingen?  Meld  u  aan  voor  de
nieuwsbrieven  van  De  Morgen

