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Wij geven graag stem 
aan de samenleving
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Het middenveld is terug van (nooit) wegge-

weest. De voorbije jaren werd het middenveld

- het verenigingsleven - vaak verguisd, gemin-

acht, ‘vergeten’. Want: te politiek, te veel

invloed, te veel met gewone mensen…

Vandaag schrijven echter meerdere onderzoe-

kers dat het goed is dat mensen zich organise-

ren. Want: het werkt verzuring tegen, geeft

vertrouwen in andere mensen en in de toe-

komst, is een dam tegen extreem-rechts,

maakt mensen meer verdraagzaam en soli-

dair… Ook: de traditionele kritiek op het ver-

zuild verenigingsleven verstomt. Zeker nu

blijkt uit onderzoek: dát mensen zich organi-

seren is belangrijk, niet of dat binnen of bui-

ten zuilen gebeurt. 

Vraag blijft hoe dit bij politici onthaald wordt.

Want zelfs nu duidelijk is aangetoond hoe

belangrijk het middenveld is, blijven velen pre-

ken dat - vooral grote sociale - organisaties te

zwaar wegen op het beleid en weren ze daar-

om elke inspraak vanuit het middenveld. Dat

georganiseerde mensen niet enkel nuttig werk

doen in de samenleving, maar ook hun stem

laten horen of - als dat nodig is - een vuist

maken, dat wordt door velen nog steeds niet

gewaardeerd. Een zacht middenveld kan, een

krachtig middenveld niet.

Dat stond al te lezen in de Vlaamse regerings-

verklaring: ‘het primaat is aan de politiek’.

Vlaamse regering en Vlaams parlement moeten

beslissen met het oog op het algemeen belang.

Met zo weinig mogelijk zeggenschap van de

georganiseerde samenleving. Met rechtstreek-

se communicatie met (mondige) individuen.

Met maximale voorkeur voor ‘onafhankelijke’

deskundigen.

Dat wordt ook duidelijk nu de Vlaamse rege-

ring overlegt over de toekomst van adviesra-

den en overlegorganen, en over de bestuurlij-

ke organisatie. 

Vooral het maatschappelijk middenveld dreigt

de plaats te moeten ruimen voor ‘onafhanke-

lijke’ deskundigen in advies- en overlegorga-

nen.

Een zacht middenveld kan, een krachtig mid-

denveld niet. Dat blijkt ook nog eens uit de

wisselvallige waardering van het sociaal over-

leg: als alles goed gaat, dan zijn sociale part-

ners overbodig, ja zelfs ballast. Maar als het

(wat) minder gaat, dan moeten ze bijspringen

en ‘hun verantwoordelijkheid’ opnemen om

moeilijke herstructureringen in grote en

belangrijke ondernemingen mee mogelijk te

maken…

En ook elders wordt veel verwacht om verzu-

ring tegen te gaan, om wijken en buurten weer

(meer) leefbaar te maken, om extreem-rechts

te pareren.

De christelijke arbeidersbeweging speelt

samen met vele andere verenigingen en orga-

nisaties een belangrijke rol op het middenveld.

Daarom zetten we een brede campagne op:

van nationaal tot plaatselijk, gedragen door

alle organisaties, in volle openheid naar ande-

re organisaties.

Wij geven graag stem aan de samenleving is

een campagne over de rol en het belang van

het middenveld. Kleine en grote, sociale en

andere groeperingen en organisaties zijn geen

bedreiging voor de democratie: ze maken mee

de democratie.

Steeds meer vinden middenveldorganisaties

elkaar en voeren samen acties. Dat is nodig en

werpt vruchten af: zo krijgen sociale prioritei-

ten makkelijker gehoor.


