LIESBETH HOMANS (N-VA) VINDT VOORZITTERSCHAP VLAAMS PARLEMENT WEL FIJN, IN ‘HET NIEUWSBLAD’

Jarenlang was ik de bitch en
nu word ik altijd vriendelijk
aangesproken
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Manage
migratie in
redelijkheid en
menselijkheid

Alsof je in België
alleen racisten en
islamisten hebt

envoudige oplossingen in het ingewikkelde migratiedossier bestaan niet.
Zwart-witdenken helpt ook niet. Het is
dus zaak de complexiteit te managen en
daarbij de principes van menselijkheid
en redelijkheid niet uit het oog te verliezen.
De volgende uitgangspunten kunnen
daartoe bijdragen. Voor oorlogsvluchtelingen en politieke vluchtelingen moeten
Europese landen hun fair share aan opvang
doen. Om de wanhopige reizen over de immer
meer gesloten Europese grenzen te vermijden
moeten er meer veilige en legale toegangswegen
komen.
Naast de bestaande hervestigingsprogramma’s is er ruimte voor bijkomende initiatieven, waarbij ook de burgermaatschappij verantwoordelijkheid opneemt. Dat is de ﬁlosoﬁe
achter de ‘humanitaire corridors’. Sant’Egidio
en partners zijn bereid om samen met de overheid nieuwe veilige wegen op te zetten voor
kwetsbare mensen die internationale bescherming nodig hebben.
Maar mensen migreren vandaag vaak ook
omdat ze een beter leven willen en groenere
weiden opzoeken. Het is van alle tijden en zeker
vandaag, gezien de globale demograﬁsche en
economische onevenwichten, een structureel
gegeven. Het is voor Europa hoog tijd die arbeidsmigratie beter te managen: in functie van
onze economische noden, zeker, maar ook met
oog voor de belangen van landen van herkomst
(om braindrain te vermijden), en met begrip
voor individuele ambities van ‘gelukszoekers’.
Daartoe moeten soepeler systemen in het leven worden geroepen, die niet alleen hooggeschoolden naar hier halen maar ook reële kansen bieden aan laaggeschoolden. In het beste
geval wordt dit een soort circulaire migratie.
Blijft de grijze zone van mensen zonder geldig
verblijf. Vaak gaat het om afgewezen asielzoekers die zijn blijven hangen, uit noodzaak of uit
ambitie. Zij trachten te overleven in de plooien
van onze samenleving en economie. Voor hen
bestaat de mogelijkheid tot individuele regularisatie van de verblijfssituatie.
Cijfers van Vreemdelingenzaken tonen aan
dat dit wel degelijk gebeurt. Toch zijn er zoveel
verhalen van mensen die keer op keer worden
afgewezen: hun wordt een leugen (fraude!) in
hun dossier aangewreven of gezegd dat ze een
aanvraag voor een arbeidsvergunning moeten
indienen in het land van herkomst. Alleen weten
die mensen even goed als diegenen die zo’n ad-
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Mensen
komen
samen uit
solidariteit
met de
hongerstakers in
de Brusselse
Begijnhofkerk. ‘Op
korte termijn
is pragmatisme nodig’,
stelt De
Volder.
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Regularisatie oogt misschien
niet structureel, maar het
creëert wel een win-win:
voor de betrokkenen, die
hun leven weer in handen
kunnen nemen, en voor de
samenleving, die er vaak
ambitieuze, erkentelijke
burgers bij krijgt

vies aﬂeveren hoe onrealistisch dat is: ze zullen
die vergunning in de meeste gevallen niet krijgen. En dus blijven ze in hun grijze zone hangen,
vaak in bittere armoede, zonder rechten, tussen
hoop en wanhoop.
De acties in Brussel zetten de kwestie op
scherp. Het is jammer dat het zover is moeten
komen. De pandemie en de gesloten grenzen
van 2020 hadden de perfecte conditie geschapen om deze problematiek aan te pakken met
een tijdelijke regularisatie, zoals Portugal deed.
Er was een jaar geleden nauwelijks oor voor,
ook was er geen volwaardige regering. De regering zal nu de zaak moeten ontmijnen.
Het is begrijpelijk dat een overheid zich in

eerste instantie legalistisch opstelt: je kunt niet
anders dan respect te vragen voor de principes
die je zelf hebt afgekondigd. De staatssecretaris,
Sammy Mahdi, streeft enkele structurelere hervormingen met langetermijneffecten na, wat positief is in zoverre die rekening houden met principes van redelijkheid en menselijkheid.
Maar op korte termijn is nu, in de beste Belgische traditie, enige pragmatische behendigheid nodig. Die legt de overheid alvast aan de
dag om bijvoorbeeld zwart geld op buitenlandse
rekeningen geregulariseerd te krijgen of om
grootfraudeurs akkoorden met ﬁscus of gerecht
te laten afsluiten. Dat pragmatisme is vandaag
nodig ten opzichte van de verschoppelingen der
aarde, die mensen zonder papieren vaak zijn.
Een nieuwe regularisatiecampagne – zoals
veel middenveldorganisaties vragen – kan de
druk van de ketel halen; het kan ook op basis
van individuele regularisaties, al moeten die
ruimhartiger dan nu gebeurt voor wie lang in
het land is en geïntegreerd is. Dat oogt misschien niet structureel, maar het creëert wel
een win-win. Voor de betrokkenen, die hun leven weer in handen kunnen nemen. En ook
voor de samenleving, die er vaak ambitieuze en
erkentelijke nieuwe burgers bij krijgt.
Niet voor niets noemde toenmalig eerste minister Herman Van Rompuy in al zijn rustige
vastheid de regularisatie van 2009 een van de
beste maatregelen van zijn premierschap.

In zijn ‘brief van de dag’ (DM
10/7) beklaagt mijn confrater
Sven Mary zich erover dat in het
geval-De Vries andermaal het
vermoeden van onschuld door
de pers met de voeten wordt
getreden. Hij beseft dat ook hij
van twee walletjes eet, maar zet
dat weg omdat hij “maar een
advocaat” is. Zijn argumentatie
overtuigt niet. Meer nog: ze faalt.
Het vermoeden van onschuld
betekent niet meer, maar ook
niet minder, dan dat degene die
als verdachte voor een rechter
wordt gebracht door die rechter
voor onschuldig moet worden
gehouden zolang hij niet deﬁnitief werd veroordeeld.
Als Jan ziet dat zijn buur Piet
zijn vrouw ombrengt, moet Piet

door de rechter, die hem moet
beoordelen, voor onschuldig
worden gehouden zolang hij
niet is veroordeeld. Zelfs als Piet
de feiten heeft bekend. En als
Piet door die rechter wordt veroordeeld en hij tekent tegen
hoger beroep aan, moet de beroepsrechter hem nog altijd als
vermoed onschuldige aanzien.
Zo werkt het vermoeden van
onschuld, niet ruimer, niet anders. Moet hij door Jan, die de
feiten heeft gezien, als onschuldige worden aanzien ? Natuurlijk niet. En door zijn leefgemeenschap, zijn dorp…?
Evenmin. En door de pers en de
‘publieke opinie’? Al evenmin.
Wat overeind moet blijven, is
dat hij met het vermoeden van
onschuld voor zijn rechter verschijnt. Daar kan dan gepleit

worden over de verjaring, over
de onweerstaanbare drang, de
uitlokking... Die rechter zal, los
van de ‘clamor publicum’ – de
‘roep van het volk’ – hem veroordelen of vrijspreken. En het
publiek zal met die rechterlijke
beoordeling – veroordeling of
vrijspraak – moeten leven.
Peter R. de Vries is niet neergeschoten door aliens. Het heeft
er ook niet de schijn van dat hij

De argumentatie
van mijn confrater
Sven Mary over
het vermoeden
van onschuld
overtuigt niet.
Meer nog, ze faalt

is neergeschoten door een losgeslagen gek. Het heeft er wel
alle schijn van dat hij is neergeschoten vanwege zijn activiteiten als onderzoeksjournalist,
met name door zijn onderzoek
naar het criminele drugsmilieu.
Dat ik, en bij uitbreiding de pers
en bij uitbreiding de publieke
opinie, de link leg met het Marengo-dossier, waarin De Vries
vertrouwenspersoon was van
de kroongetuige – so what? Ik
vertrouw op de professionaliteit
van de rechter die, los van de
clamor publicum, de verdachten als vermoed onschuldigen
zal beoordelen. En ik zal met die
beoordeling moeten leven.
Zo werkt het vermoeden van
onschuld, zo werkt onze
rechtsstaat.
Lieven D’Hooghe, advocaat

Reageren? lezers@demorgen.be

brief van de dag
De onschuld zelf

a al dan niet waarachtige geruchten over haar banden
met de Moslimbroeders volgde het spectaculaire, maar
waarschijnlijk onvermijdelijke ontslag van Ihsane Haouach als regeringscommissaris bij het Instituut voor
de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Het heeft een
golf van buitengewoon felle reacties en beledigingen
op de sociale media uitgelokt. Alsof je in België alleen
maar aan de ene kant racisten en aan de andere islamisten hebt.
Het is belachelijk en triest.
Politieke en mediaﬁguren hebben bijgedragen aan de felheid
van het debat, zoals toen Georges-Louis Bouchez de viroloog
Emmanuel André aanviel en hem “meneer de afgevaardigde van
Ecolo” noemde. Vervolgens tweette André een schermafdruk
waarop hij de voorzitter van de MR ‘blokkeerde’. Dat is het resultaat van politiek getouwtrek dat al te lang aansleept.
Het begon twee maanden geleden, met het vonnis over het
dragen van de hoofddoek bij de MIVB. Voor wie het vergeten is:
de rechtbank oordeelde dat de Brusselse vervoersmaatschappij
zich schuldig had gemaakt aan discriminatie door te weigeren
een vrouw met hoofddoek aan te werven. Ecolo verdedigde het
dragen van religieuze tekenen, DéFI nam het op voor de neutraliteit in de openbare dienst en een verdeelde PS hield zich op de
vlakte.
Voor de MR, die in Brussel al zeventien jaar in de oppositie
zit, was het een uitgelezen kans om munt te slaan uit de verdeeldheid van de partijen van de Brusselse meerderheid. De
voorzitter van de MR deed er een ﬂinke schep bovenop door de
benoeming van Ihsane Haouach als regeringscommissaris aan
te klagen. Een beslissing die de bevoegde federale staatssecretaris, Sarah Schlitz (Ecolo), op eigen houtje had genomen. Wat
haar recht was.
Always look on the bright
side of life. Deze zaken hebben vraagstukken op de
agenda geplaatst die van fundamenteel belang zijn voor
de Belgische samenleving en
Het zal hoe dan
te vaak worden overschaook interessant
duwd door de communautaire debatten tussen noord
zijn om te zien
en zuid. In een land dat weihoe
coherent
nig happig is op grote maatde strijd voor
schappelijke discussies werd
eindelijk gedebatteerd over
de neutraliteit
de neutraliteit van de staat,
van de staat is
de scheiding tussen kerk en
staat, de ‘redelijke aanpassinbij het Te Deum
gen’.
op 21 juli
Maar toen de zaak-Haouach uitbarstte, liep het
fout. Zelfs voor de verdedigers van de neutraliteit van
de openbare dienst en de
scheiding tussen kerk en
staat die niet bereid zijn toegevingen op hun principes te doen, lijkt het een enorme verspilling dat het debat en de pedagogie hebben plaatsgemaakt voor
proﬁlering en radicalisering van de standpunten.
Haouach is daar niet onschuldig aan. Haar uitspraak over de
noodzaak de scheiding tussen kerk en staat aan te passen aan de
demograﬁe heeft veel mensen gesterkt in het gevoel dat de moeizaam aan de katholieke kerk ontworstelde democratische basisrechten opnieuw gevaar lopen, deze keer uit de hoek van de islam. Haar ontkenningen overtuigden alleen haar
onvoorwaardelijke aanhangers en waren vooral bedoeld om de
kritiek na haar interview in Le Soir te ontmijnen. Met die uitspraak
heeft ze haar gemeenschap geen dienst bewezen.
Voor de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen
en Diversiteit is het een nieuwe nederlaag. Na de crash van de
voorstelling van haar algemene beleidsnota, in inclusieve spelling
én gebarentaal maar zonder een woord Nederlands, lijkt Schlitz
vooral haar radicale opties te willen doordrukken. Dat valt niet
bij iedereen in goede aarde, zelfs niet bij Ecolo en nog minder
bij Groen. Door de tegenstanders van de benoeming van Haouach
als seksisten en racisten te bestempelen – sommigen zijn dat,
maar niet allemaal – gebruikt ze bovendien dezelfde binaire
logica als tijdens het taalincident, toen ze alle critici met Vlaams
Belangers gelijkstelde. Wat meer nuance zou welkom zijn.
Wat Bouchez betreft, hij lijkt de politieke winnaar want hij
heeft zijn zin gekregen: het vertrek van Haouach. Maar de toon
van zijn campagne kon als een kruistocht overkomen in de ogen
van veel landgenoten van buitenlandse afkomst. De Brusselse
MR is de partij die het minst divers is. Misschien wordt het tijd
om, zonder de principes op te geven, rekening met de ‘demograﬁe’ te houden.
Het zal hoe dan ook interessant zijn om te zien hoe coherent
de strijd voor de neutraliteit van de staat is bij het Te Deum op
21 juli. Zal er kritiek komen op die inbreuk tussen de scheiding
van kerk en staat? #Durftevragen, zoals ze op Twitter zeggen.

