file_0.png

file_1.wmf




Edities Algemeen

Open society bedreigd vanuit rechtse en linkse hoek
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Waarom moest federaal premier Guy Verhofstadt zo nodig een officiële toespraak houden naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in België? Zou de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder ook ronkende verklaringen afleggen als er gemeenteraadsverkiezingen waren in Nedersaksen, de deelstaat die zijn thuishaven is? Blijkbaar stoort niemand zich aan het optreden van Verhofstadt, zijn we in dit land toch gewend geraakt aan keizer-kosters. In plaats van enquêtes bij zijn onderdanen te laten droppen waarmee alleen maar open deuren werden ingetrapt, had de premier beter bij hen gepeild naar wat hen werkelijk op de lever ligt. Misschien hadden we dan een verklaring kunnen vinden voor de bruine vloed die onze steden en gemeenten op 8 oktober overspoelde?     Extreem rechts  - of moeten we zeggen: extreem conservatief ?- slaat alle records. Eerst in Oostenrijk, nu ook in Vlaanderen. Tussendoor teisterde een golf van extreem rechts geweld in de afgelopen maanden nog de Bondsrepubliek Duitsland. Het is goed dat er over maatregelen wordt nagedacht om het gevaar in te dijken, maar meestal zijn het vijgen na Pasen. Het probleem wordt niet opgelost zolang de oorzaken zelf niet eerlijk en zelfkritisch onder ogen worden gezien. Morele verontwaardiging sust het geweten, maar brengt geen zoden aan de dijk.      Over de opkomst van extreem rechts moet een serieus, dit wil zeggen wetenschappelijk debat plaatsvinden. In alle sereniteit en zonder emotionele uitschuivers. Want we mogen niet vergeten dat onze parlementaire democratie ook nog vanuit een andere hoek wordt bedreigd. In feite is iedereen die zich intolerant of irrationeel opstelt, al is het in naam van welke nobele ideologie ook of zelfs van de mensenrechten, een gevaar voor datgene wat hij/zij pretendeert te verdedigen. Wie een andersdenkende wegens zijn al dan niet verwerpelijk gedachtegoed afsnauwt, bedreigt of niet laat uitspreken, handelt in tegenspraak met het wezen van onze democratie. Immers, democratie betekent debat, openheid, luisterbereidheid, het zoeken van de waarheid, het weerleggen van andermans mening met rationele argumenten. Dat is de open society van mondige, verlichte burgers die wars zijn van struisvogelpolitiek. De democratie moet sterk genoeg zijn om andere meningen, andere politieke stromingen, hoe verwerpelijk ook vanuit humanistisch oogpunt, uit te zweten.      De overheid kreeg vroeger soms het verwijt dat ze blind was aan haar rechteroog, dat ze met andere woorden alleen links viseerde. Ook dat was een verkeerde houding. We kunnen veel leren van de maatschappelijke analyses die serieuze linkse denkers leveren. Maar ook deze laatsten zijn in de verdrukking geraakt in een maatschappij waarin zelfs yuppies en progressieve bourgeois zich wat graag tooien met het etiket links zonder ooit kaas gegeten te hebben van het wetenschappelijke socialisme. Vandaag de dag is bij deze klasse van bemiddelde progressief denkenden een hoogmoed terug te vinden die haar gelijke niet kent. Intolerantie ook tegenover, of erger nog, een verachting van  de gewone man die als dom of als een zeurkous wordt uitgekreten omdat hij zich laat vangen door die partij die beweert des volks te zijn. Het is een paradox dat niet links, maar rechts zijn oor te luisteren legt bij de volksmens, de arbeider, de bediende, ook al gebeurt dat niet met de meest zuivere bedoelingen.     Vandaag lijkt de overheid blind te zijn aan haar linkeroog. Doordat we ons radeloos vergapen aan extreem rechts, zien we de linkse vijanden van de open society, van de liberale rechtsstaat en de sociale markteconomie over het hoofd. Ze worden gedekt door het feit dat ze zich kunnen beroepen op een humanistische filosofie, ook al gedragen ze zich niet zoals het ware humanisten betaamt: open, verdraagzaam, rationeel. Een voorbeeld van bij onze oosterburen. Op het ogenblik dat de Duitse regering beraadslaagt over een verbod van de extreem rechtse NPD, flirt kanselier Schröder met de PDS, de Partei des Demokratischen Sozialismus, die de opvolgster is van de vroegere communistische partij van de DDR. In haar rangen telt de PDS naast enkele denkers die zinnige dingen geschreven hebben over een derde weg, ook een aantal rabiate groepen die aansturen op het omverwerpen van de staat. Zij is in het vizier geraakt van de Verfassungsschutz (dienst ter bescherming van de grondwettelijke orde) omdat zij volgens haar programma de omwenteling van de bestaande politiek-maatschappelijke verhoudingen nastreeft en daarvoor ook de buitenparlementaire strijd aanprijst. Ondanks het bedenkelijke karakter van de PDS maakt de regerende sociaal-democratische SPD haar het hof voor het geval haar groene coalitiepartner ooit zou wegvallen. Consequent democratisch is dit alles niet, wel hypocriet en opportunistisch. Wie tegen extreem rechts optreedt, moet even hard van leer trekken tegen extreem links. Wie de anti-totalitaire grondslagen van onze liberale rechtsstaat naar links toe opgeeft, manoeuvreert zichzelf in een zwakke, weinig geloofwaardige  positie tegenover extreem rechts.   Dirk ROCHTUS De auteur is docent aan de Lessius Hogeschool, departement handelswetenschappen,  Antwerpen
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