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Werkgroep 3:
Hoe het (extreem)rechtse tij keren?
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We kozen voor deze werkgroep vanuit een grote bezorgdheid, want:
● (Extreem)rechts gedachtengoed wordt genormaliseerd, door de traditionele politieke
partijen, door de media
● Fake news en complottheorieën floreren op de sociale media
● Discriminatie wordt onvoldoende geproblematiseerd en bestreden (zie bv. weerstand
tegen praktijktesten)
● Sociale afbraak, ongelijkheid en uitsluitingsmechanismen nemen toe
● Schaarste (bv. van betaalbare woningen) leidt tot discriminatie en voedt racisme; doet
mensen naar beneden schoppen ipv zich samen te organiseren tegen een asociaal
beleid
● Rechten (sociale zekerheid, sociale uitkeringen, sociale woning,…) worden aan
steeds strengere voorwaarden gekoppeld
● Steun voor Jürgen Conings
● Minstens 1.400 mensen op de vlucht verdronken in de Middellandse Zee en
duizenden leven in mensonwaardige kampen; ‘Fort Europa’
● Nationalistisch en identitair discours en beleid dat daarop is gebaseerd is overal in
Europa in opmars en krijgt vrij forum in de mainstream media
● Democratische rechten (onder meer recht op actievoeren) worden ingeperkt
● Politiegeweld neemt toe en blijft vaak onbestraft
● De elite bedient zich van verdeel- en heersmechanismen om de werkende bevolking
te verdelen
● LGBTQ-personen worden in verschillende landen meer dan vroeger gediscrimineerd
● Het Vlaams Belang meet zich, zoals het FN, een (vals) sociaal imago aan
● De bestorming van het Capitool toont dat er geen rem staat op extreemrechts
● Er is het schrikbeeld van een (extreem)rechtse coalitie in 2024
● Een klimaatbeleid (en een klimaatbeweging) met weinig oog voor sociale
rechtvaardigheid spreidt mee het bedje voor extreem rechts (boosheid over
ecotaksen, moraliseren en individueel culpabiliseren, maar wel gulle ‘groen’ subsidies
voor Fernand Huts, Arcelor Mittal,…)
● Enzovoort

Wat te doen? Welke rol is er voor Hart boven Hard?
1. We zijn het snel eens dat hier voor HbH een belangrijke rol is weggelegd. We
beschikken over een breed netwerk van (middenveld)organisaties, cultuurwerkers en
geëngageerde burgers, dat we kunnen activeren en verbinden om het verzet tegen
de ruk naar rechts te organiseren. Samen met de campagne ‘Er is wel geld’ is het
een belangrijke as om de beweging opnieuw uit te bouwen, na corona.
2. We gaan ook akkoord dat het huidige beleid geen alternatief biedt tegen verdere
verrechtsing, wel integendeel. Wij maken samen het alternatief. Belang van concrete
modellen van solidariteit in de praktijk. Mensen leren door ervaring, bv. solidariteit in
de Vesdervallei, onthaalgroepen voor nieuwkomers in de gemeenten, een actiecomité
voor betaalbare woningen, samentuinen,…
Onze werkgroep antiracisme ziet het zitten om het verzet tegen verrechtsing te trekken,
samen met het kernteam. Wel moeten we uitkijken dat de strijd tegen verrechtsing niet enkel
op de antiracistische as wordt gevoerd. De fascisering komt langs vele poorten binnen (zie
het rondje waarmee we deze workshop begonnen) en moet dus op vele fronten tegelijk
worden aangepakt. Dat betekent dat we expliciet werken tegen verrechtsing, maar dat het
ook impliciet moet verweven zijn in onze campagne ‘Er is wel geld’, in wat we doen rond zorg
en wonen en klimaat.
Een belangrijke opdracht is het organiseren van ontmoetingen (zowel tijdelijk als meer
permanent) van mensen die op verschillende terreinen de nadelen ondervinden van asociaal
en discriminerend beleid. Voorstel om dat te doen rond het thema WONEN en het thema
WERK(OMSTANDIGHEDEN).
Concreet:
●

●
●

●

Mensenmeetings kunnen daar een goede start voor vormen. Nadruk op ontmoeting,
maar met oog op organisatie! De beweging van onderuit opnieuw opbouwen en
versterken is dringend nodig.
De formule van leesgroepjes kan aanslaan; zowel ‘politieke’ boeken als literatuur of
getuigenissen. Samen lezen en bespreken en ontmoeting met de auteur.
Uitwisselingstrajecten faciliteren tussen een groep vakbondsmilitanten/-leden en een
groep met migratieachtergrond zou een mooi project kunnen zijn voor enkele lokale
groepen.
Vanuit die (hopelijk positieve) ervaringen een communicatiestrategie uitwerken.

