meer Vlaanderen

/ Republiek Vlaanderen

Klare wijn voor

een Vlaamse republiek
Sinds het begin van de jaren negentig van vorige eeuw draagt de
Vlaamse Volksbeweging het idee van een Vlaamse republiek uit. Wij
zien die Vlaamse staat los van België, maar samen met Brussel. Bovendien voelen de Vlamingen zich ook op en top Europees, dus willen
wij dat Vlaanderen mee eerste viool speelt in de EU-besluitvorming.

De republiek Vlaanderen is daartoe het pad. In deze kleine brochure
gaan we niet in op Belgische kaakslagen aan Vlaanderen of op de
vele institutionele en sociaaleconomische scheeftrekkingen in het federale bestel. Veel liever willen we de haalbaarheid van onze droom
schetsen.

Over de onafhankelijkheid van Vlaanderen doen een aantal misverstanden de ronde. Wij zien Vlaamse staatsvorming evenwel als de
noodzakelijke doorstart van onze gemeenschap op de internationale
scène. Wie reist, zaken doet, een brede belangstelling heeft voor de
wereld weet het: niks is zo belangrijk als duidelijkheid over wie je bent
en waar je vandaan komt.

Waarom Vlaanderen maar beter een eigen weg kiest, in goed nabuurschap met Wallonië: elke dag onbevooroordeeld de krant lezen
volstaat om in te zien dat het niet meer dan logisch lijkt (en is). Hoe
Vlaanderen naar die onafhankelijkheid toewerkt: daarover gaan de
discussies momenteel volop. Soms al luider en openlijker dan anders.
Maar sinds een jaar of tien is het deksel ook van deze pot. Hoe wij dat
zien, leggen we hier ook uit.

Het lijdt dus geen twijfel dat zeggen dat je burger bent van Vlaanderen duidelijker en dus beter uitpakt dan met hand en tand proberen uit
te leggen dat je ‘inwoner bent van het Vlaams Gewest, deelstaat van
het koninkrijk België’. We zwijgen dan nog over het institutionele kluwen waarvoor Brussel zorgt, waar de Vlaamse én Franse Gemeenschap bevoegd zijn.
Wie is Brusselaar? Wie is Vlaming? Het is iets dat we beter uitmaken
eenmaal we een duidelijke structuur hebben voor onze natie.

Laten we wat we beter zelf doen, ook eindelijk eens zélf doen. Gewoon omdat wij een uniek aanbod hebben voor elkaar in eigen land,
Europa en de wereld. We mogen ons daar niet langer in laten hinderen door oude Belgische vormen en gedachten. De bal ligt in ons
kamp - dus ook in het uwe. Doet u mee en draagt u mee de boodschap uit? Samen starten we een proces dat leidt naar duidelijkheid,
eerlijkheid en zekerheid. In een Vlaamse republiek kunnen we klare
wijn schenken.

Waarom?
België is te klein
voor Vlaanderen
Vlaanderen en België zijn twee politieke niveaus die elkaar heel
erg in de weg zitten. De afgelopen tientallen jaren heeft Vlaanderen heel wat eigen bevoegdheden verworven: Vlaanderen is
‘gegroeid’. België is gekrompen, maar bezit nog steeds bevoegdheden die een eng keurslijf om Vlaanderen passen. De Vlaamse
dynamiek vindt er geen plaats in. Een Vlaamse republiek heeft
wél alle bevoegdheden om het beleid aan te passen aan de
wensen en de voorkeuren van de Vlamingen.

België heeft het moeilijk
met solidariteit
Dit land maakt er een groot probleem van om Vlaanderen en Wallonië zelf hun potjes te laten koken. België wil zoveel mogelijk zelf de
belastingen innen die moeten dienen voor het welzijn van Vlamingen én Walen. Zo wil het Belgische niveau bestaansrecht blijven opeisen. Inmiddels stroomt er jaarlijks 12 miljard Euro van Vlaanderen
naar Wallonië. De deelstaten zijn sociaaleconomisch totaal niet met
elkaar te vergelijken en dus dichten de financiële transfers de kloof
helemaal niet. Een Vlaamse republiek zou met Wallonië op voet
van gelijkheid afspraken kunnen maken over solidariteit.

‘Meer Vlaanderen’
is niet alleen een centenkwestie
Dat Wallonië aan andere maatregelen geld wil besteden dan Vlaanderen, komt niet uit de lucht vallen. Vlamingen en Walen delen een
lange geschiedenis, zonder ooit helemaal vergroeid met elkaar
te zijn. De taal is een belangrijk onderscheid, maar er zijn nog vele
andere cultureel bepaalde verschillen, ook in de manier van politiek bedrijven. In een snel verder internationaliserende wereld is
het goed dat de Vlamingen in Europa een thuisbasis hebben. Een
Vlaamse republiek stelt zich garant voor een samenleving
die - letterlijk en figuurlijk - de taal van de Vlamingen spreekt.

We hebben in de wereld
iets te vertellen
De Vlamingen zijn niet zomaar ‘een’ groep mensen. Als wereldvermaarde ondernemers, cultuurmakers, onderzoekers en zelfs als
‘plantrekkers’ hebben we zeker een bijdrage te leveren in Europa
en elders. We kunnen evenwel niet langer volstaan met het uitzenden van onze zonen en dochters naar alle hoeken van de wereld. Er
zijn tal van internationale evoluties waar de Vlamingen als gemeenschap hun stem moeten laten horen. Een Vlaamse republiek kan
rechtstreeks deelnemen aan overleg in Europa en de wereld
om globale problemen het hoofd te bieden en in te spelen op
kansen.

Hoe?
Vlaanderen neemt
het voortouw
Het federale België is al zes keer hervormd en nog zit Vlaanderen niet
goed in zijn vel. Franstalige Brusselaars en Wallonië voelen aan dat het
niet de goede richting uitgaat en bereiden een uitstap uit België voor. De
Vlamingen kunnen als onafhankelijke staat maar een goede start maken
op de wereldscène indien ze de Waals-Brusselse voorbereidingen te snel
af zijn. Daarom moet het Vlaams Parlement een ‘verklaring van soevereiniteit’ aannemen als eerste stap op weg naar een eigen staat. Een Vlaamse
republiek kan een wervelende start nemen - als we ons tenminste
het initiatief toe-eigenen.

We leggen goede
examens af
De internationale gemeenschap kijkt over onze schouders mee wanneer we uit België stappen. Een deel van de actieve voorbereiding van
de Vlaamse exit betreft het scheppen van duidelijkheid over de principes
en verdeelsleutels van de Belgische boedelscheiding. De opdeling van
de bezittingen en de schulden van de federale staat moet onderhandeld
en billijk gebeuren en met respect voor onder meer evenredigheid. Een
Vlaamse republiek die internationaal erkende principes en methodes van staatsvorming nakomt, verzekert zich van een snelle wereldwijde erkenning.

Nog vragen?
Brussel gaat
met ons mee
Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen, maar eveneens van België en van
de EU. Bovendien vormt het een eigen ‘Brussels Hoofdstedelijk Gewest’.
Alle staatshervormingen ten spijt is nog steeds discussie mogelijk of Brussel in dezelfde afdeling speelt als Vlaanderen en Wallonië. Bovendien is
het huidige internationaal recht overduidelijk: staten die uit elkaar vallen
mogen geen aanleiding geven tot de vorming van gebieden die volledig
omsloten zijn door een nieuwe staat (enclaves). Een Vlaamse republiek
staat ijzersterk om een apart statuut voor zijn hoofdstad te bedingen en een ‘Vlaamse oplossing’ voor Brussel in de steigers te zetten.

We knipogen
naar Europa
Een Vlaanderen dat zijn toekomst in eigen handen neemt en uit België
stapt, wil zich allerminst op zichzelf terugplooien. Vlamingen zijn kritisch,
open van geest en op de buitenwereld gericht. Als we assertief te werk
gaan in overeenstemming met internationale principes, zullen we snel
een erkenning als nieuwe staat op zak hebben vanwege de VN, maar ook
de EU. In de schoot van die EU kunnen wij een economische sterkhouder
zijn die zijn identiteit als sterk merk uitspeelt. Een Vlaamse republiek kan
in Europa een rol van formaat spelen door consequent de kaart te
trekken van zelfbeschikking.

Is Vlaanderen
niet te klein?
Van de huidige 28 lidstaten van de EU zijn er 12 kleiner dan Vlaanderen. Bevolking
en oppervlakte zijn in deze eeuw geen criteria meer voor de levensvatbaarheid
van staten. Economische slagkracht en goede betrekkingen met andere landen
zijn dat wel. Als economische sterkteregio en lid van EU en Eurogroep is een
Vlaamse republiek veeleer een model waaraan andere aspirant-staten in Europa en elders in de wereld zich kunnen spiegelen. Een Vlaamse republiek heeft
alle troeven in handen om een succesverhaal te schrijven wat economie
en culturele uitstraling aangaat.

Brussel vervlaamsen,
is dat nog van de tijd?
Brussel is een Vlaamse stad. Historisch is dat zo en dat zal zo blijven, ook na
de onafhankelijkheid van Vlaanderen. In wezen hebben de gemengde gevoelens die de stad in Vlaanderen oproept niets te maken met Brussel zelf. België
wil Vlaanderen aan zich binden door beslag te leggen op zijn hoofdstad. Daarom moeten de Brusselaars vanwege de andere Vlamingen een genereus pact
aangeboden krijgen, zonder Belgische omwegen. Culturele en taalkundige eigenheid maken daarvan alvast deel uit. Een Vlaamse republiek heeft genoeg
zelfvertrouwen om de uitdagingen aan te gaan die Brussel stelt.

Wat moet
dat kosten?
Een Vlaams staatsvormend proces leidt op korte termijn tot
een investering om de eigen republiek nationaal en internationaal zonder schokken op de sporen te krijgen. Over een
langere periode bekeken, moet Vlaanderen een deel van
de federale staatsschuld dragen. De kosten van onder meer
deze schuldovername verzinken in het niet bij de baten van
de afbouw van de Vlaams-Waalse geldstromen en bij de
economische doorstart die Vlaanderen dan eindelijk kan
maken. Een Vlaamse republiek wentelt de kosten van
de boedelscheiding niet af op de volgende generaties,
maar geeft samenleving en economie extra zuurstof.

Wie ligt
ervan wakker?
De afgelopen jaren is er een stijgende trend waar te nemen
in de wens van de Vlamingen om zichzelf niet gedeeltelijk,
maar helemaal te besturen. Als soevereine en staatkundig
onafhankelijke natie dus. Heel wat opinieonderzoek wijst
dat uit. Vlamingen houden niet van ‘communautair gekrakeel’; nochtans leggen ze almaar meer het verband tussen
aanhoudende maatschappelijke problemen en de Belgische blokkeringen zelf. Een Vlaamse republiek is de vanzelfsprekende keuze voor wie vindt dat een volwaardig Vlaams alternatief nodig is in bijvoorbeeld justitie,
fiscaliteit en migratie.

Wat is de VVB?

De Vlaamse Volksbeweging is de grootste ongebonden organisatie in Vlaanderen die ijvert voor Vlaamse onafhankelijkheid.
Wij tellen tientallen politici in onze rangen, afkomstig uit zowat
alle mogelijke politieke formaties. Wij voeren onze neutraliteit
en ons pluralisme hoog in het vaandel. De VVB bestaat sinds
1956 en is door de Vlaamse overheid erkend als een organisatie
voor sociaal-cultureel ontwikkelingswerk. Op die manier zijn
wij een bevoorrechte partner van iedereen in Vlaanderen en
elders die zich wil bezinnen over de institutionele en soevereine toekomst van de Vlamingen.
In Europa is de VVB samen met Catalaanse, Schotse, Baskische,
Veneetse en Zuid-Tiroolse zusterorganisaties lid van de ngo ICEC
(International Commission of European Citizens), die een lans
breekt voor een veralgemeende toepassing van het internationaal erkende zelfbeschikkingsrecht.

De Vlaamse Volksbeweging vzw is te bereiken via:
[P] Passendalestraat 1A, 2600 Berchem
[T] 03 366 18 50
[E] vvb.org vvb_org - /vlaamsevolksbeweging
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