WIJ BESTAAN !
100 Brusselaars (m/v)
van diverse afkomst en uit allerlei kringen
lanceren een OPROEP
aan al hun medeburgers
en aan alle politieke verantwoordelijken
Er zijn onderhandelingen op komst. Die zullen de verdere toekomst van België
en dus ook van Brussel bepalen. Ze zullen zich afspelen tussen Vlaamse
en Franstalige politieke partijen, en niet tussen vertegenwoordigers
van de drie Gewesten van dit land.
Wij, inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, weigeren ons lot op deze wijze
te laten bepalen. Omdat het de hoogste tijd is duidelijk te maken dat de bevolking
van Brussel niet zomaar kan worden herleid tot "Vlamingen" enerzijds
en "Franstaligen" anderzijds. Omdat het de hoogste tijd is om voorgoed het België
waarin twee gemeenschappen tegenover elkaar staan, achter ons te laten
en de drie Gewesten van ons land de kans te geven zich te ontplooien,
elk met een eigen identiteit en met efficiënte instellingen.
Wij, inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, zijn voor een groot gedeelte elders
Dan in België geboren. Wij spreken veelal meer
dan één taal en in vele gezinnen wordt meer
dan één taal gesproken. Naarmate Europa haar
aanwezigheid versterkt, wordt Brussel steeds
meer een internationale en complexe stad,
een stadsgewest dat zich hoe langer hoe meer
onderscheidt van Vlaanderen en Wallonië. Hoewel
het een hele uitdaging is om met zo’n complexe
situatie om te gaan, zou het absurd zijn om alles
in een bicommunautair gareel te willen dwingen.
Mits een goed bestuur is deze complexiteit
een rijkdom waarop wij fier kunnen zijn
en die een grotere dynamiek teweeg kan
brengen in Brussel, in de naburige Gewesten
en in heel Europa.
Daarom wensen wij, inwoners van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, van onze stad een plek
te maken waar mensen van de meest diverse
oorsprong graag wonen, werken en zich
verplaatsen, waar ze elkaar graag ontmoeten
en zich ontspannen, waar ze graag studeren
en verzorgd worden, opgroeien en zelfs ouder

worden: een democratische stad waar tolerantie
en solidariteit, efficiëntie en gezelligheid samengaan.
Om deze ambitie waar te maken, zullen we moeten
vernieuwen.
Wij zullen onze kosmopolitische stad
een efficiënt bestuur moeten geven. Hiertoe
is een herziening van de bevoegdheden
van gemeenten en Gemeenschappen nodig.
Samen met de twee andere Gewesten moeten
we een orgaan oprichten om woon
- en werkgelegenheid in het Brussels Gewest
en bij zijn Brabantse buren grondig te herbekijken
en in functie daarvan verkeer en ruimtelijke
ordening binnen dit hele gebied aan te pakken.
Er zijn meer inspanningen nodig om de stedelijke
openbare ruimte te herwaarderen, het wonen
te ontwikkelen, een gezonde mix van functies
en bevolkingsgroepen te bevorderen,
het autoverkeer aan banden te leggen
en het zachte weggebruik te stimuleren.
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We dienen de specifieke problemen van
het Brussels onderwijs en de enorme ongelijkheden
erin ernstig te nemen. Zo moet de taalrijkdom
van de stad worden aangewend om de meeste
jongeren die hier opgroeien een goede kennis
van drie talen mee te geven, met name de talen
die respectievelijk in Brussel, België, en Europa
het meest worden gebruikt, zodat ze meer kansen
hebben op de Brusselse arbeidsmarkt
en daarbuiten
We hebben behoefte aan meer initiatieven
als de Zinneke-parade of autoloze zondagen,
die alle lagen van de Brusselse bevolking
samenbrengen en doen voelen dat het goed wonen
is in deze kosmopolitische en gezellige stad.
Een stad die trots en respectvol omgaat
met haar minderheden en wars is van elke vorm
van segregatie. Het is meer dan ooit noodzakelijk
dat de bonte gemeenschap van alle Brusselaars
van zich laat horen aan hen die haar de mond

willen snoeren, dat ze opkomt voor een realistisch
maar ambitieus project, en dat ze actief deelneemt
aan haar lotsbestemming.
Bovenal gaat het om het welzijn van mannen
en vrouwen die net als wij hebben gekozen
of nog zullen kiezen om in Brussel te komen
wonen of er te blijven
Het gaat ook om de rol van Brussel als hoofdstad
van dit bizarre en tegelijk fascinerende landje dat
België heet, en als bron van een dynamiek
die de drie gewesten ten goede komt.
Het gaat tenslotte, elke dag meer, om de missie
van Brussel als hoofdstad van de Europese Unie,
dat ongeziene historische experiment waarmee
het lot van onze stad voortaan intiem verbonden is.

De ondertekenaars van deze oproep nodigen alle Brusselaars die dezelfde ambitie en
analyse delen, uit om deze oproep te ondertekenen en verder te verspreiden.
Ze nodigen ook alle Brusselse politieke mandatarissen uit, ongeacht de talen die ze
spreken, om het bestaan van een echte gemeenschap van Brusselaars te erkennen en
zich tot doel te stellen deze in haar geheel te vertegenwoordigen.
Ten slotte roepen ze alle deelnemers aan de komende institutionele onderhandelingen
op om de eisen van deze oproep ernstig te nemen en niet alleen aan Vlaanderen en
Wallonië, maar ook aan het Brussels Gewest de macht toe te kennen om zijn eigen
toekomst te bepalen.
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