
wat we zelf doen, doen we zelf
(op de wijze van ‘Down to the River to Pray’ • tekst: Sarah Wagemans)

En als gij denkt dat alles mag,
ons vrijheid afpakken met een lach,

ons banger maken met den dag,
dan denkte gij goed fout

Wij burgers doen het zelf,
wat wij zelf doen,

ja, dat doen wij zelf.
Wij burgers doen het zelf.
Wij laten ons niet doen.

En als gij denkt dat alles mag,
ons vrijheid afpakken met een lach,

ons banger maken met den dag,
dan denkte gij goed fout

Wij burgers doen het zelf,
wat wij zelf doen,

ja, dat doen wij zelf.
Wij burgers doen het zelf.
Wij laten ons niet doen.

Sarah Wagemans

fuck you

#buiten
#dehors
Volksvergadering
elke woensdag 19u • Martelarenplein • Leuven

elke woensdag 19u • Consciousnessplein • Apenstad

Ik leef niet boven mijn stand. Mijn 
stand ziet er momenteel uit als een 
diep, zwart gat.
Ik heb een burn-out en moet morgen 
toch gaan werken, want mijn geld is op
en als dat boven mijn stand leven is, 
wel, fuck you. Ik heb een burn-out 
maar toch ben ik van ‘s morgens tot 
‘s avonds, in het weekend en tijdens 
mijn vakanties, tussen al mijn soep 
en al mijn patatten actief bezig ten 
voordele van mijn medemens in nood. 
Omdat het beleid tekort schiet. Om-
dat het beleid de andere kant 
opkijkt. En ik word daar niet 
voor betaald zoals de NGO’s 
en de politiekers. Als dat bo-
ven mijn stand leven is, wel, 
fuck you. Ik heb een burn-out 
en ja, ik moet daar mee gaan 
werken. Ik moet dat nu half-
tijds doen, want mijn kop ont-
ploft. Ik moet dus al mijn eten 
en drinken in de snelverkoop 
halen. Mijn kleren komen uit 
weggeefwinkels en als ik bin-
nenkort nog eens op vakantie 
wil gaan, dan zal dat naar het park zijn, 
want anders kan ik mijn rekeningen 
niet betalen. En ik heb nog geluk. Ik 
héb een job, ik héb vakantie, ik héb 
te eten en ik héb een dak boven mijn 
hoofd. Als ik mijn job niet goed doe, 
dan vlieg ik op straat. De regering kan 

maar regering zijn, omdat wij burgers 
om de 5 jaar vacatures uitschrijven. 
Vacatures voor een economisch beleid. 
Vacatures voor een binnenlands en een 
buitenlands beleid. Voor gezondheid, 
veiligheid en fraudebestrijding, voor 
onderwijs, mobiliteit en integratie, 
voor een menselijk asielbeleid  en va-
catures voor hoogdringende klimaat-
zorg. Als beleidsmakers er willens en 
nillens een potje van maken, dan doen 
ze hun job niet en dan moeten ze bui-
ten. Dan moeten ze mij en jullie vooral 

niet komen zeggen dat wij nog 
langer moeten werken voor 
nog minder geld. Dan moeten 
ze vooral niet komen zeggen  
dat wij boven onze stand leven. 
Dan moeten ze vooral zwijgen. 
En als zoiets denken en zoiets 
vinden en zoiets zeggen boven 
mijn stand leven is,wel, fuck 
you.
Ik wil in opstand komen. Ik 
zou graag zeggen ‘hey, doe het 
zelf, ik ben ermee weg!’ Ik zou 
graag vannacht hier blijven, 

maar helaas kan ik het mij niet permit-
teren om morgen niet te gaan werken. 
Want op mijn werk heb ik nog steeds 
teveel collega’s die geloven dat het 
‘niet van deze tijd’ is dat we mààr 38u 
per week werken en dat we àl op 58 op 
pensioen willen gaan.

Dat ze allemaal oprotten.

Wij hebben actie 
nodig.

Overal acties. 
Heel de tijd en 
non-stop acties. 
Tot heel deze
regering haar
ontslag moet 

geven, haar job 
kwijt is.

Gewoon keihard 
buiten.

info: 
indignez-vous.be/nuitdebout.html 

convergence-des-luttes.com
wiki.nuitdebout.fr/index.php

agenda:
bxl
dagelijks • tous les jours 19h:
Mont des Arts / Kunstberg 

Liège 
dagelijks • tous les jours 19h:
Esplanade Saint-Leonard

Namur
tous les jours 18h 
Place d'Armes

Charleroi 
chaque samedi 19:00
Place de la Digue 

Antwerpen
elke woensdag 19u 
Groenplaats

Leuven
elke woensdag 19u 
Martelarenplein

Gent
elke donderdag 19u
Stadshal

Posttraumatische verwarring na een 
aanslag is het uitgelezen terrein voor 
conservatieven en rechts om beslis-
sende slagen te winnen in de strijd.
Oproepen om democratische rechten 
op te offeren, bevolkingsgroepen te 
stigmatiseren en nog meer 
soldaten te laten patrouil-
leren op straten en pleinen 
vallen dan minder in dove-
mansoren.
Lees er ‘De Shockdoctrine’ 
van Naomi Klein eens op na. 
Links wordt in zo’n klimaat 
afgeschilderd als te soft en 
niet in staat om weerwerk 
te bieden aan terreur. Alleen 
lijkt dat na de aanslagen in 
Brussel niet zo goed te luk-
ken.
Niet dat er geen pogingen werden 
ondernomen. Een dag na de aansla-
gen voerde Bart De Wever een inge-
studeerd stukje op voor verschillende 
camera’s. “Ik voel woede omdat die 
mensen in hun eigen gemeenschappen 
nog steun krijgen en omdat ik in analy-
ses moet lezen dat dit de schuld is van 
de samenleving.” Ziedaar de guerrilla. 
Een groep mensen schofferen en in één 
ruk door een noodzakelijke zoektocht 
naar maatschappelijke pijnpunten af-
serveren.
Jan Jambon heeft het dit weekend nog 
eens overgedaan, door zonder enig be-
wijs te zeggen dat een ‘significant deel 
van de moslimgemeenschap danste 
naar aanleiding van de aanslagen’. 
Vreemd genoeg werd dat narratief niet 
dominant en kwam Jambon onder vuur 
te liggen.

Rachida Aziz

De mislukte Coup
van rechts

Ik zie daarvoor drie redenen. Voor de 
eerste reden moet u gewoon eens naar 
het filmpjes over het rouwmonument 
aan de Beurs na de aanslagen. Het 
rouwen in Brussel was inclusief en ge-
beurde bottom-up. Het was niet gere-

gisseerd door politici en voor 
wij-zijdenken was er geen 
plaats.

De tweede reden is dat al snel 
na de aanslagen bleek dat 
de politici ons helemaal niet 
beschermd hadden. Cruciale 
informatie raakte niet op de 
juiste plaats en jarenlange op-
roepen van het personeel én 
de Europese Commissie om 
Zaventem veiliger te maken, 
werden genegeerd. De over-

heid riskeert nu schadeclaims van de 
slachtoffers wegens nalatigheid. Eén 
minister moest al opstappen.

De laatste reden is dat de regering haar 
hand heeft overspeeld door ook nog 
eens een gramsciaanse guerrilla te be-
ginnen tegen verworvenheden als de 
38 urenweek. Dat was niet slim, want 
op hetzelfde moment begreep iedereen 
uit de Panama Papers dat er inderdaad 
één groep Belgen boven haar stand 
leeft, maar dat zijn niet de alleen-
staande ouders, de gepensioneerden, 
de werkzoekenden of de asielzoekers. 

Merkwaardig dus: Bart De Wever 
speelt een thuismatch, maar domineert 
voor het eerst in tien jaar het debat niet. 
 
www.azira.be
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www.facebook.com/
n o n a u x 4 5 h e u r e s /

aan deze burgerkrant bijdragen? 

Heb je vragen, opmerkingen,

wil je steunen, verdelen, abonneren?

info@solidarityforall.org

Teveel collega’s die het alternatief 
niet durven zien. Teveel collega’s die 
nog niet ‘nee’ durven zeggen. Als ik 
dus morgen weiger te werken, als ik 
morgen naar buiten stap, dan zullen er 
maar weinig me volgen. Er zullen er 
maar weinig openlijk durven toegeven 
dat ik gelijk heb en er zullen er nog 
veel minder mee naar buiten durven 
stappen. Dus durf ik het ook niet.

Ik weet dat velen hier in dezelfde situ-
atie verkeren. Vannacht in opstand ko-
men, betekent morgen onze job kwijt. 
Daarom wil ik jullie iets vragen: ik heb 
munitie nodig. Wij hebben munitie no-
dig.

Wij hebben munitie nodig, zodat ik 
en jij en jullie niet langer alleen staan. 
Geef ons foto’s en video’s van jul-
lie analyses en toespraken. Laat ons 
samen onze eigen media zijn. Niet 
enkel van woorden, maar ook van da-
den. Niet enkel over wat we zouden 
kunnen doen, maar over wat we gààn 
doen. Over wat we aan het doen zijn. 
Dat werkt namelijk aanstekelijk. Dat 
werkt motiverend. Daarmee kunnen 
we massaal mobiliseren. Daarmee 
kunnen we aantonen dat wat de rege-
ring bij hoog en bij laag  vanuit haar 
ivoren toren staat te brullen hypocriet 
gebazel is, en geen realiteit. Zonder het 
harde werk van het volk is de regering 
niks niemendal. Wij werken niet om de 
zakken van de beleidsmakers te vullen. 
Wij betalen geen belastingen om de 
rekeningen in Panama te spijzen. Het 
volk werkt voor het volk en het volk, 
dat zijn wij.

Wij hebben actie nodig. Veel acties. 
Overal acties. Heel de tijd en non-stop 
acties. Acties tot heel deze regering die 
van het beleid een regelrechte ramp 
maakt, haar ontslag moet geven, haar 
job kwijt is. Gewoon keihard buiten.

advertentie



malaise
• Gazet voor den Modernen Tijd •

N°4 Antwerpen 20/04 2016 Deze gazet is 
een burgerinitia-
tief, los van par-
tijen, vakbonden 
of andere orga-

nisaties. 

We vertegen-
woordigen al-
leen onszelf.

Sinds augustus 2015 helpen we de 
oorlogsvluchtelingen in Calais, Duin-
kerke, Zeebrugge. Vrijwillig.
 
Vandaag hebben ze vooral nood aan gas zo-
dat ze zelf kunnen koken. Voor een miniem 
bedrag kan u bijdragen. Wij doen de aankoop 
en brengen de gas en eten ter plekke.

info@solidarityforall.org

advertentie

van Burger Opstaand  
naar #Buiten

Avis de la Population 
Bericht van de Bevolking 

 

Motie van wantrouwen
tegen de federale regering van België

Motion de censure
contre le gouvernement fédéral de Belgique

e
Op grond van kiezersbedrog en hande-
lingen tegen de grondrechten en tegen 
de belangen van de burgers. 

Wij
burgers van België 

constateren dat

• de federale regering handelt in strijd 
met de belangen van de burgers,
• kiezersbedrog pleegt en daarmee 
het vertrouwen in de democratie grote 
schade toebrengt, 
• de belangen van multinationals, mil-
jonairs, banken en NAVO vooropstelt,
• een groot deel van de bevolking in 
armoede brengt,
• onverantwoord bespaard op noodza-
kelijke openbare diensten. 

en eisen

1. De intrekking van het vertrouwen 
aan de federale regering en bijgevolg 
de ontbinding en het indienen van het 
ontslag van de federale regering aan de 
Koning.
2. Een wijziging van het bestuursor-
gaan (de Grondwet) zodat het een echte 
vertegenwoordiging van de burger met 
zijn/haar grondrechten en werkelijke 
(sociale, economische, ecologische, 
culturele en democratische) belangen, 
vooropstelt en waarbij het dus afstand 
neemt van belangenverstrengeling met 
de financiële kaste.

Sur base de la tromperie electorale et 
les actes contre les droits constitutio-
nels et les intérêts des citoyens

. 

Nous 
citoyens de Belgique

constatons que 

• le gouvernement fédéral agit à 
l’encontre des intérêts des citoyens,
• a trompé ces electeurs et de ce fait 
cause de gros dégâts à la démocratie,
• met en avant les intérêts des multi-
nationales, des millionnaires, des ban-
ques et de l’OTAN,
• plonge une grande partie de la popu-
lation dans la pauvreté,
• applique des mesures d’austérité 
d’une façon irresponsable sur les ser-
vices publics. 

et exigeons

1. Le retrait de confiance dans le gou-
vernement fédéral et donc la dissoluti-
on de celui-ci et de soumettre la démis-
sion du gouvernement fédéral au roi.

2. Un amendement à l’organe directeur 
(la Constitution) qui met en 
avant une véritable représentation de 
tout les citoyens avec ses 
droits et ses intérêts réels (sociaux, 
économiques, environnementaux, cul-
turels et démocratiques), et qui donc 
s’éloigne des conflits d’intérêts avec la 
caste financière.

petitie.be/petitie/motie-van-wantrouwen-tegen-federale-regering-belgie

#NUITDEBOUT APPEL INTERNATIONALE Oproep 
7 en 8 MEI: CONVERGENCE à PARIS • samenkomst te parijs

15 MAI: journée d’action internationale actiedag 
#globaldebout

• • •  steun de burgerkrant malaise • stort uw bijdrage op BE67 0017 7013 2687 • • •

De arrestatie van 210 betogers die op 25 maart 2015 
vreedzaam hadden gereageerd tegen uitspraken door 
Antwerps burgemeester Bart De Wever over Berbers, 
was de directe aanleiding van “Burger Opstaand”. Een 
jaar later wordt dat #Buiten•#Dehors!

Burger Opstaand werd gelanceerd als 
protest tegen de willekein Antwerpen 
urige en massale arrestaties een jaar 
geleden. Het uitgangspunt was simpel: 
burgers hebben het recht om op open-
bare plaatsen samen te komen en hun 
mening vrij te uiten. Dat wordt name-
lijk gegarandeerd door de grondwet.
 
Om te vermijden dat de samenkomst 
zou gezien worden als betoging of ma-
nifestatie gold als richtlijn: geen vlag-
gen, geen spandoeken, geen slogans. 
En om te vermijden dat men het zou 
klasseren als samenscholing hielden 
we twee meter afstand. En we zwegen. 
De actie kende navolging in Brus-
sel, Namen, Gent, Brugge, Ger-
aardsbergen, Leuven en Oostende.   
 

Sindsdien is ook in Frankrijk een ge-
lijkaardige beweging ontstaan: #nuit-
debout, vrij vertaald als ‘nachten 
wakker’. Daar vertrok de actie vanuit 
verzet tegen de hervorming van de ar-
beidswetgeving. Ook daar gaat het om 
het bezetten van pleinen - inmiddels 
in meer dan 100 steden - en breidt de 
beweging zich uit naar andere thema’s. 
Men noemt dat ‘convergence des lut-
tes’ of het samenvloeien van de strijd. 
En dat moet de bedoeling zijn.
 
Maar in tegenstelling tot Burger Op-
staand, zijn mensen niet langer stil. Ze 
praten, discussiëren, overleggen, ma-
ken analyses en plannen. Om de wet-
geving tegen te houden, om de rege-
ring omver te werpen, om een nieuwe 

vorm van democratie in te voeren, los 
van partijen en structuren en waarbij 
de macht wel degelijk bij het volk ligt. 
Wij hebben lang genoeg gezwegen en 
gaan ook volksvergaderingen organise-
ren: elke woensdag om 19u op het Con-
scienceplein. En dat gebeurt tegelijker-
tijd in Leuven, in Brussel en Namen, in 
Luik, Charleroi, Gent en andere steden. 
En u bent welkom. Iedereen mag vrij 
het woord voeren, kan voorstellen 
doen, plannen maken, zich engageren, 
hardop nadenken, initiatief nemen. 
Want democratie is een werkwoord. 
Het is meer dan alleen maar om de vier 
of vijf jaar stemmen. Het is iets wat 
we elke dag horen te doen, los van wat 
partijen of politici daarvan vinden. en 
het belangt ons allemaal aan.
 


