De dotaties aan de politieke
partijen. Tijd dat we hun
handen
uit
onze
zakken
houden.
Het systeem van de particratie moet verdwijnen. De lijststem
ook.
Niet alleen bepalen slechts enkelen en steeds dezelfde mensen
wie verkozen kan worden, wie op de meest verkiesbare plaats
staat. Het maakt dat de burger geen interesse meer toont , ze
de indruk hebben dat hun stem toch niets uitmaakt. Dat is
natuurlijk interessant voor politieke dynastieën, baronieën,
en het nepotisme.
Ze bepalen ook wie er nooit verkiesbaar kan worden, wie welke
politieke toekomst krijgt , welk lucratief baantje enz. Ze
zijn de beste garantie voor de pensé unique aan de top. Ze
zijn ook de dictatoriale organen die uit zelfbehoud, uit angst
cordon sanitaires oprichten en zo de individuele wil en wens
van de verkozenen en van de kiezers smoren, en ze zijn dus
antidemocratisch.
Enkel de kornuiten krijgen toegang tot de partijtop, soms
slechts als handpop, zoals dat bij VLD met Rutten het geval
is. Bij gratie van de De Croo’s, de De Clercq’s, Dewael en nog
enkelen die bepalen wat de papegaai zegt en mag zeggen. Dat
heeft haar wel geen windeieren gelegd, maar er moet met haar
tegelijk nooit gevreesd worden binnen de partij dat er een
paleisrevolutie uitbreekt, dat ze hun kostbare vazen breekt en
hun continuïteit in gevaar brengt.
Natuurlijk doet zich dat in mindere of meerdere mate voor in
elke partij.
Bovendien kost een particratie te veel; zoals tot treurens toe

blijkt uit de dotaties.
Een democratie van verkozen individuen die per
probleem/onderwerp tijdelijke coalities zoeken en vormen is
dan veel beter. Daarvoor is de burger natuurlijk gehouden na
te gaan voor wie ze stemmen, en dat niet alleen op basis van
een foto langs de kant van de weg, of het aantal keren dat hun
tronie op TV te zien was; Veel meer politici zouden dan aan
het woord komen in de parlementen. En mensen zouden hen
(terug) kunnen kiezen op basis van hun verdiensten,
intelligentie en standpunten >>> Een meritocratie dus.
Met dit systeem komen tegenstellingen als links en rechts te
vervallen, zelfs nefaste ideologieën. Slechts ideeën blijven
over al dan niet gesteund door het volk en de verkozen
politici na duidelijke en logische argumentatie.
Natuurlijk moet dit verder uitgeschreven te worden, maar is
dit medium misschien niet zo geschikt om dit uitgebreid te
behandelen. Ik zal in volgende posts bij gelegenheid over een
nieuw bestuurs- en kiessyteem uitbreiden. Dit zou een andere
naam moeten krijgen dan de huidige ‘democratie’.
Ik zal er eens over nadenken hoe ik het ga noemen.
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“De dotatie van de Kamer aan de politieke partijen werd
berekend overeenkomstig de bepalingen van de wet van 4 juli
1989 op de beperking van en de controle op de
verkiezingsuitgaven, en op de financiering en de open
boekhouding van de politieke partijen. Een dotatie van
30.954.000 EUR is ingeschreven in de begroting 2019.”
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro from
Thierry Debels

“

