
	  
	  
Even	  terugblikken	  op	  de	  eerste	  Grote	  Parade	  in	  2015…	  
	  

-‐ 20.000	  enthousiaste	  zielen	  in	  de	  stromende	  regen,	  uit	  alle	  hoeken	  van	  de	  samenleving	  
-‐ 10	  kleurrijke	  blokken	  achter	  10	  hartenwensen,	  van	  Brussel-‐Noord	  naar	  Brussel-‐Centraal	  
-‐ een	  slotoptreden	  met	  oa	  Daan	  en	  Helmut	  Lotti	  
-‐ samen	  met	  onze	  franstalige	  zusterbeweging	  Tout	  Autre	  Chose	  
-‐ centrale	  slogan:	  ‘er	  is	  wel	  een	  alternatief’	  

	  
! Het	  verbindingsverhaal	  van	  Hart	  boven	  Hard	  heeft	  veel	  potentieel,	  en	  maakt	  een	  stroom	  

zichtbaar	  van	  mensen	  en	  verenigingen	  die	  geloven	  in	  een	  ander	  maatschappijmodel.	  	  	  
	  

Er	  is	  vandaag	  niet	  minder	  reden	  voor	  een	  nieuwe	  Parade…	  
	  

-‐ grote	  maatschappelijke	  uitdagingen	  tonen	  zich	  steeds	  duidelijker,	  dichter	  op	  de	  huid	  
van	  iedereen:	  burn-‐outs	  en	  depressies,	  klimaatopwarming,	  structureel	  racisme,	  veiligheid	  en	  
terreurdreiging,	  de	  vluchtelingenproblematiek,	  toenemende	  ongelijkheid	  en	  armoede,	  …	  

-‐ het	  huidige	  beleid	  lijkt	  vaak	  eerder	  de	  kwalen	  dan	  de	  remedies	  te	  versterken:	  langer	  
openhouden	  van	  bedenkelijke	  kerncentrales,	  hogere	  elektriciteitsfactuur	  voor	  gezinnen,	  
gemiste	  taxshift,	  nieuwe	  gevechtsvliegtuigen,	  besparingen	  op	  openbaar	  vervoer,	  opzichtig	  
racisme	  in	  de	  aanpak	  van	  terreur,	  verhoogde	  druk	  op	  de	  sociale	  zekerheid	  en	  de	  kwetsbaren,	  
meer	  btw	  voor	  jeugdwerk,	  wurgende	  EU-‐eisen	  voor	  Griekenland,	  het	  handelsakkoord	  TTIP,	  …	  	  

-‐ intussen	  neemt	  de	  samenleving	  de	  zaken	  steeds	  meer	  zelf	  in	  handen:	  Ringland,	  
allerlei	  vormen	  van	  deeleconomie,	  opvang	  vluchtelingen	  door	  burgers,	  energiecoöperaties	  
voor	  windmolens,	  …	  ‘We	  beleven	  vandaag	  niets	  minder	  dan	  een	  revolutie’,	  aldus	  
economiefilosoof	  Rogier	  De	  Langhe	  (Universiteit	  Gent)	  in	  De	  Morgen,	  2	  jan	  2016.	  
	  

! Je	  moet	  niet	  ‘links’	  zijn	  om	  te	  zien	  dat	  het	  bekende	  model	  van	  markt	  en	  blinde	  groei	  lang	  niet	  
op	  alle	  uitdagingen	  nog	  een	  antwoord	  heeft.	  Aan	  de	  top	  uit	  zich	  dat	  in	  een	  steeds	  openlijker	  
keuze	  voor	  het	  recht	  van	  de	  sterkste.	  Aan	  de	  basis	  groeien	  heel	  andere	  ideeën	  en	  modellen:	  
verbinding	  boven	  competitie,	  winst	  ligt	  in	  delen.	  Voor	  welk	  toekomstverhaal	  gaan	  we?	  

	  
De	  Grote	  Parade	  van	  Hart	  boven	  Hard	  en	  Tout	  Autre	  Chose…	  
	  

-‐ wil	  die	  vele	  overtuigingen	  aan	  de	  basis	  voor	  één	  keer	  één	  bedding	  bieden.	  We	  maken	  ons	  
samen	  zichtbaar,	  als	  een	  kleurrijke	  stroom	  van	  alternatieven:	  van	  bioboeren	  tot	  
maatschappelijk	  werkers,	  van	  kunstenaars	  tot	  wereldwinkeliers,	  van	  openbare	  diensten	  tot	  
de	  transitiebeweging,	  van	  repair	  cafés	  tot	  alle	  duizenden	  vrijwilligers	  die	  de	  samenleving	  elke	  
dag	  veerkracht	  blijven	  geven.	  Zo’n	  stroom	  is	  onvertoond.	  

-‐ wil	  een	  positief	  signaal	  zijn	  aan	  de	  politiek:	  deze	  heel	  brede	  vertegenwoordiging	  van	  de	  
gemeenschap	  wil	  zich	  engageren	  om	  het	  roer	  om	  te	  gooien:	  voor	  een	  gezonder	  klimaat	  en	  
een	  menselijker	  bestaan	  voor	  iedereen.	  Sterker,	  we	  zijn	  er	  al	  mee	  bezig!	  Zo	  bieden	  we	  ook	  
een	  kader	  voor	  de	  verontwaardiging	  van	  al	  wie	  zich	  niet	  meer	  herkent	  in	  deze	  samenleving,	  
en	  daartegen	  in	  het	  geweer	  wil	  komen.	  

-‐ zet	  de	  gedeelde	  lijnen	  uit,	  terwijl	  het	  alle	  deelnemende	  krachten	  zijn	  die	  ze	  zelf	  mee	  
inkleuren,	  met	  wat	  zij	  belangrijk	  vinden.	  De	  Parade	  is	  niet	  meer	  dan	  de	  bedding,	  de	  stroom	  
zijn	  we	  samen.	  	  
	  

	  

Waarom	  de	  Grote	  Parade?	  	  
zondag	  20	  maart	  2016	  



Wat	  is	  het	  verschil	  met	  de	  Parade	  van	  vorig	  jaar?	  	  
	  

In	  2015	  liepen	  we	  met	  tien	  hartenwensen	  achter	  de	  banner	  ‘Er	  is	  wel	  een	  alternatief!’	  
	  

In	  2016	  maken	  we	  van	  dat	  alternatief	  een	  meervoud:	  er	  zijn	  zoveel	  alternatieven!	  Onze	  vrij	  
algemene	  hartenwensen	  –	  die	  we	  heel	  sterk	  blijven	  koesteren	  –	  krijgen	  nu	  vele	  concrete	  
gezichten.	  We	  spreken	  niet	  langer	  alleen	  wensen	  uit,	  we	  doen	  ook	  gezamenlijke	  voorstellen.	  	  
	  

Niet	  als	  een	  politieke	  partij,	  maar	  als	  een	  burgerbeweging:	  als	  ouders	  en	  kinderen,	  als	  
werkende	  mensen	  en	  vrijwilligers,	  of	  als	  mensen	  die	  elke	  dag	  moeten	  strijden	  om	  te	  
overleven.	  Vanuit	  onze	  dagelijkse	  ervaring	  in	  de	  samenleving.	  	  

	  
Wat	  is	  dat	  gezamenlijke	  verhaal	  dan?	  	  
	  
Deze	  keer	  trekken	  we	  samen	  op	  achter	  vijf	  horizonten:	  de	  grote	  basislijnen	  van	  het	  maatschappelijke	  
alternatief	  dat	  we	  voorstaan:	  	  
	  

Democratie is de som waarin iedereen meetelt 
De nieuwe economie maken we samen 
We gaan voor een klimaat in evenwicht  
We halen onze rijkdom uit straffe basisvoorzieningen  
Onze toekomst stopt niet aan de grens  

	  

Elke	  horizon	  telt	  enkele	  basisprincipes,	  zoals	  voor	  de	  2e	  horizon	  rond	  ecologie	  en	  mobiliteit:	  
	  
Onze zware voetafdruk gaat van het gaspedaal  
We gooien het stuur om, richting duurzame mobiliteit en minder filestress 
Gun onze vermoeide kerncentrales hun pensioen 

	  

En	  elk	  basisprincipe	  telt	  enkele	  concrete	  alternatieven	  of	  goede	  praktijken,	  die	  aangevuld	  worden	  
door	  alle	  deelnemers	  aan	  de	  Parade.	  Zoals	  voor	  het	  2e	  basisprincipe	  hierboven:	  	  
	  

+ met het openbaar vervoer en de fiets als locomotief  
+ in plaats van fiscale gunsten voor bedrijfswagens  

	  

Dit	  open	  programma	  (zie	  www.hartbovenhard.be)	  is	  de	  slotsom	  van	  Hartslag	  3,	  onze	  halfjaarlijkse	  
open	  conferenties,	  waarop	  300	  à	  400	  burgers	  in	  december	  hun	  ideeën	  uitwisselden	  met	  experts,	  in	  
een	  tiental	  thematische	  workshops,	  op	  zoek	  naar	  alternatieve	  richtingen	  voor	  de	  toekomst.	  
	  
Samen	  vormen	  deze	  alternatieven	  ons	  voorstel	  voor	  ‘een	  samenleving	  met	  een	  plus’.	  	  
	  

- Plus	  als	  ‘fair,	  menselijk,	  solidair,	  duurzaam’:	  de	  goede	  samenleving	  
- Plus	  als	  teken	  van	  verbinding	  en	  boven-‐economische	  meerwaarde	  
- Plus	  als	  alternatief	  voor	  het	  minnetjes-‐beleid	  van	  het	  huidige	  beleid	  

	  

	  
Wat	  is	  onze	  uitnodiging	  aan	  jullie?	  	  
	  
1)	  Stap	  op	  zondag	  20	  maart	  mee	  in	  de	  stroom,	  als	  ‘plussers’	  
2)	  Laat	  als	  burger	  of	  vereniging	  jouw	  alternatief	  creatief	  zien,	  achter	  jouw	  favoriete	  horizon!	  	  
	  
	  

Want	  de	  stroom	  =	  jij	  +	  jij	  +	  jij	  =	  wij	  

Deze	  ‘plus’	  vorm	  de	  basis	  van	  onze	  communicatie	  voor	  de	  Parade.	  Je	  kan	  
ze	  zien	  als	  deel	  van	  een	  schakelaar:	  zetten	  we	  de	  samenleving	  aan	  of	  uit?	  


