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Het cynisme ten
top
In Haïti woedt sedert weken een cholera-
epidemie, een besmetting die gemakkelijk
bedwongen wordt op voorwaarde dat er zuiver
drinkwater is voor allen.

Op mijn scherm zie ik soldaten van de VN
stembiljetten ronddragen. De regering strooit met
helicopters verkiezingsreclame uit. Is dit een
nachtmerrie? Is het een flauwe grap van mijn
held, tekenaar Zak?

Zogenaamde 'vrije' verkiezingen om cholera te
bestrijden: de waan van het rijke Westen.
Drinkwater voor Haiti was geen zorg voor de
internationale corporations, noch voor het
Amerikaanse leger, noch voor de
hulporganisaties die al maanden hard bezig zijn
Haiti te redden.

In ons België hebben we geen cholera en wel
drinkbaar water, dat vrijwel gratis is, dankzij
eeuwenoude initiatieven van de overheden. Maar
we hebben daklozen en armen.

Niet door een aardbeving, maar dankzij onze rijke
bedrijven die te veel produceren en dus geen
werk voor allen kunnen verschaffen.

Zopas zijn we een week onder het vriespunt
ingegaan. En wat doet de MR-burgemeester van
Schaarbeek, Cécile Jodogne? Ze doet een
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Schaarbeek, Cécile Jodogne? Ze doet een
bevelschrift uithangen (in twee talen!) aan het
Noordstation, dat het maandag moet ontruimd
worden.

Niet door de reizigers of personeelsleden, maar
door de daklozen en asielzoekers. Veel vrouwen
en kinderen. De politie is het al komen duidelijk
maken, voor hen die het bevelschrift niet kunnen
lezen.

Fedasil, het federaal agentschap voor
asielzoekers, heeft al maanden geen
opvangplaatsen meer. Geld? Beleid? In alle
geval geen prioriteit. Wel het WK, BHV en de
verdeling van onze rijkdom: geen cent te weinig
voor Vlaanderen. “Vlaanderen! Dag en nacht
denk ik aan u”, roept de Voogd van Vlaanderen,
in 'Tand om Tand' van Hugo Claus.

Ik ben gelukkig dat deze burgemeester niet tot
mijn partij behoort. Want daar kennen ze wat van
activeren van werklozen. Als we nu eens de
armen zouden activeren, de kinderen, de mensen
zonder papieren; en wie niet mee wil:
terugsturen! De armen terugsturen! Natuurlijk, dat
is de oplossing! Mouvement Réformateur.

Waar is de wrekende God van de hongerigen en
de hopelozen? Waar is de nieuwe Jezus die de
beleggingsfondsbeheerders uit hun villa’s jaagt
om er mensen-zonder-papieren in te huisvesten?

Die de petroleumbazen op hun booreiland
achterlaat, of in het midden van een
afgeschreven exploitatieveld? Die alle
beursgebouwen tegelijk doet instorten, en de
quants en traders - zonder bonus - naar de
VDAB stuurt om te sollliciteren voor een part-
time job van schoonmaker of vrijwillig verpleger?

Die de bommen laat ontploffen voor ze
gelanceerd zijn? Vermits ik Jezus genoemd heb:
zullen we het aan monseigneur Léonard vragen?
Of aan Rupert Murdoch?

http://www.cecilejodogne.be/jodogne/htmldocs_v3/acc_01.html   
cecile.jodogne@skynet.be

http://www.cecilejodogne.be/jodogne/htmldocs_v3/acc_01.html%C2%A0%C2%A0%C2%A0
mailto:cecile.jodogne@skynet.be


Video van het Noordstation en Jodogne (na
reclame!):
http://www.destandaard.be/video/videoplayer.aspx?
videoid=11849156  

Verder over Schaarbeek:

http://www.destandaard.be/artikel/detail.aspx?
artikelid=RO32UCJC   

http://www.destandaard.be/artikel/detail.aspx?
artikelid=DMF20101129_010  

In GENT:
http://www.destandaard.be/artikel/detail.aspx?
artikelid=DMF20101129_104

Standpunt van Caritas Catholica:
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1189329/2010/11/30/Caritas-
OCMW-s-moeten-tandje-bijsteken-voor-
asielzoekers.dhtml

Anonieme kritiek op staatssecretaris Courard
(PS):
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1189262/2010/11/30/Staatssecretaris-
Courard-pakte-opvangcrisis-te-laat-aan.dhtml

Interview met staatssecretaris Courard :
http://www.demorgen.be/onpdm/page.do?
date=20101203&pubCode=DMO  
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1190915/2010/12/03/Staatssecretaris-
Courard-tackelt-eigen-regering.dhtml 

Kritiek op België door VN Commissariaat voor de
vluchtelingen UNHCR: 
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1189250/2010/11/30/VN-
noemt-toestand-Belgische-asielzoekers-
onaanvaardbaar.dhtml

Meerdere artikels uit archief DM:
http://www.demorgen.be/dm/article/pagedList.do?
language=nl&navigationItemId=982&navigation=home&nodeId=1445&nodeTitle=Illegalen-
en-Vluchtelingen

NOG OVER HAITI
:http://salonvansisyphus.wordpress.com/2010/12/01/haiti-
onder-de-wet-van-bedrog/ 
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