
Heb jij de Stemtest1 ingevuld? Meer dan een miljoen mensen 

deden dit al om zo te weten “welke partij het best bij hen 

past”. “Stemtest 2019 wil kiezers de mogelijkheid geven om na 

te gaan hoe groot de inhoudelijke afstand is tussen hun eigen 

opvattingen en die van de politieke partijen. De bedoeling van 

de stemtest is in de eerste plaats pedagogisch: deelnemers 

iets leren over zichzelf en over de partijen.” Was je verrast, 

verwonderd, verheugd over de kleur die verscheen na tiental-

len - niet altijd eenvoudige - stellingen? Maakte het jou ‘kies-

wijzer’? 

Ook het COV gaf de partijen huiswerk en deed hen kleur be-

kennen.2 Ze toetsten onze vragen af aan hun partijprogram-

ma’s. Die programma’s zijn al even klaargestoomd en moeten 

nu de test van het Federaal planbureau doorstaan. Dat bureau 

ontving zo’n 30 maatregelen uit het verkiezingsprogramma 

van 13 partijen, telkens verdeeld over 5 prioriteiten. Ze reke-

nen uit en brengen in kaart wat de impact is van elke maatre-

gel op begroting, tewerkstelling, koopkracht, sociale bescher-

ming, mobiliteit en energie. Op 26 april krijgen de politie-

ke partijen dit rapport. Ze hebben dan nog 30 dagen om maat-

regelen bij te sturen. Partij-planlast zowaar, maar een essen-

tiële factcheck. Ja toch!?

Wij zetten ons elke dag in voor het opbouwen van een warme, 

sociale, ecologische en solidaire samenleving. We verwachten 

hetzelfde en zelfs meer van de meneren en mevrouwen van de 

plaatselijke en verdere politiek. Onze (kritische) stem telt. Dat 

hebben klimaatactiviste Greta Thunberg3 en de honderddui-

zenden jongeren goed begrepen. Ze wijzen politici op hun ver-

antwoordelijkheid en blijven volharden in hun engagement.

Wie de stem van het volk wil zijn, mag niet doof blijven. Het 

zijn niet alleen jongeren die het niet meer nemen dat er over 

hun hoofden heen wordt gepraat. Dat er niet wordt geluisterd. 

Angst en een sfeer van dreiging nestelen zich in de geesten en 

woekeren verder. Politici moeten die angst tot de hunne ma-

ken. Ze moeten hoop geven, kansen bieden. Want de klok te-

rugdraaien - “vroeger was het beter” - kan niet. We moeten, 

stelt Ruth Wodak: “back to the future: het heden aanvaarden 

maar met een inclusieve visie op de toekomst.”4
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1. Stemtest 2019 is gemaakt door academici in samenwerking met een aantal kranten en 

zenders.
2. Lees Basis-2, 3 en 4: “Een blik vooruit”.
3. Toespraak voor het Europees Economisch en Sociaal Comité, Brussel, 21 februari 2019.
4. Ruth Wodak, professor emeritus universiteit van Lancaster en Wenen en auteur van “The 

politics of fear”.
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