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Laïciteit Laïciteit (scheiding overheid en kerk/levensbeschouwing), impliceert vooral dat de overheid alle levensbeschouwingen op
dezelfde wijze behandelt. Laïciteit betekent niet dat het religieuze of levensbeschouwelijke uit het publieke domein verbannen wordt,
noch dat de burger zijn godsdienst niet kan beleven en uiten in het publieke domein. Dit is wenselijk noch ...
Laïciteit
Laïciteit (scheiding overheid en kerk/levensbeschouwing), impliceert vooral dat de overheid alle levensbeschouwingen op dezelfde
wijze behandelt. Laïciteit betekent niet dat het religieuze of levensbeschouwelijke uit het publieke domein verbannen wordt, noch dat
de burger zijn godsdienst niet kan beleven en uiten in het publieke domein. Dit is wenselijk noch mogelijk.
Theoloog Hans Geybels moet zijn beeld van laïciteit dan ook dringend bijstellen (DM 23/4). Hij lijkt dit begrip meteen te koppelen
aan het Franse concept van de laïcité. Ik verwoord het principe van laïciteit als het inschrijven van het principe van de seculiere
democratische rechtsstaat in de grondwet.
Waarom is dit zo belangrijk? De historisch gegroeide compromispolitiek en het gebrek aan transparantie, de ad-hocconstructies
hypothekeren vandaag elke vorm van goed bestuur. Ze liggen aan de basis van vele ongelijkheden. Er bestaan op het vlak van diverse
administratieve handelwijzen als op het vlak van de relatie tussen de verschillende levensbeschouwingen en de overheid te veel grijze
zones.
De overheid moet zich onpartijdig opstellen ten aanzien van de burgers en geen voorkeur uiten voor een bepaalde
levensbeschouwing. De commissie van wijzen (Mortier, Rigaux) en de commissie Magits/Christians analyseerden de erkenning en
financiering van de levensbeschouwingen in België en formuleerden voorstellen om de diversiteit aan levensbeschouwingen op
eenzelfde wijze te behandelen. Tot op heden werd niets gedaan met de geformuleerde aanbevelingen van beide commissies.
De gelijke behandeling van de verschillende levensbeschouwingen is vandaag niet het geval in ons land. De overheid stelt zich niet
neutraal op. Ook bijvoorbeeld voor de organisatie van het protocol bij officiële plechtigheden, de organisatie van een Te Deum of de
financiering van de verschillende levensbeschouwingen.
De uitdaging bestaat erin het systeem financieel beheersbaar, objectief, betaalbaar te houden en de transparantie te verhogen en de
billijkheid te garanderen. Als burger hebben we er alle belang bij te leven in een seculiere democratische rechtsstaat die de diversiteit
in ons land ondersteunt.
Freddy Mortier, Voorzitter deMens.nu
Ode aan mei
Wanneer er verkiezingen zijn in mei, kan er elke dag wel een populistisch ideetje bij, leeft iedere middenklasse-Vlaming vanaf juni
belastingvrij (helaas niet plasticvrij), legt ieder meesje hopelijk een pesticidevrij ei en komen we qua verbetering van biodiversiteit en
milieu toch één stap dichterbij, al is dat misschien even realistisch als zwemmende vissen in een koeienwei.
Veerle Debay, Jesseren
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