“Er zijn momenten van crisis waar alleen de utopist realistisch is”
(George Steiner)

BRUSSEL MOET EEN STAD-STAAT WORDEN, DAT IS VANZELFSPREKEND!










omdat het de hoofdstad is van een staat die verdwijnt
omdat het de hoofdstad is van Europa, het Europa dat al bestaat en het Europa
dat nog moet komen
omdat ze een eigen identiteit heeft die gekenmerkt wordt door diversiteit,
openheid en gastvrijheid
omdat dat weldra de uitdrukkelijke wens van de bewoners zal zijn
omdat die de steun voor dit project zullen krijgen van heel veel inwoners van
het land
omdat het moment gekomen is om de nationalistische en identiteitsgebonden
denkwijze van een conformistische en verouderde politieke klasse die
vasthoudt aan de macht om hun belangen te kunnen blijven verdedigen- te
doorbreken
omdat het hoog tijd wordt om onze individuele identiteit te verdedigen: deze
wordt al te vaak herleid tot de taal die we toevallig spreken terwijl de rechten
van de burgers bedreigd worden door het ius soli (geboorteplaatsbeginsel).
omdat door de gordiaanse knoop van Brussel door te hakken met een gedurfd
project dat van deze eeuw is en aansluit bij onze Europese cultuur, wij het
mogelijk maken een echte democratie, die van de vrijheid van mening en van
keuze, weer aan kracht en belang te laten winnen

Brussel, Stad-Staat: een idee dat spontaan opduikt in gesprekken van al wie de
automatismen in het Belgisch communautair discours van de laatste decennia grondig
beu wordt.
Het moment is gekomen – in mei 2010 –om met dit idee naar buiten te komen,
hierover op alle hoeken van de straat en voor alle koffiemachines in alle kantoren te
spreken zodat het een Project wordt dat heel snel iedereen verenigt die zich erin
herkent.
We lijken op reizigers in een politiek treintje dat probeert vooruit te komen op een
duister doodlopend spoor. Als we ons gezamenlijk mobiliseren om het idee van
Brussel Stad-Staat te realiseren kunnen we onze waardigheid van bewoners van de
Stad terugvinden en moeten we niet langer machteloos toezien hoe verouderde
passies, onuitgesproken eigenbelang en opgewarmde conflicten de overhand nemen.
Op dit ogenblik is het niet nodig om alle antwoorden op alle vragen te hebben en
precies te weten hoe we de valstrikken moeten omzeilen en hoe we met de Gewesten
moeten onderhandelen: enkele principes volstaan om het Project op te starten:
STAATSBURGERSCHAP :



van rechtswege : alle Brusselse inwoners afkomstig uit de lidstaten van de
Europese Unie (Belgen inbegrepen) die deze toekenning zeker niet zullen
weigeren
als optie: alle huidige inwoners van België, staatsburgers van een lidstaat van
de Europese Unie, die de aanvraag doen



Een dubbele nationaliteit zal mogelijk zijn.
 Bij het aanvaarden of aanvragen van de nationaliteit verbinden de Brusselse
staatsburgers zich ertoe de waarden te verdedigen die de Stad-Staat uitdraagt
en te helpen dit beeld verder te verspreiden.
GRONDGEBIED :



de huidige 19 gemeentes
Na de oprichting van de Stad-Staat, alle gemeentes van Vlaams en Waals
Brabant waarvan de inwoners van Europese nationaliteit bij referendum
beslissen met een twee-derde meerderheid, zich bij de Stad-Staat aan te
sluiten.

WAARDEN VAN DE STAD-STAAT :








Diversiteit van culturen en talen
De zekerheid dat de identiteit van een persoon of groep nooit teruggebracht
kan worden tot een deel of een hiërarchie van identiteiten; het geloof in de
mogelijkheid van het bestaan van een wereld waar wat mensen gemeen
hebben belangrijker is dan waarin ze verschillen
Hoffelijkheid tegenover anderen, ongeacht hun taal, kleding, religie, opinies
en andere uitingen die gebonden zijn aan hun identiteit
Kwaliteit in het beheer van de openbare diensten die een dienst moeten blijven
en niet een vorm van macht
Steun aan de Europese integratie en de verdediging van de unieke positie die
Brussel heeft in de opbouw ervan
De overtuiging dat de geschiedenis niet tegen te houden is en dat onze rol is
een maatschappij te verdedigen die nieuwe antwoorden weet te vinden op alle
uitdagingen die zich stellen

NATIONALE FEESTEN :
Er zullen er twee zijn die om het jaar gevierd worden:
 De Ommegang die, verwijzend naar Karel de Vijfde, Brussel ankerde in een
Europese en kosmopolitische geschiedenis,
 De Zinneke Parade die eer betuigt aan een bruisend heden met een
veelkleurige, veelzijdige en vrolijke toekomst.
POLITIEKE ORGANISATIE :





Een sterke scheiding tussen uitvoerende macht, verbonden aan administratie,
en een controle- en sturingsautoriteit, -de wetgevende macht- die wordt
gevormd door een honderdtal mandatarissen, elk individueel verkozen voor
een periode van vijf jaar
Aantal verkozen mandaten die een persoon kan uitvoeren: niet meer dan twee
opeenvolgende mandaten niet meer dan vier mandaten tijdens het leven
Oprichting van een Raad der Wijzen, bestaande uit dertien leden, die
tegelijkertijd Hooggerechtshof en het Grondwettelijkhof vormt. De Wijzen
zullen minstens 55 jaar oud zijn en worden voor minstens 15 jaar benoemd.
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De eerste Raad zal gevormd worden door tijdelijke leden, om een
vernieuwingssysteem te organiseren waarbij vier leden om de vijf jaar
vervangen worden. De Voorzitter zal buiten de Raad verkozen worden door de
12 leden die benoemd worden door de wetgevende macht
De uitvoerende macht zal gevormd worden door kaderleden wiens taak erin
zal bestaan de Stad-Staat te beheren, door de toekenning van de basisadministratieve functies toe te kennen aan ondernemingen uit de privésector,
volgens strikte openbare aanbestedingen en op basis van strenge lastboeken
waarin de verwachte kwaliteit en niveau van de diensten nauwkeurig
beschreven worden.
De uitvoerende macht zal de plicht hebben te waken over de juiste uitvoering
van de contracten en eenvoudige en snelle sancties te treffen wanneer deze
door de contractanten niet worden gerespecteerd
Deze professionalisering van de administratieve diensten en de quasi
privatisering van de openbare diensten zijn noodzakelijk om een einde te
stellen aan de koehandel van hand- en spandiensten en vriendjespolitiek die
min of meer onbewust de reden van bestaan zijn geworden van de huidige
politieke partijen
Een uitzondering zal gemaakt worden voor de organisatie van het onderwijs
op alle niveaus, van de lagere tot de middelbare school die blijven behoren tot
de openbare diensten en toegankelijk zullen zijn voor iedereen. De Stad-Staat
zal de ambitie hebben om alle verschillende netwerken te groeperen, om
zodoende een internationaal hoog niveau te bereiken, terwijl ze tegelijkertijd
over een grote beheersautonomie zullen beschikken om dit hoog niveau te
bereiken, vanaf het onderwijs voor sociale integratie tot de universitaire
opleidingen, of die nu humanistisch, technisch of wetenschappelijk zijn
De officiële talen van de Stad-Staat zullen op voet van evenredigheid zijn:
Engels, Nederlands en Frans. Taalhoffelijkheid zal een basisregel zijn voor
alle officiële en openbare uitingen.

VERKIEZINGSSYSTEEM.
Het verkiezingssysteem zal gebaseerd zijn op het principe « Een taal, een stem »
voor alle officiële talen van de Europese Gemeenschap.
 Deze nieuwe maatregel zal worden aangenomen om het pluralistische karakter
van de Stad-Staat te benadrukken. Deze maatregel wijzt ook aan de
irrevocabel wil om een einde te maken aan de onderdrukkingsmechanismen
van de minoriteiten door de meerderheid en ook aan de verleiding van politici
om zich te vereenzelvigen met communautaire belangen of andere
eigenaardigheden.
 Het kennisniveau, vereist om te kunnen stemmen zal zijn: een goed begrip,
zowel geschreven als gesproken, en een minimum uitdrukkingsniveau in elk
van de geclaimde talen van de kiezer
ECONOMISCHE REGLEMENTERING



Deze zal gebaseerd zijn op de invoering van de Directieven en Reglementen
van de EU in de wetgeving van de Stad-Staat.
Niet-concurrentie akkoorden op fiscaal vlak zullen worden afgesloten met de
Gewesten van België, terwijl de rijkdommen die op het grondgebied van de
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Stad-Staat worden verwezenlijkt belast zullen worden door de Stad-Staat. Er
zullen preventieve akkoorden worden afgesloten met betrekking op een
dubbele belasting en de mogelijkheid van een aparte fiscaliteit voor de
diensten waarvan de niet-residentiële Brusselaars in hun verblijfplaats kunnen
genieten.
TE VOLGEN WEG:
Van dit project een richtlijn maken die de verschillende wensen die op dit
ogenblik op een aantal forum geuit worden groepeert, de originele identiteit
van het BRUXSEL letterwoord te bevorderen, en vooruit te gaan naar de
creatie van een Beweging ObI :‘Onafhankelijke bruXsel Indépendante’
(tijdelijke benaming);
Dit manifest verspreiden zodat erover gedebatteerd wordt, het geglorifieerd,
geridiculiseerd en vertrappeld wordt in alle media, op alle hoeken van alle
straten en pleinen, in privégesprekken, m.a.w. dat iedereen die zich ook maar
enigszins Bruxselaar voelt, zich het recht toeeigent openlijk te spreken en de
vrijheid te hebben om te kunnen kiezen welke Stad-Staat zij wensen voor
henzelf, voor hun kinderen en voor iedereen die zich hierbij aan wilt sluiten.
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