Bedreiging voor de democratie
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Enige tijd terug konden we een nieuw element toevoegen aan het toch al ingewikkelde
vluchtelingenvraagstuk: bedreigingen aan het adres van raadsleden, wethouders en
burgemeesters die hun nek uitsteken om oplossingen te vinden voor de opvang van
ontheemden.
De vluchtelingenproblematiek raakt onze maatschappij ingrijpend. De meningen zijn
verdeeld over wat we in Nederland kunnen en moeten doen, het contrast tussen de
uitersten is groot. Aan de ene kant zijn er mensen die alles willen doen om vluchtelingen
te helpen, terwijl anderen het liefst eigenhandig een hek bij de grens zouden willen
neerzetten. Die verdeeldheid leidt tot felle discussies waarin de gemoederen hoog
oplopen, niet alleen onder inwoners, maar ook in gemeenteraden. Zo hoort het
overigens ook.
In onze democratie moet je je mening kunnen geven, wat die mening ook is. In onze
democratie moeten we naar alle verschillende meningen luisteren. En in onze democratie
is het aan de gemeenteraad om vervolgens beslissingen te nemen met oog voor wat er
leeft onder inwoners. Maar als meningen zo ver uiteenlopen als bij het
vluchtelingenvraagstuk, dan is het onmogelijk dat iedereen gelukkig is met de uitkomst.
Ook dan mogen mensen hun ongenoegen uitspreken. Daarbij geldt echter een harde
grens die we nooit mogen passeren. Dat is de grens waarin spreken intimideren of zelfs
bedreigen wordt.
Democratisch genomen beslissingen mogen nooit door dreigementen ongedaan worden
gemaakt, laat staan door geweld tegen politici zoals we dat afgelopen weekend in
Duitsland hebben gezien. Dat is simpelweg onacceptabel. Niet alleen de bestuurders die
het treft zijn daar slachtoffer van, maar onze democratie als geheel. Bestuurders die
bedreigd worden omdat zij doen waarvoor ze zijn gekozen of benoemd, moeten de volle
bescherming van de overheid krijgen. In de eerste plaats voor henzelf, maar ook om
onze democratie te beschermen.
Spreken en luisteren zijn de kern van onze democratie. De dialoog verbindt mensen met
elkaar, ook als ze het inhoudelijk oneens zijn. Door te spreken en te luisteren blijven we
met elkaar in contact en versterken we het weefsel dat onze samenleving bindt.
Bedreigingen zetten dat weefsel onder druk en maken onze democratie kapot. Dat
mogen we nooit, maar dan ook nooit laten gebeuren.
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