Het ontwikkelen van moraliteit voor de toekomst
Het is duidelijk dat de Belgische politiek volledig in de touwen hangt en dit al langer dan
vandaag. Er liggen hiervoor meerdere actoren en factoren aan de basis. Maar dit is geen
uniek Belgisch fenomeen, net zomin de financiële crisis een uniek Belgisch fenomeen is.
Niets lijkt nog te functioneren en dit was al voor Corona zo, Corona heeft dit alleen massaal
uitvergroot en voor iedereen duidelijk gemaakt. De wereld zal er na Corona hoe dan ook
anders uitzien, want de economie even voor enkele maanden op pauze zetten en dan
herstarten alsof er niets gebeurd is, zal niet lukken.
Het grote probleem bij de politiek, maar ook bij de media en bij heel veel experten is het
gebrek aan moraliteit en hiermee bedoel ik dan oprechtheid, authenticiteit en het opnemen
van verantwoordelijkheid dat ontstaat wanneer je steeds opnieuw op zoek bent naar de
waarheid. Er is een totaal gebrek aan moraliteit, enkel de eigen waarheid (hiermee bedoel ik
vooral het eigen dogma of de eigen aannames), het eigen vakgebied telt. Is het ook niet zo
dat de media in hetzelfde bedje ziek is? Hier gaat het om scoren, om de eerste te zijn met
het nieuws of om een feit zodanig te brengen dat de lezer in een specifieke richting geduwd
wordt. Zware suggestieve vormen worden helemaal niet geschuwd. De media vindt van
zichzelf niet dat ze een opvoedkundige en maatschappelijke taak heeft en vindt het blijkbaar
ook niet (meer) nodig om echt op zoek te gaan naar de waarheid of wat er werkelijk aan de
hand is.
Is het niet zo dat al dit fact-checken eigenlijk aantoont dat ze haar moreel gezag verloren
heeft en het op deze wijze terug wenst te claimen. Door aan fact-checken te doen geeft ze
toe dat veel mensen niet meer bij hen te rade gaan om te weten hoe de vork in de steel zit
want het is overduidelijk dat veel mensen terecht niet meer bij de gebruikelijke
mediakanalen op zoek gaan naar de mosterd. Ook hier zie ik een totaal failliet van de media
en dit graf hebben ze helaas totaal zelf gedolven door te streven naar macht en invloed en
door onwaardig nieuws te brengen. In plaats van te zoeken naar waarheid staat hun
business model voorop en hun verstrengeling met politiek, economie en gerecht. Ze
verloochenen net zoals vele politici hun moraliteit.
Zolang de mensen niet streven naar moraliteit, oprechtheid en een wil om uit dit eenzijdig
ideologisch wereldbeeld te komen, blijven we in deze krampachtige houding van
onzekerheid en chaos.
Hier moeten we niet steunen op één persoon die het weet, maar dienen er mensen samen
te komen die oprechtheid, eerlijkheid, moraliteit en ook luisterbereidheid in hun ziel dragen
en bovenal een verantwoordelijkheid voelen voor datgene waarmee ze bezig zijn. Want is
dit niet een groot probleem? Veel mensen in diverse functies voelen zich helemaal niet meer
verantwoordelijk voor wat ze doen en dus doen ze maar op.
Als ik dit zo even bedenk, zie ik niet zoveel nut in het oprichten van een nieuwe politieke
partij waarbij een ideologie centraal staat, tenzij deze partij gedragen wordt door mensen
die werkelijk een hoge moraliteit in zich dragen, zodat deze eerlijkheid een kracht kan
vrijzetten. Als de ideologie centraal staat, wordt de mens niet gezien en is de partij gedoemd

om vroeg of laat ten onder te gaan. Een idee dient levendig te zijn en in een verbinding met
de tijdsgeest omgezet te worden en dit is een steeds veranderend iets.
We moeten leren inzien dat de macht niet in een instelling ligt, maar in de oprechtheid van
mensen om hun kennis met elkaar in een verbinding te brengen en zo op te bouwen en te
vormen. Nu komt alle kennis van boven, van de experten in hun ivoren toren waar velen ook
totaal geen gevoel en een totaal gebrek aan moraliteit aan de dag leggen tegenover de
maatschappij en dit werkt enorm beschadigend.

