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Mei 2019
Met de verkiezingen voor de deur is het goed eens de beslissingen te overlopen die CD&V de
afgelopen zes jaar heeft genomen.
Minister van Welzijn Vandeurzen heeft het convenant met Sensoa hernieuwd
tot 2022. Zij krijgen jaarlijks meer dan 2 miljoen subsidies! Hij wil geen andere
organisaties subsidiëren. Die zijn er nochtans wel, ze hechten meer belang
aan het hebben van een duurzame relatie voor men aan seks begint. Ze gaan
ook naar de scholen maar moeten alles met eigen middelen bekostigen.
Bron>>
Hilde Crevits ondersteunt met volle overtuiging de inhoud van de Jongerengids met het hoofdstuk
seksualiteit dat hen uitdaagt om seksueel actief te worden en zelf het roer in handen te nemen. Dit
ondanks onze klacht die we naar haar stuurden in oktober 2017. ‘Hoe moet ik kussen’ wordt onze
10-jarigen bijgebracht en dat verdient het embleem van Trusty omdat dit betrouwbare en goede
informatie is. Bron >>
Minister Geens heeft in november 2018 een wet laten stemmen zodat seksuele gemeenschap vanaf
14 jaar legaal wordt, als er niet meer dan 5 jaar verschil in leeftijd is met de partner. De vraag om
deze wetswijziging door te voeren kwam onder andere van Sensoa, hun bevriende
partnerorganisatie. Zij vinden dat experimenteel seksueel gedrag vanaf 14 jaar met wederzijdse
toestemming normaal is en niet meer bestraft mag worden. Zij zetten via hun vroege en expliciete
relationele en seksuele voorlichting jongeren hier ook toe aan. Bron >>
Transgenders kunnen van geslacht veranderen zonder operatie sedert mei 2017 dank zij Minister
Koen Geens en staatssecretaris Zuhal Demir van Gelijke Kansen. Voortaan wordt een
geslachtsverandering dus een puur administratieve procedure. Zo blijft het ook voor transgenders
mogelijk om kinderen te krijgen. Een transman kan dus een kind baren. Maar dat is blijkbaar niet
extreem.
Vanaf twaalf jaar kan men de voornaam veranderen in een naam die overeenstemt met hun
beleefde genderidentiteit. Op zestien jaar kunnen ze dan hun geslachtsregistratie laten wijzigen in
hun geboorteakte. Minister van Justitie Koen Geens heeft niet één van deze voorstellen
tegengehouden. Bron >>
Eind 2018 heeft men abortus uit de strafwet gehaald. Het aantal abortussen blijft stijgen. Volgens
Eurostat steeg het aantal abortussen in België met 22,18 % in de periode 2004-2011, terwijl bijna alle
andere Europese landen erin slaagden het aantal abortussen in 2004-2014 te verminderen. Bron >>
Herman van Rompuy zit in het bestuur van de Broeders van Liefde.
Daar steunt hij het nieuwe standpunt van de Belgische congregatie
om 'het verzoek tot euthanasie te respecteren'. Hij laat verstaan dat
paus Franciscus een Belgische congregatie niet kan verbieden in
haar ziekenhuizen euthanasie toe te passen. Dat kan heel humaan
lijken, maar het hellend vlak is niet uit te sluiten. Bron >>

Alle levensbeschouwelijke programma’s zijn van de VRT verdwenen op voorstel van Minister van
media Sven Gatz juni 2015. Wat heeft Karin Brouwers gedaan die in de commissie Media zat? Zij
heeft zich laten wijsmaken dat er een waardig alternatief zou komen. Dat is er nooit gekomen en
daar heeft ze niet op aangedrongen. Trouwens ook van N-VA was de oppositie zwak. Bron >>
Minister Hilde Crevits heeft het inschrijvingsdecreet ondersteund waardoor de vrijheid van
schoolkeuze in het gedrang komt. De overheid bepaalt mee naar welke school jouw kind gaat. De
minister is persoonlijk op de hoogte gesteld van dit gevaar, maar heeft daar niets mee gedaan. Jaren
heeft men gedurende de schoolstrijd gevochten voor vrijheid van onderwijs. Gaat men de vrijheid
van onderwijs nu teruggeven, enkel omdat enkele ouders kamperen voor de school van voorkeur om
als eersten te kunnen inschrijven? Als men het capaciteitsprobleem aanpakt, is het probleem ook
opgelost. Bron >>
Minister Geens wil ook dat België een seculiere staat wordt en dat dit in grondwet wordt
ingeschreven. Dan moeten alle godsdiensten uit de publieke ruimte en het godsdienstonderwijs in
scholen is dan geen zekerheid meer. En dit als Christen partij, de weg vooruit. Begrijpen wie
begrijpen kan. Bron >>
En dan hebben we nog niet gesproken over de buitenlandse
politiek en het blindelings ondersteunen van corrupte leiders,
zoals in Congo.
Onder Minister De Crem in de vorige legislatuur werd de inzet
van het Belgische leger bij internationale operaties vergroot.
België zet zijn F 16’s in, eerst in Afghanistan in 2009, in Libië in
2012, in 2014 in Irak en Syrië. De laatste operatie is nooit
goedgekeurd door de VN! Toch gaat CD&V mee in die
oorlogsretoriek van de VS. Het beste wapen tegen het
opkomende terrorisme is diplomatie en de internationale
eenheid herstellen. Bron >>
De samenwerking met het kapitalisme kan CD&V ook niet
ontkennen. De uitverkoop van Forits door Yves Leterme en het
Arco affaire heeft vele burgers getroffen, de banken gingen
vrijuit.
Misschien denkt u het best tweemaal na voordat u voor CD&V stemt. Zij zegt nu al terug een coalitie
te willen vormen met Open-VLD, de meest liberale partij die het kapitalisme en de centrale banken
beschermt, en een libertaire ideologie promoot en de oorlogsretoriek aanwakkert.

