
 

 

Fryslân hat  ferlet fan in Referindum oer desintralisaasje.  
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Wat de útslach fan it Referindum yn Skotlân ek wurdt kommende wike, de Skotten hawwe al 

wûn. Sels as se nee stimme, dan krije se der sa folle foech en sizzenskip op ta, dat se folle 

fierder binne as dêr’t se yn 1997 mei it werombringen fan it Skotse parlemint fan doarden te 

dreamen.  

 

Fryslân is gjin Skotlân. Foar in Referindum oer in ûnôfhinklik Fryslân is gjin inkelde 

oanlieding. Boppedat, ûnôfhinklikens sit net sasear yn in eigen steat, mar mear yn de eigen 

holle en mooglikheden. Safolle as mooglik stjoer op jo eigen takomst en mei inoar 

gearwurkje, fan ûnderen op. Fier oer jo eigen grinzen hinne sjen.  

 

It Skotse Referindum hat ek foar ús wol nijsgjirrige lessen. De Skotten hawwe skjin har nocht 

fan de konservative regearing en it rôfkapitalisme dat Skotlân sa beneidielt. En fan de Britse 

Partij van de Arbeid, Labour, dat gjin antwurd hat om it ûnearlike ekonomyske en politike 

systeem fan it Feriene Keninkryk om te foarmjen. Labour foel Irak binnen mei leagens, kin de 

sikehuzen net ferbetterje en is net by steat om de bonussen yn de bankwrâld echt oan te 

pakken. Labour kin net struktureel bûten de neo-liberale ekonomyske kaders tinke en 

hannelje, dêr ‘t oeral de managers foar master opslaan en de grutte bedriuwen (Murdoch) 

baas binne. Skoof en skande, dat de lieder fan Labour, Milliband, no njonken de 

‘konservative’ Cameron stiet, en de Skotten mei hel en ferdommenis driget at se doare te 

kiezen foar in sosjaal en frij Skotlân.  

De Skotten kieze leaver foar it Rijnlands model of de Skandinavyske wolfeartssteat as foar 

Labours ûnmacht.   

 

Ek yn Nederlân spilet de fraach oer hoefolle ynfloed kiezers no wier hawwe, benammen as it 

giet om  sizzenskip oer de wolfeartssteat, de soarch, it ûnderwiis en de folkshúsfesting.  

Elke foarm fan demokratyske fernijing wurdt smoard, bygelyks de keazen boargemaster.  

Gemeenten en provinsjes moatte mar opskale ta anonime útfieringsloketten. Sûnder echt  

foech en macht oer te dragen, lit it ryk alles yn hannen fan de managers en selsbeneamde 

bestjoerders. De enkête nei de wenningkoöperaasjes lit sjen hoe maklik dat ûntspoare kin.   

 

Ut datselde neo-liberale tinken wei is no de desintralisaasje fan wurk en soarch op gong 

holpen. Dy desintralisaasje moat wol op in stevige teloarstelling útrinne omdat it probleem 

wol oerhevele is, mar de oplossing (it foech en de finansjele middels) sintralisearre bliuwt. De 

managers yn Den Haach sille úteinlik baas bliuwe en alles bepale. Elke gemeente of 

ynstelling dy’t in eigen ynfolling jout wurdt fuortendaliks konfrontearre mei keamerfragen, 

media en ministers dy’t om it hurdst roppe dat soks dochs net de bedoeling is.  

Bygelyks no yn Enschede, dêr ‘t de folsleine gemeenteried oanjout dat se mei in ûnmooglike 

wet oanklaud sitte. Of ús Sionsberg? Hoe faak en massaal de boargers fan Dokkum en 



 

 

omkriten ek demonstrearje foar har eigen sikehûs, hja hawwe by eintsjebeslút gjin klap yn te 

bringen.   

 

Wy wolle ek desintralisearje, mar dan op in earlike wize. Dat betsjut in desintralisaasje mei 

foech en middels. In echte desintralisaasje. Wêrom meie jo wol stimme foar de leden fan in 

gemeenteried of provinsjale steaten, mar net bygelyks op de minsken dy’t  yn de rieden sitte 

fan it bestjoer fan sikehuzen en wenningkorporaasjes? Wy betelje dochs mei syn allen mei 

oan dy wolfeartssteat en de soarch? Wêrom kinne wy dêr dan net mear en streekrjocht 

ynfloed oer krije? Wedzje, dat it ek noch folle goedkeaper wurdt? 

Dêrom soene wy hjir yn Fryslân ek in Referindum hâlde moatte, lykas de Skotten, net oer 

ûnôfhinklikheid, mar oer de desintralisaasje en hokker kant  it mei ús wolfeartssteat op gean 

moat.  


