De wereld staat vanwege de pandemie al wekenlang noodgedwongen in de pauzestand; de vraag
dringt zich op hoe we straks de draad weer op gaan pakken en of het ons gaat lukken om
structurele veranderingen door te voeren. In Vlaanderen hebben onlangs elf media en denktanks
zich verenigd in de beweging #beternacorona. Ze doen een gezamenlijke oproep om nu al ‘grondig
en toekomstgericht ‘ na te denken over hoe het straks beter, ofwel socialer en duurzamer kan.
Wij zijn gevraagd om vanuit Nederland aan dit project deel te nemen en benaderen nu een elftal
Nederlandse clubs en media met de vraag of zij zich willen aansluiten bij het Vlaamse
#beternacorona initiatief:
‘De coronacrisis verandert alles. Wat gisteren nog ondenkbaar was, is nu goedgekeurd beleid.
Als samenleving herontdekken we wat essentieel is: solidariteit en een goede gezondheid.
Als mensen missen we wat ons dierbaar is: ontmoetingen en samen zijn. De crisis zet de prioriteiten
opnieuw in de juiste volgorde: de economie is er voor de mens, niet omgekeerd. Dat is goed, maar
het is onvoldoende. (…) De grootste financiële injectie sinds decennia moet ook een antwoord
bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen die door deze pandemie alleen maar duidelijker
zijn geworden: de klimaatcrisis en de ineenstorting van biodiversiteit; de groeiende ongelijkheid,
de gebrekkige arbeidsvoorwaarden en werk- en inkomenszekerheid, sociale bescherming onder
druk; en de opdracht om met superdiversiteit een inclusieve samenleving te bouwen.'
Behalve een Nederlandse versie van het manifest, gaan we in samenwerking met het Vlaamse elftal
een wekelijkse talkshow vanuit Amsterdam uitzenden, met gasten uit de diverse groepen, die hun
projecten voor een #beternacorona presenteren.
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