DOVE HELGA STEVENS (N-VA) VAN DE CONSERVATIEVE FRACTIE IS KANDIDAATVOORZITTER VOOR HET EUROPEES PARLEMENT

Harde tante met aaibaar kantje
Als Helga Stevens (N-VA) EP-voorzitster wordt, zou ze de
derde vrouw – en de eerste dove vrouw – ooit zijn op die
stoel. De kans is onbestaande, maar intussen vergaart
Stevens publiciteit.
BRUSSEL

Ze draait al jaren mee, maar is relatief onbekend. Van
Helga Stevens weten de meeste mensen dat ze een
parlementslid is van de N-VA en dat ze doof is. Sinds deze
week is ze ook kandidaat om in januari Martin Schulz op
te volgen als voorzitter van het Europees Parlement.
Dat Helga Stevens zo
ver geraakt is ondanks
Natuurlijk gaan de Europese Conservatieven en
haar beperking, wekt
Hervormers (ECR) de voorzitter niet leveren. Een derde veel respect op
van de kleine fractie wil net weg uit Europa. Stevens’
kandidatuur wordt afgedaan als een stunt. ‘Ik ga voluit voor mijn kans, ook
al is die misschien beperkt’, reageert Stevens. ‘Toch heeft mijn kandidatuur
zeker nut, als signaal dat er nood is aan een ander Europa. Een stabiele en
veilige EU.’
Mrs. push-backs
Je zou het misschien niet verwachten van haar, maar Helga Stevens is wel
degelijk ‘Mrs. push-backs’. Ze is ervan overtuigd dat de Europese Unie de
instroom van migranten niet moet beheersen maar beperken. ‘Die
maatregelen zijn fundamentele bouwstenen voor het antiverdrinkingsplan
dat we met alle landen rond de Middellandse Zee moeten uitbouwen’,
verklaart Stevens. ‘We zeggen dit al maanden en worden eindelijk gevolgd.
Zelfs de Duitse bondskanselier Angela Merkel beseft nu dat het gezond
verstand een betere leidraad is dan een naïef ‘Wir schaffen das’-beleid.’ De
Gentse betreurt alleen dat het allemaal zo ‘ellendig traag’ gaat.
‘Ze is een warme vrouw die hard aan de kar trekt voor sociale zaken, maar weinig
empathisch als het gaat over vluchtelingen’ BART STAES Europarlementslid (Groen)

‘Ze heeft zich opvallend vlot ingeschakeld in de zogenaamd eurorealistische
– eigenlijk een verkapte eurosceptische – koers die Sander Loones heeft
uitgezet’, stelt collega-Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) vast. ‘Dat geldt
veel minder voor een Mark Demesmaeker bijvoorbeeld. Maar ondanks haar
erg rechtse standpunten is Helga uiterst aimabel.’
Stevens is geliefd in het Europees Parlement en in de partij (ze is een
oudgediende van de Volksunie, red.). Dat ze mét haar beperking zo ver
geraakt is, wekt extra respect en waardering op. Ze kent ook haar dossiers

en ondanks de communicatiebarrière is Stevens heel sociaal. Doorgaans
heeft ze haar tolk bij.
Net als Belet schetst ook Bart Staes (Groen) een gemengd beeld.
‘Enerzijds heeft ze een heel aaibaar kantje. Ze is een warme vrouw die hard
aan de kar trekt voor sociale zaken en gelijke kansen. Anderzijds verrast
haar soms kille, harde aanpak als het gaat over asiel en migratie. Ze is
weinig empathisch als het gaat over de achtergrond van vluchtelingen, en
wil ook niet erkennen dat mensen zullen blijven komen als je de oorzaak
van het probleem in hun landen van herkomst niet wegneemt. Op dat vlak is
er geen dialoog mogelijk. Maar ze staat daar niet alleen in: dat geldt voor de
hele N-VA en bij uitbreiding de ECR-fractie.’
In de commissie Justitie van het Europees Parlement staat ze
geboekstaafd als conservatief en repressief, als een ‘harde tante’. Die
omschrijving noemt ze zelf ‘volledig onterecht’.
Stevens vs. Bourgeois
Opvallend: Geert Bourgeois leek donderdag in Brugge een heel andere
visie op Europa te laten horen. Een ‘menselijkere visie’, vindt Staes, ‘die
dichter aansluit bij de Volksunie’ (Staes komt zelf uit de VU, red.). Belet
hoorde een discours dat ‘slechts 2 millimeter afwijkt van het CD&V-discours
over een sterk en sociaal Europa en dus 180 graden afwijkt van wat Loones
en zijn fractiegenoten zeggen.’ Goed nieuws, vindt Belet. ‘Chapeau voor
Bourgeois dat hij opnieuw afstand durft te nemen van de grote Manitou in
Antwerpen – lees: Bart De Wever.’
Stevens noemt het moedwillig spijkers op laag water zoeken. ‘Ook Geert
benadrukt dat er een sterkere rol moet worden toegekend aan de lidstaten.
Hij zegt zelfs letterlijk dat wij onze EU terug willen. Wel, dat wil ik ook.’
BIOGRAFIE
1968: Geboren in een Truiens VU-nest.
1993: Studeert af in Leuven als ’s lands eerste dove juriste.
1999: doet voor het eerst mee aan de verkiezingen voor N-VA.
2004-2014: lid van het Vlaams Parlement en (deels) gemeenschapssenator.
2007-2014: gemeenteraadslid in Gent.
Sinds 2014: verkozen als Europarlementslid.
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