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Ada Colau, het brein achter de verontwaardiging
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'In veel politieke tv-programma's ligt het niveau niet hoger dan

Ada Colau. ©AFP

Haar tegenstanders versleten haar voor terroriste met nazistische sympathieën, maar

waarnemers noemen Ada Colau een doodnormale vrouw, die haar dossiers kent en

bevattelijk maakt. Ze wordt wellicht de nieuwe burgemeester van Barcelona.

Toen Colau (41) in 2013 de vraag kreeg of ze als boegbeeld van burgerbeweging PAH in de politiek zou

stappen, antwoordde ze: "Neen." Die ambitie had ze niet. Maar kijk, een jaar later nam ze ontslag als

woordvoerder van het Plataforma de Afectados por la Hipoteca om lijsttrekker te worden van

Barcelona en Comú (Gemeenschappelijk Barcelona). Daarmee heeft ze nu de verkiezingen gewonnen.

Barcelona en Comú haalde één zetel meer dan de CiU van huidig burgemeester Xavier Trias. Hoe kan

haar ster vanuit het niets zo rijzen?

De klassieke partijen - de conservatieve Partido Popular en de socialistische PSOE - hebben de nieuwe

concurrentie aan zichzelf te danken. Colau kon niet langer aanzien dat zoveel mensen uit hun woning

werden gezet omdat ze hun hypotheeklening niet meer konden afbetalen, waarna ze zónder huis wel

nog de rest van hun lening moesten ophoesten.

Sinds 2009 is Colau een van de drijvende krachten achter de escraches, de straatprotesten voor de

deur van politici, hoofdzakelijk van de PP. "Ze is letterlijk met niets begonnen", zegt Tom Lievens, een

Vlaamse freelancejournalist die vlak bij Barcelona woont. "Ze is met ontzettend veel energie

opgekomen voor mensen die uit hun huis zijn gezet. In België beseffen veel mensen niet hoe erg de

situatie hier is, hoeveel mensen er al van hun balkon zijn gesprongen omdat de politie voor de deur

stond."

Vele honderden uitzettingen heeft de gewiekste Catalaanse kunnen voorkomen. "Zij was het verstand

achter het PAH. Ze zag dat je meer moest doen dan protesteren, dat je de wet moest kennen", zegt

Lievens. "Daar was ze zeer slim in. Zij heeft voor intellectuele munitie gezorgd in het protest tegen het

uitzettingsbeleid. Ik heb haar bezig gezien op een vergadering. Het is een doodnormale vrouw die goed

luistert naar haar medewerkers."

Karaktermoord

Over heel Spanje werden afdelingen van het PAH

opgericht, en Colau kreeg in 2013 de Europese



cafépraat, maar Colau komt daar zeer duidelijk haar
standpunten verkondigen'

Tom Lievens

burgerprijs van het Europees Parlement, wat giftige

reacties opleverde van de PP. Die probeerde haar te

linken aan de terroristische ETA, maar die

karaktermoord haalde weinig uit. Ingrijpender was dat de regerende PP eind 2013 een verbod

goedkeurde op de escraches. Overtreders riskeren een boete van 30.000 euro.

Is het toeval dat Colau een half jaar later aankondigde dat ze met Barcelona en Comú naar de kiezer

zou trekken? Een risico, maar haar succes is niet verwonderlijk: niet alleen kent ze haar dossiers, ze

weet ze ook bevattelijk uit te leggen. "In veel politieke tv-programma's ligt het niveau niet hoger dan

cafépraat, maar Colau komt daar zeer duidelijk haar standpunten verkondigen", zegt Lievens.

Naast meer sociale rechtvaardigheid in het woonbeleid streeft ze ernaar om de toeristische industrie

aan banden te leggen. Het centrum van Barcelona verliest immers zijn eigenheid en de hoge

huurprijzen duwen de bewoners naar de stadsrand, zegt ze.

Mooie beloftes, maar toch zou Lievens niet op haar hebben gestemd als hij in Barcelona zelf woonde.

"Colau heeft mijn sympathie, maar ik wil eerst eens zien wat ze ervan bakt. Zal ze opgewassen zijn

tegen de banken? Of bijt ze er haar tanden op stuk? Ik weet het niet."

Als Colau burgemeester wordt, dan zal ze haar loon terugschroeven naar 2.200 euro, zo kondigde ze

aan. In wagens en onkostenvergoedingen voor bestuurders wordt drastisch geknipt. "Wij willen tonen

dat je op een andere manier aan politiek kunt doen", zei ze tegen The Guardian. "Dit is een historische

kans."


