Interview met Jos Vander Velpen, voorzitter van de Liga voor de Rechten van de Mens.

De Liga haalde het nieuws door haar rol in het ondertussen historische Blokproces. Omdat ook in Aktief discussie gevoerd wordt naar aanleiding van die rechtszaak, vonden we het nuttig de mening van de Liga te horen. Jos Vander Velpen, sinds kort voorzitter van de Liga, ruimde veel tijd voor ons in.


Hoe werkt de Liga in Vlaanderen?
De Liga heeft een lange, eerbiedwaardige traditie. De Franstalige en Nederlandstalige Liga werken in principe autonoom ten aanzien van elkaar. Maar we wensen de tegenstellingen tussen Vlamingen en Franstaligen niet op te kloppen. Daarom bundelen de twee Liga’s geregeld hun beperkte krachten om een grotere slagkracht aan de dag te leggen. 

Was er niet dat proces tegen het Blok geweest, dan zou je geneigd zijn te zeggen dat de Liga weinig in de publiciteit komt. 
De Liga is nooit een actiegroep geweest. Ze functioneert eerder als een soort uitkijkpost. Daarbij komt dat we nu de tijdgeest tegen hebben. De slinger van de tijd slaat immers door naar repressie en inkrimping van sommige burgerlijke vrijheden. De media hebben minder oog en oor voor onze klassieke thema’s:  privacy, het lot van gedetineerden en geïnterneerden, de werking van politie en justitie. Met een degelijke dossierkennis pogen we de politieke verantwoordelijken tot positieve actie te inspireren en de mistoestanden aan te klagen. De Liga is pluralistisch en dat is onmiskenbaar een pluspunt. Het bestuur bestaat uit individuen van diverse strekkingen. We trachten een goede relatie te hebben met de civiele samenleving en met de universiteiten. Daar zoeken we medewerkers die professioneel bezig zijn  met politie, justitie, mensenrechten. 

En verder, hoe is ze gestructureerd?
De Raad van Bestuur, die maandelijks bijeenkomt, bepaalt de doelstellingen en de grote beleidsopties. Er wordt vaak vinnig gediscussieerd. Het bestuur laat zich in de mate van het mogelijke adviseren door deskundigen en academici. Daarnaast is er een dagelijks bestuur. Het secretariaat is gevestigd in Gent en telt vijf medewerkers.  Momenteel interesseren de media zich minder en minder voor de democratische werking van politie en justitie en de rechtstreekse consumenten (verdachten, gedetineerden en geïnterneerden bijvoorbeeld ) zijn vrijwel onmondig en machteloos. De controle van de gemeenschap op de verzelfstandiging van het politieapparaat is zo goed als onbestaand. Een absolute voorwaarde voor deze noodzakelijke controle is de beschikbaarheid van kritische en objectieve informatie. Daarom geeft de Liga twee tijdschriften uit: Fatik, een uniek blad over het gevangeniswezen,  en Het tijdschrift voor mensenrechten.  
De Liga is een ledenvereniging. We willen graag jongeren, niet-juristen en de zogeheten civiele samenleving actief bij onze werking betrekken. Daarom maken we nu ook volop gebruik van de nieuwe communicatiemiddelen, zoals internet. We hebben een website, een elektronisch magazine. Kortom, we trachten met de tijd mee te gaan.

Wat vindt u momenteel de zwaarste bedreiging voor de mensenrechten in België en West-Europa ?
Eerst een algemene opmerking. Zelden heeft men de mensenrechten en de democratie zo verheerlijkt als nu, maar als het erop aan komt blijft het vaak bij grote woorden, zonder noemenswaardige betekenis. In feite zijn het barre tijden voor de mensenrechten. Persoonlijk zie ik twee grote uitdagingen. De opkomst van extreem-rechts en andere intolerante stromingen en voorts het veiligheidsbeleid. Om met dit laatste te beginnen: Een onstuitbare behoefte de veiligheid tot elke prijs te verzekeren, gaat niet altijd samen met weloverwogen democratische keuzes. Dit bleek met de overhaaste invoering, zonder ernstige democratische inspraak van het Schengen-verdrag in de jaren ’90. Schengen compenseerde de opheffing van  binnengrenzen op met een modern bewakingssysteem. Om ongewenste vreemdelingen uit Europa te weren en de misdaad te bestrijden bracht Schengen een revolutionair element in de politiesamenwerking : het Schengen Informatiesysteem (SIS), dat momenteel informatie bevat over meerdere miljoenen gestolen voertuigen, wapens en identiteitskaarten en ook gegevens opslaat over circa 1.3 miljoen personen, onder wie ongewenste vreemdelingen en mensen die dienen te worden gecontroleerd onder meer met het oog op het beletten van strafbare feiten. Schengen was een belangrijke proeftuin en leidde tot nauwere politiesamenwerking, tot inperking van het asiel- en visarecht  en tot een versterkte bewaking van de buitengrenzen. Sindsdien Schengen krijgt de politie een steeds grotere rol in de maatschappij. Die ontwikkeling voltrekt zich snel en meestal buiten het gezichtsveld van het grootste deel van de bevolking, aangewakkerd door de mondialisering van de economie,  de introductie van nieuwe technologie (databanken met vingerafdrukken en biometrie bijvoorbeeld) en de internationalisering van de georganiseerde misdaad. 

Zonder de nieuwe vijand bij uitstek, het terrorisme, te vergeten! 
Inderdaad. Na 11 september is de stemming dat een inkrimping van de burgerlijke vrijheden onvermijdelijk is. Vooral Europol grijpt de kans om haar macht te vergroten. Het kreeg na 11 september een speciale terrorisme-eenheid die moet bijdragen tot een vlottere uitwisseling van informatie  tussen de lidstaten. Europol heeft ook afspraken gemaakt met de VS over uitwisseling van persoonsgegevens. Andere maatregelen zijn het Europees aanhoudingsbevel, de terrorismewet, een uitleveringsverdrag tussen de EU en de VS en de verdere uitbouw van Eurojust en Eurodac (een databank met 246.902 vingerafdrukken van asielzoekers). Europol kan sinds kort ook gemeenschappelijke onderzoeksteams opzetten en is momenteel bevoegd voor bijna alle vormen van zware criminaliteit. Europol lijkt wel een molen die automatisch doormaalt. In de praktijk worden telkens nieuwe stappen gezet  op weg naar een soort Europese FBI zodat de zaak uiteindelijk moeilijk valt terug te draaien. Het is de politiek van de voldongen feiten. Het Europees parlement en de nationale parlementen hebben nauwelijks invloed op dit proces. 


Is het dan niet logisch dat men internationaal iets onderneemt tegen de criminaliteit en het terrorisme ?
Ik wil het probleem van de georganiseerde misdaad helemaal niet bagatelliseren. Internationale samenwerking van politie en justitie is tot op zekere hoogte onvermijdelijk want  drugs, mensen- en wapenhandel, terrorisme enzovoorts zijn internationale verschijnselen en de georganiseerde misdaad tracht bepaalde economische sectoren en zelfs de politiek binnen te dringen. De landen van Europa zullen in de loop van de komende jaren en decennia in strafrechtelijk opzicht dan ook steeds meer naar elkaar toe groeien, wat niet automatisch het einde van onze democratie hoeft te betekenen, voorzover althans de normale democratische spelregels worden geëerbiedigd. En precies daar knelt het schoentje. In feite is op Europees niveau het zorgvuldige systeem van machtenscheiding volkomen ondermijnd. De uitvoerende macht en de politie hebben in zeer korte tijd heel veel bevoegdheden naar zich toe getrokken. Dat kan vroeg of laat tot misbruiken leiden. De Europese bewindslieden beseffen kennelijk niet dat alleen een optimale democratische controle voldoende legitimatie voor het handelen van de politie creëert. Bijna overal in Europa is criminaliteit een politiek aantrekkelijk onderwerp: het thema stelt politici in staat zich krachtdadig te manifesteren. Vandaar dat steeds meer kaderbesluiten worden gestemd door de Raad die bestaat uit hetzij de ministers van binnenlandse zaken, hetzij de ministers van justitie uit de verschillende lidstaten. In tegenstelling tot overeenkomsten en verdragen moeten ze niet worden bekrachtigd door de nationale parlementen. 

Het fameuze democratisch deficit...
Juist. Er zijn zogenaamde gemeenschappelijke controleorganen voor Europol en Schengen, maar de controle is volstrekt ontoereikend  Het Gemeenschappelijk Controle Orgaan (GCO) voor Europol  publiceerde pas vorig jaar in oktober zijn eerste activiteitenverslag. Het CGO moet waken over de bescherming van de privacy en over de rechtmatigheid van de werkwijze van Europol. Het  gevaar is niet denkbeeldig dat op termijn de schotten tussen de verschillende databanken verdwijnen, en dat er een ongecontroleerd circuit van informatie zou ontstaan met betrekking tot ordehandhaving, terrorisme en criminele activiteiten. Het is in dat verband verontrustend dat er wordt getimmerd aan een Europees systeem tot uitwisseling van informatie over visa. Dit systeem moet naar verluidt bijdragen tot de binnenlandse veiligheid en de bestrijding van terrorisme.
 
Hier zit je op uitgesproken politiek terrein. Men zou de Liga kunnen verwijten niet meer de neutrale organisatie te zijn, die ze vroeger was.
De Liga heeft altijd de rol van kritische waakhond vertolkt. Ook vroeger publiceerden we geregeld kritische rapporten, over bijvoorbeeld de politieke fichering door de rijkswacht. Naast ons bestaan er voldoende instellingen en deskundigen die hun wetenschappelijke kennis ten dienste stellen van regering en politie. 
Zoals gezegd wordt er steeds meer gebruik gemaakt van Europese kaderbesluiten die niet door de lidstaten geratificeerd dienen te worden. Ze moeten enkel worden geïmplementeerd in het nationaal recht. Daardoor kunnen de nationale parlementen enkel nog doeltreffend tussenkomen in de voorbereidende fase. Het Belgische parlement stelt zich echter te passief en te reactief op. Haar controlerende functie is daardoor fors gedevalueerd. Door deze evolutie is er een grotere rol weggelegd voor de Liga’s en de NGO’s. Ze moeten zich ontwikkelen tot competente en proactieve bewakers van de burgerrechten en van het Europees veiligheidsbeleid.


Moet de Liga ook niet begaan zijn met bijvoorbeeld de overbevolking in de gevangenissen, de behandeling van de asielzoekers, het bronnengeheim van journalisten… ?  
Onze inspanningen om het lot van de gedetineerden en geïnterneerden te verbeteren krijgen meestal geen ruime aandacht. Onze gevangenissen zijn vooral grote opsluitfabrieken. Wij krijgen wel medewerking van allerande ervaringsdeskundigen, maar  het inhoudelijk debat – wat is het beste voor deze vergeten groepen – interesseert de media maar matig. Vorig jaar hebben we de prijs van de Liga toegekend aan een cipier, omdat wij de rol van de gevangenisbewakers willen opwaarderen. Een cipier is meer dan een sleutelbewaarder. Hij heeft een belangrijke rol te spelen in de reïntegratie van de gevangene in de samenleving. Enkele jaren geleden hebben we ook professor Dupont bekroond. Hij werkt allang aan de basiswet Gevangeniswezen die de rechtspositie van gedetineerden moet verbeteren. Het voorbije jaar liep in Vlaanderen de campagne “Gevangen in armoede”. Samen met Welzijnszorg bracht de Liga in heel wat verenigingen en scholen de discussie op gang rond de kansen voor ex-gedetineerden. De Liga steunt ook het Netwerk Samenleving en Detentie dat ijvert voor een betere rechtspositie van de gedetineerden en een humanisering van de gevangenisstraf. Het is echter moeilijk in het Dutroux-tijdperk om grote weerklank  te vinden voor dergelijke initiatieven. 

De uitspraak van het Blokproces lokte veel controverse uit. Eminente, zij het conservatieve juristen zoals Storme of Boeckaert vonden het een aanslag op het recht van vrije meningsuiting. Jullie vinden dat duidelijk niet. Is hierover binnen de Liga een discussie gevoerd?
Binnen de Liga is er discussie geweest over de opportuniteit van de rechtsgang. Natuurlijk moet racisme en discriminatie niet alleen met juridische middelen worden bestreden. Maar professor Storme verdedigt een absoluut recht op vrije meningsuiting terwijl de internationale gemeenschap, na het drama van de Tweede Wereldoorlog bewust grenzen aan die vrijheid heeft gesteld. Er mag geen misverstand over bestaan: ook voor de Liga hoort de vrije meningsuiting tot het hart van onze rechtsorde. De rechtspraak van het Hof van Straatsburg maakt al sinds de jaren ’70 duidelijk dat de vrijheid van meningsuiting ook geldt voor kwetsende, choquerende of verontrustende uitspraken. Het heeft immers geen zin uitspraken te beschermen waaraan niemand zich stoort. Maar grondrechten als de vrijheid van meningsuiting worden uitgeoefend in een demokratisch stelsel en dat heeft, zoals ik al zei, grenzen gesteld. Het behoort tot de wettelijke taak van de Liga deze te bewakenBelgië heeft zich gebonden aan het verdrag tot uitbanning van alle rassendiscriminatie dat dateert van 1966 en aan het BUPO-verdrag. De anti-racismewet van 1981 is hiervan een uitvloeisel. Het parlement, op Karel Dillen, toen de enige Blokverkozene, en Hendrickx van UDRT na,  heeft de antiracismewet unaniem goedgekeurd. Iedereen realiseerde zich toen heel goed dat die wet een beperking van de vrijheid van meningsuiting inhield. Hoe kan Storme dan volhouden dat de Liga zich ondemokratisch gedraagt ? We hebben enkel een beroep gedaan op internationale verdragen en op een haast unaniem aangenomen anti-racismewet. Sindsdien is racisme is niet langer zomaar een mening. Racisme moet bestreden worden want het viseert altijd kwetsbare groepen. Als je gediscrimineerd wordt omdat je zwart bent, kun je aan je etnische afkomst of je huidskleur niets veranderen. Je kunt niet zomaar je huid afstropen als de kleur ervan anderen stoort. 

En nu hebben jullie het Blok een proces aangedaan. 
De Liga  is niet over één nacht ijs gegaan. Onze eerste actie dateert van 1994, twee jaar nadat het Blok haar eerste zeventigpunten-programma had goedgekeurd. In november 1992 namen alle demokratische partijen een resolutie aan waarin ze dit programma een flagrante inbreuk op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) noemden. De Blokker Van Hauthem maakte zich daar vrolijk over. Hij zei toen triomfantelijk:’ Ofschoon ieder weldenkend mens belooft om klacht in te dienen zijn de klachten momenteel erg schaars. Blijkbaar gunt men Dewinter geen overwinning voor de rechtbank’. De Liga heeft dus in 1994, geïnspireerd door bezorgde juristen en niet om Van Hauthem te plezieren, twee Blokkopstukken voor de Correctionele Rechtbank gedaagd, maar die verklaarde zich tenslotte onbevoegd omdat het assisenhof bevoegd is voor persmisdrijven. In 1999 werden de persmisdrijven gecorrectionaliseerd en begonnen we met het Centrum voor Gelijke Kansen een nieuwe procedure, ditmaal tegen drie VZW’s van het Blok. Het is immers niet eerlijk dat een herbergier die een gekleurde klant de toegang ontzegt wel vervolgd en veroordeeld wordt terwijl VZW’s die stelselmatig aanzetten tot discriminatie en haat vrijuit zouden gaan. In Wallonië en in de ons omringende landen had de justitie trouwens al eerder vooraanstaande leiders van extreem-rechts veroordeeld. In werkelijkheid heeft het Vlaams Blok de veroordeling door het Gentse Hof van Beroep alleen aan zichzelf te wijten. Geen enkele partij in West-Europa heeft ooit een 70-puntenplan uitgedokterd en onomwonden tien jaar lang racistische campagnes opgezet om een terugkeer van de overweldigende meerderheid van de niet-Europese bevolking af te dwingen. Een dergelijk terugkeerbeleid is honderd procent strijdig met verschillende artikelen van het EVRM. .

Bestaat er geen gevaar dat men de antiracismewet te pas en te onpas gaat gebruiken?Kijk naar de klacht tegen kardinaal Joos of de reactie op Mieke Van Hecke toen ze haar voorbehoud ventileerde ten aanzien van homo's in het katholiek onderwijs.  Moeten zulke uitspraken niet veeleer  bestreden worden in het openbaar debat?
De uitlatingen van een oude conservatieve kardinaal zijn niet per definitie een immens gevaar voor de democratie, hoe betreurenswaardig of verfoeilijk de discriminerende uitspraken ook zijn. Niet elke discriminerende uitspraak van één of ander folkloristisch individu verandert de loop van de wereldgeschiedenis. Ik ben geen voorstander van een inflatie van rechtszaken in dit verband. Anders krijg je namelijk. het befaamde effect van de man die honderd keer zonder aanleiding roept: ‘Help, ze komen me vermoorden!’ Als de 110de keer werkelijk een moordenaar opduikt,  zegt iedereen vermoeid: ‘laat maar, die gek roept weer wat’.
Voor Joos geldt allicht dat meningen met meningen kunnen worden bestreden.

Geldt dat dan ook niet voor het Blok?
De leiding van het Blok heeft tien jaar lang onverdroten het 70-puntenprogramma verspreid. Met mandatarissen van het Blok wil ik bijgevolg niet debatteren. Wel met hun leden en kiezers. De discussie met het electoraat van het Blok wordt trouwens veel te weinig gevoerd. Het is zelfs weer bon ton smalend te doen over het klootjesvolk. Het lijkt erop alsof bepaalde groepen van de samenleving bij voorbaat worden opgegeven. Vreemdelingenangst speelt zeker een rol in de overwegingen van menig Blokkiezer. Maar het is in ieder geval onverantwoordelijk geen onderscheid te maken tussen de kiezers en de leiders van het Blok en het eveneens onverantwoord het electoraat van het Blok in zijn geheel af te doen als een stelletje achterlijke nazi’s want we moeten de ambitie koesteren  een deel van de aanhang van het Blok terug te winnen voor de democratie. 

Kan een kordaat debat met Dewinter c.s. over hun ideeën toch niet nuttig zijn? 

Debatteren met Dewinter heeft weinig zin, aangezien het zijn ideeën alleen maar salonfähiger maakt. In het verleden hebben diverse politici en journalisten op een kritische manier met Dewinter gediscussieerd, maar dat heeft hem er niet van weerhouden zijn discrimerende werkzaaamheden en zijn verdediging van het 7O-puntenplan verder te zetten. Ondertussen hoeft Dewinter zich niet erg veel zorgen meer te maken over een kritische aanpak. Na de uitspraak van het Gentse Hof van Beroep mochten de Blok-leiders zich in allerlei debatten behaaglijk in een slachtofferrol wentelen.’Kijk eens, ze moeten ons weer hebben. Zie je wel, in Vlaanderen mag je niet eens de waarheid zeggen.’ Waar zijn geestverwanten in Wallonië zelden of nooit aan debatten mogen deelnemen, figureerde De Winter onlangs in een luchtig tv-portret. Weinigen die dit ongewoon vonden. In plaats van dovemansgesprekken te voeren met Dewinter, kunnen we ons beter concentreren op het terugwinnen van zijn kiezers en op het uitmergelen van de voedingsbodem voor extreem-rechtse ideeën. Met de informatie aan de bevolking is het treurig gesteld.

Er zijn anders wel genoeg campagnes tegen het Blok opgezet.
De antiracistische beweging kampte helaas met een schrijnend gebrek aan middelen, maar dat verklaart niet alles. Er was ook een gebrek aan visie en aan correcte analyse en een onweerstaanbare drang om elkaar de maat te nemen. Men heeft ook te weinig inspanningen gedaan om het antisociale en antidemocratische karakter van het Blok onder de aandacht van het grote publiek te brengen.
 
U bent blij dat racistische persmisdrijven gecorrectionaliseerd zijn. Maar is de assisenrechtspraak niet democratischer? Heeft een uitspraak van een volksjury niet meer gezag dan die van een beroepsmagistraat?
Het assisensysteem is waardevol indien men de elementaire demokratische spelregels naleeft. Sinds Dutroux is er echter het nodige veranderd. Het mediacircus rond Dutroux heeft niet alleen geleid tot een reorganisatie van de politie en justitie maar ook tot een verharding van het strafrechtklimaat. Sinds Dutroux is de bezorgdheid voor veiligheid enorm toegenomen. Ongetwijfeld is de overbelichting door de media één van de oorzaken van de bezorgdheid. Extreem geweld en seksueel misbruik van minderjarigen zijn nu eenmaal dankbaar nieuws. De toegenomen concurrentie tussen de media leidt ertoe dat de geheimhouding van het onderzoek een fabeltje is geworden zodat allerlei pittige en dubieuze verhalen van alle kanten worden uitgemolken en emotie hoger scoort dan juridische nuchterheid. Een evenwichtig oordeel over de toepassing van de racismewet is meer dan wat goedkope emotie. Het gaat om te toepassing van mensenrechtenverdragen en dat veronderstelt toch enige juridische kennis. 

Het Blok heeft dat wel aangegrepen om de objectiviteit van de rechtbank in twijfel te trekken
Het Blok noemde België een ‘bananenrepubliek’ en de rechters ‘marionetten’ van Verhofstad, terwijl de rechters in deze zaak precies hun onafhankelijkheid  ten aanzien van de poltieke wereld hebben gedemonstreerd want de meeste Vlaamse politici stonden eerder afkerig van de procedure tegen de VZW’s. De misplaatste oprispingen van de Blok-leiders wijzen erop dat ze alleen respect hebben voor hun eigen vrijheid van mening. Andersdenkenden worden zonodig onbeschoft bejegend.  Ook hun vroegere uitspraken over kritische journalisten en over Paula D’Hondt getuigen hiervan. Als Dewinter pleit voor vrijheid van meningsuiting, dan komt hij alleen op voor de vrijheid van zijn mening, die van anderen kan hem gestolen worden.  Dat is wel iets heel anders dan streven naar een pluralistische, verdraagzame samenleving. 

U riep mee op tot de samenkomst van 3 juli, die een reactie wou zijn op de verbijsterende verkiezingsuitslag van het Blok. Hoe moet het nu verder?
Dat moeten alle oprechte democraten samen beslissen. Na de verkiezingen hebben velen zich suf gepiekerd over een geëigende manier om het Blok af te blokken. De ideeën fladderden in alle richtingen. In een dergelijke toestand van algehele verwarring is een ondoordachte  actie in verspreide slagorde volkomen onzinnig. Het zou meer weg hebben van kleiduifschieten, namelijk veel schieten in de hoop ooit wel doel te raken. Zolang we blijven reageren op de tast, zolang we de mechanismen van het Bloksucces niet grondig bestuderen, zullen we het Blok niet met succes kunnen bestrijden. 
Extreemrechts is een belangrijk maatschappelijk probleem, maar tot nu toe ontbreekt een veelzijdige en goed onderbouwde wetenschappelijke aanpak. In een samenleving die zich van het ene evenement naar het andere spoedt en waarin individueel belang en scoren hoger worden aangeslagen dan solidariteit, moeten we tot elke prijs vermijden dat extreem-rechts nog langer wordt bestreden op basis van intuïtie, goedkope demagogie of eng partijbelang. Eén van de meest prangende kwesties is het beveiligen van het cordon sanitaire. Het is vooral een gevoel van machteloosheid dat sommigen verleidt tot pleidooien voor het opgeven ervan. Degenen die denken dat ze daarmee het Blok kunnen ‘verbranden’, maken een tragische vergissing. Ze.koesteren dezelfde waanidee als degenen die denken dat men een brand maar moet laten uitslaan om hem ter te kunnen blussen. Dewinter heeft in een interview met De Tijd duidelijk gemaakt dat hij niet in de val zal trappen. Hij benadrukt dat het Vlaams Blok pas zal toehappen als de partij ‘onmisbaar’ is en dat het Blok niet plat op de buik zal gaan liggen zoals Fini in Italië. ‘We willen handelen vanuit een sterke positie’, herhaalt  Dewinter, die elke wijziging aan de top van de partij uitsluit. Hij maakt ook duidelijk dat de verwachte partijwijziging niet meer is dan een facelift, een wijziging van vorm en stijl en niet van inhoud. We moeten dus de fundering leggen voor een doeltreffende aanpak van extreem-rechts en we moeten met visie aan de slag gaan al is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het enige wat we weten is dat nog steeds vele burgers en organisaties bereid zijn mee te werken aan een integer en doeltreffend initiatief. Ik reken ook op de actieve inzet van de grote sociale organisaties en de vakbeweging. We weten ook dat we in het verleden niet alle kansen hebben benut. De bevolking kan beter geïnformeerd worden zeker over het anti-sociale programma, de achilleshiel van het Blok. Dat het Blok op kosten van de gemeenschap racistische propaganda kan blijven verspreiden is onaanvaardbaar. Zulke propaganda hoeft men niet langer te subsidiëren. De wet op de partijfinanciering moet uitgevoerd en toegepast worden. Ik verwacht niet dat we het snel over een actieplan eens worden, maar de tijd dringt want de volgende gemeenteraadsverkiezingen, die nu al historisch te noemen zijn, komen snel dichterbij. Over één zaak, denk ik, kunnen we het wel allemaal eens zijn: de verdediging van burgerlijke vrijheden en democratie is een belangrijk wapen tegen extreemrechts. Als we die in de huidige paniek laten aantasten, doen we eigenlijk wat extreemrechts beoogt.
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