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Vlaamse vrienden, 
 
De Belgische staat is hoe langer hoe meer aan het evolueren van een slecht bestuurd 
land naar een autoritaire staat waar de oppositie met allerhande middelen het zwijgen 
wordt opgelegd. We zijn nog niet toe aan de fysieke uitschakeling van opposanten, 
maar de welbegrepen beginselen van de rechtstaat worden in dit land systematisch 
met voeten getreden. 
België is geen democratie meer. 
Het is geen democratie omdat er in dit land muilkorfwetten bestaan waarmee de 
toevallige politieke meerderheid de vrije meningsuiting aan banden legt, net zoals dat 
in landen als Rusland of Iran het geval is. 
Het is geen democratie omdat de media omzeggens zonder uitzondering meedoen aan 
de strijd tegen de oppositiepartij - die oneerlijke behandeling van de oppositiepartij 
behoort zelfs tot de op papier gezette plicht van de openbare omroep. Over heel de 
wereld wordt de gelijke toegang tot de media, en de objectieve behandeling door die 
media, van oppositiepartijen als norm gesteld voor de definiëring van vrije en eerlijke 
verkiezingen. In heel de wereld, maar dus niet in België. 
Het is geen democratie omdat in dit land de stem van een miljoen Vlaamse kiezers 
niet meetelt voor het bepalen van het beleid. 
Het is geen democratie omdat de staat toelaat dat vakbonden de facto monopolies 
hebben op de correcte en tijdige uitbetaling van sociale uitkeringen, maar wel mensen 
discrimineren en uitsluiten omwille van hun politieke overtuiging. 
Het is geen democratie omdat twee jaar geleden de grootste oppositiepartij van het 
land gewoon buiten de wet werd gesteld. 
Het is geen democratie omdat wij ons vandaag opnieuw voor de rechtbank bevinden, 
als waren wij vulgaire criminelen. 
Dit proces is een schande om vele redenen en in de eerste plaats omdat in een 
democratie niet rechtbanken maar wel kiezers oordelen over partijen en 
partijprogramma's, maar daarenboven ook omdat partijpolitieke tegenstanders de 
macht kregen als openbare aanklagers op te treden, en omdat opzettelijk, bewust en 
met voorbedachten rade een procedure werd ineengestoken die ervoor zorgt dat van 
een eerlijk proces geen sprake kan zijn. 
Want dit is geen eerlijk proces, dit is een groteske farce waar rechters met enige 
beroepseer zouden moeten weigeren aan mee te werken. Het is anno 2006 niet 
normaal dat Vlaamse politici zich moeten verantwoorden voor rechters van een 
andere taalrol, waarvan er een aantal manifest Nederlandsonkundig zijn. Het is niet 
normaal dat deze rechters zelf mogen oordelen over de verzoeken tot wraking en dus 
zomaar weigeren rekening te houden met de bewijslast die tegen een meerderheid 
onder hen diverse ernstige politieke en juridische bezwaren inbrengt. Dit is een 
schandaal, dit is wat oud-minister Pholien een "justice de rois nègres" heeft genoemd, 
dit is een moderne en wat humanere versie van de processen van Moskou. 
En de bedoeling van dit alles: het in eerste instantie financieel wurgen van de 
oppositiepartij Vlaams Belang. 
Vlaamse vrienden, 
Wij staan hier niet als bedelaars aan de poort. 
Wij uiten hier vandaag ons protest en onze woede en zeggen met nadruk dat wij niet 
het minste vertrouwen hebben in deze juridische komedie. 



Maar wie denkt dat wij ons als lammeren naar de slachtbank zullen laten leiden heeft 
het verkeerd voor. Met de actie SOS-democratie mobiliseren wij de Vlaamse publieke 
opinie die moet weten wat hier aan de hand is. En vandaag voeren wij actie buiten de 
rechtbank, maar als het moet zullen wij ook actie voeren binnen de rechtbank, want de 
onrechtvaardige rechters mogen gerust voelen dat wij hun gezag niet kunnen en als 
democratische Vlaams-nationalisten ook niet mogen aanvaarden. 
En vergeet het niet: over enkele maanden is de Vlaamse kiezers opnieuw aan het 
woord. Aan ons om ervoor te zorgen dat die kiezer opnieuw stemt voor Vlaamse 
vrijheid, voor democratie, voor vrije meningsuiting, en dus voor het Vlaams Belang. 
  
 


