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Meer EU = meer multikul en minder Vlaanderen 
 
Geachte dames en heren, 
 
Vooreerst wil ik jullie hartelijk danken dat u zo talrijk bent afgezakt naar het Vlaams Parlement. Voor zij die 
met de wagen zijn gekomen, ik hoop dat u niet al te veel hinder hebt mogen ondervinden van de zoveelste 
Europese top die op dit moment plaatsvindt, en waarvoor steeds hele wijken moeten worden afgesloten. 
Brussel lijkt steeds meer op een belegerde stad omgeven door kilometers EU-kantoren, met aan de gevels 
grote banieren met de officiële EU-agenda. Het lijkt bij wijlen de DDR wel. 
 
Dames en heren, 
 
Het is hoog tijd dat het leugenachtige beeld dat de mainstream media en de traditionele politici van de 
Europese Unie schetsen, wordt doorprikt. Ik denk dat we hier vandaag, met onze veelbekeken en 
succesvolle videoclip, de opening van Vlaams Belang-Europarlementslid Philip Claeys, de lezing van de 
Nederlandse euroscepticus Thierry Baudet en het internationaal getinte discussiepanel, goed op weg zijn om 
een alternatief, een helder en vooral een pro-Europa of pro-Europees verhaal te laten horen. 
 
Het beeld dat de mainstream media en de traditionele politici van de EU en de euro ophangen, staat immers 
in schril contrast met de werkelijkheid. In de Vlaamse gelijkgeschakelde media is fundamentele kritiek op de 
Europese Unie zeer zeldzaam. Het zijn altijd dezelfde eurofiele establishmentfiguren die in de media hun 
zegje mogen doen over het wel en wee van het megalomane EU-circus: een Guy Verhofstadt, een Karel De 
Gucht, een Ivo Belet, een Kathleen Van Brempt…. Inderdaad, de vertegenwoordigers van de grote drie - 
blauw, oranje en rood - die vandaag samen met een beetje groen en samen met de N-VA, een eurofiel 
monsterverbond vormen. 
 
Slechts heel af en toe klinkt er een ietwat kritischere stem, maar onze eigen eurokritische Philip Claeys komt 
zelden aan bod. Wanneer een journalist zoals Ivan De Vadder of Lieven Van Gils zo’n Karel De Gucht of 
Guy Verhofstadt ondervraagt over de Europese Unie, lijkt het wel alsof er een eerstejaarsstudent 
journalistiek aan het werk is, die op vrijwel kritiekloze wijze te weten wil komen hoe het er aan toe gaat in de 
‘grotemensenwereld’ van de EU-instellingen. Er wordt dan bijvoorbeeld wel gevraagd waarom welke 
stappen er door de EU werden gezet, maar nooit wordt de vraag gesteld of die grote stappen voorwaarts 
wel verzoenbaar zijn met de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat, de soevereiniteit van de 
lidstaten, enzovoort. 
 
De fundamentele vraag, namelijk of de huidige crisis ook niet grotendeels de schuld is van de EU en de 
Europese eenheidsmunt, wordt niet gesteld. Het kader waarbinnen wordt onze media fungeren is dat van 
“méér EU is vanzelfsprekend” oftewel “de Europese vlucht vooruit is de enige mogelijke optie”. Boeken 
die fundamentele kritiek leveren op de Europese eenheidsmunt, de Europese Unie en haar instellingen, 
krijgen amper weerklank in de traditionele media, terwijl geschriften die pro-EU zijn vol lof worden 
onthaald. Met andere woorden, net zoals onze mainstream media de multikul en de diversiteit propageren 
en politiek correct berichten over immigratie en islam, propageren ze ook op slaafse wijze het eurofiele 
verhaal. Dat is het verhaal dat zegt: “Meer EU is goed voor u”, doorgaans misleidend geformuleerd als 
“Meer Europa is goed voor u”. Naast de gekende islamofiele multikulaanbidding van de gevestigde media 
en de traditionele partijen, zijn ze dus ook eurofiel. De aanbidding van de multiculturele samenleving en van 
de EU gaan dan ook hand in hand. 
 
De manier waarop Vlaamse media berichten over Europa staat overigens in schril contrast met de media 
van bijvoorbeeld onze Noorderburen, waar bijvoorbeeld een Guy Verhofstadt door menig journalist “de 
grootste bemoeial van Europa” wordt genoemd, waar iemand als Thierry Baudet een nationale hype is en 
waar in september ‘Europa' kon uitgroeien tot een van de belangrijkste verkiezingsthema’s, ook al waren het 
geen Europese verkiezingen. Als gevolg van de steeds donker wordende eurocrisis kan men de laatste tijd bij 
ons een lichte positieve evolutie opmerken wat fundamentele EU-kritiek betreft, maar al bij al blijft het een 
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zeer mager beestje. Kritiek op de Europese Unie blijft beperkt tot een aflevering van Terzake over de 
exorbitante salarissen en onkostenvergoedingen die in Brussel en Straatsburg worden uitgedeeld, waar dan 
vervolgens vrijwel iedereen, van links tot rechts, kortstondig verontwaardigd over kan zijn. Maar de spil- en 
graaizucht van de Europese Unie, treffend geïllustreerd door het zogenaamde ‘ei van Van Rompuy’, een 
megalomaan EU-paleis in de vorm van een ei dat bijna 300 miljoen euro kost en in 2014 af moet zijn, is niet 
de essentie van het probleem. 
 
Mensen met fundamentele kritiek op de EU en de euro worden niet zelden beschuldigd van 
‘complotdenken’, van ‘eng nationalisme’, van ‘populisme’, van ‘eurofobie’ en van, en nu komt het, het 
hebben van ‘anti-Europese’ sentimenten, terwijl, dat moge ondertussen toch duidelijk zijn, het doorgaans uit 
liefde voor Europa is dat men zich tegen de EU verzet. In mijn boek verwoordt Luc Devoldere dat als 
volgt: “Men kan een euroscepticus zijn, en zich dus tegen de Brusselse moloch verzetten die meer en meer 
beslissingsmacht naar zich toetrekt, en zich toch een Europeaan voelen in hart en nieren.” Einde citaat. Ook 
worden eurocritici en eurosceptici verweten zich ‘te willen terugtrekken achter de dijken’, terwijl dat 
allerminst het geval is. Want er is uiteraard absoluut niets mis met verregaande samenwerking tussen 
Europese landen, maar dat is iets helemaal anders dan de politieke integratie die de EU voorstaat.  
 
We zien met andere woorden dezelfde perverse mechanismen spelen met dezelfde beschuldigingen aan het 
adres van zij die kritisch zijn over of sceptisch staan tegenover de massa-immigratie, de multicultuur en de 
islam: die mensen worden, dat is geweten, gemakshalve ‘xenofoob’, ‘populistisch’, ‘extreemrechts’ of 
‘islamofoob’ genoemd. Hetzelfde lot ondergaan vandaag dus ook zij die kritisch tot sceptisch staan ten 
opzichte van de Europese Unie en de euro. Of ze worden gewoon belachelijk gemaakt, zoals de bekende 
Britse euroscepticus Nigel Farage, die afgelopen week in het Europees Parlement van Guy Verhofstadt te 
horen kreeg dat de “enige geldverspilling in de EU het salaris van Mr. Farage is”.  
 
Je moet het maar durven zeggen. In 2008 becijferde de denktank ‘Open Europe’ dat de Europese Unie 
jaarlijks meer uitgeeft aan marketing dan frisdrankgigant Coca Cola, en dat bovendien die marketing zeer 
eenzijdig is. Jaarlijks gaat het over een bedrag van, hou u vast, 2,4 miljard euro. Uw belastinggeld wordt dus 
gebruikt om propagandaprojecten van de EU uit te voeren die ervoor moeten zorgen dat we allemaal van de 
EU gaan houden. Wie een kijkje gaat nemen op het Youtube-kanaal van de Europese Unie, kan daar 
honderden dure propagandafilmpjes terugvinden. Een van die filmpjes heet ‘Hidden Treasures of Europe’, 
heeft 500 duizend euro gekost, en is een potsierlijke poging om te propageren dat er amper verschil bestaat 
tussen Duitsland en Turkije, Frankrijk en Servië, Zweden en Montenegro, Spanje en Kosovo enzovoort, en 
dat al deze volkeren dus moeiteloos kunnen verworden tot één Europees volk. Een ander filmpje dat ik u 
niet wil onthouden heet ‘Growing together’ en is zo mogelijk nog potsierlijker. De gedachte die het moet 
uitdragen is “the more we are, the stronger we are”; voor een verdere uitbreiding van de EU naar andere 
continenten, voor meer immigratie en voor meer multikul. Grappig genoeg had het filmpje niet echt het 
beoogde effect. Het werd namelijk racistisch en discriminerend bevonden en door de EU van het internet 
verwijderd. 
 
Nu, als gevolg van die EU-propaganda worden vandaag kinderen en studenten op onze scholen en 
universiteiten geïndoctrineerd met de eurofiele leer, de leer dat méér EU de oplossing is voor alles wat er 
vandaag verkeerd loopt. Toen ik eergisteren langs mijn vroegere basisschool reed, stelde ik vast dat de 
ramen bedekt waren met grote Europese vlaggen. Nog een van de vele en dure propagandaprojecten van de 
EU was een schoolagenda, die in een oplage van meer dan 3 miljoen exemplaren werd verspreid. Het doel 
was om kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met het beeld van de Europese eenwording als één 
groot multikulproject dat de massa-immigratie hartelijk verwelkomt. In die schoolagenda’s stonden dan ook 
alle feestdagen van alle wereldreligies vermeld: de islam, het boeddhisme, het hindoeïsme, enzovoort. Eén 
religie ontbrak. U kunt al raden dewelke, namelijk ónze religie, het christendom - en dat zeg ik als atheïst en 
cultureel christen. Het verbaast dan ook niet dat Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, 
van de week nog stelde: “We moeten luisteren naar alle kinderen in de wereld die zeggen dat ze zonder de 
EU geen hoop hebben”. Welke kinderen zouden nu zoiets zeggen? Dat zijn kinderen die in de basisschool 
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worden gehersenspoeld met de nieuwe heilsleer: het EU-nationalisme, waarbij eurocraten een kunstmatige 
EU-staat proberen te creëren met een vlag, een volkslied, een parlement en een president. 
Maar ook volwassenen moeten en zullen van de EU houden: op de Boekenbeurs in Antwerpen heeft de 
Europese Unie een grote propagandastand, goed zichtbaar in Zaal 1. De politiek correcte mantra moet en 
zal de hoofden van de Europeanen, van jong tot oud, worden ingeramd. De pensée unique luidt dan ook: 
méér EU is de oplossing, méér Europese noodfondsen, meer macht, geld en bevoegdheden voor de 
eurocraten in Brussel en Straatsburg. Om dat verhaal aan slecht of verkeerd geïnformeerde journalisten en 
burgers te verkopen, perverteren de apologeten van de Europese Unie voortdurend de waarheid: zonder de 
Unie, zo stellen zij, zou de crisis nog veel erger zijn geweest; zonder de Unie kregen we een crisis zoals in de 
jaren dertig en was Wereldoorlog Drie een feit. Nationalisme, zo roepen zij, betekent alleen maar oorlog, en 
euronationalisme of eurofederalisme is dé enige oplossing. Enfin, u hebt dat riedeltje allicht al zo vaak 
gehoord. 
 
Over geldverspilling door de EU tot slot nog dit: onlangs berekende Philip Claeys dat de EU jaarlijks 
minstens 1 miljard euro aan werkingskosten zou kunnen besparen, door louter komaf te maken met een 
tiental totaal overbodige kosten, zoals die waanzinnige maandelijkse verhuis van het hele EU-circus van 
Brussel naar Straatsburg. 1 miljard euro, dat is een duizelingwekkend bedrag. 
 
Dames en heren, 
 
Ik vertel u een anekdote die tekenend is voor hoe de EU-propagandisten, de eurocraten omgaan met critici 
van de Europese Unie: een Europees Parlementslid van de eurosceptische Britse UKIP (United Kingdom 
Independence Party), Geoffrey Bloom, onderbrak eind 2010 een speech van de Duitse eurosocialist Martin 
Schulz, met de slogan “Ein Volk, ein Reich, ein Führer”. Wanneer de voorzitter aan Bloom vroeg zich te 
verontschuldigen, antwoordde die dat Schulz een ‘undemocratic fascist’ is. Geoffrey Bloom werd na die 
uitspraak verplicht het parlement te verlaten, en zo geschiedde onder luid gejuich. Later verklaarde Bloom 
desgevraagd dat zijn vader “tegen de nazi’s vocht voor vrijheid”, dat hij “als Europees Parlementslid zal 
vechten tegen de vernietiging van de democratie in Europa” en dat “Schulz een Euronationalist én socialist 
is die één euromunt, één EU-staat en één EU-volk wil”. 
 
Geoffrey Bloom zei ook nog: “Deze Euronationalisten zijn een gevaar voor de democratie. Het zijn 
fanatici”. Maar nu kom het. Want wat volgde op Blooms verwijdering uit het Europees Parlement zegt alles 
over de erbarmelijke staat en het ondemocratische karakter van de Europese Unie. PVV-
Europarlementariër Barry Madlener vroeg het woord en wilde de dubbele standaarden die het Europees 
Parlement hanteert aankaarten. Eerder had Martin Schulz zélf PVV-Europarlementariër Daniël van der 
Stoep een fascist genoemd. Toen klonk er luid applaus en werd hij niet uit het Europees Parlement gezet - 
de voorzitter maande Schulz zelfs niet aan zich te verontschuldigen. Bary Madlener kreeg echter zelfs niet 
de kans om zijn betoog af te maken: de voorzitter van het Europees Parlement ontnam hem het woord. 
De conclusie, dames en heren, is de volgende: wanneer een eurosceptische Europarlementariër een 
sociaaldemocratische Europarlementariër ‘fascist’ noemt omdat hij de onzalige combinatie van fanatiek 
Euronationalisme en socialisme vreest, wordt hij onder luid applaus het Europees Parlement 
uitgezet. Wanneer een sociaaldemocratische Europarlementariër een eurosceptische Europarlementariër 
‘fascist’ noemt, wordt er luid geapplaudisseerd en laat men begaan. Het parlementslid dat vervolgens deze 
discrepantie in datzelfde Europees Parlement aan de kaak wil stellen, wordt de mond gesnoerd. 
 
Dames en heren, 
 
Ik had het over de machtige en peperdure propagandamachine van de Europese Unie. Die heeft jammer 
genoeg zijn effect in Vlaanderen niet gemist. Door enerzijds een gebrek aan informatie en anderzijds 
misleidende berichtgeving, is het absoluut niet verwonderlijk dat Vlamingen de Europese Unie verwarren 
met Europa, en andersom. Ze verwarren anti-EU met anti-Europees, terwijl wie pro-Europees of pro-
Europa is, zoals ikzelf en ik denk de meeste mensen, nu juist tegen deze Europese Unie moet zijn. Dat is de 
essentie van het boek van Thierry Baudet, dat is de essentie van mijn boek, dat is de essentie van dit 
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colloquium. Wie zich naast Vlaming ook Europeaan voelt, wie van ons continent houdt, wie dus pro-
Europees is dus voor een sterk en verenigd, maar vrij Europa, moet tegen deze Europese Unie zijn. Want 
ons continent wordt, zoals de ondertitel van mijn boek luidt, ontvoerd door de Europese Unie. 
 
Wat is het verschil tussen ‘Europa’ en de ‘Europese Unie’? Ik verklaar me nader: ‘Europa’ is een prachtig 
continent waarin een onafhankelijk Vlaanderen absoluut een plaats heeft; de ‘Europese Unie’ is daarentegen 
een supranationale instelling die op antidemocratische wijze tot stand is gekomen, antidemocratisch 
functioneert, een ziekelijke bemoeizucht vertoont en steeds meer macht en bevoegdheden naar zich 
toetrekt. Thierry Baudet heeft op overtuigende wijze aangetoond dat de Europese Unie met zijn 
belangrijkste pijler, de euro, niet kàn werken en dat de voortschrijdende Europese integratie een dood spoor 
is. 
 
Ik recapituleer: als een gemeenschappelijke munt zoals de euro wordt ingevoerd, kan die niet functioneren 
zonder een gemeenschappelijk financieel, sociaaleconomisch en politiek beleid. De euro moest en moet dus 
onvermijdelijk leiden tot een politieke unie: een Europese superstaat of een federaal Europa, een 'Verenigde 
Staten van Europa', zoals Guy Verhofstadt het noemt. De euro en de eurocrisis worden met andere 
woorden aangewend om een machtsgreep te plegen op de Europese natiestaten. De uitdrukking “Never 
waste a good crisis”, is hier van toepassing. Dus wil de euro in zijn huidige vorm blijven bestaan, dan moet 
de federalisering, (politieke) integratie of eenmaking van Europa - de Europese machtsgreep dus - zich 
voortzetten. Maar niet alleen moet de vraag worden gesteld of de Europese volkeren dat wel willen, ook is 
het klip en klaar dat zo’n politieke Europese unie - die dus onontbeerlijk is voor het voortbestaan van de 
monetaire Europese unie - onmogelijk kan functioneren door de te grote verschillen tussen de lidstaten. Die 
te grote verschillen zijn immers mee de oorzaak van de huidige eurocrisis. 
 
Het is immers zo dat hoewel de Europese landen een belangrijk aantal waarden en opvattingen delen en 
daarmee fundamenteel verschillen van naties, culturen en volkeren in andere werelddelen, Europa juist sterk 
is kunnen worden mede dankzij zijn interne diversiteit: zijn rijkdom aan culturen, tradities en volkeren. Men 
kan dan ook onvoldoende spreken van één Europese cultuur, niet het minst wegens het ontbreken van één 
gemeenschappelijke taal. Er zijn binnen Europa grote verschillen inzake demografie, geschiedenis, recht, 
politiek, economie, bureaucratie, pensioenstelsels, onderwijs, verhouding allochtonen/autochtonen, 
immigratie, religieuze spanningen, geopolitieke positie, sociale voorzieningen, energieafhankelijkheid, 
enzovoort. Die verschillen zijn historisch gegroeid en een gevolg van lange en complexe verhalen die veel te 
maken hebben met traditie, etniciteit, religie, klimaat, de natuurlijke omgeving, enzovoort.  
Er valt dus niet te ontsnappen aan de conclusie, die luidt: een monetaire Europese Unie, met een 
eenheidsmunt de euro, vereist een politieke Europese unie. Een politieke Europese Unie is echter 
onmogelijk door de grote verschillen tussen de lidstaten. Daaruit volgt dat een monetaire Europese Unie en 
dus de euro gedoemd is om te mislukken. 
 
Dames en heren, 
 
Bij een verregaande Europese eenmaking zal een toekomstige Vlaamse republiek een lege doos zijn. België 
mag dan misschien wel ophouden te bestaan, een onafhankelijk Vlaanderen zal worden gedegradeerd tot 
een provincie in Europa. Dat federaal Europa of die Europese superstaat zal een transferunie zijn naar 
Belgisch model, waarbij welvarende naties, zoals Vlaanderen, financieel opdraaien voor andere landen of 
regio's. Met de recente goedkeuring van het zogenaamde ESM-verdrag, een permanent Europees 
noodfonds waartegen enkel Vlaams Belang zich verzette, is die transferunie eigenlijk al grotendeels een feit. 
Dat ESM of Europees Stabiliteitsmechanisme is immers niet meer of niet minder dan een blanco cheque 
uitgeschreven door de 17 eurozonelanden, die daarmee niet alleen de Zuiderse failliete lidstaten - de 
zogenaamde PIGS-landen - zullen helpen, maar ook rechtstreeks de banken aldaar. Dit nieuwe Europese 
noodfonds zorgt er dus voor dat u en ik nillens willen garant staan voor de schulden in Europese landen. 
En dat terwijl bij ons de armoede almaar toeneemt, de middenklasse verarmt en de sociale zekerheid steeds 
meer onder druk komt te staan.  
 



 6 

De N-VA heeft dit, net zoals vele andere eurofiele beslissingen, goedgekeurd samen met de traditionele 
partijen. Dat brengt mij bij wat Theodore Dalrymple beschreef als “de centrale paradox van het Catalaanse, 
Vlaamse en Schotse nationalisme”. Dalrymple stelt dat hij “anti-Europees nationalisme wel begrijpt, maar 
pro-Europees nationalisme niet”. Tussen haakjes, denk aan wat ik daarstraks zei: met ‘anti- en pro-
Europees’ bedoelt Dalrymple uiteraard ‘anti- en pro-Europese Unie’. Dalrymple vervolgt, ik citeer: “Die 
Catalanen, Schotten en Vlamingen willen nationale soevereiniteit verwerven, net nu die nationale 
soevereiniteit in de Europese Unie van elke inhoud wordt ontdaan. Deze nationalisten willen dus eigenlijk 
een lokale federatie - in ons geval België - die volgens hen niet werkt, waarin hun stem onvoldoende wordt 
gehoord en die hen te weinig vrijheid geeft, ruilen voor een onvergelijkbaar veel grotere federatie - de EU - 
waarin ze waarschijnlijk nog minder zeggenschap en vrijheid zullen hebben.” Einde citaat. 
 
Theodore Dalrymple, de conservatief die wordt beschouwd als de man die De Wever inspireerde, slaat de 
nagel op de kop en legt het fundamentele probleem met de N-VA bloot, namelijk dat de N-VA de facto 
België omruilt voor de EU, een nog veel grotere en ondemocratische transferunie. Zeer recent zette Mark 
Demesmaeker, kersvers Europarlementslid voor de N-VA, deze groteske inconsequentie nog eens in de 
verf toen hij zei dat, en ik citeer: “Europa is België, maar groter. Het kan werken.” Demesmaeker, die als 
Vlaams-nationalist over de Belgische constructie zegt dat het met zijn twee democratieën vastzit in een 
status-quo, gelooft dus dat een Europese politieke Unie met 27 democratieën wél kan werken. Begrijpe wie 
kan. 
 
Dames en heren, 
 
In de videoclip die u daarstraks te zien kreeg, werden drie belangrijke leugens over de Europese Unie en de 
euro weerlegd. De leugen dat de euro ons welvaart brengt, en dat zonder de euro de crisis veel erger zou 
zijn; de leugen dat de Europese Unie voor stabiliteit en vrede zorgt, en dat er zonder de EU chaos en oorlog 
zou zijn en last but not least: de leugen dat de Europese Unie ons veiligheid brengt en respect heeft voor de 
cultuur en identiteit van de Europese volkeren. 
 
Vooraleer ik straks Gerolf Annemans het slotwoord geef, licht ik u graag nog in over wat mijns inziens een 
van de meest nefaste aspecten en gevolgen van de Europese Unie is: immigratie. De massa-immigratie is 
nefast voor onze welvaart en heeft de multiculturele samenleving tot gevolg. De multiculturele samenleving 
heeft op haar beurt als belangrijkste gevolgen onveiligheid, vervreemding en last but not least, de 
islamisering van onze cultuur, zoals het Vlaams Belang altijd heeft gesteld.  
 
Het is dus een eurofiele leugen dat de Europese Unie ons veiligheid brengt en respect heeft voor de cultuur 
en identiteit van de Europese volkeren. De waarheid is dat de EU staat voor méér immigratie, méér islam en 
méér criminaliteit en onveiligheid. Daarvoor is onder andere het Schengenverdrag verantwoordelijk. 
 
Het Schengenverdrag is naast de euro de tweede belangrijke EU-pijler en maakt onder andere vrij verkeer 
van personen mogelijk. België behoort tot de Schengenruimte, wat betekent dat personen van maar liefst 22 
EU-landen en nog vier niet-EU-landen, zijnde IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein, vrij naar 
België kunnen reizen. Het Schengenverdrag, voor het eerst ondertekend in 1985, heeft gezorgd voor twee 
soorten migratiestromen naar ons land: enerzijds de immigratie van burgers uit een lidstaat die tot de 
Schengenzone behoort; anderzijds de immigratie van niet-Europese vreemdelingen. Het Schengenverdrag 
betekent dat wij niet meer zélf kunnen bepalen wie hier binnen komt en wie niet en ondergraaft dus de 
soevereiniteit van ons land. De Schengenruimte betekent simpelweg dat wij geen baas meer zijn over onze 
eigen grenzen. Gecombineerd met Europese buitengrenzen die zo lek zijn als een zeef, is het gevolg van de 
Schengenzone dus een oncontroleerbare stroom van migranten van zowel binnen als buiten de EU. 
Bovendien, als we één ding kunnen leren uit de afgelopen decennia, dan is het dat de omvang van de 
immigratie steeds werd onderschat. Het zegt heel veel dat het Nederlandse CPB zelfs stelt dat er überhaupt 
geen voorspelling meer mogelijk is. 
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De EU mag dan wel zijn mond vol hebben over de zogenaamde zegeningen van de zogenaamde 
‘arbeidsmigratie’, de werkelijke problemen – de schaduwkanten van de migratie – worden in de Europese 
Unie onder het tapijt geveegd. Nederland blokkeerde terecht de toelating van Bulgarije en Roemenië tot 
Schengen omdat die landen de corruptie en georganiseerde criminaliteit onvoldoende aanpakken. Maar bij 
het maken van de spelregels van Schengen zijn corruptie en criminaliteit destijds niet als criterium 
opgenomen. Bulgarije en Roemenië hebben hun grensbewaking technisch op orde, dus laat ze maar toe tot 
Schengen, dat was het devies. Dat de douanier aan de grens corrupt is, deed er blijkbaar niet toe. Het ging 
altijd om dat grote Europese ideaal, niet om wat er in de praktijk, op het veld, misging. Criminologe Dina 
Siegel stelt dat de EU bewust de aard en omvang van Oost-Europese misdaad toedekte in de aanloop naar 
de toetreding van Oost-Europese landen tot de EU. Of hoe de Brusselse en Straatburgse EU-nationalisten 
in hun obsessieve drang naar een megalomane Europese superstaat, de veiligheid van de Europese volkeren 
van hun eigen landen op het spel zetten. 
 
In geschriften van de EU wordt zelfs het begrip 'illegale immigratie' nauwelijks gebruikt. Binnen de EU 
wordt er eufemistisch gesproken over 'niet-reguliere immigratie'. De meeste niet-reguliere immigratie 
ontstaat echter doordat immigranten op legale wijze de Schengenzone binnenkomen, waarna hun visum 
verloopt. Door de open grenzen zijn deze mensen vrij om te reizen binnen de Schengenzone. Dat zorgt 
ervoor dat ze nauwelijks op te pakken en uit te zetten zijn. Het aantal zogenaamde ‘niet-reguliere’ of ‘illegale 
immigranten’ dat kan worden aangehouden met ongeldige visa is dan ook zeer gering: in de hele EU jaarlijks 
zo'n acht- tot tienduizend. Daarnaast gaat het ook om uitgeprocedeerde asielzoekers. Van alle asielzoekers 
over de hele wereld komt maar liefst 45 procent terecht in de EU en het grootste deel van hen wordt in de 
praktijk niet uitgezet. 
 
Zoals u weet, dames en heren, gaat de meeste media-aandacht naar de illegale immigratie aan de randen van 
het Schengengebied, op de Canarische eilanden en Lampedusa en aan de Grieks-Turkse grens. De EU 
probeert dan ook die buitengrenzen te bewaken via Frontex, die alleen beperkte mogelijkheden heeft in het 
Europese land waar ze opereert en een zeer beperkt budget heeft.  
 
En er zijn weinig betrouwbare cijfers over de illegale immigranten. In 2008 werden maar liefst 10,4 miljoen 
Schengenvisa uitgegeven, maar onbekend is hoeveel daarvan hebben geleid tot illegale immigratie. Tussen 
2002 en 2008 is het aantal illegale immigranten zogenaamd met enkele miljoenen teruggelopen, maar dat is 
schijn, want in werkelijkheid is het voornamelijk een administratieve kwestie. In vier landen vond een 
grootschalige regularisatie plaats: Spanje, Italië, Griekenland en natuurlijk België. Niet minder dan vier 
miljoen illegalen werden op die manier legaal. Een andere reden dat illegalen legaal werden is dat belangrijke 
Europese immigratielanden, zoals Polen, in de Schengenzone kwamen. Polen zijn dan ook goed voor een 
zeer groot deel van de immigratie naar België. Doordat het minimumloon daar veel lager is dan in West-
Europa, stijgt het aantal Oost-Europese immigranten dat in onze contreien een uitkering krijgt. Onze 
truckers protesteren steeds vaker tegen goedkope Poolse truckchauffeurs die hier hun werk inpikken.  
 
Volgens het Griekse onderzoeksbureau The Research Institute for European and American Studies 
bevinden zich momenteel zo'n één miljoen illegale immigranten ergens 'in transit' in het Turks-Griekse 
gebied. Ze bevinden zich in de Schengenzone, en kunnen dus zonder controle via Italië Noordwest-Europa 
binnen, wat uiteindelijk ook hun doel is. In de praktijk is dit nog lastig omdat ze dan over zee moeten. Het 
moge duidelijk zijn dat als landen aan de buitengrenzen van de EU, zoals Griekenland en Italië, die grenzen 
niet goed bewaken of uitgeprocedeerde asielzoekers niet uitzetten, immigranten van buiten de EU 
moeiteloos naar België kunnen komen. Om deze niet functionerende 'grenslanden' buiten Schengen te 
plaatsen en dus deels weer grenscontrole in te voeren, is echter een EU-meerderheid nodig. De 
mogelijkheden om het functioneren van Schengen te veranderen zijn zeer beperkt, en het zou dus beter zijn 
om gewoon het Schengenverdrag op te zeggen. Ook dat zal echter heel moeilijk blijken. België moet daarom 
snel gewoon weer de eigen grenscontroles invoeren, en hopelijk zullen de omliggende landen dan snel 
volgen. 
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Dames en heren, 
 
Ik rond af. Het mag duidelijk zijn dat de EU en haar instellingen bewust de diversiteit van Europa om zeep 
helpen door middel van massa-immigratie en door lidstaten in een multiculturele eenheidsworst te dwingen. 
Daar komt bij dat de EU een cultuurrelativistisch beleid voert en bovendien de islam pampert en faciliteert. 
Europese waarden - waar zo hoog mee wordt opgelopen wanneer het bijvoorbeeld over 'extreemrechts' of 
'populisme' gaat - worden op die manier steeds meer op de tocht gezet. De EU, dames en heren, heeft de 
facto een islamo-socialistische agenda. De EU is een project dat uitgaat van de maakbare samenleving, 
waarbij het individu wordt ondergeschikt aan de groep. De individuen en volkeren van de Europese 
lidstaten moeten en zullen zich in de eerste plaats Europeaan voelen, met een Europees volkslied, een 
Europese vlag en een Europese regering met een Europese president. Vladimir Bukovsky, de Russische ex-
communist die ook in mijn boek ‘Europa wankelt’ schreef, merkt op dat de EU er een USSR-plan op 
nahoudt en dat hij daarom de term 'EUSSR' gebruikt. Dit klinkt extreem, maar op het bestuurlijke vlak 
zijn de gelijkenissen niet te ontkennen. Wie Cecilia Malmström, een wereldvreemde Eurocommissaris uit 
Zweden die vandaag in Brussel aan de knoppen draait, bezig hoort over hoe ze Europa demografisch wil 
veranderen, beseft dat de eurocraten een vorm van culturele genocide bedrijven die Europa verandert in 
Eurabië. 
 
Wie een vrij, onafhankelijk, soeverein en Vlaams Vlaanderen wil, kan dus maar beter tegen deze EU zijn. 
 
Sam van Rooy 


