
Aan de Ambassade van Denemarken 
Ter attentie van de heer Ambassadeur   
 
Brussel, 7 februari 2006  
 
 
Geachte heer Ambassadeur, 
 
Naar aanleiding van de publicatie in de Deense krant Jyllands Posten van enkele cartoons 
waarin de profeet Mohammed werd afgebeeld, wordt momenteel door radicaal islamitische 
organisaties en landen een hetze gevoerd tegen Denemarken en het Deense volk.  De 
vertegenwoordigers van het Vlaams Belang in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, in de 
Senaat, in het Europees Parlement en in het Brusselse en het Vlaamse Parlement willen via dit 
schrijven hun uitdrukkelijke steun en solidariteit betuigen aan uw land en volk.   
 
Het Vlaams Belang kan op geen enkel moment begrip opbrengen voor de chantage - en 
intimidatiepogingen ten aanzien van de Deense regering die gevraagd wordt om zich te 
verontschuldigen voor de publicatie van de betreffende cartoons.  Het Vlaams Belang gaat 
volmondig akkoord met de stelling van de Deense premier Rasmussen die terecht van mening 
is dat de regering van een democratisch land zich niet kan en mag moeien met de vrije pers en 
dus niet namens een krant verontschuldigingen kan aanbieden.   De geweldplegingen en 
brandstichtingen gericht tegen verscheidene Deense ambassades geeft overigens blijk van een 
verregaande vorm van onverdraagzaamheid die niet en nooit getolereerd mag worden.   
 
Het Vlaams Belang drukt de hoop uit dat de Deense regering niet zal bezwijken onder de druk 
van geweldplegingen, intimidatie en chantage.  De vrije meningsuiting vormt de hoeksteen 
van onze westerse democratie.  De persvrijheid maakt integraal en onverbrekelijk deel uit van 
het recht op vrije meningsuiting.  Het beknotten van de vrije meningsuiting zou betekenen dat 
de democratie in Europa op een hellend vlak wordt geplaatst.  Inderdaad, het gaat al lang niet 
meer over de publicatie van enkele cartoons in een Deens dagblad maar over het wezen van 
onze democratie zelf namelijk het recht om als vrij burger vrijuit te kunnen zeggen wat men 
wil en wat men denkt.    
 
Het Vlaams Belang heeft niet geaarzeld om zowel in het Vlaams Parlement als in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement  de respectievelijk regeringen en 
beleidsverantwoordelijken aan te sporen om hun solidariteit uit te spreken met de Deense 
regering en het Deense volk.  
 
Met de meeste hoogachting,  
 
Frank Vanhecke      Filip Dewinter  
Voorzitter Vlaams Belang    Fractievoorzitter Vlaams Parlement 
 
Gerolf Annemans      Joris Van Hauthem  
Fractievoorzitter      Fractievoorzitter Senaat  
Kamer van Volksvertegenwoordigers  
 
Johan Demol  
Fractievoorzitter Brussel Hoofdstedelijke Parlement  


