
Open brief aan Commissaris Olli Rehn 
 
Brussel, 11 april 2008 
 
Mijnheer de Commissaris, 
 
Momenteel bent u samen met Commissievoorzitter Barroso in Turkije. Deze 
kandidaat-lidstaat verkeert momenteel in een politieke crisis, nu een procureur de 
regeringspartij AKP buiten de wet wil laten stellen. Unaniem besliste het Turkse 
hooggerechtshof dat de vraag ontvankelijk is. Meer dan 70 gezagsdragers dreigen hun 
politieke rechten te verliezen, onder wie eerste minister Erdogan en president Gül. 
 
U reageerde zeer fel op deze nieuwe ontwikkelingen in Turkije, door er onder meer 
op te wijzen dat in de Europese Unie politiek bedreven wordt via de stembus en het 
parlementaire debat. In de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees 
Parlement voegde u daar nog aan toe dat u zich niet kan voorstellen dat een legale, 
populaire politieke partij die geen geweld gebruikt of propageert, verboden zou 
worden. 
 
Het spijt mij u te moeten wijzen op het feit dat zoiets al wel degelijk gebeurd is in de 
Europese Unie, meer bepaald in België waar zich de 'hoofdstad van Europa' bevindt. 
 
Op 9 november 2004 werd het Vlaams Blok door het Hof van Cassatie in Brussel 
definitief veroordeeld voor 'racisme'. Het Vlaams Blok - dat voor de 
onafhankelijkheid van Vlaanderen opkwam en niet racistisch was - was op dat 
moment de grootste partij in Vlaanderen en zelfs in België. Strikt genomen werd de 
partij niet verboden, maar de praktische gevolgen kwamen op hetzelfde neer. Door het 
vonnis werd lidmaatschap aan de partij de facto strafbaar gesteld. 
 
Zowel in eerste als in tweede aanleg hadden de rechters geweigerd het Vlaams Blok te 
veroordelen, op basis van de argumenten die u zelf aanhaalt in de Turkse context. 
 
De Belgische antiracismewetgeving definieert racisme niet, en werd doelbewust zo 
vaag gemaakt dat alles en iedereen kan veroordeeld worden. Eén van de elementen in 
het vonnis betrof een artikel over vrouwenbesnijdenissen. De rechtbank betwistte de 
in het artikel aangehaalde feiten niet, doch verklaarde dat het stuk niet bedoeld was 
om moslimvrouwen te helpen maar "om de islam te stigmatiseren". Ongetwijfeld bent 
ook u er zich van bewust dat een dergelijke uitspraak in feite niet gericht is tegen het 
racisme, maar tegen de vrijheid van meningsuiting. 
 
Het is nog nooit gebeurd dat een partij, laat staan een regeringspartij, dreigt verboden 
te worden in een kandidaat-lidstaat. Het is een reden temeer om nog eens goed na te 
denken of een land als Turkije eigenlijk wel thuishoort in de Europese Unie. Maar de 
ontnuchterende realiteit is dat in België al eens een partij verboden werd. U was toen 
overigens al lid van de Europese Commissie. Laat het een waarschuwing zijn voor 
degenen die Europa willen opbouwen volgens het Belgische model. 
 
 
Philip Claeys, 
Europees parlementslid 


