Dirk De Cock

Als je een voorstander bent van Apartheid, durf dat dan ook te zeggen in Zuid-Afrika
woensdag, 5 maart 2008

De voorbije week maakten wij als leden van de onderwijscommissie van het Vlaams Parlement een studiereis doorheen
Zuid-Afrika. Ook twee VB&rsquo;ers maakten deel uit van onze Vlaamse delegatie in het land van Nelson Mandela. In
tegenstelling tot de nieuwe voorzitter van het VB vinden wij de vragen over het standpunt van die partij ten aanzien van
het Apartheidsregime dan ook heel pertinent en actueel. Het antwoord komt wel een beetje te laat. We hadden graag vóór
we met de commissie Onderwijs naar Zuid-Afrika trokken geweten dat het VB nog steeds het Apartheidsregime ronduit
verdedigt.

Geen enkele keer hebben de meegereisde VB&rsquo;ers zich voorstanders van het Apartheidsregime getoond. Niet
tijdens het bezoek aan Robbeneiland waarbij een van hen zich zelfs liet fotograferen in de cel van Nelson Mandela,
samen met de voormalige ANC-gevangene die ons daar rondleidde. Ook niet na de indrukwekkende rondgang in het
Apartheidsmuseum in Johannesburg. Ook niet toen we in Soweto of in de talrijke schooltjes die we bezochten
geconfronteerd werden met de voortdurende gevolgen van de jarenlange segregatie. Hun deelname aan die bezoeken
was nochtans niet verplicht. Integendeel, de voltallige delegatie was zwaar onder de indruk van wat we in Zuid-Afrika
hebben gezien. De VB&rsquo;ers verzekerden ons bovendien dat het VB de steun voor de Apartheid ondertussen had
afgezworen. En iedereen knikte instemmend toen een zwarte politicus, zelf een oud-gevangene, ons voorhield dat je om
een goed politicus te zijn van álle mensen moet houden. Dus roepen wij de collega&rsquo;s van het VB op om bij hun
voorzitter aan te dringen op een partijstandpunt over de Apartheid dat conform is met hun deelname aan onze studiereis.
Monica De Coninck (CD&V, voorzitster Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement)Dirk De Cock (spirit) Anissa
Temsamani (sp.a) Robert Voorhamme (sp.a) Laurence Libert (Open VLD)Stern De Meulenaere (Open VLD)Kris Van
Dijck (NV-A) Kathleen Helsen (CD&V)

http://www.dirkdecock.be

Powered by Joomla!

Gegenereerd: 15 July, 2020, 07:05

