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Motie

Agenda nr. 13/1 Motie aan de respectievelijke voorzitters van het Vlaams 
Parlement, het federale Parlement en het Europees 
parlement betreffende politieke gevangenen in de Europese 
Unie, ingediend door Jan Huijbrechts (Vlaams Belang).

Toelichting
Op de dag van het Catalaans referendum rond onafhankelijkheid (01.10.2017) 
kregen we via de verschillende media hallucinante beelden te zien: op verschillende 
plaatsen in Catalonië werden vreedzame kiezers op bevel van de Spaanse regering 
in elkaar geslagen omdat ze hun stem wilden uitbrengen. Ruim 750 mensen 
raakten bij verschillende incidenten gewond.

Een paar dagen geleden kon de hele wereld zien dat verkozen Catalaanse 
regeringsleden in de gevangenis werden gegooid. Bovendien hangen hen loodzware 
gevangenisstraffen boven het hoofd wegens “rebellie, opruiing en misbruik van 
overheidsgeld”. De politieke strijd in Catalonië werd nochtans tot op heden steeds 
geweldloos gevoerd en gedragen door een democratisch verkozen meerderheid in 
het Catalaanse parlement. Deze politici voerden ook enkel de wil van hun kiezers 
uit.

Men kan hierover van mening verschillen en van oordeel zijn dat de Catalanen te 
ver zijn gegaan. Maar een overheid mag politieke partijen niet verbieden om buiten 
het grondwettelijke kader te denken, anders is een grondwet verworden tot een 
intellectuele gevangenis.

Strikt genomen is dit uiteraard geen kwestie voor de provincie Antwerpen Maar 
aangezien noch de Europese Unie, noch de federale overheid niet of amper 
reageert, moet het protest toch van ergens komen. Wij zijn immers allemaal 
onderdanen van de EU. We dragen allemaal financieel bij tot het in stand houden 
van de Unie via onze belastingen. Wij worden allemaal in het Europees parlement 
vertegenwoordigd. We worden allemaal geacht om de EU mee op te bouwen. Onze 
provincie doet regelmatig beroep op de EU om subsidies te verkrijgen en promoot 
geregeld de Europese instellingen.

De EU gaat er prat op de democratie hoog in het vaandel te voeren. Desalniettemin 
geeft de EU niet thuis wanneer Spanje diezelfde democratie met de voeten treedt. 
Dan beschouwt de EU dat als een “interne kwestie”. Op die manier wordt de 
geloofwaardigheid van de EU helemaal uitgehold, wat de toekomst van diezelfde EU 
ernstig hypothekeert. Het is dan ook in het belang van de EU dat zij zich duidelijk 
distantieert van dit brutaal, autoritair optreden van de Spaanse staat en het 
Spaanse gerecht.



Tekst van de motie
De provincieraad van Antwerpen toont zich bijzonder bezorgd om de escalatie van 
de politieke situatie in Spanje en in Catalonië.

De provincieraad vindt de aanhouding van democratisch gekozen politici en de 
loodzware gevangenisstraffen die hen boven het hoofd hangen, een aanfluiting van 
de Europese politieke basiswaarden. De Antwerpse provincieraad roept dan ook het 
Vlaams Parlement, het federaal parlement en het Europees parlement op om hun 
protest te laten horen en de nodige politieke druk uit te oefenen opdat:

1. de politieke gevangenen (ministers en verschillende voorvechters van de 
Catalaanse onafhankelijkheid) meteen worden vrijgelaten;

2. de EU haar democratische principes in woord en daad zou verdedigen en 
Spanje duidelijk maken dat het hier veel te ver is gegaan.

Bestemmeling
Deze motie wordt overgemaakt aan de respectievelijke voorzitters van het Vlaams 
Parlement, het federale Parlement en het Europees parlement.

Ingediend namens de Vlaams Belang–fractie door Jan Huijbrechts


