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Betreft (onderwerp): 
Voorstel van motie i.v.m. de bescherming van onze democratische waarden en vrijheden en de
handhaving van ieders veiligheid 
  
Motivatie:
De vreselijke terreurdaden van moslimextremisten op 7, 8 en 9 januari 2015 hebben niet alleen
Frankrijk, maar de hele wereld geschokt. Het afgelopen jaar hebben we vooral mateloos geweld
gezien in Syrië, Irak en Nigeria maar nu komt dit zinloos geweld akelig dichtbij. De federale en
Vlaams overheden hebben de afgelopen decennia heel wat middelen ingezet om de integratie van
nieuwkomers te bevorderen en op die manier te streven naar een leefbare samenleving. Enerzijds
moet er een gemeenschappelijke taal begrepen worden, anderzijds moet er een onvoorwaardelijke
eensgezindheid bestaan over de fundamenten van onze democratie. Vrije meningsuiting (in de
eerste plaats bedoeld voor andersdenkenden), met inclusief het recht (maar zeker niet de plicht) om
anderen daarbij voor het hoofd te stoten, is daarbij één van de pijlers van ons democratisch bestel.
Daarnaast zijn er ook alle andere normen, waarden en vrijheden van onze rechtsstaat zoals de
scheiding der machten, godsdienstvrijheid, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, de
non-discriminatie van homoseksuelen, sociale rechtvaardigheid, tolerantie, respect en nog vele,
vele andere. De grote meerderheid van onze bevolking is ongetwijfeld bereid om deze waarden te
onderschrijven, maar we mogen ons ook niet te naïef opstellen. Op internet, Facebook en Twitter,
maar ook in scholen, tonen een aantal moslimjongeren begrip voor de aanslagen en worden de
daders zelfs verheerlijkt. Dit maakt pijnlijk duidelijk dat er nog zeer veel werk aan de winkel is om
onze democratische verworvenheden te verdedigen en te promoten. 
  
Concrete motie:
De provincieraad van Oost-Vlaanderen - veroordeelt met klem de gruwelijke aanslagen in Parijs
(op de redactieleden van het satirisch tijdschrift Charlie Hebdo, op de politieagenten en op de
personeelsleden en bezoekers van de joodse supermarkt); - beschouwt deze aanslagen als een
regelrechte aanval op de democratie, het recht op vrije meningsuiting en op de vrije pers in ons
buurland Frankrijk, en daardoor ook in alle andere democratische rechtsstaten; - spreekt haar
medeleven en solidariteit uit met de families, vrienden en bekenden van de slachtoffers en met de
hele Franse bevolking; - veroordeelt met kracht iedere vorm van gewelddadig radicalisme; - vraagt
dat de federale en de Vlaamse overheden alles in het werk stellen om onze democratische waarden
te verdedigen en te promoten, teneinde hier een leefbare toekomst mogelijk te maken voor iedereen
die deze waarden wil onderschrijven; - vraagt dat de federale en Vlaamse overheden de nodige
maatregelen nemen om de veiligheid van alle burgers te waarborgen. 
  


