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Uit recent onderzoek blijkt dat tientallen 
rechts-christelijke fundamentalistische 
groepen uit de VS het afgelopen decennium 
zeker 50 miljoen dollar spendeerden aan 
het proberen beïnvloeden van de Europese 
politieke agenda. 

Sommige van deze groepen zijn gelinkt aan 
leden en ex-leden van de Trump-regering. Ze 
financieren een batterij aan ultraconservatieve 
juristen en activisten, evenals projecten ter 
promotie van de ‘traditionele familiewaarden’ 
en campagnes tegen holebi-rechten, seksuele 
opvoeding, abortus, euthanasie, enzovoort. Een 
deel van deze ultraconservatieve groepen heeft 
banden met het ‘World Congress of Families’ 
(WCF), een in de VS opgericht internationaal 
netwerk met als objectief het wereldwijd 
promoten van een strenge interpretatie van de 
conservatieve christelijke waarden. 

Het WCF heeft duidelijk linken met Europese 
extreemrechtse bewegingen. Sinds 1997 
heeft het 9 grote conferenties georganiseerd 
in Europa. Ze werden bijgewoond door 
een groeiende lijst van extreemrechtse 
en rechts-populistische Europese politici, 
waaronder burgemeesters, gouverneurs, 
parlementsleden, ambassadeurs, ministers 
en staatshoofden. In 2017 werd de WCF-
bijeenkomst in Boedapest nog geopend door 
de extreemrechtse Hongaarse premier Viktor 
Orbán en op de recente conferentie in Verona 
(eind 2019) maakte de radicaal rechtse 
Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, 
Matteo Salvini, zijn opwachting. Bijna de helft 

van de ongeveer 100 politici die de afgelopen 
jaren aangekondigd werden als spreker op een 
WCF-conferentie, behoort tot extreemrechtse 
partijen uit 5 landen: Hongarije, Servië, Polen, 
Italië en Spanje. 

Amerikaanse rechts-christelijke organisaties 
hebben hun uitgaven in Europa de afgelopen 
5 jaar aanzienlijk opgevoerd. De electorale 
opmars van extreemrechtse en rechts 
populistische partijen in de recente Europese 
verkiezingen kan daar niet volledig los van 
gezien worden. De concrete activiteiten van 
deze ultraconservatieve groepen bestaan uit 
het naar Brussel sturen van hele teams van 
lobbyisten om EU-functionarissen te proberen 
beïnvloeden; het aanvechten in Europese 
rechtbanken van wetten tegen discriminatie 
en tegen ‘het aanzetten tot haat’; het steunen 
van campagnes tegen LGTB-rechten (lesbisch, 
homo, transgender, biseksueel); en het 
financieren van een netwerk van ‘grassroots’ 
anti-abortus campagnes.

De resultaten van dit onderzoek veroorzaakten 
bezorgdheid bij heel wat Europarlementsleden. 
In een brief geadresseerd aan de voorzitter 
van de Europese Raad, de voorzitter van de 
Europese Commissie en de voorzitter van het 
Europees Parlement, eist een bezorgde groep 
Europarlementsleden uit 14 verschillende 
landen (en over de partijgrenzen heen) dat 
er actie ondernomen wordt om de Europese 
democratie te beschermen – te beginnen 
met een parlementair onderzoek naar het 
fenomeen.
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26 mei was opnieuw een zwarte zondag. 
Tijdens de verkiezingen van 2014 leek 
het Vlaams Belang op sterven na dood, 
gedecimeerd tot 3 zetels. De N-VA had de partij 
op de rechterflank grotendeels opgeslokt. 
Maar de remonte van de extreemrechtse partij 
tijdens de jongste verkiezingen is ongezien. 
Met 18 zetels is ze de derde partij geworden in 
het federaal parlement (na N-VA en PS) 

De N-VA verloor weliswaar ten opzichte van 
2014, maar samen met het Vlaams Belang is het 
rechts nationalisme goed voor bijna de helft van 
de Vlaamse stemmen (58 van de 124 zetels in 
het Vlaams parlement). Het contrast met Brussel 
en Wallonië is groot. Daar is heel links gestemd 
en komt extreemrechts niet aan de bak. Verder 
hebben de klassieke partijen aan beide kanten 
van de taalgrens moeten inleveren. 

Het partijpolitieke landschap werd niet alleen 
in België behoorlijk door elkaar geschud. In de 
Europese verkiezingen eind mei verloren de 2 
grootste fracties van het Europees Parlement 
-de Europese Volkspartij (dat de CD&V, maar ook 
het extreemrechtse Fidesz van de Hongaarse 
premier Orbán omvat) en de Progressieve 
Alliantie van Socialisten en Democraten (waar de 
sp.a in zetelt)- hun gezamenlijke meerderheid. 
Tot nu toe controleerden ze beiden het Europees 
Parlement, maar voortaan zullen ze steun nodig 
hebben van andere fracties om wetgeving te 
kunnen doorduwen. De Groenen/Europese Vrije 
Alliantie en de liberale Renew Europe (voordien 
ALDE, waar de Open-VLD toebehoort) boekten 
een winst van respectievelijk 23 en 37 zetels (en 
komen op 75 en 106 zetels). Ze zijn voortaan de 
‘kingmakers’, die de grote 2 kunnen depanneren. 

En dan is er ook de vooruitgang op Europees 
niveau van populistisch en extreemrechts, 
georganiseerd in 3 fracties. Identiteit en 
Democratie (ID) wordt de 5de grootste fractie 
(73 zetels). Ze omvat partijen als het Italiaanse 
Lega van Matteo Salvini, het Vlaams Belang 
(met 3 zetels, +2), het Franse Rassemblement 
National, het Duitse Alternative für Deutschland 
en de Oostenrijkse FPÖ. De fractie van de 
Europese Conservatieven en Reformisten (ECR) 
waartoe de Spaanse neofascistische partij VOX 
en het nieuwe rechtse Nederlandse Forum voor 
Democratie van Thierry Baudet behoren, telt 
nog altijd 61 zetels. De N-VA heeft er na lang 
zoeken voor gekozen om zich bij de ECR aan 
te sluiten. De 3de rechtse fractie, Europa voor 
Vrijheid en Directe Democratie, zal ontbonden 
worden als de Britten met Nigel Farage en zijn 
Brexitpartij de Europese Unie verlaten. 

De Europese verkiezingen piloteerden 
radicaal rechtse en anti-Europese partijen 
tot de grootste nationale formaties in 
Italië, Frankrijk, Polen, Hongarije en Groot-
Brittannië. Wat deze partijen vooral verenigt 
is hun positie over migratie en de Europese 
identiteit. Ze willen de grenzen zoveel mogelijk 
gesloten houden en de natiestaten opnieuw 
versterken. Maar over veel andere thema’s 
zoals milieubescherming, economie en 
sociaal beleid kunnen ze onderling behoorlijk 
verschillen. Zo stemde de voorloper van ID in 
de afgelopen legislatuur in bijna een derde van 
de gevallen verdeeld (ter vergelijking: bij de 
Groenen was dat maar 5%). De verdeeldheid 
vermindert hun impact. Maar dat maakt de 
ruk naar rechts niet minder verontrustend. 

Europa heeft zich tot nu redelijk onmachtig 
opgesteld rond het thema migratie en heeft 
zich beperkt tot een streng grensbeleid en 
(onsuccesvolle) verdeelsleutels om de mensen 
met migratieachtergrond evenwichtiger 
te verspreiden over de EU-staten. Het is 
afwachten, maar binnen de EU lijkt er 
geen debat te bestaan over het nemen van 
afdoende maatregelen om er voor te zorgen 
dat mensen niet meer hoeven te vluchten en 
dat degenen die recht hebben op asiel langs 
legale wegen binnen geraken. Het Europees 
beleid beperkt zich tot symptoombestrijding. 
Zowel het Europese wapenhandelbeleid als 
het handelsbeleid hebben weinig oog voor 
de menselijke gevolgen ervan buiten Europa 
– gevolgen die migratie drijven.

Ook intern laat het strikte neoliberale 
begrotingsevangelie maar weinig ruimte voor 
een beleid op mensenmaat. Mensen vrezen 
voor hun bestaanszekerheid en rechtse 
populisten wijzen nieuwkomers met de vinger 
als de oorzaak van alle kwaad. Om de EU als 
politiek project te redden, moeten de ogen 
dringend opengaan. De EU is te lang vooral een 
(neoliberaal) economisch project gebleven en 
heeft te weinig oog voor de menselijke noden. 
In plaats van een militair interventiebeleid 
dat een vluchtelingenstroom veroorzaakt, is 
de tijd rijp voor een vredesbeleid, dat werk 
maakt van de menselijke veiligheid (politiek, 
sociaal, economisch, ecologisch en cultureel). 
De huidige tendens tot normalisering van 
extreemrechts (door er bijv. regeringscoalities 
mee te vormen) is verwerpelijk en gevaarlijk 
– de huidige politieke elite moet dringend zijn 
kennis van de Europese geschiedenis eens 
oppoetsen.

DE MIDAAD ‘SOLIDARITEIT’
Honderden Europeanen werden de laatste 5 jaar gearresteerd, onderzocht en 

bedreigd met boetes en opsluiting onder een reeks wetten die solidariteit met 
migranten criminaliseert. Hun aantal is het laatste anderhalf jaar scherp gestegen, 
vooral in Italië en Frankrijk, waar respectievelijk op nationaal en lokaal niveau 
extreemrechtse partijen aan de macht zijn.

In Italië heeft de voorzitter van de extreemrechtse Lega-partij, Matteo Salvini, van 
het viseren van “diegenen die illegale migratie faciliteren” een kenmerk van zijn beleid 
als minister van Binnenlandse Zaken gemaakt. In Frankrijk vertegenwoordigt de leidster 
van het extreemrechtse ‘Rassemblement National’, Marine Le Pen, al jarenlang Nord-
Pas-de-Calais in het parlement. De havenstad Calais is een hotspot voor arrestaties van 
vrijwilligers die migranten helpen. 

De meeste mensen worden geviseerd door politie en justitie voor het voorzien van 
voedsel, onderdak, transport of andere basishulp aan migranten zonder wettelijke 
papieren. Er werden vorig jaar ook minstens 22 mensen gearresteerd of aangeklaagd 
voor het verstoren van deportaties van migranten in Groot-Brittannië, Frankrijk, 
Duitsland, IJsland, Spanje en Zweden. 3 anderen werden vervolgd nadat ze de 
mishandeling van migranten door ordediensten op beeld hadden vastgelegd of er 
zich tegen hadden verzet. Onder de getroffen individuen vinden we onder meer een 
katholieke priester die in 2015 genomineerd werd voor de Nobelprijs voor de Vrede 
omwille van zijn werk voor vluchtelingen, een voetbalspeler, brandweermannen, rurale 
boeren, ex-soldaten, gepensioneerden, een universiteitsprofessor, lokale politici, enz.

ULTRACONSERVATIEF AMERIKA 
BELAAGT EUROPA

VREDE VZW OP DE 
GENTSE FEESTEN

Naar jaarlijkse gewoonte 
staan we met een infostand 
op de Gentse Feesten om er 
onze meest recente acties en 
campagnes voor te stellen. Je 
kan ons vinden vanaf 14 uur in 
de buurt van het Baudelopark 
op 20, 21, 24, 26 en 27 juli. 
Help je graag mee? Laat dan 
iets weten via lieve@vrede.be.

Locatie: Bibliotheekstraat
Aanvang: 14u
Meer info: lieve@vrede.be 
  

JAARLIJKSE HERDENKING 
HIROSHIMA-NAGASAKI

Vredesoverleg Gent 
herdenkt op 4 augustus de 
nucleaire bombardementen 
op de Japanse steden 
Hiroshima en Nagasaki in 
1945. Met als decor de 
historische Gentse binnenstad 
worden, na een concert, 
vredeslampionnen op de Leie 
geplaatst. We herdenken 
niet alleen de slachtoffers 
van de kernaanval en alle 

oorlogen, maar roepen 
ook op om het kernwapen 
eindelijk te verbieden. Stop 
de financiering van deze 
massavernietigingswapens 
en onderteken het VN-
kernwapenverbod!

Locatie: Sint-Niklaaskerk
en Korenlei, Gent
Aanvang: 21u - Gratis 
vredesoverleggent.org
   

INTERNATIONALE DAG 
VAN DE VREDE

21 september is door de VN 
uitgeroepen tot Internationale 
Dag van de Vrede. Laat in de 
week van 21 september de 
vredesvlag wapperen aan 
ramen, deuren en balkonnen. 
De vlaggencampagne 
is gekoppeld aan 2 
eisen: België moet het 
VN-kernwapenverbod 
ondertekenen en de wereld 
moet stoppen met de 
financiering van kernwapens. 
Deel een foto van jouw 
vredesvlag via #vredesvlag!

Vredesvlag kopen: www.
vrede.be/aanbodwebshop
Info: dagvandevrede.be

VREDE VZW OP 
MANIFIESTA

De tiende editie van 
ManiFiesta gaat door op 21 
en 22 september volgens het 
beproefde recept: muziek, 
performance, debatten, 
workshops, enz. Ook Vrede is 
opnieuw van de partij. Werk 
je graag mee aan de infostand 
in ruil voor een gratis 
toegangsticket? Laat dan iets 
weten via lieve@vrede.be.

Locatie: Kapelstraat,
Bredene-Aan-Zee. 
Tickets & programma:
www.manifiesta.be 
Meer info: lieve@vrede.be 

KÄTHE KOLLWITZ 
VREDESLOOP IEPER

Voor de sportievere activist 
is er op 19 oktober de 
jaarlijkse Vredesloop. Wil je 
graag meelopen en je laten 
sponsoren voor Vrede vzw in 
ruil voor het inschrijvingsgeld 
en een T-shirt? Laat dan iets 
weten via lieve@vrede.be.

Meer info: vredesloop.be 

ZA 07.12 70 JAAR VREDE VZW!
www.vrede.be - Gent

FEEST!

Vorig jaar alleen al werden minstens 100 mensen gearresteerd, aangeklaagd of onderzocht (een 
verdubbeling van het aantal gevallen in 2017). De meeste gevallen kwamen voor in 7 landen: Italië, 
Griekenland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken en Spanje. In België werd de 
Brusselse Anouk Van Gestel, toen redactrice van het magazine Marie Claire, aangeklaagd wegens 
het bieden van onderdak, het kleden en voeden van een Soedanese tiener die naar Engeland wilde 
doorreizen. Volgens haar advocaat riskeerde ze 6 jaar gevangenis. Ze werd uiteindelijk vrijgesproken 
en zette haar humanitair werk voor vluchtelingen verder. Begin dit jaar kondigde het parket echter 
aan dat het in beroep gaat. Anouk Van Gestel zal zich -samen met 3 andere vrijwilligers- binnenkort 
opnieuw moeten verantwoorden voor het gerecht voor de misdaad ‘solidariteit’.

De mensenrechtenadvocate Paula Schmid Porras waarschuwt: “Het straffen of criminaliseren 
van mensen die andere mensen helpen, is een schending van alle mensenrechtenconventies sinds 
Wereldoorlog Twee. Het is iets dat niet getolereerd of aanvaard mag worden – punt uit.” 

STAP MEE MET DE REFUGEE WALK
ZONDAG 29.09.2019 - LEUVEN

www.refugeewalk.be


