ACTIE SYRIE :
Help ons de leugens over Syrie te
ontmaskeren.
Maart 2018
We zijn blij dat hoe langer hoe meer het ware verhaal van de oorlog in Syrië
bekend wordt. Het moet nu nog Minister van Buitenlandse zaken Didier
Reynders bereiken en de mandatarissen die zetelen in de commissie
Buitenlandse Betrekkingen in het Federaal Parlement.
Het thema Syrië komt amper of niet aan bod op de websites van de verschillende
politieke partijen. Ook in het parlementaire debat blijven vele partijen aan de zijlijn
staan. Enkel PVDA durft kleur te bekennen en komt op voor de soevereiniteit van
Syrië.
PVDA veroordeelt Isis en wil alle inkomsten van Isis via olieverkoop afsnijden. Zij
vragen alle samenwerking met landen die banden hebben met terroristische
groeperingen te stoppen, zoals Saoedi-Arabië en Qatar! Ze roepen op tot een actief
vredesbeleid door middel van onderhandelingen tussen Syriërs. Zij erkennen de soevereiniteit van Syrië. Ze
vragen te stoppen met het bombarderen van Syrië, want dat versterkt alleen maar de positie van Is en het trekt
nieuwe rekruten aan (Bron >>).
Groen (Bron >>) en sp.a (Bron >>) doen schuchtere pogingen om het militair geweld te doen stoppen, maar
Groen dreigt ook in de politiek correcte opinie te verzeilen.
N-VA (Bron >>)zegt dat diplomatie de beste uitkomst is, maar in de praktijk is het wel hun Minister van
Defensie die de gevechtsvliegtuigen stuurt naar Syrië.
Open-Vld, Vlaams Belang en CD&V zeggen niets op hun website over hun visie op de oorlog in Syrië. Zwijgen
is goedkeuren.
Vincent van Peteghem van CD&V heeft samen met Georges Dallemagne van CDH en Richard Miller van
de MR een vraag gesteld aan Minister Reynders om het geweld/de barbaarsheid van president Assad
van Syrië te stoppen in de plenaire vergadering van de Kamer op 22 februari 2018 (Bron >>). Zij hebben
duidelijk geen juist beeld over de oorlog en geloven nog de leugens van de media. Geen enkele andere partij
komt tussen om de valse beschuldigingen recht te zetten. Integendeel, sommige mandatarissen zijn
voortdurend aan het praten met hun collega in plaats van het betoog te volgen.
Doordat er weinig kennis van zaken is en weinig oppositie, kan Minister Reynders van Buitenlandse
Zaken zijn leugens blijven verkopen en zijn dodelijke strategie aanhouden. Hij lijkt de grote redder in
nood, terwijl hij alleen maar de situatie erger maakt. Hij gooit olie op het vuur. Zijn internationale contacten
dienen om de oppositie tegen president Assad te organiseren. Hij antwoordde in de Kamer als volgt op de
gestelde vragen ‘We moeten de bewijzen van de oorlogsdaden van het Syrische leger vastleggen, oproepen tot
staakt-het-vuren en humanitaire hulp aanbieden, de veiligheidsraad moet samenkomen in Genève en de macht
moet verdeeld worden onder de verschillende actoren ter plaatse zodat er een duurzame vrede kan ontstaan.’
Hier zien we dat de leugens worden geconsolideerd, de soevereiniteit van Syrië niet wordt gerespecteerd. Het
staakt het vuren wordt gevraagd omdat de zogenoemde ‘gematigde rebellen’ klem zitten in Oost-Ghouta.

Mogen wij u vragen om de Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en/of een mandataris uit
de commissie Buitenlandse Zaken van uw partij waarvoor u stemt hierover aan te schrijven om de ware
versie van de oorlog door te geven. Sommigen van deze mandatarissen gaan ook naar de lokale verkiezingen
en u kan hen hierover interpelleren voordat u uw stem uitbrengt. Laat hen weten dat u niet stemt voor
hem/haar of zijn/haar partij als ze hun standpunt niet herzien over de oorlog in Syrië. Dit is een krachtig
middel, nu we net voor de verkiezingen staan. Als ieder iemand aanschrijft die hij (persoonlijk) kent, kan het de
mandatarissen verplichten om de andere kant van het verhaal eens te
onderzoeken. Schrijf de mandataris(sen) niet eenmalig maar blijf ze informeren
zodat ze een juiste kijk krijgen op de oorlog en vraag hun feedback na een tijdje.
Eenmaal ze het ware verhaal kennen kunnen ze ook effectiever vragen stellen aan
de Minister. Minister Didier Reynders moet aangezet worden om ook met Syrië zelf
in overleg te gaan. Er kan geen vredesovereenkomst gesloten worden zonder in
gesprek te gaan met beide partners van het conflict.
Hartelijk dank bij voorbaat. Het Syrische volk zal u zeer dankbaar zijn.

Leden Commissie Buitenlandse betrekkingen >>
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/comm&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/comm/co
m.cfm?com=9304
Minister Didier Reynders >> contact.reynders@diplobel.fed.be
Samen sterk!

