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Volgens sommigen moet  politie en staatsveiligheid 

makkelijker informatie kunnen inwinnen en preventief 

kunnen optreden. Men wil werk maken van wat men  

'gewapend bestuur' noemt, naar het voorbeeld van de 

Amerikaanse 'Patriot Act'. De ‘Belgische Patriotwet’ zal 

zeker niet tot meer veiligheid, maar meer controle leiden. 

Advocaat Keuleneer toont de onzin van een Patriot act 

goed aan. Er zijn andere wegen om onze veiligheid te 

garanderen, met het behoud van scheiding Staat en 

Justitie! Bij de Patriot act verdwijnt de controle van 

Justitie op de Staat. Dat is een gevaarlijke situatie. Dan krijgt de politie meer macht en kan 

zij zaken uitvoeren zonder controle van justitie, vandaar het gebruik van de naam 

‘politiestaat’. 

"Nieuwe globale orde? Maar het lijkt erop dat de politieke prioriteit er thans in bestaat 

ons strafwetboek en ons wetboek van strafvordering te herschrijven rond het vage en 

multi-interpreteerbare begrip "terrorisme".  Zoals betoogd in een vorig opiniestuk, liggen 

hieraan welbepaalde politieke bedoelingen ten grondslag. Op die wijze kan het conflict 

geglobaliseerd worden onder de term "oorlog tegen het internationale terrorisme", en 

kan een nieuw-globaal recht worden ingeroepen om het commando toe te vertrouwen 

aan een geglobaliseerd, supranationaal veiligheidsapparaat, met uitschakeling van het 

eigen (straf)recht en van de eigen, nationale gerechtelijke èn politieke controle. 

"Antiterrorisme" als glijmiddel voor de nieuwe globale orde? Toch maar liever niet." 

(Bron >>) 

Professor economie Paul De Grauwe heeft een verrassende en ontnuchterende kijk op de 

feiten. Zo stelt hij in zijn ‘mijmeringen’ vast dat er nog altijd meer mensen omkomen in het 

verkeer dan door aanslagen bij ons. Waarom wordt er zoveel aandacht besteed aan 

terreurbestrijding en niet in openbaar vervoer dat het aantal slachtoffers kan doen dalen? 

De verborgen agenda is reeds vernoemd, men wil een nieuw  globaal recht  tegen terreur 

oprichten als glijmiddel voor de nieuwe globale orde. 

 

http://www.knack.be/nieuws/belgie/wat-is-het-echte-doel-van-de-recente-pleidooien-voor-een-patriot-act/article-opinion-739045.html

