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Dienstweigeraar veroordeeld door correctionele rechtbank te Gent

De correctionele rechtbank van Gent heeft vandaag een vrouw die geweigerd had om haar
taak van bijzitter op te nemen in een stembureau voor de Europese verkiezingen van 13 juni
2004 veroordeeld tot een geldboete van 550 €, te verhogen met de gerechtskosten.
De dienstweigeraar had, samen met meer dan 55 anderen, gevolg gegeven aan een oproep van
de Vlaamse Volksbeweging en het Halle-Vilvoorde Komitee om te weigeren mee te werken
aan de verkiezingen van 13 juni 2004, zolang de ongrondwettige kieskring BHV niet gesplitst
is.
De correctionele rechtbank te Gent weigerde de grondwettelijke bezwaren van de beklaagde
in overweging te nemen en oordeelde dat gewetensbezwaren geen wettige reden vormden.
Over de ongrondwettigheid van de kieswet, zoals die werd vastgesteld door het Arbitragehof,
repte het vonnis niet. Nochtans beriep de dienstweigeraar zich ook op een eerder arrest van
het Hof van Beroep te Gent, waarbij een dienstweigeraar bij de verkiezingen van 2003, wel
werd vrijgesproken. Tegen het vonnis van vandaag zal beroep aangetekend worden.
Op 7 maart jl. nog werd een andere dienstweigeraar bij de verkiezingen van 13 juni 2004 wel
vrijgesproken door de correctionele rechtbank te Hasselt. Het parket ging evenwel met grote
haast in beroep tegen de uitspraak. Deze zaak komt reeds voor op 15 april a.s. voor het Hof
van Beroep te Antwerpen.
De Vlaamse Volksbeweging en het Halle-Vilvoorde Komitee drukken er hun verwondering
over uit dat de parketten wel tijd – en zelfs grote haast - hebben om burgers die de grondwet
naleven te vervolgen, terwijl de rechtbanken nochtans beweren dat ze overbelast zijn. Zouden
er twee maten en twee gewichten gehanteerd worden ?
De VVB en het Halle-Vilvoorde Komitee roepen de Vlaamse partijen andermaal op woord te
houden en de kieskring te splitsen zonder enige prijs.
Op die manier zal het niet meer nodig zijn gewone burgers - volkomen ten onrechte - voor een
rechtbank te brengen en te bestraffen voor een actie die uitsluitend tot doel heeft de
omschrijving van de kieskringen en gerechtelijke arrondissementen in overeenstemming te
brengen met de grondwettelijke indeling van het land.
Wordt zeker vervolgd …
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Meer info over de dienstweigeringsactie : www.haviko.org en www.vvb.org

