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Europese verkiezingen : dienstweigeringsactie loopt vlot : al meer dan 23
effectieve dienstweigeraars

De oproep van het Halle-vilvoorde Komitee en van de Vlaamse Volksbeweging om te
weigeren als voorzitter of bijzitter te zetelen in een stem- of telbureau naar aanleiding
van de komende Europese verkiezingen kent een stijgende bijval. De
dienstweigeraars steunen hun weigering op gewetensbezwaren en op de
ongrondwettigheid van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Zij weigeren mee te
werken aan de organisatie van ongrondwettige verkiezingen voor de Waalse en
Frans-Brusselse Europese lijsten in Vlaanderen. Daar de kieskring voor het Vlaams
parlement niet ongrondwettig is, geldt de oproep NIET voor de telbureau’s voor het
Vlaams Parlement (’s namiddags).
Reeds nu kan gemeld worden dat de kaap van 23 effectieve dienstweigeraars werd
overschreden. Hieronder bevinden zich ook voorzitters van stem- en telbureau’s.
Dagelijks lopen nog nieuwe aanmeldingen van dienstweigeraars binnen.
Rekening houdend met het feit dat de meeste dienstweigeraars uit de vorige
campagne blijkbaar deze maal gewoon niet werden opgeroepen, en dus niet de
gelegenheid kregen een tweede maal te weigeren, kunnen we stellen dat de actie
zeer vlot loopt. De verkiezingen zijn nog meer dan drie weken verwijderd, en de
stembureau’s worden op de meeste plaatsen pas nu samengesteld. Bij de vorige
verkiezingen werden bij het afsluiten van de actie in totaal 20 dienstweigeringen
genoteerd. Dit aantal zal dus deze keer ruim overschreden worden. Vooral in
Vlaams-Brabant en in Oost-Vlaanderen hebben zich veel dienstweigeraars
aangemeld.
Het succes van de actie is ongetwijfeld mee te danken aan de actualiteit van het
dossier over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de stijgende
ergernis van de Vlamingen over deze ongrondwettige toestand, die ook tot uiting
kwam in de succesvolle betoging van 9 mei te Halle.
Ook de vrijspraak van een dienstweigeraar door het Hof van Beroep te Gent (arrest
van 29 april 2004 inzake Mieke Lecluyse) speelt ongetwijfeld een rol. Raar maar
waar : Mieke Lecluyse werd wel terug opgeroepen voor 13 juni a.s.,
niettegenstaande haar vrijspraak. Het arrest is te raadplegen op de website van het
Halle-Vilvoorde Komitee : www.haviko.org. Potentiële dienstweigeraars vinden er ook
de nodige modeldokumenten. De tweede zaak (Mia Goossens, echtgenote van VVB
voorzitter Guido Moons) wordt behandeld voor het Hof van Beroep te Gent op 1 juni
a.s.

De VVB en het Halle-Vilvoorde Komitee wijzen er uitdrukkelijk op dat alleen de
dienstweigeraars die hun dienstweigering vooraf bij aangetekend schrijven hebben
gemotiveerd en zich bij de organisaties hebben aangemeld op hun steun kunnen
rekenen.
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