
    
  
 
  

  

 

 

AANSLAG IN PARIJS OP 7 JANUARI 2015 

MEDEDELING IN DE PLENAIRE VERGADERING VAN DE KAMER VAN 8 JANUARI 2015 

 

 

 

Goede collega's, 

 

Met ontzetting hebben we kennisgenomen van de aanslag die gisterochtend is gepleegd tegen de 

redactie van het weekblad Charlie Hebdo in Parijs. 

 

Die weerzinwekkende terreurdaad heeft het leven gekost aan niet minder dan twaalf mensen: van wie 

8 journalisten, 2 politieagenten, een schoonmaker en een bezoeker. 

 

Zo veel lafheid wekt alleen maar diepe minachting op. Het is altijd een tragedie als iemand het leven 

laat. Woorden schieten dan ook helemaal te kort nu er zoveel levens abrupt werden verwoest. 

 

Het onderzoek is volop aan de gang, de schijnwerpers van de media zijn volop op het drama gericht, 

gezagsdragers houden toespraken. Maar daarnaast zijn we vervuld van rouw en verdriet, en blijven er 

onbegrip en verontwaardiging.   

 

Deze tragedie confronteert ons op brutale wijze met de noodzaak om uiterst waakzaam te blijven als 

het gaat om de waarden die het fundament vormen van een moderne democratie: de vrijheid van 

meningsuiting moet worden gekoesterd, moet worden verdedigd. We kunnen de realiteit niet 

ontkennen. Datgene waarin we met de diepste overtuiging geloven, wordt bedreigd: onze vrijheid.  

 

In reactie op dat blinde geweld, dat de uiting is van een logica die we maar moeilijk kunnen vatten, 

moeten alle mensen van goede wil resoluut de kaart trekken van de dialoog, van het wederzijds 

begrip en samenwerking, om de lijnen uit te zetten voor een wereld met meer broederlijkheid, meer 

solidariteit en menselijkheid. Anders zou alles wat we hier doen, in het hart van de democratie geen 

zin hebben.  

 

Ik heb gisteren al de ambassadeur van Frankrijk onze blijk van oprechte deelneming meegedeeld en 

hem medeleven met de families van de slachtoffers betuigd in naam van onze hele Assemblee. 

 

Ik heb hem ook gevraagd de vertegenwoordigers van het Franse volk te verzekeren van onze steun 

en ons medeleven. 

 

      Siegfried Bracke 


