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Geert Wilders, de leider van uiterst rechts in Nederland

“Ik sta terecht omdat ik kritiek heb op hen die ons haten”
Maria Cristina Giongo
Den Haag ( Nederland ). Zijn Partij voor de Vrijheid
is onder zijn leiding uitgegroeid tot de tweede
grootste politieke partij in Nederland na de Christen
Democraten en nu is Geert Wilders de hoofdpersoon
in een nieuwe strijd, nadat door de rechtbank in
Amsterdam de vraag om het proces tegen hem in te
trekken werd verworpen. In dit proces wordt hij
beschuldigd tot het aanzetten van haat en
discriminatie tegen moslims door zijn uitspraken.
Hij geeft ons een exclusief interview voor ‘Il
Giornale’.
De parlementariër Wilders verliet
woedend de zaal……..
“ Ik ben erg verbitterd. Terecht moeten staan
voor het feit dat men zijn eigen ideeën en idealen
uitdraagt kan een mens alleen maar kwetsen in het
diepst van zijn ziel.Ook als het gaat om een formeel
proces”.
Is het een formeel en ook een politiek
proces? Of een proces tegen discriminatie?
“Formeel en politiek. Mijn partij heeft steeds
meer instemming gekregen en heeft bij de Europese
verkiezingen getriomfeerd. Daarom word ik nu niet
alleen in het parlement bestreden met een
democratisch debat maar ook in de rechtszaal. Deze
zaak moet ik winnen en ik geloof dat ik hem zal
winnen door aan te tonen dat men niet iemand de
mond kan snoeren die vecht voor de vrijheid van het
woord. Ik herhaal de woorden die gegrift staan op
het graf van Pim Fortuyn, de Nederlandse anti-islam
politicus, die bruut werd vermoord en begraven in
Italië: Loquendi Libertatem Custodiamus.
Ik heb die vrijheid verloren, 4 jaar geleden, toen ik
dingen begon te zeggen die niet iedereen bevielen”.
Van wie komen de aangiften tegen u?
“Van ongeveer 200 personen, het grootste
gedeelte van Marokkaanse en islamitische
organisaties. Er zijn ook enkele Nederlanders bij,
waaronder twee advocaten”.

Zijn uw ideeën in deze tijd onveranderd
gebleven?
“ Ze zijn helemaal niet veranderd. Ik laat me
geen pleister op mijn mond plakken, vooral niet
omdat er steeds meer mensen in mij geloven, ook in
het buitenland.
Zij beschuldigen u van discriminatie, haat
en agressiviteit tegen een cultuur van een
volk en tegen een religie.
“ Opnieuw dat woord discriminatie. Dit is een
fundamentele fout: ik discrimineer namelijk niemand.
Ik zaai geen haat. Ik strijd tegen diegenen die ons
haten en die ons beschouwen als “vervloekte ketters”
Tegen diegenen die moorden, terroriseren en
tiranniseren. Er zijn gematigde moslims, maar er is
geen gematigde islam”.
Bent u bang voor represailles?
“De vreselijke bedreigingen die ik krijg zijn
reëel. De angst blijft. Maar ik ben er inmiddels aan
gewend om er mee te leven. Het bekritiseren van de
islam is gevaarlijk geworden. In mijn geval is het
zelfs een strafbaar feit ”.

Toont dit proces aan dat Nederland niet
meer zo tolerant is als men denkt?
“In werkelijkheid toont het tolerante
Nederland permissiviteit ten opzichte van hen die
onderdrukking gebruiken om de overhand te krijgen.
En het zwaard om hun religie te verdedigen. Mijn zo
verfoeide documentaire, Fitna, is verboden door

onze regering ( steeds minder christen-democratisch ),
maar ook door Europese europarlementariërs”.
Wat denkt u van de bewogen opkomst van
enige Italianen om u te steunen aan de
vooravond van het proces tegen u ?
“Ik bedank ze zeer. Vooral de vrienden van de
vereniging “Una via per Oriana Fallaci”. Fallaci is een
van mijn helden en dat zal ze altijd blijven”.
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