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INLEIDING VAN DE POLITIEKE SESSIE OP HOOG NIVEAU
door
Z.H. Dhr. Didier REYNDERS,
Vice Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Europese Zaken van het Koninkrijk België

Mag ik u vragen op te staan voor een moment stilte ter herinnering en respect voor de miljoenen
onschuldige slachtoffers van haat, die vermoord zijn enkel en alleen om wie zijn waren.
Bedankt.
Mijnheer de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties,
Mevrouw de Voorzitster van de Commissie van de Afrikaanse Unie,
Mijnheer de Secretaris-generaal van de Raad van Europa,
Excellenties, Beste collega's,
Dames en heren,
Ik dank u voor uw talrijke aanwezigheid in Brussel voor de beste reden die men kan bedenken:
om de mensheid te helpen zich te ontdoen van de plaag die ertoe leidt de “andere” te doden. Wat
heeft de mens ertoe gebracht om sinds het begin der tijd “andere” groepen te vernietigen enkel en
alleen omdat er iets “anders” leek te zijn bij hem of haar? Zijn wij het niet allen eens dat in deze
21ste eeuw, er géén ruimte is voor massamoorden, genocide?
Gisteren en vandaag, hebben academici, juridische experten, vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld en parlementsleden hun ervaring en kennis met het publiek gedeeld
en zij hebben zeer interessante en verdienstelijke voorstellen, die opgenomen zullen worden in
de conclusies van de Conferentie, geformuleerd. Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen
maken om hen allen hartelijk te bedanken.
Onze Staatshoofden en Regeringsleiders herbevestigden in 2005 hun engagement van "actief alle
mensenrechten, de rechtstaat en democratie die onderling verbonden en mekaar wederzijds
versterken te beschermen en te promoveren, en stelden vast dat "de promotie en bescherming
van de rechten van de personen die behoren tot nationale of etnische, godsdienst en taal
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minderheden, politieke en sociale stabiliteit en vrede in de hand werken en de culturele
diversiteit en erfgoed van de maatschappij verrijken".
De concrete uitvoering hiervan zal zeker en vast een belangrijke stap zijn in de preventie van
massamoorden en genocide. In dit kader is een bijzondere rol weggelegd voor de
onderwijsautoriteiten om het bewustzijn van jongeren te wekken voor het fundamenteel belang
van de bescherming van mensenrechten en de waarden van diversiteit, met een speciale aandacht
voor de rechten van de minderheden.
Een van de voornaamste elementen die uit de discussies kan worden afgeleid is dat het in de
eerste plaats de plicht van de nationale Staten is om de fundamentele rechten van alle volkeren te
beschermen en te promoten, inclusief voor de minderheden, ongeacht hun nationaliteit, hun ras
of godsdienst. Staten zouden door de Regionale Internationale Organisaties waarvan zij lid zijn,
en die vandaag vertegenwoordigd zijn door de Voorzitster van de Commissie van de Afrikaanse
Unie en door de Secretaris-generaal van de Raad van Europa en de vertegenwoordigers van de
Europese Unie, gesteund moeten worden.
Een bijzondere aandacht werd gewijd aan de nood om effectieve maatregelen te nemen om het
aanzetten tot geweld op basis van etnische of religieuze haat te voorkomen, inclusief het
aannemen van specifieke wetgeving die het aanzetten tot geweld verbied.
De structurele maatschappelijk programma’s moeten door mechanismes die de informatie over
huidige of toekomstige gevaren van massamoorden controleren versterkt worden. In dit kader is
voorgesteld dat de nationale "focal point" voor genocidepreventie, samen met de "focal point"
voor de Beschermingsverantwoordelijkheid, opgericht zouden worden en de bevoegde nationale
autoriteiten over zulke ontwikkelingen zouden informeren. Deze informatie zou uitgewisseld
moeten worden met de regionale organisatie waarvan de deelnemende Staat lid is en zo een
permanent netwerk creëren dat gericht is op het informeren, overleggen en nemen van
noodzakelijke besluiten voor politieke preventieve acties. Dit zou prioritair op regionaal niveau
gebeuren, in samenwerking met de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de
Veiligheidsraad.
Excellenties,
Beste collega’s,
Het aantal delegaties – 124 in totaal, waaronder 37 op ministerieel niveau – toont het belang aan
van dit onderwerp en van uw engagement om massamoorden eens en vooral aan banden te
leggen.
Ik kijk uit naar de suggesties, voorstellen en oplossingen die u ons gaat voorstellen. Wij, die
momenteel politieke verantwoordelijkheden uitoefen, zijn het aan de herinnering van de
slachtoffers van de massamoorden en genocides en aan de jonge mensen, de toekomstige
generaties, verplicht om concrete, praktische en effectieve maatregelen te nemen om nieuwe
massamoorden en zinloos bloedvergieten tegen te gaan.
Onze belofte “Nooit meer” kan en moet een realiteit worden. Actie is nu!
Dank u.

