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OPROEP AAN DE BELGISCHE
REGERING EN HET
KONINGSHUIS OM OFFICIEEL
EN PUBLIEKELIJK HAAR
EXCUSES AAN TE BIEDEN
AAN DE D.R. CONGO

Het Verzoeningscomité België-Congo doet bij deze, ter gelegenheid van de 50-jarige
onafhankelijkheid van de D.R. Congo, een plechtige oproep aan de Belgische regering
en het koningshuis om officieel en publiekelijk haar excuses aan te bieden aan het
Congolese volk voor het onrecht dat geschied is ten tijde van de kolonisatie (18851960) en erna.
Wij zijn ervan overtuigd dat het hoog tijd is om eens de relatie tussen Congo en België
fundamenteel gezond te maken. Een diepgaande verzoening kan niet plaatsvinden
zonder dat er waarheid op tafel komt: de pijnlijke zaken van het verleden moeten ook
benoemd kunnen worden, objectief, onpartijdig en gebalanceerd. De vele goede dingen
die België ongetwijfeld geïnvesteerd heeft in Congo wissen de vele onrechtvaardigheden
niet uit. België heeft het nodig om haar eigen verleden onder ogen te zien en
verantwoordelijkheid op te nemen voor de wandaden die zijn begaan. Beide landen
dragen de last van dit onverwerkte verleden met zich mee en moeten dit in het licht
kunnen brengen om elkaar in de toekomst recht in de ogen te kunnen kijken.
Wij roepen onze politici op om een nationaal bewustwordingsproces op te starten en een
commissie die deze geschiedenis grondig zal onderzoeken met dit oogmerk.
Verschillende andere landen hebben iets gelijkaardigs al gedaan. Op deze manier fouten
toegeven is geen vernedering, maar hergeeft een volk zijn integriteit, zijn waardigheid
en zijn geloofwaardigheid als “beschaafd” land.
Wij geloven in een nieuwe toekomst waarin België en Congo hun moeilijke verleden
achter zich kunnen laten, en als gelijkwaardige partners met elkaar kunnen optrekken,
omdat zij elkaar nog altijd veel te bieden hebben.
Organisatie: Verzoeningscomité Congo-België
Ondersteund door : Evangelische Alliantie Vlaanderen, Vrije Christen Democraten
(VCD)
Online petitie : http://www.ipetitions.com/petition/reconciliation/
Website: www.pray4belgium.be/nl-verzoening
Inlichtingen: Philip Quarles van Ufford, 055/303925; Ignace Demaerel, 02/2452512

PETITIE
Juni 2010
OPROEP AAN DE BELGISCHE REGERING EN HET KONINGSHUIS
OM OFFICIEEL EN PUBLIEKELIJK HAAR EXCUSES AAN TE BIEDEN
AAN DE D.R. CONGO
NAAM

ADRES

HANDTEKENING

Opsturen vóór 1 september 2010 naar: Verzoeningscomité Congo-België, Achille
Detiennestraat 38, 1030 Brussel

