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PERSBERICHT 
 

De VBFV dient klacht in bij de VN 
 
 

De Haan (België), 28 april 2011 – De Vereniging ter Bevordering van de Francophonie in 
Vlaanderen (VBFV) bevestigt dat haar klacht, wegens schending van de culturele rechten en de 
minderheidsstatus van de Franstaligen in Vlaanderen, de VN in Genève op 21 april bereikt heeft. 
 
De VBFV, die niet aarzelt over een « stille culturele genocide » te spreken, detailleert de motieven van 
haar actie in haar nummer van april 2011 van « Nouvelles de Flandre » en haar website 
(http://www.francophonie.be/ndf). De documenten die in het dossier teruggenomen zijn, kunnen in het 
Frans, Nederlands en Engels geraadpleegd worden. Sommigen ook in het Duits (zie : « Berichten »). 
 
De klacht werd ingediend volgens de 1503-procedure van de VN-Mensenrechtencommissie. 
 
 
Voor meer informatie 
 
Verwijzen we u naar nummer 60 (april 2011) van « Nouvelles de Flandre » en naar onze website 
(http:/www.francophonie.be/ndf). 
 
 
De VBFV in het kort 
 
De Vereniging ter Bevordering van de Francofonie in Vlaanderen (VBFV) streeft geen enkele 
politieke doelstelling na en wil geenszins terugkomen op het taalstatuut van Vlaanderen. 
De vereniging wil enkel dat het Frans, een van onze officiële talen, in Vlaanderen even geaccepteerd 
zou zijn als elke andere taal. 
 
De VBFV realiseert met name deze ontwikkeling van de francofonie met de publicatie op haar website 
van het tijdschrift « Nouvelles de Flandre » (http://www.francophonie.be/ndf). Behalve de 
activiteitenagenda in het Frans vindt men er de adressen van de Franstalige mogelijkheden in 
Vlaanderen, alsook artikelen en informatie over de francofonie in het algemeen. Bovendien verschijnt 
het tijdschrift om de drie maanden in gedrukte vorm. 
 
Iedereen die geïnteresseerd is in de VBFV kan zich als lid aansluiten. De jaarlijkse bijdrage is 15 EUR 
voor België en 30 EUR voor het buitenland. Het bedrag kan overgeschreven worden op rekening 
210-0433429-85 (IBAN : BE89 2100 4334 2985 - BIC : GEBABEBB) van de VBFV. De leden en 
donateurs ontvangen om de drie maanden het magazine « Nouvelles de Flandre ». 


