
FRANSE GENERAALS TEGEN PACT VAN MARRAKESH OVER MIGRATIE 

Brief aan de president van de Republiek, op initiatief van generaal Martinez 

Generaal Antoine Martinez vraagt ons deze brief aan de president van de 

republiek te publiceren en hem te vragen af te zien van de ondertekening van 

het Global Pact on Migration, ondertekend door een voormalig minister en een 

twaalftal generaals en admiraals. 

Parijs, 07 december 2018 

Mijnheer de President, 

Op 10 en 11 december staat u op het punt om het “Global Pact over veilige, 

ordelijke en regelmatige migratie” te ondertekenen, dat een echt recht op 

migratie vaststelt. Het kan worden opgelegd aan onze nationale wetgeving door 

middel van reeds bestaande verdragen of het beginsel van gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid dat in dit pact is vastgelegd. 

Het lijkt ons dat Frankrijk alleen nog de soevereiniteit heeft om zelf te bepalen 

hoe de doelstellingen van het pact ten uitvoer worden gelegd. U kunt dit nieuwe 

element van de nationale soevereiniteit niet opgeven zonder een openbaar 

debat, terwijl 80% van de Franse bevolking van mening is dat de immigratie 

moet worden gestopt of drastisch moet worden gereguleerd. Door alleen te 

besluiten dit pact te ondertekenen, voegt u nog een reden voor opstand toe aan 

de woede van een reeds misbruikt volk. U zou zich schuldig maken aan een 

ontkenning van de democratie, of zelfs verraad tegen de natie. 

Bovendien zijn de financiën van ons land failliet en stijgt onze schuld. U kunt dus 

niet het risico nemen van een kostbaar verzoek aan het volk om migranten op te 

nemen zonder eerst aan te tonen dat u niet meer belastingen hoeft te gebruiken 

om aan de doelstellingen van het pact te voldoen. Aan de andere kant moet u in 

staat zijn om de gevolgen van de komst van niet-Europese bevolkingsgroepen op 

het gebied van veiligheid te beteugelen. Tot slot kan men niet ontkennen dat de 

essentie van de politiek is om de veiligheid aan de buitenkant en de harmonie 



aan de binnenkant te waarborgen. Deze eensgezindheid kan echter alleen 

worden bereikt als er een zekere interne samenhang van de samenleving wordt 

gehandhaafd, wat de enige manier is om samen te werken, wat vandaag de dag 

steeds problematischer wordt. 

De Franse staat realiseert zich immers iets te laat dat het onmogelijk is om te 

veel bevolkingsgroepen te integreren, met een totaal andere cultuur, die zich in 

de afgelopen veertig jaar hebben verzameld in gebieden die niet langer 

onderworpen zijn aan de wetten van de Republiek. 

U kunt niet alleen beslissen om onze burgerlijke bouwwerken uit te wissen en 

ons te beroven van ons eigen vaderland. 

Daarom verzoeken wij u de ondertekening van dit pact uit te stellen en het 

Franse volk op te roepen om per referendum over dit document te stemmen. U 

bent verantwoording schuldig aan de Fransen voor uw daden. Uw verkiezing is 

geen blanco cheque. 

Wij steunen het initiatief van generaal MARTINEZ tegen de ondertekening van dit 

pact, dat door de lidstaten van de VN tijdens de Intergouvernementele 

Conferentie van Marrakesh moet worden aangenomen. 
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