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\a passada quãÍta-feira a Holanda estremeceu com

um escànda-to que aUa ainda mais os alicerces do
si.*ema- tendo resulado iá no despedimento de dois

membro's da hi€raÍquia policial do Estado' Um dos

ageoÍes de poUcia destacados para trabalhaÍ como

úrt a *;p" de segurança pessoal 
-do-dgnula{o

ti".rt §-ildr*, presidénte do Partido da Liberdade,
foi acusado de ier entregue a criminosos e, suspeita-
-s€, a teÍrori-stas maffoquinos os dados-referentes
à residrnci4 casa segura e locais normalmente fre-

quenadm porWilders.0 agente é detentor de dupla
áacionatidade (holandesa e marroquina) e era um dos

batedores do corpo de seguranças destacados pelo
Estado para protêger o deputado, tendo sido detido
e libertó no mesmo dia, aguardando o julgamento

em casa.

Não se trata de um caso isolado na família deste agen-

te, ume 1'ez que em 2007 o seu irmão,-ele póprio também

aeenre Cas forças de seguenÇà holandesas, foi suspenso e

dipo:; despedião sob süspeira de ter partilhado.informação
pnrr.srdâ com um gupo d: .rLme organizado. Ao contrário

ào ouà sucede. por eiemplo. con: \{anne Le Pen em França,

os poliucos hoiandeses -n.on="r.,-t. proibidos por lei de

.onttrtrt segurânçâs pnva<io. para :Íalar da sua protecção e

tàm que depender dos semçcs c; is:ado.

Ei"bori o Ministério dos \.3i;::, Esnangeiros tenha
-.'rdo apúblico afirmarque "\\-i;.:. .::.a se encontrou em

- *-:uer perigo", a verdade e Qu. -- ::r -lIDo de segurança
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cancelou todos os seus compromissos e aparições públicas

nos tempos mais próximos,-o que-poderá interferir com a

.r-r*h, eleitoral. caso da âniradã e comício agendados

oara'a cidade de Voiendam, apodada de "cidade dos nazis"

f.ià .*tt *r*squerda holandesa, dados os bons resultados

lleitorais que o Êartido da Liberdade ali obtém.-- 
Éntt.t*to, a comunidade islamo-manoquina iá reagiu da

pior maneira, apodando a detenção do agente manoquino-
lhol*dêr de inyusta e negando a existência de quaisquer gÍupos

de crime organzado manoquinos;alegam que se trata de um

caso de "raõismo", para seu descrédito.

Simultaneamént., o deputado trabalhista Ahmed Mar-

couch. ele próprio muçulmano, defendeu em público que

ài .t.iior.t^ao Partido da Liberdade deviam ser proibidos de

trabalhar na polícia holandesa, sem qualquer pro-teqto P9r
prrt. dot restântes deputados e partidoi do éentrão holandês'' Mlders 'tweetou'-que receia pela sua vida, uma vez que'

dado o estatuto de batedor do afente do seu corpo de segu-

ranca. este se deslocara com ele à casa segura cuia localização

é teàricamente mantida secreta e para onde era levado sempre

que havia alguma âmeaça à sua üãa ou integridade ffsica, algo

que se tomou coniqueiro nos ânos mâls recentes, por vezes

a meio da noite.
Recorde-se que na Holan dajâváios críticos da imigração

islâmica foram ássassinados, caso de Pim Fornrln em2002 e

Theo van Gogh em 2004, pelo que §7ilders terá razões mais

oue credíveiipaÍa temer pela sua vida, mesmo antes de o

Estado ter desiacado polícias muçulmanos e corruptos parâ

tratar da sua segurança. I


