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7 Julie 2011
PERSVRYSTELLING OOR OPSKRIF VAN BERIG IN BEELD: “NG KERK, BANK PLUNDER SA GLO”
Die Moderatuur van die Algemene Sinode van die NG Kerk maak ten sterkste in die openbaar beswaar
teen bogenoemde opskrif op bladsy 2 van Beeld van 7 Julie 2011. Om die een of ander duistere rede
word die NG Kerk by naam (en nie van die ander instansies in die berig genoem) in die opskrif
uitgesonder sonder dat die berig enige substansie bied vir hierdie blatante, openbare verdagmakery. Die
ander koerante in dieselfde stal hanteer die saak anders: Die Burger se opskrif is “Apartheid se
‘skemerjare’ ondersoek” en Volksblad s’n “S„ plunder jy die staatskas”.
Dit is ook vir ons jammer dat ABSA se hoofregsadviseur om kommentaar genader is maar nie die NG
Kerk nie. Indien die joernalis/ koerant die moeite gedoen het om ons te nader oor ons Suid-Afrika glo
geplunder het, sou ons soos volg reageer het:
(1) Die NG Kerk verneem nou vir die eerste keer dat haar naam in die genoemde verslag van CIEX na
vore kom. Indien die verslag in die hand van die koerant is, sal ons graag die dele waarin na ons verwys
word of ons impliseer word, wou sien om op te reageer. Die wet op die reg op toegang tot inligting wat
ons persoonlik raak, gee ons die reg daartoe. Indien die koerant dit nie aan ons gee nie sal ons die
Openbare Beskermer en CIEX in die verband nader.
(2) Die handvol vere wat in die wind gestrooi word oor die NG Kerk bevat geen feite nie. Gee die feite en
ons reageer volledig. Ons sal ook alles doen om ondersoekende joernaliste by te staan aangesien die
waarheid ook vir ons belangrik is.
(3) Die NG Kerk wil dit baie duidelik stel dat indien die Openbare Beskermer ‘n ondersoek op grond van
die beweerde bewerings wil doen, ons ons volle samewerking sal gee. Meer as dit: as ons die feite of
bewerings ken, sal ons self ook ondersoek doen en optree.
(4) Die NG Kerk is verbind tot hierdie land en haar heling, ook ten opsigte van die regstelling van die
onregte van die verlede. In ons eie geledere is daar nadenke oor en prosesse aan die gang ten opsigte
van wat ons noem “herstellende geregtigheid”.
Ons vertrou Beeld sal ‘n regstelling doen in verband met die opskrif.
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