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Dringende oproep aan autoriteiten Wit-Rusland
Datum: 21-12-2010
BRUSSEL, 21 december 2010 — Europarlementariër Bas Belder (SGP) schaart zich achter de dringende oproep van
het Europees Parlement aan de Wit-Russische autoriteiten alle gearresteerde oppositieleiders en presidentskandidaten
onmiddellijk vrij te laten alsmede een grondig onderzoek in te stellen naar het excessieve geweld van politie- en
speciale eenheden in de avond van 19 december (verkiezingsdag) tegen vreedzame demonstranten.
In lijn met de gezamenlijke verklaring van het EP verzoekt ook Belder de autoriteiten in Minsk om geëigende
maatregelen te treffen jegens degenen die verantwoordelijkheid dragen voor genoemde schendingen van de
mensenrechten en fundamentele vrijheden.
De getoonde bereidheid van de Europese Instellingen om Wit-Rusland bij te staan hangt af van de politieke wil in Minsk
een consistente democratiserings- en hervormingsagenda door te voeren.
Belder maakt zich buitengewoon bezorgd over de eveneens gearresteerde en mishandelde kandidaat van de WitRussische Christen-Democraten (BCD). Vital Rymasheuski. Telefoontjes blijven tot dusverre onbeantwoord. Intussen
heeft de politie het hoofdkwartier van de BCD bezet en enkele arrestaties verricht. Deze laatste gebeurtenissen
onderstrepen de ernst van de situatie in Wit-Rusland.
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Schendingen mensenrechten voor het voetlicht
Datum: 15-12-2010
Onze inzet voor de naleving van de grondrechten kan niet zonder persoonlijke betrokkenheid. Daartoe spoort het
belangwekkende rapport van collega Andrikiene ook aan. Voor mij is dat specifiek het onderdeel "geloofsvrijheid".
Drie actuele inbreuken op het grondrecht van de geloofsvrijheid wil ik noemen, ter aansporing van Raad en Commissie
om deze en alle andere vervolgde burgers in het diplomatieke verkeer een stem en zo een gezicht te geven.
Drie urgente zaken zijn:
1. Dr. Fan Yafeng: prominent christelijk mensenrechtenadvocaat en voorganger van een huiskerk in Peking, die sinds 1
november 2010 onder huisarrest staat en al wekenlang gebukt gaat onder de chicanes van de Chinese
veiligheidsdienst. Europees actiepunt: opheffing van Fans huisarrest!
2. Asia Bibi: Pakistaanse christin, ter dood veroordeeld op grond van de blasfemiewetgeving in haar land op een hoogst
dubieuze aanklacht. In een persoonlijk gesprek wilde de Pakistaanse minister van buitenlandse zaken niet verdergaan
dan een nauwlettend politieonderzoek in geval van aanklachten op grond van de blasfemiewetgeving... Europees
actiepunt: invrijheidstelling Asia Bibi en afschaffing blasfemiewetgeving in Pakistan!
3. Youcef Nadarkhani: huiskerkleider in Iran, ter dood veroordeeld op grond van "geloofsafval". Europees actiepunt:
invrijheidstelling Youcef Nadarkhani en beëindiging van de permanente staatssurveillance van huiskerken in de
Islamitische Republiek!
Collega´s, Raad en Commissie: Aan huiswerk geen gebrek.
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Iraanse deportaties naar Afghanistan
Datum: 15-12-2010
Integrale tekst bijdrage in debat.
Als rapporteur voor de opstelling van de EU tegenover Iran spitst mijn interesse in de resolutie over Afghanistan zich
toe op de niet te onderschatten rol die de Islamitische Republiek op het Afghaanse strijdtoneel speelt. De resolutie stipt
die belangwekkende Iraanse invloed evenwel slechts zeer summier en weinig realistisch aan.
Intussen blijft de cruciale vraag staan: Hoe beoordeelt de EU de feitelijke invloed van Iran in Afghanistan en welke
politieke consequenties trekt zij daaruit?
Daarom ook leg ik Raad en Commissie drie concrete vragen voor:
1. In hoeverre gaat van de massale deportaties van Afghaanse vluchtelingen door Iran een destabiliserende werking uit
in het westelijke deel van het land (Nimruz/Herat)?
2. Deelt u de officiële Afghaanse observaties dat onder de dekmantel van deze deportaties Iran buitenlandse terroristen
het land tracht binnen te sluizen?
3. Welke hulp verschaft de EU de Afghaanse autoriteiten bij de opvang van massa´s vluchtelingen uit Iran ter
voorkoming dat Teheran dit ernstige humanitaire vraagstuk politiek misbruikt om Kabul afhankelijk te maken?
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Bezoek Iraakse bisschoppen aan het Europees Parlement
Datum: 15-12-2010
STRAATSBURG — "U moet ons helpen, wij hebben vrede en veiligheid nodig in Irak." Dit dringende beroep deden drie
Iraakse bisschoppen op europarlementariër Bas Belder (SGP) gistermiddag tijdens een persoonlijk gesprek in
Straatsburg. "Hoe kunnen wij anders onze kerken, onze christelijke jeugd nog een perspectief bieden in eigen land? De
EU moet de Iraakse autoriteiten bij onderlinge verdragen en bijstand verplichten de eigen minderheden veiligheid en
rechtszekerheid te garanderen." De delegatie bestond uit de bisschoppen Casmoussa (Mosul), Matoka en Warduni
(beiden Bagdad).
Christenen in Irak verkeren onveranderd in een buitengewoon moeilijke situatie, beklemtoonden de bisschoppen. Zij
worden sterk bedreigd. De leden van de delegatie ondervonden dit ook zelf. Zo werd de bisschop van Mosul eenmaal
ontvoerd en ontsnapte de bisschop van Bagdad diverse keren aan aanvallers, terwijl hij in zijn auto onder geweervuur
lag. Zij kwamen er nog relatief goed vanaf, want sinds 2003 zijn acht priesters en één bisschop vermoord en werden 52
kerken met explosieven aangevallen.
En nog altijd blijven Iraakse christenen blootstaan aan fysieke gevaren, informeerden de bisschoppen. Brute invallen en
intimidaties in hun woningen duren voort. Van de daders en hun opdrachtgevers geen spoor. "Daarom dringen wij ook
sterk aan op een onafhankelijk internationaal onderzoek naar alle aanvallen op christenen in Irak. Want met
straffeloosheid is ons land allerminst geholpen", stelde de delegatie.
Vooral de Syrisch-Katholieke bisschop van Bagdad, Matoka, zag de toekomst zeer donker in en drong herhaaldelijk op
directe hulp aan. Daarbij benadrukten alle bisschoppen dat migratie niet het antwoord is, maar dat de Iraakse overheid
alle burgers bestaanszekerheid moet waarborgen. "Wij geloven dat het Gods wil is dat christenen in Irak blijven wonen."
Irak moet een democratie worden met gelijk burgerschap en gelijke rechten voor christenen, aldus de
bisschopsdelegatie. Sinds 2003 gaat de situatie achteruit. Er wordt scheiding gemaakt tussen Arabieren en Koerden,
tussen sjiieten, soennieten, christenen en andere minderheden. In Irak zijn ook verschillende wetten van kracht die
discriminerend zijn voor christenen. Bijvoorbeeld in het onderwijs of bij geloofsovergang. Deze wetgeving moet echt op
de helling!
Onder geen beding moeten de Iraakse christenen en kerken partij kiezen voor Arabieren of Koerden, poneerden de
bisschoppen. Hun voorkeur gaat duidelijk uit naar een machtsevenwicht tussen beide groepen, waarbij de christenen in
de regio rond Mosul een autonoom bestuur krijgen dat nauwe banden onderhoudt met de centrale regering in Bagdad.
Dit politieke project veronderstelt geenszins de oprichting van een uitsluitend christelijke enclave, lichtten de
bisschoppen toe, noch dat alle Iraakse christenen daar hun toevlucht zouden moeten nemen. Het wachten is
vooralsnog op de politieke instemming en medewerking van Arabische en Koerdische zijde.
Bitter gestemd was de bisschopsdelegatie over het bureau van de Hoge Vertegenwoordiger voor Europa´s
buitenlandse beleid, barones Catherine Ashton. Dat had taal noch teken gegeven op het uitdrukkelijke verzoek van EPleden om de Iraakse geestelijke leiders te ontmoeten.
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Dubbele inzet EU tegen antisemitisme
Datum: 09-12-2010
BRUSSEL — Tijdens de 35e Interparlementaire Vergadering van het EP en Israël (Knesset) heeft voorzitter Bas Belder
(SGP) gisteren een dringend beroep gedaan op alle Europese Instellingen om álle uitingen van antisemitisme binnen de
EU en daarbuiten (Midden-Oosten!) actief te bestrijden. Daartoe hebben zij zich trouwens ook reeds verplicht.
De EU mag zich onder geen voorwaarde neerleggen bij de sterke gevoelens van onveiligheid binnen de kleine Joodse
gemeenschappen in haar midden. Een bezoek van de Europees-Israëlische delegatie aan de Grote
Synagoge/Synagoge van Europa gisteravond onderstreepte deze volstrekt onaanvaardbare situatie. De voorzitter van
de synagoge zei Belder op de ruggensteun van het Europees Parlement te rekenen in de strijd tegen het vigerende
antisemitisme. Zo vertelde hij in sommige wijken van Brussel beslist geen keppeltje te dragen. Erger overkwam de
opperrabijn in de Belgische hoofdstad. Hij werd neergeslagen. Desalniettemin wensen zij, noch hun Joodse gemeente
voor antisemitische bedreigingen te wijken door België dan maar te verlaten.
Daarnaast dient de EU krachtig stelling te nemen tegen antisemitisme binnen de Palestijnse Autoriteit. Daartoe is zij als
haar grootste donor ook alleszins geroepen. Bijzonder laakbaar was bijvoorbeeld de suggestieve aanklacht van de
Palestijnse vice-minister voor gevangeniszaken, Ziyad Abu Ein, op 2 december tijdens een televisieinterview als zou
Israël zich niet met de vereiste spoed om het welzijn van Palestijnse gevangenen tijdens de grote bosbrand op de
Karmel hebben bekommerd. In de vuurzee kwamen 40 leden van een Israëlische reddingsbrigade om het leven.
In januari 2011 zal de Israëldelegatie van het EP in Brussel een seminar organiseren over een effectieve Europese
aanpak van het antisemitisme in Europa en het Midden-Oosten. De bedreiging van de Joodse gemeenschappen in
Europa is een reëel gegeven, stelde Belder op grond van de vele signalen die hij de laatste jaren heeft opgevangen. Zie
daarvoor ook de recente publikatie "Het Verval — Joden in een stuurloos Nederland" van Manfred Gerstenfeld.
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EU en VS moeten één lijn trekken tegenover Iran
Datum: 06-12-2010
SAN FRANCISCO - Tijdens de 69e Interparlementaire Zitting van het Europees Parlement en het Amerikaanse
Congres in San Francisco heeft europarlementariër Bas Belder (SGP) zaterdag 4 december algemene bijval gekregen
voor zijn pleidooi van een hecht transatlantisch beleid tegenover de Islamitische Republiek Iran. Zeker nu de
internationale gemeenschap op maandag 6 december opnieuw gaat onderhandelen met Teheran. Iran moet daarbij
absoluut niet de kans krijgen om de EU en de VS tegen elkaar uit te spelen, aldus Belder.
Als rapporteur voor de relaties tussen de EU en Iran onderstreepte Belder de ontevredenheid onder de Iraanse
bevolking over de eigen regering. Zij vloeit voort uit de slechte sociaal-economische situatie in combinatie met het
volledig ontbreken van vrijheid en elementair respect van overheidwege voor de menselijke waardigheid.
Alarmerend is voorts dat de Iraanse Revolutionaire Garde zich almeer ontwikkelt tot een staat in de staat. Daarbij raakt
de Iraanse economie steeds meer in de greep van de Garde. In plaats van een privatisering van de Iraanse economie
kan derhalve veeleer van een militarisering worden gesproken.
Belder citeerde uit een Open Brief aan president Obama van Iraanse studenten (begin november): "Wat hebben wij te
verwachten van een regering die op brute wijze de fundamentele rechten van haar burgers schendt, wanneer zij de
beschikking krijgt over atoomwapens? Wat zal zo'n regime met de wereldbevolking doen?" De uitgelekte documenten
(WikiLeaks) over de grote vrees voor Irans nucleaire ambities bij de Arabische buurlanden bevestigen het al bekende
schrikbeeld in het Midden-Oosten. En dan spreken we nog niet over de gevoelens binnen Israel, een land dat president
Ahmadinejad "van de kaart" wil "vegen".
Inmiddels weigert Teheran al jaren openheid van zaken te geven aan het Internationaal Atoomagentschap in Wenen
over zijn "vreedzame" nucleaire programma. Met als resultaat een serie van steeds straffere internationale sancties. Op
grond daarvan verwachtte Belder een uiterst moeizame hervatting van het internationaal overleg met Iran. Een opinie
die door de Amerikaanse en Europese collega's werd gedeeld. Problematisch is daarbij de ruggensteun die Iran dit
voorjaar van Brazilië en Turkije kreeg. Als klap op de vuurpeil beweerde Iran gisteren nu zelf uranium te winnen. Dat zal
Teheran stijven in zijn onbuigzaamheid, want het land heeft nu het hele uraniumproces in eigen hand.
Het destabiliserende optreden van Iran niet alleen in de regio (Hamas, Hezbolah en Irak), maar ook ver daarbuiten
(militaire samenwerking met Venezuela/Cuba!) geeft de urgentie van een diplomatieke doorbraak in het Iraanse
nucleaire dossier aan. Blijft die uit, dan zullen de consequenties wereldwijd zeer ernstig zijn, betoogde Belder.
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Mensenrechtensituatie China zorgwekkend
Datum: 06-12-2010
De meeste aandacht tijdens de vergadering ging uit naar Tibet (n.a.v. de meest recente EP-resolutie) en
Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo
Plaatsvervangend voorzitter Jeggle noemde het statement van Hoge Vertegenwoordiger Ashton inzake een oproep tot
vrijlating van Liu Xiaobo om in de gelegenheid te zijn de Nobelprijsceremonie bij te wonen. Ze wees verder op de
Tibetresolutie van het EP van 25 november jl. Ook noemde ze dat er een nieuwe mensenrechtendialoog zou
plaatsvinden in de laatste maanden van 2010 in Beijing. Dit was aangekondigd, maar heeft nooit plaatsgevonden zover
we weten.
Sprekers
Er waren meerdere sprekers. De eerste spreker sprak zijn zorgen uit over met name een drietal gebieden: Tibet, Oost
Turkistan en Binnen Mongolië. Meeste nadruk op Tibet. Er vinden strafrechtelijke executies plaats, mensen verdwijnen
en er zijn aanvallen op religieuze leiders, mensenrechtenactivisten en milieuactivisten. Er verdwijnen ook steeds meer
Tibetaanse nomaden. De Chinese regering probeert de nomaden te verplaatsen naar steden, zodat ze hun beroep niet
meer kunnen uitoefenen en de traditionele levensstijl verdwijnt.Verder wordt geprobeerd de drie eerder genoemde
gebieden te koloniseren met Chinezen die daarvoor zelfs premies krijgen.
De tweede spreker noemde de mensenrechtensituatie in China dramatisch. Er zijn minstens 100 mensen doelwit van
repressie of zitten in hechtenis. De situatie is erger dan bij de Olympische Spelen. De Chinese diplomatie kent een
offensief karakter: er is veel druk richting EU lidstaten om aanwezigheid bij de Nobelprijsuitreiking te verhinderen. Er is
veel druk op het dagelijks leven van activisten. Ook zijn er actieve controles van de Chinese overheid op de
gedragingen van onafhankelijke instellingen die zich inzetten voor mensenrechten. Hij benadrukt het belang van een
gemeenschappelijk EU standpunt en betreurt de geringe progressie. Wil een rechtstreekse deelname van
mensenrechtenorganisaties aan mensenrechtendialoog en gebruik van alle onderdelen van buitenlands beleid EU in
relatie tot mensenrechten (zoals beinvloeding via handelsovereenkomsten)
Europese Commissie
Ook in de kleine vergadering van de VN heeft de EU opgeroepen tot vrijlating van Liu Xiaobo. Er wordt vanuit de EC
veel gedaan om mensenrechtendialoog op het spoor te krijgen en EU beleid efficienter te maken. Er is inderdaad geen
datum voor een nieuwe mensenrechtendialoog ondanks dat dat wel was afgeproken. EC heeft data voorgedragen in
september, maar de Minister ván Buitenlandse Zaken van China zwijgt in alle talen, ook na herhaalde oproepen. Men
is binnen de EC vastberaden om door te gaan op het mensenrechtenspoor dat is ingezet.
Walter van Luik
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Europarlementariër Belder (SGP) schrijft president China open brief
Datum: 29-11-2010
In een open brief aan president Hu Jintao van de Volksrepubliek China verzoekt europarlementariër Bas Belder het
huisarrest van de christelijke advocaat dr. Fan Yafeng per direct op te heffen en een gedegen onderzoek in te stellen
naar grove schendingen van diens grondrechten door de Chinese veiligheidsdienst. In het bijzonder vraagt Belder
president Hu dat de Chinese autoriteiten de vrijheid van godsdienst van dr. Fan zullen respecteren.
Op woensdagavond 24 november om 9.10 uur haalden tien veiligheidsofficieren dr. Fan thuis op. Dat gebeurde op
gewelddadige wijze. Een urenlang verhoor volgde op een politiebureau in Peking “vanwege illegale activiteiten onder de
dekmantel van een sociale organisatie”. Het verhoor richtte zich hoofdzakelijk op Fans vooraanstaande positie in de
huiskerk Shengshan en Fans betrokkenheid bij de Vereniging van mensenrechtenadvocaten van Chinese christenen.
De arrestatie van dr. Fan op woensdagavond 24 november is inmiddels de vierde keer sinds medio oktober. Op 1
november kwam de jurist onder officieel huisarrest te staan. Twee dagen na een uitputtend politieverhoor van een
etmaal. Na dat verhoor gaven de autoriteiten een verklaring uit waarin “alle activiteiten en christelijke bijeenkomsten” op
de werkplek en in de woning van dr. Fan werden verboden.
Tijdens de laatste, tijdelijke detentie van dr. Fan drongen dezelfde veiligheidsofficieren andermaal zijn woning binnen en
namen eveneens Fans echtgenote Wu Lingling en hun driejarige zoon mee naar hetzelfde politiebureau. Moeder en
kind werden tot donderdag 25 november 1.30 uur vastgehouden. Hun man en vader kwam een half uur later in het holst
van de nacht weer vrij. Bij Fans verhoor confisceerden de autoriteiten zijn mobiele telefoon en huissleutel. Bij
thuiskomst ontdekte de advocaat dat zijn huis volledig overhoop was gehaald en dat iemand zijn computer had gebruikt.
Deze delicten verklaren de kortstondige arrestatie van Fans hele gezin.
Als lid van de commissie buitenlandse zaken van het EP en als rapporteur voor de relaties tussen de EU en de
Volksrepubliek China doet Bas Belder een klemmend beroep op president Hu geschetste grove schendingen van de
grondrechten van dr. Fan en diens familie te veroordelen en te vervolgen, zo ook de vrijheid van godsdienst van dr. Fan
alsmede van alle christenen in China te waarborgen.
Tijdens de commissieweek van 29 november tot 2 december in Brussel zal Bas Belder de zaak-Fan voorleggen aan de
subcommissie mensenrechten van het EP. Tijdens een delegatiebezoek aan China voorjaar 2008 van Bas Belder
verhinderde de veiligheidsdienst een persoonlijke ontmoeting tussen hem en dr. Fan Yafeng in Peking.
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EP veroordeelt aanslagen op christenen Irak
Datum: 26-11-2010
De integrale tekst van de bijdrage van Bas Belder aan het debat over de resolutie.
Een Duits dagblad kopte op 12 november: "Dodelijke jacht op Iraakse christenen". De foto bij het artikel toonde een
christelijke familie in een kerk in de hoofdstad Bagdad. Het gezin had zijn toevlucht gezocht tot het bedehuis nadat
islamistische terroristen doelbewust de woonhuizen van christenen begonnen aan te vallen.
Het weerzinwekkende bloedbad van 31 oktober tijdens de eredienst in de Syrisch-Katholieke bisschopskerk vormt
derhalve bepaald geen incident. De christelijke minderheid in het Tweestromenland staat al jaren aan regelrechte
geloofsvervolging bloot. Dát is de droeve realiteit in Irak. Zie de massale exodus van Iraakse christenen. Sinds 2003
daalde hun aantal in Irak van 850.000 naar 350.000, waarvan 115.000 binnenlandse ontheemden.
Wat mogen de moedige ´achterblijvers´ verwachten van Europa? Let wel, een christelijke minderheid waarvan de
historische wortels in Irak teruggaan op de eerste eeuw, inclusief ´s werelds oudste kerken en kloosters?
Drie concrete Europese hulpacties voor Iraakse christenen zou ik willen bepleiten:
1. Steun Iraakse christenen, die naar de Koerdische regio zijn gevlucht, een nieuw bestaan op te bouwen. Geef ze een
toekomst binnen eigen land. Datzelfde geldt voor de christelijke minderheid in de vlakte van Nineve. Europese hulp bij
beroepsopleidingen, banen voor jongeren, leningen voor startende ondernemers;
2. De Europese Instellingen moeten de Iraakse regering dringend verzoeken de religievermelding op persoonsbewijzen
te schrappen. Want dat zou de persoonlijke veiligheid van religieuze minderheden, in het bijzonder christenen,
aanzienlijk verhogen. Daarenboven leidt de bestaande religievermelding op identiteitspapieren tot discriminatie bij
ondermeer sollicitaties en verandering van religie;
3. Op parlementair niveau zou ik onze Irakdelegatie willen verzoeken de vijf christelijke parlementariërs van het Iraakse
parlement onze bereidheid te tonen hen met raad en daad bij te staan in deze precaire periode. Vanzelfsprekend juich
ik sowieso alle parlementaire contacten tussen Europa en Irak om de jonge democratie te steunen toe.
Ten slotte, Raad en Commissie, ik reken op uw krachtige inspanningen richting de Iraakse autoriteiten voor het
voortbestaan van christelijke gemeenschappen, kerken, in het Tweestromenland!
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Krachtige stellingname EU nodig richting Oekraïne
Datum: 24-11-2010
De vele, soms ongelooflijke onregelmatigheden bij de lokale en regionale verkiezingen in Oekraïne van 31 oktober
moeten een alarmsignaal zijn voor de Europese Unie. Slechts een paar voorbeelden. Het massaal en ongecontroleerd
drukken van extra stembiljetten in veel regio´s; het fotograferen van stembiljetten. En wat te denken van de massieve
druk op ambtenaren, leraren, artsen, professoren om niet te kandideren voor oppositiepartijen?!
Tegen deze slechte, ondemocratische opmaat naar de Oekraïense parlementsverkiezingen van 2012 dient de
Europese Unie krachtig stelling te nemen. Handhaving van de eigen politieke waarden tegenover autoritaire tendensen
in Oekraïne! In het andere geval zetten wij onze geloofwaardigheid op het spel bij de heersende elites in het land én,
niet het minst, bij de hervormingsgezinde en democratische krachten
(Integrale bijdrage Bas Belder aan debat over de Oekraïne)
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Haïti: Een acute noodsituatie vereist acute noodhulp
Datum: 23-11-2010
"Een acute noodsituatie vereist acute noodhulp", beklemtoonde europarlementariër Bas Belder gisteravond in
Straatsburg tijdens een debat over de cholera-epidemie die Haiti heeft getroffen. Hij verwachtte van de
verantwoordelijke commissaris Georgieva dat Europa als grote donor het voortouw zou nemen.
Belder deelde de zienswijze van de Europese Commissie dat de situatie in Haiti buitengewoon ernstig is. Daarom ook
juichte hij het besluit van de Commissie toe om per direct nog eens 12 miljoen euro extra aan noodhulp te verlenen.
Overigens wees hij de Commissie erop dat de internationale gemeenschap haar financiële toezeggingen aan Haiti
(donorconferentie van 31 maart) nog maar voor een klein deel is nagekomen.
Op grond van actuele informatie (consultatie van de coördinator van Woord en Daad in Port Au Prince) pleitte Belder
voor een tweesporenbeleid bij de internationale hulpverlening aan Haiti:
1. Preventie: schoon drinkwater is momenteel het allerbelangrijkste, in combinatie met een bewustwordingcampagne
inzake persoonlijke en collectieve hygiëne én drastisch verbeterde sanitatie. Richt de Europese hulp op het slaan van
waterputten door professionele teams!
2. Medische zorg: er is een acuut tekort aan medisch personeel, noodhospitalen en medicijnen. De beschikbare
voorzieningen zijn op dit ogenblik absoluut ontoereikend.
Eurocommissaris Georgieva onderstreepte in haar repliek aan het Parlement de urgentie van dit tweesporenbeleid. Zij
voorzag zelfs een uitbreiding van de cholera-epidemie in Haiti naar 500.000 burgers. Derhalve riep zij de lidstaten van
de EU op hun hulp aan het opnieuw zwaar getroffen land te maximaliseren. Europese expertise is daarbij dringend
noodzakelijk. De eurofractie SGP sluit zich volledig bij dit appèl aan.
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Turks tromgeroffel over Iran-resolutie
Datum: 23-11-2010
Op donderdagmorgen 11 november kreeg ik in Brussel hoog bezoek. Niemand minder dan de Turkse ambassadeur bij
de Europese Unie, Selim Kuneralp, maakte zijn opwachting. In gezelschap van zijn eerste secretaris, Korhan Küngerü.
Wat verschafte mij deze eer? Het diplomatieke doel van hun missie was mijn rapport over de opstelling van de EU
tegenover de Islamitische Republiek Iran.
Officiële Turkse interesse voor mijn verslag. Ik zou mij bijna gevleid voelen, ware het niet dat ik beter wist. Want voor
mijn ontmoeting met de ambassadeur, was zijn delegatie al per brief ten strijde getrokken in het EP tegen de Iranresolutie. Vanwaar dit Turkse tumult? Paragraaf 22 van het rapport had Kuneralp en de zijnen meteen op de politieke
barricades gebracht.
De ´gewraakte' paragraaf luidt letterlijk: Het Europees Parlement drukt zijn zorg uit over de opmerkelijke verdieping in
de relaties tussen Iran en EU-toetredingskandidaat Turkije; het Europees Parlement vraagt Raad en Commissie de
Turkse houding tegenover Iran te bespreken met de autoriteiten in Ankara; het Europees Parlement roept de Turkse
autoriteiten op de Europese opstelling tegenover de Iraanse nucleaire dreiging te volgen. Kortom, strenge sancties
contra de ayatollahs.
Ik besloot de open briefschrijver maar meteen ferm aan te pakken. Als voorzitter van de Israëldelegatie van het EP
achtte ik de aanmerkelijke verslechtering in de betrekkingen tussen Turkije en de Joodse staat buitengewoon
verontrustend. Zie de recente speech van de Turkse premier Erdogan tijdens zijn bezoek aan Pakistan. Bij die
gelegenheid verklaarde Erdogan Israël tot vijand van de islam, Turkije en Pakistan. Hij verzekerde dat Israël alleen zou
komen staan in de regio.
Hoe denkt Turkije bij te dragen aan stabiliteit in het Midden-Oosten door uitgerekend het destabiliserende beleid van
Iran (steekwoorden Hamas en Hezbollah) actief te steunen? Het tegendeel is waar, hield ik Zijne Excellentie Kuneralp
voor. Het huidige buitenlandbeleid van minister Davutoglu ondermijnt juist de stabiliteit van het regionale systeem.
De Turkse ambassadeur —35 jaar dienstervaring— repliceerde met een onmiskenbaar cynische ondertoon: "Ik moet de
Israëlische regering met u als voorzitter van de Israëldelegatie complimenteren!" Kuneralp vervolgde ijzig het VNonderzoek naar de bloedige afloop van de Gaza-flotilla af te wachten.
Over de 'onpartijdigheid' van VN-onderzoek naar de zelfbescherming van Israël contra terreurorganisaties als Hamas
maakte ik mij geen enkele illusie, pareerde ik. Daar had de Turkse ambassadeur niet van terug.
Als laatste zet attendeerde Kuneralp mij op reeds ingebrachte amendementen op paragraaf 22. "Zo gaat dat in elk
normaal parlement", verzekerde én temperde ik hem.
Bas Belder, voorzitter Israëldelegatie van het EP
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Turks extern beleid lijkt stabiliteit Midden-Oosten te ondermijnen
Datum: 10-11-2010
Volledige bijdrage Bas Belder in het debat over de Top EU-VS najaar 2010
MdV,
Het strategische belang van Turkije voor de transatlantische relaties is evident.
In dat licht ben ik zeer benieuwd naar de opinie van de Raad over het nieuwe “Rode Boek” van de Nationale
Veiligheidsraad van Turkije. De nieuwe editie van het “Rode Boek”, althans wat momenteel naar buiten is gebracht,
volgt logisch genoeg de buitenlandstrategie van minister Davutoglu: "nul problemen met de buren".
Mijn vragen aan de Raad, met het oog op het naderende Transatlantische Topoverleg, luiden:
1.

Deelt de Raad de vrees dat het huidige Turkse externe beleid revisionistische spelers in de regio, voorop Iran, in

de kaart speelt en zo de stabiliteit in het Midden-Oosten veeleer ondermijnt? En dat doet Israël juist niet, zoals het
"Rode Boek", tegen de feiten in, beweert!
2.

Brengt de Raad het "Rode Boek" ook in bij de Transatlantische Top gelet op de cruciale positie die Turkije inneemt

voor de EU als kandidaat-lidstaat en NAVO-partner?
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SGP stelt vragen naar aanleiding van aanslag kerk Irak
Datum: 08-11-2010
Met grote ontsteltenis heeft de eurofractie SGP kennisgenomen van de bloedige islamistische terreuraanslag van
zondag 31 oktober op de Syrisch-Katholieke bisschopskerk in de wijk Karrada van de hoofdstad Bagdad. Tijdens de
eredienst excuteerden de terroristen in koelen bloede de beide jonge priesters Thaer en Wasseem. Na de bestorming
van de kerk door Iraakse antiterreureenheden maakten de autoriteiten bekend dat de aanslag aan 52 burgers het leven
had gekost en er meer dan 60 gewonden vielen. Dezelfde kerk was reeds eerder het doelwit van een terreuraanslag, in
2004.
“Zelfs dieren doen zoiets niet”, commentarieerde de Chaldeese bisschop Sjlimon Warduni het bloedbad. En Pius Kasja,
algemeen vicaris van de Syrisch-Katholieke Kerk, reageerde radeloos: “Nu is het duidelijk dat alle christenen van hier
zullen wegtrekken.”
Bas Belder, europarlementariër namens de SGP, voerde vandaag op hoog niveau een achtergrondgesprek met direct
betrokkenen over de precaire positie van de christelijke minderheid in Irak. Haar situatie in de stad Mosul lijkt vooral
onhoudbaar. Moslims aldaar weigeren zelfs nog geld te geven aan vluchtende christenen in ruil voor hun goederen en
grond. Buitensporig hoge prijzen daarentegen bieden moslims aan christenen voor hun grondstukken in enkele
christelijke dorpen ten noorden van Mosul. Dat maakt de verleiding om een goed heenkomen te zoeken des te groter.
Opvallend in positieve zin is evenwel de grote aantrekkingskracht die een viertal christelijke middelbare scholen in de
hoofdstad Bagdad uitoefent op moslimouders en hun kinderen. Deze scholen staan onder kerkelijke leiding en brengen
moslimkinderen in aanraking met het Evangelie.
Het achtergrondgesprek met insiders maakte duidelijk dat kerkelijke leiders in Irak ondanks alle leed en dreiging hopen
op het voortbestaan van christelijke gemeenschappen in het Tweestromenland. Op hoop, tegen alle verdrukking in!
Op grond van de ingewonnen informatie zal de eurofractie SGP vandaag aan de Hoge Vertegenwoordiger voor het
Buitenlands- en Defensiebeleid van de Europese Unie, barones Catherine Ashton, de volgende vragen voorleggen:
1. Heeft de Hoge Vertegenwoordiger na het bloedbad van 31 oktober 2010 in de Syrisch-Katholieke Kerk van
Bagdad contact opgenomen met de Iraakse autoriteiten voor een effectievere bescherming van de christelijke
minderheid in het land? En zo ja, welke toezeggingen heeft de Iraakse regering concreet gedaan?
2. Welke middelen staan de EU zelf ter beschikking om de christelijke minderheid en haar kerken in Irak concreet bij
te staan en, bovenal, haar voortbestaan én substantiële bijdrage aan het land te verzekeren?
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Zorgen om Zuid Afrika
Datum: 03-11-2010
Afgelopen week nam een handelsdelegatie van het Europees Parlement poolshoogte in Zuid-Afrika, wat een land van
grote contrasten blijkt te zijn. Moderne luchthavens en grote armoede bestaan hier naast elkaar. Zuid Afrika kampt met
een schrijnend gebrek aan publieke veiligheid, een werkloosheidscijfer ruim boven de 40 procent en slechte prognoses
qua energie- en water- en voedselvoorziening. Onderwijs en vakbekwame burgers zijn noodzakelijk. De internationale
voorkeur van Zuid-Afrika is sterk ideologisch gekleurd, en ook binnenslands speelt ideologische bevangenheid de
regering parten.
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Moldavië en haar grote buren
Datum: 21-10-2010
Onderstaand de integrale tekst van de bijdrage van Bas Belder aan het debat.
Dit debat laat Europese betrokkenheid zien bij de verscheurde Republiek Moldova. Dat doet mij buitengewoon goed.
Want in mijn land (Nederland) ontplooien burgers al jaren inspirerende sociale initiatieven om Moldavische jongeren
echt toekomstperspectieven te bieden. Ik wens hier de Stichting Orhei uit Spakenburg-Bunschoten met ere te noemen.
En passant streeft Moldova naar een diepgaande en alomvattende handelsovereenkomst met de EU. Commissaris
Füle, hoe staan de zaken? Is er vooruitgang te melden?
Intussen is een verruiming van de afzetmogelijkheden voor Moldavische producten, vooral landbouwproducten (wijn!),
voor Chisinau van levensbelang. Moldova´s belangrijkste traditionele afzetmarkt, Rusland, sluit of beperkt immers
regelmatig om politieke redenen zijn grenzen. Commissaris Füle, kan de Europese Unie hier soms soelaas bieden?
Nog een laatste vraag. Over het zogenoemde Meseberg-initiatief van bondskanselier Merkel. Zet Rusland zich
daadwerkelijk in voor een oplossing van de kwestie-Transdnjestrië in ruil voor een opwaardering van de politieke
dialoog tussen de EU en Rusland? Want vooralsnog beweegt het Kremlin niet.
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Zorgen om investeringsklimaat Oekraïne
Datum: 20-10-2010
MdV,
Oekraïne haalde begin deze week op weinig vleiende wijze de Nederlandse pers. Kort gezegd, het Wilde Westen van
het Oosten! Want buitenlandse investeerders zouden de rechteloosheid vrezen in Oekraïne, waar vorig jaar maar liefst
3000 gebouwen en bedrijven door middel van bedrog en geweld zijn onteigend. Daarbij spelen raiders en ´s lands
politici ook nog eens onder één hoedje, aldus de gedupeerde ondernemers.
Intussen vormen de lidstaten van de EU de grootste directe buitenlandse investeerders in Oekraïne sinds 1991.
Mevrouw de Hoge Vertegenwoordiger, herkent u de grote zorgen van Europese investeerders in Oekra?ïne en welke
concrete maatregelen treffen Raad en Commissie om legitieme Europese zakelijke belangen in de Oekraïense
economie te beschermen?
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Grove schending mensenrechten Noord-Cyprus
Datum: 14-10-2010
Turkije gaat slecht om met het culturele erfgoed in het sinds 1974 door de Turken bezette Noord-Cyprus. Veel
religieuze objecten hebben te lijden onder beschadigingen en zelfs complete verwoestingen. Dat concludeert SGPEuroparlementariër Bas Belder tijdens een bezoek aan de Republiek Cyprus in het kader van een studiebezoek van de
EFD-fractie (waar de SGP deel van uitmaakt). De opdeling van Cyprus is één van de agendapunten tijdens het bezoek.
Fresco’s en andere beschilderingen zijn op grote schaal geroofd en op de markt gebracht en zijn wereldwijd verspreid
als privebezit. Meerdere kerken zijn met de grond gelijk gemaakt. Weer andere heiligdommen zijn verworden tot
nachtclubs, pizzeria’s en mortuaria. Turkije weigert UNESCO toegang tot het noorden van Cyprus om een
onafhankelijk rapport op te maken van de situatie.
Rechten religieuze minderheden
Niet alleen is er van Turkse zijde weinig waardering voor culturele eigendommen, ook religieuze minderheden moeten
het ontgelden. Belder maakt zich grote zorgen: “Terwijl banken uit Saudi-Arabië de oprichting van islamitische
instellingen op Noord-Cyprus financieren en helpen bij de opleiding van imams, worden de rechten van andere
religieuze groepen ernstig geschonden”. De Alevieten hebben het als religieuze minderheid het zwaarst te verduren. Zij
hebben nauwelijks rechten en moeten ondergronds samenkomen. De Grieks-Orthodoxen hebben één bisschop en
mogen niet nog een bisschop benoemen. Aan het eind van de kerkdienst staat de Turkse politie klaar om het geld van
de collecte in te vorderen. De Rooms-Katholieken en Anglicanen mogen wel kerkdiensten beleggen onder het mom van
“vrijheid van samenkomst”. Daartoe moet na elke dienst een verklaring worden ondertekend waarin staat dat men
vrijheid van samenkomst geniet. Wanneer niet getekend wordt, mag men de volgende keer geen gebruik meer maken
van de kerk. Geen van de religieuze groepen heeft namelijk eigendomsrecht. Volgens Belder is de situatie
onbestaanbaar: “Dit laat weer eens duidelijk zien dat Turkije nog immens ver weg staat van een mogelijk EUlidmaatschap” . Samen met collega parlementariërs beraadt hij zich op verdere actie op Europees niveau.
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Presentatie ontwerprapport EU-Iran
Datum: 06-10-2010
Dinsdagochtend 5 oktober heeft Bas Belder (SGP) zijn ontwerpverslag over de betrekkingen tussen de EU en Iran
gepresenteerd. Het verslag kent een brede opzet en bespreekt de interne situatie en de situatie van de mensenrechten
in Iran, alsmede het nucleaire vraagstuk en de buitenlandse betrekkingen van Iran. Dit verslag zal op 30 november
gestemd worden in de commissie buitenlandse zaken (AFET) en in december in de plenaire vergadering van het
Europees Parlement in Straatsburg.
Belder roept in het ontwerpverslag Raad en Commissie op het gevaar van de Revolutionaire Garde (IRGC) te
onderkennen en te bestrijden. De Garde is na de omstreden stembusoverwinning van de huidige president
Ahmadinejad ingezet om de oppositie rond de Groene beweging op brute wijze te onderdrukken. De onmisbaarheid van
deze Garde voor het regime, in combinatie met haar octopusachtige economische en financiële belangen binnen- en
buitenslands, dreigt te ontaarden in de machtspositie van een staat in de staat.
Op het gebied van mensenrechten bepleit Belder een concrete aanpak van de Europese Instellingen. De Iraanse
autoriteiten dienen gedetailleerde lijsten van gewelddadige acties tegen demonstranten te ontvangen met het dringende
verzoek tot een eerlijk justitieel onderzoek. Deze concrete houding geldt ook het Parlement zelf. Bezoeken van de
parlementaire delegatie voor de betrekkingen met Iran, zo stelt Belder in zijn ontwerpverslag, kunnen alleen doorgang
vinden in het geval van concrete verbetering van de mensenrechtensituatie in het land.
De Europese Instellingen dienen zich verder in te zetten voor concrete steun aan bloggers, Iraanse ngo´s en
mensenrechtenactivisten. Belder vraagt ten slotte, in het licht van de tweede plaats van Iran op de World Watch List of
Religious Persecution for 2010 om een krachtige verdediging tegenover de Iraanse autoriteiten van het grondrecht van
de vrijheid van godsdienst.
In het ontwerpverslag besteedt Belder expliciet aandacht aan het nucleaire vraagstuk. De EU dient maximale druk op
Iran uit te oefenen, zodat dit land het IAEA de mogelijkheid geeft zijn cruciale rol als nucleaire waakhond te vervullen.
Daarnaast vraagt Belder of de gemeenschappelijke positie van 26 juli 2010 door alle EU-Instellingen en lidstaten wordt
nageleefd en toegepast.
Het laatste deel van het ontwerpverslag, waarin ingegaan wordt op de externe betrekkingen van Iran, zorgde voor het
meeste vuurwerk in het debat. Vooral de europarlementariërs ter linkerzijde van het politieke spectrum ageerden fel
tegen het feit dat Belder in dit verslag de dubieuze rol van Turkije hekelt. Genoemde parlementariërs toonden zich
onder de indruk van de constructieve rol van Turkije en het gezamenlijke Turks-Braziliaanse initiatief om 1,2 ton
uranium in buurland Turkije te verrijken. In het ontwerpverslag roept Belder Raad en Commissie op Turkije te manen
zich te conformeren aan de Europese gemeenschappelijke positie ten opzichte van Iran.
Belder bepleit in deze laatste afdeling van het rapport voor afstemming van het EU-beleid versus Iran met de Verenigde
Staten en ondubbelzinnige steun voor de joodse staat Israël in het licht van de meermaals geuite wens van
Ahmadinejad Israël van de kaart te vegen, zijn antisemitische retoriek en zijn ontkenning van de Holocaust.
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Illegale mijnbouw en schendingen mensenrechten in Congo
Datum: 23-09-2010
Bijdrage Bas Belder (SGP) aan het debat over de tekortkomingen inzake de bescherming van mensenrechten en recht
in de DR Congo
Straatsburg, 22 september 2010
MdV,
De problematische situatie waarin dit Afrikaanse land zich bevindt, is niet iets van de laatste tijd. De periode van
welvarendheid van het oude Koninkrijk Kongo werd teniet gedaan door met name de slavenhandel, geïnitieerd door
onze Europese voorouders. De daarop volgende, tot 1960 durende, periode van kolonisatie door koninkrijk België
bracht weinig verlichting. Uitbuiting en vernedering kenmerkten het gevoerde beleid. 2010 is het jaar waarin de
vijftigjarige onafhankelijkheid van Congo gevierd werd. Verbeteringen in de situatie zijn echter gering. Terugkijkend zien
we dat deze laatste 50 jaren met bloed zijn besmeurd, tot op de dag van vandaag toe. De afschuwelijke gebeurtenissen
van deze zomer in de regio Noord-Kivu bewijzen dit eens te meer.
Mijn vraag:
Welke inspanningen hebben de in Noord en Zuid Kivu aanwezige EUSEC en EUPOL missies geleverd om de veiligheid
van burgers te verhogen en tot strafvervolging over te gaan van de daders van de gruweldaden van deze zomer?
De ongeregeldheden vinden juist daar plaats waar de grootste rijkdommen van Congo liggen. Volgens recente bronnen
hebben de Congolese mijnen een potentieel van 24 miljard dollar. In een persbericht van de Congolese regering van
begin september werd melding gemaakt dat de mijnexploitatie in Kivu onmiddellijk werd stopgezet omdat gewapende
groepen soms met hulp van overheden de mijnen illegaal ontginnen. Op het eerste gezicht een goed begin. Maar hoe
wordt dit gehandhaafd? Er klinken echter ook geluiden door als zou de Congolese regering mijnbouwprojecten van
buitenlandse investeerders onteigenen om ze vervolgens te verkopen aan buitenlandse relaties van de regering.
Mijn vragen:
Welke invloed kunnen de aanwezige EU missies aanwenden inzake het terugdringen van illegale mijnbouw? Kunt u de
exploitatiestop in de mijnbouw bevestigen en hoe kan deze stop gehandhaafd worden, eventueel met hulp van de EU
missies ter plekke?
Dank u.
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Belder wil betere toegang bedrijfsleven in China
Datum: 22-09-2010
Bijdrage B. Belder (EFD) — Debat Top EU-China 6 oktober 2010
Straatsburg, dinsdag 21 September 2010
MdV,
De Chinese markt lokt het Europese bedrijfsleven aan. Tegelijkertijd verspert een jungle aan voorschriften, die ook nog
eens vaak wijzigen, Europese firma´s de weg naar die markt. Het positiepapier van de Europese Kamer van
Koophandel te Peking van begin september geeft dat op 647 pagina´s met 380 aanbevelingen aan de Chinese regering
overduidelijk aan.
Van Raad en Commissie verwacht ik dan ook dat dit cruciale document voor een essentiële verbetering van de
Europees-Chinese betrekkingen op de komende onderlinge Top hoog op de agenda prijkt. Terecht verlangt de
Europese Kamer van Koophandel van Raad en Commissie één heldere, Europese stem die de belangen van Europese
ondernemingen in het Rijk van het Midden daadwerkelijk vertegenwoordigt én verdedigt!
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Agressieve buren
Datum: 08-09-2010
‘Beter een goede buur dan een verre vriend’
In ons land bestaat er een website waar bewoners klachten over de overlast die hun buren hen aandoen kunnen
achterlaten. En wat je daar leest is bepaald niet opbeurend. Ruzie. Getreiter en intimidatie. Bedreiging en fysiek geweld.
Na het lezen van enkele berichten op zo’n site blijft er maar één conclusie over: ‘Beter een goede buur dan een verre
vriend’.
Dit principe geldt niet alleen in de wijken en buurten van ons land. Het geldt evenzeer in de internationale politiek. Je
zult maar een buurland hebben dat hetzelfde gedrag vertoont als de agressieve buren die op genoemde website
beschreven staan. Dat je als land te maken krijgt met getreiter en intimidatie van de buren. Dat het buurland niet nalaat
om dreigende taal te spreken en uitingen van fysiek geweld een reële zorg zijn.
In dit artikel gaat het over zo’n agressieve buurman en zijn gezin. Iran is in ons land vooral bekend om de zeer grove
bedreigingen aan het adres van Israël en het Westen en de tomeloze ijver om – tegen alle westerse druk in – een
kernwapen in handen te krijgen. Dit zijn de acties van Iran tegen de bewoners van een straat verder. Maar ook de
directe buren van Iran zijn zeer bezorgd over de retoriek en het gedrag van ‘buurman Iran’.
‘Khomeinidag’ in Afghanistan
Neem Afghanistan. Een land waar de internationale gemeenschap alles in het werk stelt om een stabiele en vreedzame
democratie te vestigen. En wat doet buurland Iran? Met de lippen wordt steun toegezegd aan de regering van president
Karzai. Maar in de praktijk doet Teheran er alles aan om de situatie in Afghanistan te destabiliseren. Buurland Iran is
dus bezig om de stabiliteit bij de buren te verstoren door de bewoners van dat huis tegen elkaar op te zetten.
Hoe doet Iran dat? In de eerste plaats door anti-westerse propaganda te verspreiden. Maar ook door het stiekem
bewapenen van de Taliban. En wat te denken van het verspreiden van de verspreiding van de idealen van de
islamitische revolutie van 1979. Iran gebruikt het Imam Khomeini Relief Center om in Afghanistan de dag van de
Revolutie in Iran of de sterfdag van ayatollah Khomeini te vieren en gratis hulp te bieden aan Afghanen die deze
‘festiviteiten’ bezoeken. En ondertussen steekt Teheran geen vinger uit naar de twee miljoen Afghaanse vluchtelingen
die op Iraans grondgebied verblijven.
Steun sjiitische groeperingen
Ook de buren in Centraal Azië ervaren overlast van Iran. Teheran gebruikt de Revolutionaire Garde om in landen als
Tadzjikistan en Oezbekistan islamitische groeperingen te steunen die bepaald niet sympathiek staan tegenover de
regeringen in die landen. Het gaat daarbij vooral om steun aan sjiitische groepen. Vooral in het zuiden van Tadzjikistan
dient een generatie van jonge moslimtheologen de lokale moskeeën, die hun opleiding hebben genoten aan sjiitische
instellingen in Iran. Vooral in dit land draaien bekeringsprogramma’s voor soennieten en wordt de Islamitische
Republiek Iran als gidsland gezien.
De Europese Unie dient deze regio goed in het oog te houden. Het is noch in het belang van deze landen, noch in het
belang van de EU en de internationale gemeenschap als geheel als de regeringen in de Centraal Aziatische landen
gedestabiliseerd worden. Dat geldt al helemaal als Iran haar eigen model van een islamitische revolutie probeert te
exporteren. De EU en haar lidstaten hebben daarnaast aanzienlijke economische belangen in deze regio; niet in de
laatste plaats op het gebied van olie- en gasleveranties.
Ook de Golfstaten zijn uitermate bezorgd over de retoriek en het gedrag van buurland Iran. Dit is niet verwonderlijk als
we de Iranese claim bezien dat Bahrein eigenlijk een provincie van Iran is. Zowel Bahrein als grote buur Saoedi-Arabië
zijn bang dat Iran zal inspelen op de sentimenten onder de sjiitische minderheden in eigen land. En die vrees is niet
ongegrond, zeker niet als we letten op de manier waarop Iran gebruik maakt van terreurorganisaties als Hezbollah en
Hamas om de binnenlandse situatie in Libanon en Israël te destabiliseren.
Verbeterde buurbetrekkingen met Turkije
De enige buur met wie de relaties de afgelopen tijd aanzienlijk verbeterd zijn is Turkije. Dit hangt ongetwijfeld samen
met de islamitische koers van de Turkse premier Erdogan. Iran speelt hier gretig op in en heeft het zelfs voor elkaar
gekregen dat de Turken – samen met Brazilië – in de Veiligheidsraad niet met de westerse landen instemden met
nieuwe sancties tegen Iran.
Hier ligt overigens een belangrijke taak voor de Unie. Turkije is –althans formeel – een kandidaat-lidstaat van de EU.
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Hoe is het mogelijk dat zo’n kandidaat-lidstaat niet meestemt met de EU-lidstaten die in de Veiligheidsraad
vertegenwoordigd zijn. En dan is dit nog maar één van de exponenten van de islamitische koers van de regering
Erdogan. Denk aan de zeer dubieuze rol van Turkije in het dossier van het ‘hulpkonvooi’ naar Gaza. Het is meer dan tijd
dat Brussel in gesprek gaat met Turkije om dit land te wijzen op de onacceptabele politieke koers die het land
momenteel vaart.
Rapport EU-Iran van Belder
Ook deze problematiek hoopt de Nederlandse delegatie van de EFD groep in het rapport over de betrekkingen tussen
de Europese Unie en Iran te verwerken. Europarlementariër Belder heeft dit rapport in het voorjaar toegewezen
gekregen en na een periode van gesprekken en verdere studie wordt de komende weken de hand gelegd aan de
laatste details. Daarna zal dit rapport besproken en gestemd worden in de commissie buitenlandse zaken van het EP.
In DV januari 2011 zal er dan in Straatsburg door de plenaire vergadering over het rapport beslist worden.
D.J. Diepenbroek
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Europa kan niet tegen transparantie bij Israëlische ngo´s zijn
Datum: 08-09-2010
MdV,
Dit is een curieus debat. En dat in meerdere opzichten. In één zin samengevat: op basis van achterhaalde
parlementaire vragen discussiëren wij over een lopende Israëlische wetsprocedure die optimale financiële transparantie
van Israëlische ngo´s beoogt.
Let wel, het gewraakte wetsontwerp weegt zorgvuldig het recht van organisaties om vrijelijk te opereren in een
democratie af tegen het recht van de Israëlische burgers om de financier(s) te kennen van de activiteiten van
genoemde ngo´s.
Transparantie is al jaar en dag het Europese politieke motto. Wat is er dan op tegen om dit zo veelvuldig beleden
principe juist toe te passen op een situatie waarin de Europese Unie en haar lidstaten substantiële bedragen voteren
aan Israëlische ngo´s? Als dit Huis zich daar tegen keert, valt het door de mand: in eigen huis en in de Joodse staat!
Met zo´n politiek verdachte houding vervreemd je zeker de weldenkende burger, zeg belastingbetaler, van Europa.
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Weg met de linkse blokkades in Europa!
Datum: 08-09-2010
Twee plenaire vergaderingen in Straatsburg in september. Het Europees Parlement zet direct stevig in na het
zomerreces. Punt is natuurlijk, hoe dat gebeurt. Treurig genoeg vervolgt links in elk geval zijn anti-Israëlische koers.
Dat merkte ik maandagavond 6 september direct al. Socialisten, liberalen, Groenen en (post)communisten blokkeerden
in de commissie buitenlandse zaken een spoedige delegatiereis naar Israël, op persoonlijke uitnodiging nog wel van
minister Lieberman. Uitgerekend deze tegenstemmers jammeren jaar en dag over Europese onzichtbaarheid in het
Midden-Oosten.
Maar de vrienden van Israël laten het daarbij niet zitten. Drie fracties hopen onder leiding van onze moedige voorzitter
Gabriele Albertini alsnog richting Jeruzalem te reizen. Redenen genoeg. Denk aan de hervatting van de IsraëlischPalestijnse onderhandelingen. Neem het binnen- en buitenlandse woeden van het Iraanse regime.
Een tweede voorbeeld van de anti-Israëlische koers van links. Op woensdagmiddag 8 september debatteert het
parlement over een Israëlische wetsontwerp dat financiële transparantie verlangt van Israëlische nietregeringsorganisaties, de zogenoemde ngo´s. De Europese Unie en haar lidstaten zijn van deze ngo´s de grote
geldschieters. Veelzeggend genoeg keert links zich tegen dit Israëlische wetsontwerp. Opmerkelijk, want transparantie
is het politieke modewoord in Europa. Voelt links nu nattigheid? Een signaal voor onze belastingbetalers!
Op dinsdag 7 september tref ik in mijn mailbox twee sprekende berichten aan. De eerste mail betreft een persbericht
van een socialistische europarlementariër. Het stuk dateert al van 23 juni. Via derden zie ik nu voor het eerst. De titel
van het documentje zegt genoeg over de intenties van de afzender: Geen hogere inschaling van de
handelsbetrekkingen met Israël zonder vooruitgang op het politieke front.
Waar zit dan de pijn voor deze actievoerder? Wel, op 6 mei heeft de Europese Commissie, met de steun van de 27
lidstsaten van de Europese Unie, een nieuw protocol ondertekend met de staat Israël over de bevordering van de
export van Israëlische goederen naar de Europese markt. Als lid van de commissie internationale handel van het EP
zint hem dat allerminst. Met succes heeft hij de meerderheid van de fracties in die commissie bewogen de
noodzakelijke parlementaire goedkeuring van genoemd protocol te "bevriezen". Zijn argumentatie? De
"onaanvaardbare" politiek van de huidige Israëlische regering tegen de terroristische machthebbers in Gaza, Hamas en
haar Turkse geestverwanten...
Na de stemming van dinsdag geef ik het persbericht aan de rapporteur voor het protocol. Ook zij ziet het schrijven voor
het eerst. "Die blokkade gaan we dus opheffen", reageert ze strijdvaardig. Als lid van de grootste fractie in het EP, de
Europese Volkspartij, kan zij zeker rekenen op de steun van de kleinste, mijn fractie.
O ja, die tweede mail. Een mededeling van de Israëlische ambassade. Zij drukt volkomen terecht haar teleurstelling uit
over de agenda van het EP. Hoe relevant is die eigenlijk voor het vredesproces in het Midden-Oosten? Hoe relevant
voor de Iraanse nucleaire schaduw over de regio? De vraag stellen, is ook hier haar beantwoorden.
Bas Belder, voorzitter Israëldelegatie EP
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Albanië kampt met ongelimiteerde bloedwraak
Datum: 11-08-2010
Geen school, geen speelgenoten buiten het eigen gezin. In dat isolement verkeren circa 750 Albanese kinderen. Zij
worden als de onschuldigste slachtoffers van de bloedwraak geduid. Ze leven in feite onder permanent huisarrest uit
vrees voor hun leven. Vanwege de “wetten van het bloed”: doodslag op een familielid dient door de nabestaanden op
de dader of diens verwanten te worden gewroken.
Deze wrede praktijk van een welhaast ongelimiteerde vendetta valt niet te rijmen met een democratische rechtsstaat
ofwel de toetreding van Albanië tot de Europese Unie, houdt de eurofractie SGP de Albanese autoriteiten en de
Europese Commissie voor. Wat doen Tirana en Brussel concreet aan de bestrijding van de bloedwraak?
In een snelle schriftelijke reactie laat eurocommissaris Füle weten de zorgen van de eurofractie over de huidige
uitwassen van de kanun (ongeschreven gewoonterecht inzake de bloedwraak) volledig te delen. Hoewel “het aantal
incidenten de laatste jaren is gedaald (…), leiden honderden families nog altijd geen normaal dagelijks leven. Ik ben
vooral bezorgd over het effect van deze situatie op de gezinnen en, in het bijzonder, op de kinderen.”
Twee aspecten in het schrijven van eurocommissaris Füle vallen op: een gecoördineerde strategie tegen de bloedwraak
ontbreekt, waar tegenoverstaat dat Brussel voor de periode 2007-2010 zo’n vijf miljoen euro investeert in de
bevordering van de rechtshandhaving in Albanië.
Deze reactie van de Europese Commissie geeft de eurofractie SGP in elk geval ampel reden om de kwalijke kwestie
van de bloedwraak in het uitbreidingsdossier-Albanië nauwlettend te blijven volgen. De maatschappelijke realiteit in het
land vraagt daar ook om blijkens indringende mediareportages. Want, wat heet nu precies bloedwraak in Albanië anno
2010?
Het Comité van Nationale Verzoening dat ijvert voor het uitbannen van de bloedwraak, benadrukt dat de huidige
vendettapraktijken, inclusief de inschakeling van professionele huurmoordenaars (!), volstrekt haaks staan op de
traditionele codex van de kanun. Het ongeschreven gewoonterecht, dat teruggaat tot op de vijftiende eeuw, hanteert
immers strenge regels. Zo mag geen bloed vloeien van jongeren beneden de zestien jaar, van vrouwen, bejaarden,
zieken of maagden. Ook de toelaatbare plaatsen en wapens van een eventuele vendetta zijn in restrictieve zin in de
kanun geregeld.
“De oude kanun maakte de uitoefening van bloedwraak heel lastig, werkte disciplinerend”, concludeert Gjin Marku,
voorzitter van het Comité van Nationale Verzoening. De tegenwoordige bloedwraakpraxis in Albanië bestempelt hij
derhalve als “een gedegenereerde vorm van de kanun”. Over deze ontwikkeling verbaast Marku zich overigens niet. Als
politici zich niet meer aan de wet houden, waarom zouden de burgers dan nog de oorspronkelijke regels van de kanun
ernstig nemen?
Toch ligt de kwestie van de bloedwraak complexer. Dat wees een onderzoek van de speciale VN-rapporteur voor
buitengerechtelijke executies, Philip Alston, begin dit jaar uit. Alston observeerde in Albanië een wijdverbreid geloof
aan de rechtmatigheid van collectieve straf voor de familie van een misdadiger, ook al zouden die gezinsleden niets van
doen hebben met het gepleegde delict.
In deze optiek is het strafrechtelijk optreden van de overheid irrelevant, telt een gevangenisstraf gewoon niet. De
bloedwraak moet koste wat kost worden voltrokken. Laat de staat zich buiten een primair familieconflict houden!
Geen wonder dat het overheidsinitiatief van thuisonderwijs voor bedreigde kinderen tegenspraak uitlokt. Zo conformeert
de staat zich aan de bloedwraak… Voor de slachtoffertjes is daarentegen elk contact met de buitenwereld een
hoopgevend lichtstraaltje. Voor hun toekomst wil de eurofractie politieke aandacht blijven vragen.
Bas Belder, eurofractie SGP, nam recent deel aan SGP-delegatie naar Albanië
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Drie werkprikkels voor de Israëldelegatie
Datum: 14-07-2010
Voor mijn echtgenote is het echt welletjes: Vakantie! Toch zou ik deze laatste week voor het zomerreces niet willen
missen. Gisteren (dinsdag 13 juli) organiseerde het Israëlische voorzitterschap van EUREKA ("a public network
supporting your R&D-performing business") in het EP in Brussel een werkelijk fascinerend congres over de bevordering
van een innovatiecultuur. Eén ding bleek duidelijk: Europa kan van de Joodse staat nog heel veel leren over "doing
business through technology". Als voorzitter van de Israëldelegatie trad ik op als gastheer en slotspreker. Een enorme
stimulans zo´n congres voor de relaties tussen Jeruzalem en Brussel!
Op dezelfde dag vergaderde ook de Israëldelegatie. Gastspreker was ambassadeur dr. Dore Gold van het Jerusalem
Center for Public Affairs. Hij sprak over het noodzakelijke verband tussen de veiligheidsbelangen van Israël en een
duurzame vrede. Met kaarten illustreerde Gold de grote kwetsbaarheid van zijn kleine land. En daaruit vloeien
vanzelfsprekend Israëlische veiligheidsvereisten voort in relatie tot Palestijnse staatsvorming. Alle politieke fracties
toonden hun interesse voor de heldere analyse van Gold. Een tweede stimulans voor de Israëldelegatie.
Tijdens de discussie na de lezing van Dore Gold stelde een Finse collega de haatcultuur jegens Israël en het Joodse
volk aan de orde. Let wel, in het Midden-Oosten én Europa. Zo komt er geen vrede. Met dat urgente thema zal de
Israëldelegatie zich dan ook diepgaand bezighouden na het zomerreces.
Veelzeggend genoeg deelden Joodse gesprekspartners uit diverse EU-lidstaten de afgelopen weken met mij hun
zorgen over het heersende leefklimaat van hun gemeenschappen. Op vrijdag 9 juli maakte een werkbezoek van de
eurofractie SGP aan de zwaarbewaakte Cheiderschool te Amsterdam deze ernstige situatie andermaal duidelijk. Een
onduldbare realiteit. Een derde werkprikkel voor de Israëldelegatie.
Bas Belder, eurofractie SGP, woensdag 14 juli Brussel
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EUREKA ISRAEL Chairmanship: promoting a culture of innovation
Datum: 13-07-2010
Conclusions/Final note on "EUREKA ISRAEL Chairmanship:
promoting a culture of innovation"
Ladies and Gentlemen!
Allow me some reflections as Chair of the Israel Delegation of this House:
*This conference is totally in the working spirit and habits of the EP Delegation for the relations with the Jewish State of
Israel: openminded, straightforward cooperation on a broad range of topics.
So, it was not by chance that in the programme of the first visit of the EP Delegation to Israel last February an
introduction to fascinating medical technological innovation (Philips at Haifa) was foreseen. During the session with our
Knesset colleagues Mr. Meir Sheetrit also shared his deep knowledge and great enthusiasm on scientific research and
development.
Therefore the EP Delegation for Israel applauds warmly this particular conference. It strenghtens our mutual relations in
an excellent, fruitful way! To say it shortly: the EUREKA ISRAEL Chairmanship comes at the right time at the right
place.
*Already for many years, after the Sunday morning service in a Dutch protestant church, a close friend, a retired
businessman with rich international experience hammers down to me as a simple politician his message of the need for
real industrial innovation in Europe and closely watching the niches in the market. EUREKA, with its longstanding
experience will under Israeli leadership surely walk his way! So, now I can reassure him.
*Honestly speaking praise for the State of Israel you seldom read in the European press. So, the lead article in the
German daily "Süddeutsche Zeitung" (Saturday/Sunday 20/21 March) under the title "Das israelische Wunder" (The
Israeli miracle) directly drew my attention. The journalist carefully noted the figures, the facts explaining this Israeli
economic miracle. Rightly he remarked that sheer numbers do not fully account for an explanation of this miracle. So
he concluded that it is especially the spirit, the mentality behind these figures that really counts. "Denn der Mangel an
Rohstoffen und der Mangel an Sicherheit hat sich addiert zu einem Zwang zur Innovation." The Israeli richness comes
from the heads, the minds of the people in combination with the willingness to take risks, a result of the military
foundation of the Israeli society. Surely, an interesting, valuable analysis of the recent Israeli economic miracle.
The final conclusion of the German commentary brings us back to the theme of the conference, to the theme of the
EUREKA ISRAEL Chairmanship: Promoting a culture of innovation. The German journalist clarifies the Israeli drive for
innovation through the permanent renewal of Israeli society by the diaspora.
*When I was a teacher of history in Rotterdam in preparing my lessons I read an thoughtful expression by the Dutch
poet Isaac Da Costa, He said that people that don´t believe in miracles often meet on a daily base a Jew.
Today we are witnessing a Jewish state, a big miracle with many ensuing other miracles. Reflecting on the rich Jewish
contribution to European history, EUREKA under Israeli Chairmanship opens a great perspective full of promises!
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Onderdrukking in Noord Korea
Datum: 08-07-2010
Bijdrage B. Belder (EFD) — Debat over Noord-Korea
MdV,
De repressie van elke potentiële criticus van de bestaande orde is zo zwaar dat er geen enkele dissident of activist in
Noord-Korea publiek bekend is. Tot deze haarscherpe conclusie komen vijf mensenrechtenorganisaties in hun open
brief van 14 juni aan de Ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie. Dat tekent de ernst van de situatie in
het hongerrijk van Kim Jong Il.
Wij kennen geen namen van dissidenten respectievelijk activisten op Noord-Koreaans grondgebied! Laat dat tot ons
doordringen. Onvergelijkbaar zelfs met de voormalige Sowjet-Unie.
De open brief van 14 juni spoort Europese bewindslieden aan veel meer te doen tegen de niet aflatende schendingen
van de grondrechten van Noord-Koreaanse burgers, binnen én buiten het nationale grondgebied. Diverse concrete
aanbevelingen van het schrijven zijn terug te vinden in de gezamenlijke resolutie van het EP. Prima! Laten wij
bijvoorbeeld op alle Europese politieke niveaus China blijven aanspreken op zijn verdragsrechtelijke
verantwoordelijkheid jegens Noord-Koreaanse vluchtelingen.
Van harte steun ik ook paragraaf 14 van de resolutie. Commissie, bescherm de rechten van Noord-Koreaanse
arbeiders op het industriële complex van Kaesong door het vrijhandelsverdrag met Zuid-Korea op dit cruciale punt
ondubbelzinnig te clausuleren.
Officieel zegt Noord-Korea de vrijheid van godsdienst voor zijn 24 miljoen burgers te garanderen. In de praktijk
betekenen het distribueren van Bijbels of geheime gebedsbijeenskomsten bij ontdekking werkkamp of zelfs executie,
aldus de getuigenissen van vluchtelingen. Zo kwam begin deze maand naar buiten dat Son Jong Nam in een NoordKoreaanse gevangenis dood is gemarteld omdat hij het Evangelie, de Goede Boodschap, doorgaf aan zijn landgenoten.
De bewijzen van zijn ´delict´. twintig bijbels en tien cassettebandjes met hymnen. Daar zijn de Noord-Koreaanse
autoriteiten kennelijk doodsbang voor.
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Straffeloos Kirgizië
Datum: 07-07-2010
Bijdrage B. Belder (EFD) — Situatie in Kirgizië
Straatsburg, woensdag 7 juli 2010
MdV,
De verschrikkingen van medio juni in zuidelijk Kirgizië laten een getraumatiseerde samenleving achter. Kan de
internationale gemeenschap, kan de Europese Unie soms enig toekomstperspectief bieden in een sociaal klimaat van
straffeloosheid waar Kirgiezen en Oezbeken zichzelf als de slachtoffers bij uitstek beschouwen van een ware orgie van
moordzuchtig geweld?
Op deze elementaire vraag kreeg ik gisteren in een telefonisch gesprek met een westerse hulpverlener ter plaatse een
duidelijk positief antwoord, inclusief een aantal heldere suggesties.
Van eminent belang voor de toekomst van Kirgizië is een grondig, onafhankelijk onderzoek naar de gruwelen van vorige
maand. Aan de heersende anticultuur van straffeloosheid in het land dient een einde te komen. Omwille van een
betrouwbare overheid. Omwille van etnische coëxistentie. Graag zie ik derhalve de Europese Unie het voortouw nemen
in een initiatief tot een internationaal onderzoek. Bent u, Hoge Vertegenwoordiger, daartoe ook bereid?
Tot de praktische suggesties voor Europese hulpverlening aan de noodlijdende burgerbevolking van Kirgizië, die mijn
zegsman in Bishkek opperde, structurele assistentie bij ´s lands voedselvoorziening en onderwijs.
Tot slot vraag ik Raad en Commissie dringend ook aandacht te schenken aan het grondrecht van de geloofsvrijheid in
Kirgizië. De religiewet van 2009, nog een relict van het regime-Bakijev, moet snel op de juridische helling. Tijd voor een
Europese richtingwijzer, in combinatie met Europees humanitair en educatief engagement
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Bloedwraak in Albanië
Datum: 07-07-2010
Bijdrage B. Belder (EFD) — Debat over Albanië
Straatsburg, woensdag 7 juli 2010
MdV,
Het Comité voor Nationale Verzoening in Albanië, dat de bloedwraak actief bestrijdt, spreekt van 750 kinderen die
onder feitelijk huisarrest staan vanwege een volledig ontspoord gewoonterecht, de Kanun. Dezelfde ngo telde meer dan
dertig vendettamoorden vorig jaar. De Albanese regering komt daarentegen met veel lagere cijfers.
Hoe dit ook zij, een democratische rechtsstaat ofwel Albaniës toetreding tot de Europese Unie verdraagt zich geenszins
met de wrede praktijk van de bloedwraak.
Dat brengt mij, meneer de Commissaris, tot een tweetal vragen aan uw adres:
1. Zet de Albanese overheid zich voldoende in bij de bestrijding van de uitwassen van de Kanun, die momenteel
ongelimiteerde bloedwraak, desnoods met huurmoordenaars impliceert?;
2. Op welke wijze assisteert de Commissie de Albanese autoriteiten bij een effectieve terugdringing van de
bloedwraak?
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Topzware Externe Dienst met dubbele hoeden
Datum: 07-07-2010
Het Europees Parlement debatteerde vanmiddag over de Europese Dienst voor Extern Optreden, de nieuw te
ontwikkelen diplomatieke dienst van de EU als uitvloeisel van het Verdrag van Lissabon. De Duitse christen-democraat
Elmar Brok en de Vlaamse liberaal Guy Verhofstadt schreven voor het EP een rapport over het voorstel van Hoge
Vertegenwoordiger Catherine Ashton en bereikten in Madrid een compromis met de Raad alvorens het rapport nu in het
EP behandeld wordt.
De SGP fractie keert zich tegen het bereikte akkoord. EP-lid Bas Belder proeft een ongezonde machtshonger bij veel
van zijn collega’s. “Als het EP maar betrokken is, dan is het goed. Ongeacht waarbij”, kritiseert Belder de attitude van
zijn collega’s. Ashton kan haar huidige takenpakket al nauwelijks aan en krijgt een topzware dienst op de koop toe. “Ik
begin haast te vermoeden dat mijn collega’s er welbewust op uit zijn de Hoge Vertegenwoordiger en haar dienst te laten
ontsporen”.
Het tweede bezwaar van de SGP-fractie betreft de institutionele verankering van deze dienst. Hoge Vertegenwoordiger
Ashton heeft verantwoordelijkheden bij zowel de Raad als de Commissie. Belder: “De laatste maanden maken duidelijk
dat het institutionele experiment van een dubbele hoed geen onverdeeld succes is. En alsof het niet genoeg is, roepen
wij een paar duizend diplomaten in het leven met allen zo´n dubbele hoed”. Belder vreest dat het exploiteren van het
grijze gebied tussen Raad en Commissie niet werkt en alleen maar onduidelijkheid of spanningen tussen de Instellingen
creëert.
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Belder houdt Turkse IHH verantwoordelijk voor escalatie
Datum: 16-06-2010
Bijdrage B. Belder (EFD) — Debat Israël contra Gaza-vloot.
MdV,
De Turkse regering en de Turkse "Stichting voor humanitaire hulp en mensenrechten" (IHH) zijn niet weg te denken
achter de bloedige confrontatie tussen de Israëlische marine en de zogeheten "Vrijheidsvloot" op maandag 31 mei.
Waarom is de Europese Unie, waarom bent u mevrouw de Hoge Vertegenwoordiger dan zo zwijgzaam over de Turkse
verantwoordelijkheid voor deze escalatie van een bewuste politieke provocatie?!
Barones Ashton, u weet evengoed als ik dat de islamistische IHH de drijvende kracht vormde achter de Gaza-vloot, dat
deze ongewone humanitaire organisatie de "bloedsbroeder" is van Hamas, tot op de belofte van massaal Turks
"martelaarschap" voor de Palestijnse zaak.
Mevrouw de Hoge Vertegenwoordiger, u weet evengoed als ik, dat de Turkse islamisten van de IHH met vuur speelden
tegen de Joodse staat onder het toeziend oog van de regering-Erdogan. En dat diezelfde Turkse overheid na het drama
de Israëli´s vervolgens op diep beledigende wijze om rekenschap vroeg.
Wanneer gaat de Europese Unie toetredingsland Turkije om rekenschap vragen over de tragedie op de Mavi Marmara?
Over Turkse zelfdiskwalificatie voor het EU-lidmaatschap gesproken!
Nog één oproep, een positieve. Hoge Vertegenwoordiger, doorbreek het ondraaglijke isolement van Gilad Shalit, zorg
voor zijn vrijlating.
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Top EU-Rusland
Datum: 16-06-2010
MdV,
Sinds de tijd van tsaar Peter de Grote hanteren Rusland en Europa een verschillende uitleg én toepassing van het
begrip modernisering. Een materiële benadering versus een omvattender interpretatie, materieel én immaterieel.
Dat kwam opnieuw naar buiten na de laatste EU-Ruslandtop begin deze maand in Rostov aan de Don. Na
ondertekening van een "moderniseringspartnerschap" gaf president Medvedev aan dat vooral in technokratische zin te
verstaan.
Voor de Europese Instellingen resteert derhalve de belangrijke taak de Russische staatsleiding te blijven aanspreken op
de onmisbare immateriële kant van werkelijke maatschappelijke modernisering: handhaving van elementaire
grondrechten in een vrije burgermaatschappij.
Bedenkelijk genoeg wijzen de nieuwe volmachten van de Russische veiligheidsdienst FSB de andere, de verkeerde
kant op, kritiseert de presidentiële mensenrechtenwaarnemer Vladimir Lukin. Hij waarschuwt terecht voor het
boemerangeffect op de eigen staatsinstellingen. Zijn stellingname verdient volop onze steun! Want het model-Putin
moet geen navolging vinden in de regio ofwel Oekraïne.
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Turkse ‘martelaars’ als ‘hulpverleners’
Datum: 16-06-2010
Het kamp van de Palestijnse radicalen kan tegenwoordig bogen op twee beschermheren. Naast de sponsoring
van de Islamitische Republiek Iran biedt nu ook steeds nadrukkelijker de Republiek Turkije haar diensten aan.
Dat raakt niet slechts de legitieme veiligheidsbelangen van de Joodse staat Israël. Deze dubieuze koers van de
Turkse aspirant-toetreder kan de Europese Unie niet langer stilzwijgend gedogen. Ankara diskwalificeert
daarmee zichzelf voor een Europees lidmaatschap.
Geestverwanten. Dat gaat zeker op voor Hamas, de islamistische terreurorganisatie die heer en meester is in de Gazastrook, en de “Stichting voor humanitaire hulp en mensenrechten” (IHH) uit Turkije.
Die IHH, kortom, is geen hulpverleningsorganisatie in de gebruikelijke zin van het woord. De bloedige confrontatie
tussen de Israëlische marine en de “Vrijheidsvloot” op maandag 31 mei voor de kust van Gaza illustreerde deze
ontmaskering treffend. De islamistische IHH bleek immers de drijvende kracht achter de mislukte poging om de
Israëlische zeeblokkade te doorbreken.
En dat hoeft weer geen verbazing te wekken. Zie de politieke agenda van deze Turkse ‘hulpverleners’. Beter gezegd:
zie de Palestijnse agenda van de IHH. Ter onderbouwing enkele staaltjes van haar activiteiten. Zo organiseerde de
stichting op 25 april 2009 in Istanbul een conferentie ter bescherming van de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem. Op haar
duitstalige website rubriceerde de IHH dit politieke evenement onder het kopje: “Wetenschappelijke bijeenkomsten”.
Pure misleiding. Want de boodschap luidde, aldus IHH-chef en gastheer Bülent Yildirim, dat de “zionistische Israëlische
regering” het voornemen koesterde de Al-Aqsa-moskee te vernietigen en op dezelfde plaats de tempel van Salomo te
herbouwen. Dé propagandaleugen van Hamas sinds jaar en dag!
Een maand later, mei 2009, belegde de IHH andermaal een conferentie in Istanbul. Dit keer “ter ondersteuning van
Palestina”. De begeleidende brochure spreekt boekdelen over de politieke intenties van de Turkse islamisten. Onder de
titel “Palestina gisteren en heden” wordt met geen woord gerept over de staat Israël. Het territorium van de Joodse staat
heet “de door Israël bezette gebieden”. Het spreekt voor zich dat op de kaarten in deze brochure geen spoor van de
staat Israël valt te bekennen.
Het is derhalve ondubbelzinnig dat de humanitaire hulpverlening van de IHH aan Gaza een dubbele bodem heeft, een
tweeledige strategie behelst. Bewijzen? Sedert begin 2009 houdt de IHH officieel kantoor in Gaza-stad, alwaar zij haar
hulpprojecten coördineert met Hamas. Zo houden de Turkse islamisten de Palestijnse islamisten in het zadel.
Nog een bewijs, dat bovendien de lijn direkt doortrekt naar de doorzichtige actie van de IHH-vloot: al in februari 2009
verzekerde IHH-chef Yildirim duizenden Hamas-aanhangers in Gaza dat zijn landgenoten klaarstonden om voor de
Palestijnse zaak als “martelaars” te sterven. Latere uitlatingen van Yildirim (bijvoorbeeld op 10 april 2010) wijzen
inderdaad op een bloedig scenario om de Israëlische blokkade (zelfverdediging!) te doorbreken.
En passant steekt Yildirim de loftrompet over zijn islamitische AKP-premier, Recep Tayyip Erdogan. De ideale leider
voor de moslimgemeenschap in een wereld die de opkomst van de islam beleeft! In een wereld ook, waar voor de
Joodse staat geen plaats is, in de optiek van Turkse en Palestijnse islamisten. En waar de andere niet-moslims hun
islamitische plaats dienen te kennen. Wanneer wordt het Westen wakker?
Klaarwakker zijn in elk geval de Israëli´s over Erdogans drieste diplomatieke stappen in hun regio. Wat wil je? Onder
Erdogan wisselde Turkije de afgelopen jaren zijn (militaire) alliantie met Israël in voor nauwe banden met Hamas en de
Islamitische republiek Iran. Let wel, beide onverzoenlijke vijanden van de Joodse staat! Bizar genoeg, zo
commentarieert een Israëlische Turkije-expert, schijnen de gewone Turkse burgers, noch de Turkse intelligentsia het
enorme effect van Ankara´s strategiewijziging op Israël te beseffen.
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De Israëlische ambassadeur in de VS, Michael Oren, verklaarde Turkijes distantiëring van Israël en het Westen op
heldere wijze: "Turkije heeft de leiders van Iran en Hamas omhelsd, precies degenen die oproepen tot Israëls
vernietiging."
De Turkse gevoelloosheid jegens Israël brengt prof. Ofra Bengio (Tel Aviv Universiteit) tot een prikkelende tegenzet:
Hoe zou Turkije reageren op een Israëlisch hulpkonvooi voor de Koerden? Zij schroomt ook niet de woeste antiIsraëlische tirades van Erdogan ("staatsterrorisme") te vergelijken met het optreden van de legendarische Egyptische
president Nasser in de jaren vijftig en zestig. Een quasi-messianistische pose. Erdogan, de nieuwe Nasser, de nieuwe
leider van Arabieren en moslims. Ziehier, de redder van het Palestijnse volk.
Voor deze heldenrol moest Erdogan eerst het grote politieke gewicht van de Turkse strijdkrachten drastisch reduceren.
Want het Turkse leger functioneerde traditioneel als de schanier met Israël. Dat moderniseerde maar al te graag met
Israëlisch wapentuig. Welnu, met de Europese hervormingsagenda in de hand dwong de premier de legertop op de
knieën. Houdt Brussel zich blind voor dit (onbedoelde?) effect?
Al met al vormt de Turks-Israëlische confrontatie voor de kust van Gaza een voorspelbaar dieptepunt in de relatie
Ankara-Jeruzalem. Voorspelbaar? Ja, want de voorbereidingen voor de "Vrijheidsvloot" namen maanden in beslag.
Ampel tijd voor de Turkse autoriteiten om zich te vergewissen van de politieke intenties van de organisatoren, een
regelrechte provocatie van de staat Israël. Elk onderzoek naar de bloedige botsing tussen de Israëlische marine en de
Turkse Mavi Marmara dient dan ook aan te vangen bij het Turkse startpunt.
En passant breken Israëlische diplomaten zich het hoofd hoe de onderlinge schade met Turkije te beperken. Niet het
minst omwille van de wederzijdse economische belangen. Aan grote terughoudendheid heeft het de Israëli´s tegenover
de Turken stellig niet ontbroken. Neem het Israëlische zwijgen over Iraanse wapenleveranties aan Hezbollah via het
Turkse luchtruim. Ter bescherming van de eigen defensieindustrie. Lees: wapenverkoop aan Turkije. Onafhankelijke
Israëlische analisten achten pogingen tot schadebeperking daarentegen zinloos. Een islamistisch regime in Turkije
heeft immers geen relatie met de Joodse staat nodig, sterker nog, wijst zo´n band met "een staat met criminele status"
resoluut van de hand.
Het zou de Europese Unie sieren wanneer zij de onderhandelingen met Turkije over lidmaatschap per direct opgaf.
Welke parallelle belangen hebben Brussel en Ankara nog in het Midden-Oosten? Hamas? Voor Ankara een legitieme
Palestijnse verzetsorganisatie. Voor Europa een terroristische organisatie. Iran? Turkije keert zich openlijk tegen het
internationale sanctiebeleid contra Teheran. Nogmaals. waarom zegt Brussel "de nieuwe Nasser" niet stevig de wacht
aan? Soms om interne, electorale redenen? Zo´n afleidingsmanoeuvre hanteert Erdogan ook met Israël als zondebok.
Eén geruststelling van Joodse zijde: dat houdt een keer op voor de binnen- en buitenlandse problemen van Turkije.
Bas Belder, voorzitter Israëldelegatie Europees Parlement
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Veiligheid gaat in Israël aan vrede vooraf
Datum: 04-06-2010
Diplomatie op basis van veiligheid in plaats van veiligheid op basis van diplomatie. Een jaar geleden viel de
regering-Netanyahu terug op deze beproefde strategie. Israëls veiligheidsvereisten bepalen weer Jeruzalems
vredesagenda. Daarvoor moesten dan ook begin deze week `vredesactivisten´ voor Gaza´s kust wijken. En
nieuwe `hulpkonvooien´ wacht dezelfde Joodse zelfbescherming, verzekerde vice-premier en minister voor
strategische zaken, Moshe Yaalon mij woensdag tijdens een persoonlijk onderhoud in Jeruzalem.
Yaalon verzorgde op dezelfde dag ook het slotwoord op een conferentie over "Israëls cruciale veiligheidsvereisten voor
een duurzame vrede". Initiatiefnemer was het "Jerusalem Center for Public Affairs". Over één uitgangspunt heerste
onder de aanwezige experts absolute eenstemmigheid: Israël moet zijn veiligheidsbelangen alleen (kunnen)
waarnemen.
Die keuze bleek klip en klaar uit de resolute afwijzing van de stationering van een internationale vredesmacht op de
westelijke Jordaanoever. Laat toezicht op de demilitaire status van een voorziene Palestijnse staat nooit over aan de
VN, luidde de duidelijke boodschap. Zie de bar slechte ervaringen met Unifil in Libanon. "Die missie heeft nog nooit ook
maar één Hezbollah-terrorist opgepakt!"
Vanzelfsprekend kwam ook de veiligheidsrelatie met de Amerikaanse bondgenoot ter tafel. Bijzondere aandacht kreeg
een brief van president Bush aan premier Sharon van 14 april 2004. In dat schrijven verklaarde Bush dat "in het licht
van de nieuwe realiteiten op de grond" een uiteindelijke vredesregeling geen terugkeer naar de wapenstilstandslijnen
van 1949 (grenzen van 1967) zal betekenen. Groen licht uit de States voor "verdedigbare grenzen" voor Israël op de
Westoever.
Analist Dore Gold onderstreepte dat de brief van Bush door een overweldigende meerderheid in het Congres was
goedgekeurd. Grote vraag voor hem en de andere conferentiegangers was evenwel de bereidheid van president
Obama deze toezegging daadwerkelijk na te komen. Het huidige Midden-Oostenbeleid van het Witte Huis boezemt
Israëlische veiligheidskringen sowieso weinig vertrouwen in.
Een ander belangrijk discussiethema betrof de grote kwetsbaarheid van de kleine Joodse staat. Een internationaal
onderschat veiligheidsrisico. Neem het elementaire gegeven dat zo´n 70 procent van Israëls bevolking en 80 procent
van ´s lands industriële capaciteit zich concentreert in de smalle kuststrook tussen de Middellandse Zee en de
Westoever. Daarbij komt dat een aanvaller vanaf de hoogten op de westelijke Jordaanoever onmiskenbaar in het
voordeel is ten opzichte van de laag gelegen Israëlische verdediging.
"Als de Westoever", aldus militair expert Uzi Dayan, "in vijandige handen komt, zou zo´n situatie een constante
bedreiging inhouden voor Israëls nationale infrastructuur. Denk alleen maar aan de luchthaven Ben-Goerion."
De strategische slotsom is eenduidig: de Jordaanvallei vormt de frontlijn voor Israëls defensie in een extreem onzekere
regio. Per slot van rekening voorkwam tot op heden Israëls militaire presentie aan de oostkant van de Westoever
alsmede in de woestijn van Judea wapensmokkel en vijandige infiltraties.
Onder de strategische overwegingen van de Israëli´s valt bovenal de bevordering van een "vredescultuur". Vice-premier
Yaalon hanteert daarvoor twee begrippen: "een vredesproces van bovenaf" en "een vredesproces van onderop".
Slechts het laatste kan uitmonden in een levensvatbare vrede. Palestijnse leiders die Israëlische en Amerikaanse
handen schudden en vredesconferenties bijwonen leveren geen duurzame vrede op, wanneer "driejarigen in Ramallah
het "martelaarschap" van jihadisten leren verheerlijken.
Het Palestijnse leiderschap op de Westoever dient zich te verbinden aan het kweken van een publieke
vredesatmosfeer. Hoe? Heel praktisch. Financiële drooglegging van terroristische organisaties die onder de dekmantel
van liefdadigheid opereren. Geen schoolboeken die "martelaarschap", zeg zelfmoordaanslagen aanmoedigen. Geen
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haatpreken in moskeeën tolereren. Met dit Israëlische vredesidee kan een vredelievende EU zeker vooruit, zeker als
hoofdsponsor van de Palestijnen!
Israëls permanente waakzaakheid jegens soennitische (Hamas) en sji´itische (Hezbollah) belagers van buitenaf kan
rekenen op de stilzwijgende politieke instemming én actieve veiligheidscoöperatie van buurlanden Egypte en Jordanië.
Cairo en Amman voelens immers evengoed de hete adem in de nek van moslimextremisten. En vlak daarbij vooral
stokebrand Iran niet uit.
Dat alles stoort de Gaza-pelgrims allerminst. Israëls legitieme veiligheidsvereisten, stabiliteit in het Midden-Oosten, ja
evenzeer westerse veiligheidsbelangen deren hen niet. Onder Turks tromgeroffel.
Bas Belder, voorzitter Israëldelegatie EP
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Pleidooi voor godsdienstvrijheid
Datum: 03-06-2010
SGP-vrienden, SGP-stemmers en aspirant-stemmers op 9 juni!
Deze week, op dinsdag 1 juni, verscheen de Iraanse Minister van Buitenlandse Zaken in de gelijknamige commissie
van het Europees Parlement in Brussel.
Minister Mottaki gaf al in het begin van zijn toespraak hoog op van de Perzische beschaving, erflater van het oudste
document over mensenrechten. Als trotse erfgenaam figureerde, aldus Mottaki, de Islamitische Republiek Iran, die hij
bij onze commissie officieel vertegenwoordigde. In de volgende volzin jubelde de bewindsman over "onze regering, het
product van een politiek systeem dat breed door het volk wordt gedragen, en die een uniek voorbeeld stelt van
religieuze democratie in de regio en in de wereld".
Deze boude uitspraak roept bij mij grote vragen op, de contradicties liggen voor de hand.
Want, hoe valt deze geprezen Iraanse religieuze democratie te rijmen met:
*regelrechte discriminatie van religieuze minderheden in Iran bij huisvesting, onderwijs en overheidsbanen?;
*de overheidsdruk op leiders van evangeliserende kerken om schriftelijk te verklaren geen moslims te zullen bekeren of
toe te laten tot kerkdiensten?;
*de altijd aanwezige dreiging voor christelijke huiskerken van politieinvallen tijdens erediensten, van het afluisteren van
telefoonverkeer, van overheidscontrole op mailverkeer, van infiltratie door spionnen?;
Slechts drie voorbeelden van een schrijnend gebrek aan godsdienstvrijheid in de Islamitische Republiek Iran. Let wel,
uit een voor iederen toegankelijke bron, het ambtsbericht van ons Ministerie van Buitenlandse Zaken, begin dit jaar.
In diezelfde bron las ik echt een voltreffer: "Hoewel zij zich bewust zijn van de daaraan verbonden risico´s, komt het
voor dat leden van huiskerken in het openbaar evangeliseren en religieuze geschriften verspreiden." Over geloofsmoed
gesproken!
De SGP wil deze Iraanse christenen —en trouwens alle vervolgde, gediscrimineerde christenen, waar ook ter wereld—
van harte steunen, een stem geven in Den Haag en Brussel door te pleiten voor hun geloofsvrijheid. Het kostbaarste
mensenrecht!
Deze heldere, eerlijke SGP-stem voor geloofsvrijheid kunt u, kunt jij versterken door uw/jouw stem op de SGP op D.V. 9
juni. Bid voor verdrukte, vervolgde christenen, leef met ze mee, steun ze, stem daarom SGP!
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Debat Godsdienstvrijheid in Pakistan
Datum: 20-05-2010
MdV,
Bij de stichting van de staat Pakistan (1947) sprak zijn grondlegger Mohammed Jinnah de gedenkwaardige woorden:
“Wij starten met het fundamentele principe, dat we allen burgers zijn met gelijke rechten.”
Vervlogen woorden vandaag de dag, met name voor de naar schatting 15 miljoen christenen die Pakistan telt. Een
wijdverbreide sfeer van intimidatie en bedreiging omgeeft hen. Zowel in de steden als op het platteland, tot in de
hoofdstad Islamabad toe. Treurig genoeg houdt het Pakistaanse rechtssysteem de precaire situatie van inheemse
christenen in stand. De resultante van een historisch proces van sluipende islamisering van de Pakistaanse
samenleving sinds eind jaren zeventig. Met als gevolg een alarmerende verslechtering van de rechtspositie van de
Pakistaanse christelijke gemeenschap.
Concreet hebben wij het dan over de getuigenis- en blasfemiewetten uit de jaren tachtig. Juridische instrumenten die
christenen in feite vogelvrij maken. Want het getuigenis van een niet-moslim in een rechtszaak is slechts de helft waard
van het getuigenis van een moslim, als de rechter al het getuigenis van een christen wenst te horen.
Nog gevaarlijker zijn de blasfemiewetten voor Pakistaanse christenen. Zij stellen levenslange gevangenisstraf op het
ontwijden van de koran en de doodstraf op denigrerende uitlatingen over de islam en zijn profeet Mohammed.
Kortom, op basis van het getuigenis van een willkeurige moslim kan het leven van een christen plotseling eindigen in
een dodencel. Dat schept een bijkans ondraaglijke sfeer van angst en onzekerheid. Honderden Pakistaanse christenen
vegeteren jarenlang in gevangenissen zonder enige vorm van rechtsgang.
Bij Raad en Commissie dring ik er dan ook op aan elke vorm van bijstand aan de Pakistaanse overheid te koppelen aan
de urgente opheffing van de dodelijke discriminatie van ’s lands religieuze minderheden.
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Unie Middellandse Zeegebied
Datum: 20-05-2010
MdV,
Terecht staat het verslag van collega Peillon in paragraaf 5 ook stil bij de noodzaak van een rechtvaardige en duurzame
oplossing voor het Arabisch-Israëlisch conflict. De rapporteur roept de EU en alle lidstaten van de Unie voor het
Middellandse Zeegebied zich hiervoor optimaal in te zetten.
Zo´n vredesbijdrage sorteert echter slechts effect wanneer:
a. onder de beoogde tweestatenoplossing klip en klaar de coëxistentie wordt verstaan van een Joodse staat (Israël) en
een Palestijnse;
b. EU-lidstaten en die van de Unie voor het Middellandse Zeegebied een sfeer van wederzijds vertrouwen bevorderen
tussen de conflictpartijen in het Midden-Oosten, voorop de gemeenschappelijke bestrijding van het endemische kwaad
van het antisemitisme, ongeacht onder welke vlag zich dat ook manifesteert!
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Het Israëlische "Wirtschafswunder"
Datum: 18-05-2010
Crisis. Dat woordje beheerst al geruime tijd gesprekken en berichtgeving over de Europese economie en financiën.
Griekse crisis, eurocrisis. En dan valt je oog opeens op een opmerkelijke kop: "Das israelische Wunder". Inderdaad, de
Süddeutsche Zeitung (SZ) bericht over "Het Israëlische wonder", want "nauwelijks een ander land schrijft zoveel
succesverhalen".
Lichtpunt in sombere tijden! Ik was dubbel blij met het artikel in de Duitse kwaliteitskrant. Eindelijk eens een
ondubbelzinnig positief artikel over Israël in de Europese pers én terechte erkenning van de prestaties van de kleine
Joodse staat.
Welke feiten spreken dan voor een Israëlisch "Wirtschafswunder"? Ik noem er een paar. Met zijn slechts 7,5 miljoen
inwoners trekt Israël meer risicokapitaal aan dan Duitsland en Frankrijk samen. In de zogenoemde "Silicon Wadi"
tussen Tel Aviv en Haifa tref je duizenden startende ondernemingen aan. Alle grote firma´s, van Intel tot Siemens,
investeren daar intussen vele miljarden euro´s en dollars.
Geen wonder, concludeert de SZ, dat Israël tot op heden beter de wereldwijde economische crisis heeft doorstaan dan
de meeste westerse landen. Zelfs in het rampjaar 2009 groeide zijn economie nog met een half procent.
Hoe? Een paar simpele cijfers: Israël pompt jaarlijks vier tot vijf procent van zijn BBP in wetenschappelijk onderzoek en
ontwikkeling, meer dan enig ander land; twintig procent van zijn arbeidskrachten kan bogen op een universitaire studie;
op 10.000 inwoners telt Israël 135 ingenieurs, een wereldrecord waaraan bijvoorbeeld Duitsland met slechts 80 niet kan
tippen. Let wel, dat laatste komt uit onverdachte, Duitse pen.
Cijfers kunnen echter niet alleen een economisch wonder verklaren. Terecht legt het Duitse dagblad derhalve de vinger
bij de geest, de mentaliteit die tot fraaie resultaten leidt. Op welke wijze? De zwakke kanten van Israël dwingen de
Joodse staat tot zijn sterkte. Concreet gezegd: bij gebrek aan grondstoffen en nationale veiligheid moet ´s land rijkdom
uit de hoofden van zijn burgers komen.
Daarbij komt zeker ook de moed, de bereidheid om risico´s aan te gaan. En deze vloeit weer voort uit het militaire
fundament van de maatschappij. Jarenlange gezamenlijke dienstplicht levert daarenboven het essentiële voordeel van
latere politieke en economische netwerken op. Voeg er ten slotte nog de vernieuwende impulsen van goed opgeleide,
zeer gemotiveerde immigranten aan toe.
Natuurlijk kent ook het Israëlische "Wirtschaftswunder" zijn schaduwkanten. Zo´n twintig procent van de bevolking leeft
onder de armoedegrens. Vooral Israëlische Arabieren en orthodoxe Joden. Elk wonder kent zijn tegenspraak, oordeelt
de Süddeutsche nuchter. Wat telt, is de wilskracht die tegenspraak te overwinnen. Dat bewees en bewijst de Joodse
staat tot op vandaag. Een voorbeeld voor Europese staten!
Bas Belder, voorzitter Israëldelegatie van het Europees Parlement
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Belder komt op voor vervolgde christenen in Nigeria
Datum: 06-05-2010
Het Europees Parlement (EP) sprak zich vandaag uit over de massagruweldaden van de afgelopen maanden in Jos,
Nigeria. Een sfeer van straffeloze geweldsuitbarstingen, waaronder voornamelijk christenen in Nigeria lijden. Met als
gevolg honderden doden sinds begin dit jaar in en rond Jos, de stad op de breuklijn tussen het islamitische noorden en
christelijke zuiden.
Het laatste nieuws van christenen uit Jos klinkt buitengewoon zorgelijk. Op diverse plaatsen in deze Nigeriaanse stad
zijn ook de laatste weken vermoorde geloofsgenoten aangetroffen. Zo staken op zaterdag 24 april leden van een
islamitische jeugdbende twee journalisten van een christelijk maandblad neer. Via de mobieltjes van hun slachtoffers
lieten de daders niets vermoedende bellers weten: “Wij hebben ze allemaal gedood. Kom maar op!”.
Een waarnemer rept veelzeggend genoeg over systematische geloofsvervolging. Vandaar zijn oproep aan de
internationale gemeenschap moslimextremisme te onderkennen als een belangrijke verklaring voor de explosieve
Nigeriaanse situatie. Dit werd onderkend in een, door EP-lid Bas Belder (SGP) mede-ondertekende, eigen resolutie van
de EVD-fractie. Belder is echter allerminst tevreden met de gezamenlijke EP-resolutie, waar de eigen resolutie niet in
opgenomen is. “Van een krachtige stellingname tegen het heersende moslimextremisme in Nigeria is geen sprake,
sterker nog, de resolutie keert zich tegen ‘simplistische verklaringen op grond van alleen religie’. Nigeriaanse
christenen, levend tussen hoop en vrees, zijn met dit Europees simplisme allerminst geholpen!” aldus Belder over de
gezamenlijke resolutie.
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Valse vredesboodschappen in Brussel
Datum: 16-04-2010
Aan vredesinitiatieven voor het Midden-Oosten geen gebrek in Brussel. Aan realiteitszin daarentegen wel. Enkele
krasse staaltjes van politieke fantasie maakte ik woensdagmiddag 14 april in een Brusselse vergaderzaal mee.
Samenvattend: Een vredesvergelijk tussen Joden en Palestijnen ligt binnen handbereik. De Palestijnen zijn er al lang
klaar voor, nu de Israëli’s nog.
Die irrëele boodschap klonk tijdens een gezamenlijke zitting van de Palestina- en Israëldelegatie in het Europees
Parlement. Heldere tegengeluiden zorgden voor enige discussie met gastspreker John Bruton, ex-premier van Ierland
en voormalig EU-vertegenwoordiger in de VS.
Kernpunt van Brutons betoog was de toepasbaarheid van het Noord-Ierse vredesproces op het Israëlisch-Palestijnse
conflict. Toegegeven, de vroegere Ierse minister-president waarschuwde voor te hoog gespannen verwachtingen.
Onmiddellijke vruchten zal het Noord-Ierse model niet afwerpen in het Midden-Oosten. Desalniettemin hield Bruton
deze uitheemse vredesroute staande.
Die Noord-Ierse weg richting de tweestatenoplossing —dé internationale bezweringsformule— ligt echter onder
fundamentale kritiek. Zie bijvoorbeeld de solide analyse van de Britse historici John Bew en Martyn Frampton
(Jerusalem Viewpoints, augustus-september 2008). Zo wijzen zij op de nauwe samenwerking tussen de Britse en Ierse
regering beginjaren negentig voor stabiliteit en vrede in Noord-Ierland. “Hetzelfde kan niet worden gezegd van Israëls
buren”, concluderen zij. “Integendeel, Iran en Syrië blijven Hamas steunen en aanmoedigen bij haar gewelddadige
campagne door het aanbieden van wapens, fondsen, training en schuilplaatsen.”
John Bruton kon deze forse streep door het Noord-Ierse vredesmodel moeilijk ontkennen. Wel, bleef hij mij het
antwoord schuldig op een andere kritische vraag: Valt er wel een parallel te trekken tussen Noord-Ierse terroristen (IRA
ofwel Irish Republican Army) die vanwege eigen zwakte moesten opteren voor een politiek compromis en Palestijnse
terroristen (Hamas) die zich almeer sterker wanen door een reeks van “successen”, waaronder Israëls eenzijdige
terugtrekking uit Gaza (2005), een eclatante stembusoverwinning (2006), een geslaagde staatsgreep in Gaza (2007) en
ook nog de overleving van de Israëlische contraterreuroperatie begin 2010?
Kortom, vredesbereidheid bij Hamas!? Jazeker, die stelt zich inmiddels al zeer gematigd op, beleerde een Nederlandse
bezoeker mij en alle andere aanwezigen op soeverein kritische toon. Liep ik even achter!
Reële taal hanteren in elk geval beide Britse historici Bew en Frampton over Hamas. “De doeleinden van de IRA
vormden geen existentiële bedreiging voor de Britten. Dat geldt evenwel niet in het geval van Hamas en Israël. De
oogmerken van Hamas vereisen de vernietiging van de staat Israël.”
Geheel terecht duidde een Italiaanse collega uit de Israëldelegatie de cultuur van Hamas als een “cultuur van de dood”.
Want tekenend genoeg noemt Hamas haar satanische wapen van bomaanslagen door zelfmoord een manifestatie van
“de Palestijnse innovatieve geest”. Wijlen Hamasleider Rantisi repte van “de cultuur van het martelaarschap die het
Palestijnse volk van anderen onderscheidt”.
Bas Belder, voorzitter Israëldelegatie Europees Parlement
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Dringende actie verzocht van Raad en Commissie
Datum: 20-04-2010
MdV,
Bij het waardevolle verslag van collega Salafranca over een EU-strategie voor Latijns Amerika wil ik Raad en
Commissie op drie punten dringend om actie verzoeken:
*volledige samenwerking te verlangen van de staten van Latijns Amerika, in het bijzonder van Brazilië als roulerend lid
van de Veiligheidsraad, met alle internationale inspanningen om het nucleaire conflict met Iran alsnog vreedzaam bij te
leggen;
*volledige samenwerking te verlangen van de staten van Latijns Amerika in de voortgaande strijd tegen islamistische
terreurnetwerken, in het bijzonder geldt deze eis Venezuela;
*volledige samenwerking te verlangen van de staten van Latijns Amerika ter bestrijding van het wereldwijde kwaad van
het antisemitisme, een punt van grote zorg alweer richting president Chavez van Venezuela.
Tot slot, Raad en Commissie, de Europese pers stond vorige week uitdrukkelijk stil bij China´s opmars in Latijns
Amerika. Komt de EU soms klem te zitten tussen deze twee strategische partners?
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humanitaire hulp en wederopbouw Haïti
Datum: 20-04-2010
MdV,
Na de ramp is in korte tijd een assessment gemaakt om prioriteiten voor hulp vast te stellen. Uit betrouwbare bron
vernam ik dat hierbij nauwelijks gebruik is gemaakt van lokale expertise. Om draagvlak te creëren onder de bevolking
lijkt me dit een eerste vereiste. Met onmiddellijke ingang moeten Haïtiaanse organisaties en overheden derhalve
betrokken worden bij de wederopbouw. Europese NGO’s kunnen hier bijzonder van dienst zijn door hun goede lokale
contacten.
Een ander punt. De voedseldump door de VS en andere landen lijkt een goed initiatief, maar heeft de landbouw en
voedselzekerheid in Haïti ernstig verstoord. Deze situatie leidt ertoe dat het land voor meer dan 50% afhankelijk is
geworden van voedselimport en dat 35% van de oogst geen aftrek vindt. Er moet flink geïnvesteerd worden in de
landbouw ter plekke om voedselzekerheid te garanderen.
Mijn vraag aan de commissaris is: Heeft de Commissie dit ook in de peiling? En: hoe gaat de Commissie de op 31
maart in New York gehouden donorconferentie uitwerken in haar beleid? Hoe en via welke weg wordt het toegezegde
geld besteed? Wordt het Country Strategy Paper inzake Haiti aangepast of stopgezet?
Dank u.
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Tweespalt op Taiwan over onbuigzame Chinese ‘neven’
Datum: 01-04-2010
“Geen uitverkoop van Taiwan!” Dit verweer van regeringszijde illustreert de gevoeligheid al van louter
economisch overleg tussen de Chinese en Taiwanese ‘neven’. President Ma rept dan ook met geen woord over
een eventuele politieke top met president Hu van de ‘overkant’.
Een EP-delegatie pendelde deze week tussen twee Taiwanese polen: de KMT (Nationale Volkspartij) en de DPP
(Democratische Progressieve Partij) ofwel tussen regering en oppositie. De eerste streeft sinds 2008 naar betere
betrekkingen met de Volksrepubliek China. De DPP kritiseert deze inspanningen scherp. Zij vreest dat economische
integratie met het vasteland (Peking) zal uitmonden in politieke integratie, dat wil zeggen Taiwans inlijving bij China.
Een niet ongegronde angst, erkent een Europese waarnemer. Tenslotte staat de “vreedzame hereniging” van de
‘afvallige provincie’ met het moederland onverkort bovenaan de agenda van de Chinese Communistische Partij (CCP).
Die partij, zo erkent ook het hoofdkwartier van de KMT, stuurt de Chinese regering. “De KMT stippelt daarentegen het
overheidsbeleid niet uit”, luidt de veelzeggende verontschuldiging.
Toch weerspreken sommige harde feiten deze defensieve stellingname van de KMT. Zo functioneert Taiwans president
Ma tegelijk als partijleider. En de nieuw aangetreden secretaris-generaal van de KMT geeft tijdens een ontmoeting
onverhuld blijk van zijn invloed op president Ma. De argwaan van oppositiepartij DPP komt dus niet ongegrond over. Te
meer als de “blauwen” (KMT) nauwe banden onderhouden met de overzeese “roden” (CCP) via een gezamenlijk
politiek platform, argumenteren de “groenen” (DPP).
Interessante persoonlijke waarneming: het gesprek tussen de KMT-bons en de EP-delegatie wordt abrupt afgebroken
met de mededeling dat president Ma zijn opwachting maakt bij…. onze gastheer.
Intussen lijdt het geen twijfel dat een economisch akkoord tussen China en Taiwan in beider belang is. De afronding
wordt voor mei/juni verwacht. Ook de Europese Unie zal er garen bij spinnen, verzekeren haar locale
vertegenwoordigers. “Taiwan is de ideale springplank voor onze handelsbetrekkingen met China”, luidt hun directe
boodschap aan de eigen hoofdsteden.
Bij deze Europese aanbeveling sluit het Taiwanese Ministerie van Economische Zaken zich onmiddellijk aan. “Wij
hebben de expertise in huis voor Chinese zaken!”
Niet bij geval ovcrheerst op dit department politieke nuchterheid. Anders dan Taiwan is China geen democratische
rechtsstaat. En deze verworvenheid moet, met westerse hulp, worden verdedigd. Vandaar de recente omvangrijke
wapendeal met de VS. Washington dient trouwens met moderner militair materieel over de brug te komen! Peking gaat
immers onverdroten door met de plaatsing van raketten richting Taiwan. “Wij staan voor een geloofwaardige
afschrikkingsmacht. Europa kan ons eveneens steunen, commercieel en moreel!”
Naast deze militaire dreiging blijft Peking ook halsstarrig vasthouden aan Taiwans internationale isolement. Concreet
gezegd: Taiwan wordt uitgesloten van noodzakelijke VN-organisaties (internationale luchtvaart en klimaatverandering).
Onder het ondemocratische motto van “één China”.
Die houding van Peking valt bar slecht bij de Taiwanezen. Zij wensen zelf hun nationale toekomst te bepalen. Op dat
elementaire punt doet de KMT geen water bij de wijn. Toch stelt dat de oppositie allerminst gerust. Zij gelooft niet in
Ma’s toenaderingsbeleid. Het luidruchtige, weinig beschaafde gedrag van de stroom Chinese toeristen vormt bij de
doorsnee Taiwanees zeker geen aanbeveling voor deze regeringskoers.
Bas Belder en Walter van Luik (Eurofractie SGP) brachten deze week een werkbezoek aan Taiwan
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De zaak Gilad Shalit
Datum: 11-03-2010
MdV,
Rond acht uur deze morgen klikte ik in ons Parlement de website van Gilad Shalit aan. Eén pijnlijk feit vingen mijn ogen
direct op: 1355 dagen, 3 uur, 12 minuten en 37 seconden leeft de ontvoerde Gilad al totaal gescheiden van zijn vader,
moeder, broer en zus...
Op dezelfde website las ik echter ook een tekst uit het Bijbelboek Jeremia: "En er is verwachting voor uw
nakomelingen, spreekt de HEERE, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpale." (Jeremia 31, vers 17).
Noam Shalit, hier aanwezig, stel uw hoop en vertrouwen voor de vrijlating van uw dierbare zoon bovenal op de God van
Israël.
MdV, geachte collega´s, vanmiddag debatteren wij over "de zaak Gilad Shalit". Tijdens een speciale zitting van de
Israëldelegatie heb ik al tegen Noam Shalit uitgesproken dat "zijn" zaak —het vrijkomen van Gilad Shalit— óók "onze"
zaak is.
Laat dit debat en deze resolutie daarvan heldere tekenen zijn, die vanzelfsprekend om een vervolg vragen bij de Hoge
Vertegenwoordiger van het Buitenlands Beleid van de Unie. Ik heb haar daarop gistermorgen persoonlijk
aangesproken. Collega´s, doet dat de komende tijd eveneens. Ik reken op u! Laat Europa eens het verschil maken in
het Midden-Oosten.
Samen met Noam Shalit en zijn familie zien wij uit naar de vervulling van het rabbinale gebed voor Gilad Shalit (Psalm
126, vers 1): "Als de HEERE de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen, die dromen."
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Chinese miljarden voor de Balkan
Datum: 10-03-2010
MdV,
"Chinese miljarden voor de Balkan." Een recente krantenkop (Frankfurter Allgemeine Zeitung, vrijdag 19 februari) die
zeker in dit debat om een Europees vervolg vraagt. Want het nieuwe Chinese investeringsterrein bestrijkt per slot van
rekening staten die hetzij reeds EU-lid zijn of dat aspireren.
Raad en Commissie, hoe kijkt u aan tegen China´s rol op de Balkan? Zij omspant immers een waaier aan economische
activiteiten: van financier en uitvoerder van grote openbare werken, industrieel, agrarisch pachter tot havenbaron.
Cruciaal punt blijft wel dat China´s benadering bepaald niet strookt met westerse standaarden.
De grote vraag is nu: doorkruist deze Chinese agenda soms de moeizame uitbreidingsagenda van de EU voor de
regio? Hoe dit zij: de Chinese klok tikt ook hier sneller en coherenter dan de westerse!
Tot slot: Mevrouw de Hoge Vertegenwoordiger, Noam Shalit, de vader van de bijna vier jaar geleden ontvoerde
Israëlische soldaat Gilad Shalit, rekent op uw volle inzet Gilad vrij te krijgen. Ik ook!
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Belder rapporteur EU-Iran
Datum: 25-02-2010
Namens de Commissie Buitenlandse Zaken (AFET) van het Europees Parlement zal haar lid Bas Belder (EFD)
optreden als rapporteur voor een nieuw initatiefverslag over de betrekkingen tussen de Europese Unie en de
Islamitische Republiek Iran.
In de vorige mandaatsperiode schreef Belder een rapport over de relaties EU-China alsmede een verslag over de
economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en de Westelijke Balkan.
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Implementatie Goldstone-rapport
Datum: 24-02-2010
MdV,
Het Goldstone-rapport stond vorige week centraal in het werkbezoek van de Israëldelegatie aan de Joodse staat. Van
militaire en civiele zijde ontving zij uitvoerige informatie over het justitieel zelfonderzoek tijdens en na de militaire
operatie in Gaza.
Tot in detail weerlegt dit gewetensvolle zelfonderzoek de kwetsende aanklachten die het Goldstone-rapport bevat
richting de Israëlische autoriteiten. Overigens neemt het IDF elke aantijging aan zijn adres serieus door nauwkeurig
onderzoek. Hier doet zich een kenmerkend verschil met dé schuldige van de Gaza-operatie voor, de terreurbeweging
Hamas. Wanneer doet zij aan zelfonderzoek?
MdV, de beschikbare documentatie over de Gaza-operatie laat er geen twijfel over bestaan: opzettelijk stelde Hamas
Palestijnse burgers bloot aan acuut krijgsgevaar. Inclusief op locaties als moskeeën. Plaats daar eens de Israëlische
intenties en handelingen tegenover: bescherming van lijf en goed van Joodse burgers tegen de rakettenterreur van
Hamas alsmede welbewuste consideratie van Palestijnse levens (zie alle voorzorgsmaatregelen tijdens de operatie).
Tegen de intenties van het Goldstone-rapport in effectueert dit vooringenomen onderzoek een dubbele legitimatie: van
Israëls militaire optreden tegen Hamas én Israël als democratische rechtsstaat. Kom daar eens om in het MiddenOosten!
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Werkbezoek Israeldelegatie Europees Parlement
Datum: 15-02-2010

TEL AVIV - Noam Schalit, de vader van de naar Gaza ontvoerde Israelische soldaat Gilad Schalit, deed
gistermiddag een klemmend beroep op de Israeldelegatie van het Europees Parlement de zaak van zijn zoon
hoog op de Europese politieke agenda te plaatsen. Tijdens een persoonlijke ontmoeting zegde
delegatievoorzitter Bas Belder (SGP) de vader van Gilad Schalit alle medewerking toe.
In een gezamenlijke verklaring met de Knesset zal de Israeldelegatie van het EP pleiten voor een behandeling van
Gilad Schalit als krijgsgevangene, dat een doorbreking van diens totale isolement impliceert. Verder dringt de verklaring
op de onmiddellijke vrijlating van de zomer 2006 gekidnapte militair aan.
Namens zijn collega's nodigde Belder Noam Schalit uit voor een speciale zitting van de Israeldelegatie tijdens de
plenaire vergadering van maart in Straatsburg. Noam Schalit zegde zijn komst graag toe om "het lijden van zijn zoon"
breder onder de aandacht te brengen van Europa. Hij benadrukte daarbij dat hier echt een taak voor de EU ligt omdat
zijn zoon ook een Frans paspoort bezit.
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Neem toetredingscriteria serieus
Datum: 10-02-2010
MdV,
Op het gevaar af de Turkse diplomatie opnieuw te ontstemmen, zie haar reactie op tal van EP-amendementen, dring ik
er bij Raad en Commissie op aan de volgende zaken aan de orde te stellen bij komende onderhandelingen met de
Turkse autoriteiten:
*het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan alle religieuze gemeenschappen in het land, de elementaire voorwaarde
voor de realisatie van vrijheid van godsdienst in Turkije;
*onmiddellijke beëindiging van de publieke haatcampagne tegen Turkse christenen onder de dekmantel van
"missionaire activiteiten";
*onmiddellijke beëindiging van de opvallende discriminatie van niet-islamitische minderheden bij de vervulling van hoge
civiele en militaire posten in het Turkse overheidsapparaat;
*effectieve overheidsmaatregelen tegen het groeiende antisemitisme in het publieke leven in Turkije, waarbij met name
premier Erdogan het voortouw dient te nemen;
*strikte afstemming van de betrekkingen met de Islamitische Republiek Iran op het Trans-Atlantische beleid inzake
Teherans controversiële nucleaire programma.
Raad en Commissie, neem de criteria van Kopenhagen serieus op deze urgente punten van kritiek op Turkije!
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Op de Turkse trom
Datum: 05-02-2010
Vrijdagmorgen 5 februari. Gewoontegetrouw bereid ik me voor op de plenaire vergadering van volgende week in
Straatsburg. Doe een rondje turkologen (buitenslands) bellen. Want woensdag 10 februari hoop ik mee te debatteren
over de relatie EU-Turkije.
Ben altijd zeer gesteld op contacten met wetenschappers/experts. Politieke distantie loont, levert doorgaans bruikbare
achtergrondinformatie op. Zo ook nu. Duitse insider vertelt over verhit Turks debat. Wat is er aan de hand? Ankara’s
hoofdonderhandelaar met Brussel ventileert dat Europa ‘zijn rug’ en die van zijn landgenoten op kan. Wat hem betreft,
voeren wij Turkije dus van de agenda af in Straatsburg. Zeker, de drieste diplomaat krijgt tegengas aan het thuisfront.
Desalniettemin acht mijn informant deze afwijzende attitude (lees immuniteit voor Europese kritiek) symptomatisch voor
de controversiële EU-toetreder.
Een tweede turkoloog vraagt me door de lijn: “Hoe is die officiële Turkse brief aan rapporteur Oomen-Ruijten van 14
januari eigenlijk bij je collega’s gevallen?” Prima vraag! “Een onbeschaamde inmenging,” voegt hij er meteen aan toe.
Volkomen terecht. Op zes kantjes ‘knipt en scheert’ de Turkse ambassadeur Selim Kuneralp immers onwelgevallige
amendementen. Zonder enige valide argumentatie. Ook mijn amendementen (over godsdienstvrijheid, antisemitisme,
Turkse toenadering tot Iran) ontkomen niet aan deze buitenparlementaire censor.
Tja, reageer ik, bij de komende interventie zal ik eerst maar mijn excuus maken aan de Turkse autoriteiten voor enkele
‘vooringenomen, onevenwichtige’ opmerkingen die ik toch ga plaatsen richting Ankara. Wie weet, krijg ik een ‘knipoog’
terug van de nieuwe commissaris voor uitbreiding Füle in de zin van: Wij houden de Turken strikt aan onze
toetredingsvoorwaarden! Dé boodschap tegelijk aan het adres van Europese turkofielen.
Bas Belder, lid buitenlandcommissie van het EP voor eurofractie SGP
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Contouren Iraans schrikbeeld tekenen zich helder af
Datum: 29-01-2010
Naar bekend baart het Iraanse nucleaire dossier Israël al jaren grote zorgen. Tegen alle internationale indicaties in
houdt Teheran vol louter vreedzame atoomambities te koesteren. En zo lijkt de Islamitische Republiek regelrecht af te
stevenen op de status van atoommacht. Wapenmacht dus. Met alle destabiliserende gevolgen vandien, allereerst in het
Midden-Oosten, maar evengoed op mondiaal niveau.
Hoe kon dat gebeuren? Op deze vraag gaf de Israëlische expert Ephraim Asculai eind januari een helder antwoord.
Iran kon zijn nucleaire activiteiten ook in 2009 ongehinderd voortzetten door een combinatie van externe (!) factoren:
*de verkiezing van een nieuwe Amerikaanse president die “engagement” de enige weg acht voor het oplossen van
conflicten;
*de jarenlange onwil van het Internationaal Atoomagentschap te Wenen om Irans ultieme nucleaire doel (wapenmacht)
te erkennen;
*het rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten van 2007 dat een stopzetting van Iraans militaire
atoomprogramma suggereerde;
*de tegenzin van de VS om een leidende rol te spelen in de internationale confrontatie met Iran waarbij het aan de EU-3
(Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland) werd gelaten Teheran via onderhandelingen van zijn huidige nucleaire
activiteiten af te brengen, een volkomen vruchteloze onderneming tot op heden;
*de averechtse opstelling van China en Rusland in de Veiligheidsraad van de VN met als resultante geen effectief
sanctieregime contra Iran;
*het improductieve voorstel om de voorraad van Irans laag verrijkte uranium buitenslands (Rusland en Frankrijk) verder
te verrijken naar een middenniveau waarna terugkeer naar het land van herkomst plaatsheeft.
Hiermee is de zorgelijke situatie begin 2010 getekend, aldus dr. Ephraim Asculai: De Iraniërs gaan onverdroten verder
met de verrijking van uranium, de VS aarzelen en in het (Verre) Oosten schijnt men “quite happy” te zijn met deze
toestand. Zeker, het Witte Huis had president Ahmadinejad een termijn gesteld om zijn nucleaire pad te verlaten, eind
2009, maar die is probleemloos voor het Iraanse regime verstreken.
Scherpe observatie van Asculai: blijkbaar heeft de Amerikaanse regering geen noodplan voor deze tegenvaller of zij
voert dat niet uit… Zo tikt de nucleaire klok door en is actie dringend geboden wil Iran nog worden afgehouden van zijn
atomaire doel.
Actie? Welke dan? De afkondiging van strenge sancties, klinkt het van westerse zijde. En die zouden hoofdzakelijk de
betrokkenen bij het Iraanse nucleaire programma moeten treffen. De Iraanse Revolutionaire Garde voorop. Want laat
vooral de gewone man in de Islamitische Republiek niet de dupe worden. Die heeft het immers al zwaar genoeg onder
het repressieve bewind van het tweetal Khamenei (Opperste Leider) en Ahmadinejad (regeringsleider). Deze intentie is
eerzaam, maar nagenoeg onmogelijk, stelt Asculai: “Het is bijzonder lastig effectieve sancties te bedenken die slechts
de Revolutionaire Garde zouden raken.” Een tegenwerping die hout snijdt gezien de enorme verwevenheid van tal van
Iraanse economische sectoren met het wijdvertakte apparaat van de Revolutionaire Garde. Werkelijk een staat in de
staat. Niet voor niets de keiharde ruggengraat van de ayatollahdespotie.
De enige sancties die Iran nog kunnen doen inbinden, zijn de sancties die ook tegen het Irak van Saddam Hoessein zijn
aangewend, suggereert de Israëlische analist. En die strafmaatregelen komen neer op een algeheel expertverbod naar
Iran met uitzondering van voedsel, medicijnen en andere humanitaire hulp, indien noodzakelijk. Maatregelen die pas
zullen worden ingetrokken wanneer Iran zijn uraniumverrijking stillegt en zich volledig onderwerpt aan de
voorgeschreven inspecties van het Internationaal Atoomagentschap.
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Stel dat de Veiligheidsraad deze straffe sancties blokkeert? Dan moeten de VS het voortouw nemen en daarbij zoveel
mogelijk “vrienden” mobiliseren, meekrijgen, poneert Asculai. Eerlijk gezegd, zal dat bepaald niet meevallen. Daarvoor
tekenen de nauwe commerciële contacten tussen diverse EU-lidstaten en Iran. Kortom, dat gaat veel geld kosten aan
westerse zijde. En wat weegt dan het zwaarst?!
Stel strenge sancties lukken niet. In dat geval kan Iran alleen worden afgehouden van de rang van atoommogendheid
door militaire actie tegen zijn nucleaire installaties. Een gevaarvolle én onzekere route, weten de Israëlische insiders. Zij
houden serieus rekening met een Iraanse militaire reactie. Bovendien zullen de Iraniërs de geleden schade aan hun
nucleaire project binnen enkele jaren hebben hersteld en zijn we terug bij af, de vicieuze cirkel.
Conclusie: als strenge sancties, noch militair optreden worden toegepast respectievelijk falen, dan zal de wereld zich
binnen luttele jaren geplaatst zien voor een nucleair Iran, dat onvermijdelijk zijn plannen voor regionale hegemonie zal
uitvoeren. Ephraim Asculai voorziet in deze constellatie een ware machtsverschuiving in de regio, mogelijk nieuwe
oorlogen, mogelijk een compleet verlies van de Amerikaanse hegemonie in de Perzische Golf en op mondiaal vlak
onherstelbare schade aan het internationale non-proliferatie regime (verspreiding van kernwapens). Een schrikbeeld dat
almeer in zich komt, resumeert deze Israëlische expert volkomen terecht.

Drs. B. Belder, lid van het EP binnen de fractie EFD
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Holocaust achtervolgt Arabieren door Israël
Datum: 27-01-2010
Hitlers massamoord op de Joden (holocaust) en de staat Israël zijn in de Arabische optiek onscheidbaar. En
dat in strikt negatieve zin. Dat bleek bijvoorbeeld in 2005. Toen riepen de VN 27 januari (de bevrijdingsdag van
Auschwitz) uit tot Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust. Prompt heette het van Arabische zijde
„zestig jaar lang succesvolle exploitatie“ van de holocaust door Israëlische regeringen. En wat te denken van
de Egyptische journalist Hasan Rajab die zelfs na een bezoek aan het concentratiekamp Auschwitz niet
overtuigd was van de massale vergassing van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanwaar deze Arabische
moeite met de holocaust?
In de Arabische publicistiek duiken in 1945 naast compassie voor vervolgde en gevluchte Joden uit Europa direct al
politieke reserves op. Een veel gehoorde reactie luidde: „Ongetwijfeld moet er een oplossing komen voor het Joodse
probleem. De kolonisatie van Palestina is echter geen oplossing voor het universele Joodse probleem. Het zou
onrechtvaardig zijn om alleen van de Arabieren te verlangen daarvoor op te draaien.“
Daarmee raken wij aan de oorspronkelijke kern van het Arabische standpunt over de holocaust. De holocaust ging de
Arabieren in feite niet aan. Het was de tragedie van een ander volk op een andere plaats, buiten de eigen regio. De
Arabieren waren er niet de oorzaak van, noch actief betrokken. Desondanks betaalden zij voor de holocaust een hoge
prijs, het verlies van Palestina aan de Joden. Zonder holocaust, geen Israël, concludeerde het Arabische kamp.
Deze overtuiging leidde ertoe dat de Arabieren hun houding tegenover de holocaust niet konden scheiden van hun
gevoelens van afkeer tegen Israël en het zionisme. Dat liep uit op relativering van de holocaust of zelfs regelrechte
ontkenning ervan als „een grote leugen“.
Let wel, een opmerkelijke verdringing van de uitgebreide naoorlogse verslaggeving in de Arabische media van de nazigruwelen tegen de Joden. Maar de eigen oorlogsplannen en inspanningen tegen de zionistische vijand en diens nieuwe
staat verdroegen de realiteit van de holocaust klaarblijkelijk niet langer.
Een nieuw Arabisch thema over de holocaust diende zich al spoedig aan: de gelijkstelling van zionisme aan nazisme.
De Joden behoorden weliswaar tot de eerste slachtoffers van de „beroemde bruine bendes“, maar de „ironie van de
geschiedenis“ wil dat „dit type regime alleen nog voorkomt in Palestina onder de Joden“. Hitler zocht „Lebensraum“ in
Oost-Europa, de zionisten deden dat in het Midden-Oosten. „Ik vrees“, oordeelde een Arabische auteur, dat „Hitler de
leerling was van de Joden, hij nam het racisme van hen over.“ Het gelijke streven van nazisme en zionisme naar de
wereldheerschappij maakte een onderlinge confrontatie onvermijdelijk, aldus de Arabische analyse van de holocaust.
Na de Zesdaagse Oorlog van 1967 stonden Israëli’s en Palestijnen sinds 19 jaar weer in direct persoonlijk contact in
Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. In deze nieuwe situatie concentreerde het Arabische debat over de holocaust
zich op het Palestijnse slachtoffermotief. De Palestijnen gingen zich als de „slachtoffers van de slachtoffers“
beschouwen. Internationale erkenning van deze Palestijnse status werd het grote streven met alle politieke en
territoriale implicaties voor de Joodse staat vandien.
In het midden van de jaren negentig trad evenwel een kentering op in de stereotiepe Arabische discours over de
holocaust. Onder invloed van vredesperspectieven in het Midden-Oosten (de Oslo-akkoorden van 1993/de IsraëlischJordaanse vredesovereenkomst) braken liberale Arabische intellectuelen een lans voor een ondubbelzinnige erkenning
van het lijden van het Joodse volk. Dat zou een Israëlische erkenning van de Palestijnse tragedie zeker bevorderen
alsmede de weg banen naar wederzijdse verzoening en coëxistentie.
Toch ontkwamen deze westers georiënteerde schrijvers evenmin aan de politieke instrumentalisering van de holocaust.
„Want de holocaust is geen excuus voor wat de zionisten de Palestijnen hebben aangedaan.“
En passant blijft vooral het islamistische kamp in de Arabische wereld de historiciteit van de holocaust glashard
ontkennen. In het spoor van de Iraanse president Ahmadinejad. Illustratief is de argumentatie van de Palestijns-
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Jordaanse islamist Ibrahim Allush. Volgens zijn redenering impliceert erkenning van de holocaust de uniciteit van een
Joodse tragedie. Dat vermindert de betekenis van de Palestijnse tragedie. Daarenboven komt erkenning van de
holocaust tegelijk neer op een acceptatie van Israëls bestaansrecht. En dat is voor Allush en gelijkgezinden
onaanvaardbaar.
Wat leert ons de 65-jarige Arabische worsteling met de onweerlegbare feiten van de holocaust? Een klaarblijkelijk
onvermogen om het Joodse recht op een eigen staat op voorvaderlijke grond te billijken. Dat moet voor de westerse
wereld, Europa voorop, een teken aan de wand zijn. Dat vraagt dus extra politieke waakzaamheid. Per slot van
rekening vormt de Joodse staat Israël onze eerste frontlijn in de mondiale confrontatie met het oprukkende islamisme.
Drs, B. Belder herdenkt vandaag met een EP-delegatie ter plaatse de 65-jarige bevrijdingsdag van het
concentratiekamp Auschwitz-Birkenau.
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Debat over de situatie in Irak
Datum: 19-01-2010
MdV,
In de kerstnacht van 2009 bleven tal van kerken in Irak gesloten. Dreigementen met bomaanslagen veroorzaakten deze
droeve situatie. Overigens blijven de kerken ook zonder deze dreigementen vaak leeg, want steeds meer christenen
verlaten het Tweestromenland. Het geweld jegens hen neemt immers alleen maar toe. Voor kerst weer drie dodelijke
aanslagen in Mossul. Bovendien staan ook de christenen in het voorheen relatief veilige Kirkuk sinds maanden bloot
aan een niet aflatende reeks van ontvoeringen en moorden. Met als gevolg de vlucht van honderden christelijke
families.
Telde Irak in 2003 circa 1,5 miljoen christenen, thans heeft meer dan de helft een goed heenkomen gezocht voor
"religieuze zuiveringen" van islamitische extremisten. Ziet de Europese Raad, zien de 27 lidstaten van de Europese
Unie, deze "Afghanisering" van Irak slechts lijdzaam aan? Graag uw stellingname, Europese Raad!
Hoe dit zij, een Tweestromenland zonder zijn oeroude christelijke gemeenten zal geen toleranter toekomst
tegemoetgaan, noch Europa´s veiligheid op termijn ten goede komen!

63

Debat over de situatie in Iran
Datum: 19-01-2010
MdV,
Van mediazijde kreeg ik vorige week een lastige stelling voorgelegd: "Israël zal aartsvijand Iran vroeg of laat
aanvallen". Parallel met deze Europese discussie hielden ook de media in Iran zich intensief met de militaire optie
contra Teherans omstreden nucleaire project bezig. Allemaal "zionistische leugens en overdrijvingen" oordeelde het
conservatieve dagblad Keyhan over dit ´vermeende´ atomaire gevaar.
Intussen lijdt het geen twijfel dat het nucleaire programma van de Islamitische Republiek een zeer ernstig
veiligheidsrisico inhoudt. In de eerste plaats voor Israël, maar evengoed voor de wijdere regio. Ik hoop derhalve nog
steeds dat de internationale gemeenschap dat niet alleen meer gaat inzien, maar daar ook echt naar gaat handelen. En
daarbij moeten alle opties op tafel blijven.
Met een effectief sanctieregime, waartoe de Duitse bondskanselier Merkel gisteren nog opriep, hoeft de Joodse staat
overigens niet unilateraal op te treden.
Dat brengt mij tot een cruciale vraag aan de Raad: Bestaat er wel een Europees draagvlak voor rigoureuze
aanscherping van de sancties contra het Iraanse bewind? Nauwe commerciële banden tussen een aantal prominente
EU-lidstaten en de Islamitische Republiek zouden immers een serieuze aanpak van de nucleaire kwestie ernstig
belemmeren. Raad, wat is uw antwoord op deze aanklacht? (zie de scherpe opinieartikelen in The Wall Street Journal
van 31 december 2009/3 januari 2010 en van 15-17 januari 2010)
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Belder krijgt toezegging over rechtszaak tegen Turkse christen
Datum: 12-01-2010
Na afloop van de hoorzitting heeft Bas Belder nog kort persoonlijk met kandidaat-commissaris Füle gesproken. Daar
heeft hij tot zijn tevredenheid de toezegging gekregen dat Füle de zaak Tastan op zal pakken en mee zal nemen
richting de Turkse autoriteiten.
Hieronder volgen de vragen die Belder heeft gesteld:
Geachte kandidaat-commissaris,
In de eerste plaats wil ik u vanaf deze plaats nogmaals hartelijk bedanken voor het constructieve overleg dat we reeds
voor deze hoorzitting met elkaar hebben gehad. Niet iedere commissaris heeft zich bereid getoond om ook met de
kleinere groepen in het Europees Parlement in contact te treden. Ik hoop oprecht dat we in deze goede onderlinge sfeer
verder kunnen werken op een aantal belangrijke dossiers binnen uw portefeuille.
In deze hoorzitting beperk ik mij tot Turkije. Dit land, dat van zichzelf beweert een seculiere staat te zijn, bevoordeelt op
alle denkbare manieren de soennitische islam. De keerzijde hiervan is een schrijnend gebrek aan gelijkberechtiging van
religieuze gemeenschappen in Turkije. Deelt u deze analyse en op welke manieren bent u van plan zich in te zetten
voor een nieuwe Turkse grondwet; een grondwet waarin alle religieuze gemeenschappen in het land daadwerkelijk
rechtspersoonlijkheid krijgen?
Vervolgvraag
Mijn vervolgvraag gaat over de positie van de christelijke minderheid in Turkije. Christenen die in het openbaar hun
geloof belijden en daar met medeburgers over spreken worden ten onrechte gezien als staatsgevaarlijk. Deze aanklacht
is niet alleen volstrekt ongegrond, maar betekent ook een voedingsbodem voor agressie en geweld tegen christenen.
Een schrijnend voorbeeld hiervan is de zaak Tastan. Deze christen moet 28 januari voor de 16e keer voor de rechter
verschijnen. Het lijkt erop dat de Turkse autoriteiten hoe dan ook een veroordeling wensen. Reeds zes verschillende
aanklagers, die allen voor vrijspraak van Tastan hebben gepleit, zijn van de zaak gehaald.
Kandidaat-commissaris, ik roep u op deze onverkwikkelijke zaak bij de bevoegde Turkse autoriteiten onder de aandacht
te brengen. Verder zou ik van u willen weten hoe urgent de terreinen van godsdienstvrijheid en het functioneren van de
rechterlijke macht in Turkije voor u zijn en welke acties u gaat ontplooien om op deze terreinen wezenlijke progressie te
boeken.
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Belder positief over kandidaat-handelscommissaris De Gucht
Datum: 12-01-2010
De Vlaamse kandidaat-Eurocommissaris voor internationale handel Karel de Gucht heeft een goede beurt gemaakt in
het Europees Parlement (EP). Dat is de mening van Europarlementariër Bas Belder (SGP). De Gucht werd vandaag
gehoord door de commissie Internationale Handel van het EP. “Een open en betrokken man die weet waarvoor hij staat
en waarover hij spreekt” aldus Belder. Tijdens de drie uur durende hoorzitting heeft Belder een aantal vragen
opgeworpen. Zijn eerste vraag ging over de kartelvorming in met name Servië, een land dat wenst toe te treden tot de
EU. “Monopolisering van belangrijke marktsegmenten in een potentiëel toetredingsland verdraagt zich slecht met de
handelsprincipes van de EU” aldus Belder. De Gucht verwachtte dat bij toetreding tot de EU de kartels verleden tijd
zullen worden.
Daarnaast herinnerde Belder de kandidaat-commissaris aan de brief die hij namens alle Nederlandse EP-leden stuurde
aan toenmalig handelscommissaris Ashton in september 2009. De brief riep de Europese Commissie op om zo
spoedig mogelijk met een rapport te komen over de bestrijding van kinderarbeid. De Gucht kon melden dat het rapport
klaar is en voor het eind van de maand wordt toegestuurd aan het EP, tot grote tevredenheid van Belder.
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Belder bevraagt Ashton over visie op Israël
Datum: 11-01-2010
Geachte kandidaat vice-voorzitter van de Commissie,
Binnen dit Huis mag ik voorzitter zijn van de Israëldelegatie. Mijn vragen aan uw adres gaan over Israël, zijn
veiligheidssituatie en de bilaterale betrekkingen tussen de EU en Israël. Op dit laatste onderwerp hoop ik terug te
komen in mijn vervolgvraag.
In mijn eerste vraag wil ik ingaan op het Joodse karakter van de staat Israël. Ik neem aan dat u als nieuwe Hoge
Vertegenwoordiger en vice-voorzitter van de Europese Commissie volledig overtuigd bent van de noodzaak pal te staan
voor het Joodse karakter van de staat Israël. Bent u echter ook bereid van de Palestijnse Autoriteit alsmede van andere
Arabische landen waarmee de Unie officiële betrekkingen onderhoudt de onvoorwaardelijke erkenning van Israël als
Joodse staat te verlangen?
Als deze landen daar niet toe bereid zijn, rest geen andere conclusie dan dat hiermee de grondslag voor een
tweestatenoplossing, conform het VN-verdelingsplan van 1947, ten enenmale vervalt. Ik wil van u weten welke politieke
consequenties u aan een dergelijk verlies van grondslag van de tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palstijnse
conflict zou verbinden.
Vervolgvraag
Baroness Ashton,
Mijn vervolgvraag wil ik richten op onze bilaterale betrekkingen met Israël. Acht u het niet opportuun om een EU-Israël
Top te organiseren? Een dergelijke ontmoeting op het hoogste niveau zal naar mijn vaste overtuiging bijdragen tot een
intensivering en opwaardering van de onderlinge relaties.
Daarnaast bevordert een dergelijk topoverleg de constructieve bijdrage die de EU nastreeft voor stabielere
verhoudingen in het Midden-Oosten. Last but not least weerspiegelt zo’n topoverleg de nauwe wederzijdse banden op
historisch, cultureel economisch en wetenschappelijk en intellectueel gebied. Niet voor niets heeft één van uw
voorgangers opgemerkt dat geen van de uitbreidingslanden zo dicht bij ons staat als Israël; een land dat in vele
communautaire programma’s participeert. Kortom, mag ik van u een spoedig initiatief voor een EU-Israël Top
verwachten, inclusief de al te lang uitgebleven opwaardering van de bilaterale relaties?
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Iraanse Joden klem tussen antizionisme en antisemitisme
Datum: 05-01-2010
Jawel, Israël heeft het weer gedaan. Zo heten de Iraanse oppositieleiders in ’s lands regeringsgezinde pers “dienaren
van Israël” of nog kwaadaardiger “de vijfde colonne van Israël” binnen de Islamitische Republiek.
Deze onzinnige beschuldigingen zeggen veel over het officieel beleden antizionisme in Teheran, dat zich overigens in
theorie en praktijk alras uit in onverholen antisemitisme.
Hoe moet de minuscule Joodse gemeenschap in Iran —naar schatting 20.000 tot 25.000 personen— zich in zo’n
vijandige leefomgeving gevoelen? Kan zij daarin nog wel ademhalen? Absoluut, meent een columnist van de fameuze
New York Times. Kijk maar naar het relatief rustige leventje dat de Iraanse Joden leiden, let ook op het belangrijke
gegeven dat zij een officiële vertegenwoordiger telt in het parlement. Dát is het echte Iran, wil de Amerikaanse
columnist ons doen geloven, zo niet de opruiende anti-Israëlische tirades van president Ahmadinejad en consorten.
Klopt dit rooskleurige beeld? Nee! En waarom dan niet? Laten wij daarvoor eens letten op het publieke gedrag van de
officiële vertegenwoordigers van de Iraanse Joden. Hun onvoorwaardelijke loyaliteit aan de Islamitische Republiek Iran
spreekt boekdelen. Zij klemmen zich bijkans wanhopig vast aan het officiële politieke onderscheid tussen “Joden” en
“zionisten” ofwel ‘goede’ en ‘foute’ volksgenoten. Die scheidslijn trok wijlen ayatollah Khomeini.
Nu doet er zich een merkwaardig verschijnsel voor. De representanten van de Joodse gemeenschap in Iran trachten uit
te blinken in de voorgeschreven rol van antizionisten, terwijl voor de machthebbers “Joden” en “zionisten” uitwisselbare
stereotypen zijn. De minuscule Joodse gemeenschap bevindt zich al met al in een diep trieste situatie.
Laat ik een paar concrete voorbeelden geven. In een soort wedloop van loyaliteit lopen prominente Joodse Iraniërs in
demonstraties mee met borden waarop de bekende Iraanse leus “Dood aan Israël” prijkt. Een tweede voorbeeld. In
augustus 2006, ten tijde van Israëls oorlog tegen Hezbollah, verklaart het comité, dat de Iraanse Joden
vertegenwoordigt, Libanezen en Palestijnen te willen verplegen die gewond zijn geraakt “in de wrede moordpartijen van
het leger van het zionistische regime”. Een laatste voorbeeld: in reactie op de Gaza-oorlog (eind december 2008-medio
januari 2009) vaardigt de hoogste religieuze auoriteit van de Joodse gemeenschap in Iran, Mashallah Golestani-Nejad,
een godsdienstig decreet uit dat Joden oproept voortaan “zionistische producten” te boycotten.
Ten overvloede voegt deze Joodse leider daaraan toe dat “zionisten” niet de zonen van Jakob zijn, noch tot het volk van
Mozes behoren. Hun daden zouden rechtstreeks indruisen tegen de Thora.
Voor mij duiden genoemde voorbeelden van Joodse zelfverloochening helder het ongekend repressieve karakter aan
van de Islamitische Republiek Iran.
Bas Belder, voorzitter Israël-delegatie van het Europees Parlement
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“Missionaire activiteiten” in Turkije
Datum: 21-12-2009
Het rapport van collega Oomen-Ruijten (CDA) over Turkijes vooruitgang op weg naar het lidmaatschap van de
Europese Unie zal begin 2010 hoog op de agenda staan van het Europees Parlement. Bij de amendering van dit
rapport (medio december) concentreert de eurofractie SGP zich op de ernstige schendingen van de vrijheid van
godsdienst/geloof die in de Republiek Turkije voortduren. Daarnaast roepen wij de regering-Erdogan in een afzonderlijk
amendement op ernst te maken met de bestrijding van het aanwakkerende antisemitisme in eigen land.
In dit artikel willen wij een viertal problemen van Turkse christenen benoemen: de beschuldiging van “missionaire
activiteiten”; de intolerantie, desinformatie, belastering in de media en schoolboeken; discriminatie bij overheidsfuncties
en de cruciale factor van het ontbreken van rechtspersoonlijkheid voor alle religieuze gemeenschappen.
Dubbel negatief
In officiële debatten en documenten in Turkije vallen dikwijls de woorden “misyonerlik faaliyetleri”. In letterlijke vertaling:
“missionaire activiteiten”. Evangelisatie dus. Ogenschijnlijk een neutrale benaming. Zo niet in Turkije. Want daar hebben
die twee woorden afzonderlijk en des te meer gezamenlijk juist een extreem negatieve bijklank, betekenis. In Turkse
oren klinken de woorden “misyonerlik faaliyetleri” als “christelijke samenzweringen” ofwel “christelijke intriges”.
Hoe vertaalt zich dit vijandbeeld in de praktijk? Een dag na de huiveringwekkende moorden op twee Turkse
protestanten en een Duitse geloofsgenoot in Malatya (2007) hield een prominente vertegenwoordiger van het ministerie
van Justitie Turkse parlementariërs voor dat “missionair werk zelfs gevaarlijker is dan terrorisme en, ongelukkig genoeg,
niet als een misdaad wordt beschouwd in Turkije”. In deze zienswijze vallen nagenoeg alle uitingen van christelijk
geloof, inclusief kerkdiensten, onder “missionaire activiteiten”. Met alle gevolgen vandien…
Het thema “missionaire activiteiten” prijkte eveneens op de agenda van de Nationale Veiligheidsraad. “Verkeerde
missionaire activiteiten dienen te worden verboden”, suggereerde de Raad, zonder overigens het bepalende woordje
“verkeerde” te definiëren.
En passant gaat de Turkse overheid onverdroten door met haar campagne tegen “christelijke samenzweringen” door
het beleggen van speciale “missionaire” conferenties in de provincies, met “missionaire” voorlichtingsbijeenkomsten
voor het militaire en politiële apparaat.
Al die waarschuwingen voor “missionaire activiteiten” vinden ook hun neerslag in een ronduit onverdraagzame
opstelling van locale media, ultranationalistische kranten, websites en blogs. Zo kopte op 17 juni 2009 een locale
nieuwswebsite met “Plaatselijke missionarissen”. En wat willen die dan? “Het primaire doel van missionaire activiteit is
het breken van het verzet bij het volk tegen imperialisme en misbruik! Het tweede doel is de overgang naar Jodendom
of christendom.” Het propageren van deze intolerantie maakt Turkse christenen aanhoudend kwetsbaar, doet hen
vrezen voor een gewelddadige escalatie van deze obsessie met “missionaire activiteiten”.
Geen echte Turken
Een overdreven voorstelling van zaken? Ter illustratie een levensgevaarlijk voorval van deze zomer (augustus). Onder
bedreiging met een mes werd de Turkse protestant Ismail Aydin in gijzeling genomen. Tussen haakjes: Aydin werkt
voor een organisatie die in Turkije voorlichting verspreidt over het christendom. Aydins belager claimde dat “deze
missionaire hond het vaderland probeert te verdelen”. Hij omwond daarbij Aydins hoofd met de Turkse vlag. In
televisiereportages is te zien hoe Aydin zijn gijzelaar voorhoudt dat “deze vlag evengoed de mijne is. Ik ben ook een
Turk, maar ik ben een christen.” Uiteindelijk wist de politie Aydin te redden.
De mythe van de staatsgevaarlijke “missionaire activiteiten” keert evenzeer terug in de verplichte lesboeken van het
Turkse onderwijssysteem. Een staaltje. Missionarissen “trachten hun doelen te bereiken met aanzienlijke financiële
steun van vreemde mogendheden, enkele particuliere organisaties en geestverwanten. Missionarissen buiten de
financiële noden van eenvoudige burgers uit. Zij zijn een bedreiging voor de nationale eenheid en integriteit van onze
staat en natie.”
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In een recente wetenschappelijke analyse van de maatschappelijke positie van Turkse christenen wordt openlijk
gesproken van discriminatie door de overheid. Want is het bijkans onmogelijk om mensen met een niet-islamitische
achtergrond aan te treffen op hoge posten in het ambtenarenapparaat of in de hogere rangen van de strijdkrachten.
Voor de laatste categorie geldt bovendien het uitsluitende toevoegsel “onmogelijk”!
Tegenover westerse onderzoekers hebben Syrisch-Orthodoxe christenen bijvoorbeeld geklaagd dat hun jongeren nooit
de kans krijgen hoge posities te bekleden bij de Turkse overheid, ook al beschikken zij over de noodzakelijke
kwalificaties. Zij voelen zich op deze wijze buitengesloten. Tot hun grote desillusie realiseren zij zich niet als “echte”
Turken te worden beschouwd en dus behandeld.
Rechtspersoonlijkheid
Dat brengt ons bij de kernvraag: Hoe kan de precaire situatie van de christelijke minderheden in Turkije werkelijk
worden verbeterd? Voor de doorsnee Turkse burger, laat staan een buitenstaander, is de wettelijke situatie van nietislamitische minderheden extreem complex. Zij vallen over uiteenlopende historische regelingen. Derhalve is het hoog
tijd dat de Europese Unie van toetredingsland Turkije op grond van haar eigen uitbreidingscriteria alsmede de door
Ankara zelf geratificeerde mensenrechtenbepalingen een volledige wettelijke erkenning eist van alle religieuze
gemeenschappen in het land. Kortom, de juridische eis van rechtspersoonlijkheid.
Zo’n besluit zou pas werkelijk een doorbraak betekenen in de huidige impasse van ontbrekende godsdienst- en
geloofsvrijheid. Het zou tegelijk het antwoord kunnen zijn van de Turkse overheid op het vigerende, gevaarvolle
vooroordeel dat niet-moslimse minderheden “vreemd”, “buitenlands” zijn, niet echt Turks.
Ten slotte: Hoe valt het te rijmen dat de Turkse grondwet de Republiek tot seculiere staat verklaart waarbij dit
“secularisme” één staatsgodsdienst (de soennitische islam) rechten toekent die geen andere religieuze gemeenschap
geniet? Zo raken wij aan de fundamenten van het Turkije van Mustafa Kemal Atatürk. Over deze grondslagen woedt
momenteel een ware machtsstrijd én “Kulturkampf” tussen kemalisten en het islamitische kamp van premier Erdogan.
Daarvan zouden de Europese Instellingen meer nota moeten nemen.
Drs. B. Belder, lid EP voor de SGP
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"Zijn ze gek geworden in Europa?"
Datum: 15-12-2009
MdV,
"Zijn ze gek geworden in Europa?" Deze retorische vraag klonk mij begin december van Amerikaanse zijde tegen.
Mikpunt van de felle kritiek uit het Congres was de unilaterale aanwijzing van Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een
voorziene Palestijnse staat in een circulerende ontwerpresolutie van de Raad.
Als voorzitter van de EP-delegatie voor de betrekkingen met Israël had ik mij een constructiever begin van onze
transatlantische dialoog gedacht en gewenst. En, zo haast ik mij er aan te voegen, nauwkeurige kennisneming van
ontwerp- en finale Raadsverklaring raakt mij, evenals de collega´s in het Congres, diep. Met name van haar
delingsvoorstel voor Jeruzalem neem ik pertinent afstand!
De Raadsverklaring over het Midden-Oosten acht ik een ernstige diplomatieke en politieke terugslag voor het
vredesproces. Ik ben dan ook zeer teleurgesteld in de bewindslieden van Buitenlandse Zaken die zich uitgerekend door
het Zweedse voorzitterschap, gelet op zijn gespannen relatie met de Joodse staat, op sleeptouw hebben laten nemen.
MdV, ik koester een aantal fundamentele bedenkingen tegen genoemde Raadsverklaring. Zo stimuleert zij de
Palestijnse Autoriteit bepaald niet tot hervatting van de onderhandelingen met Israël. Daarenboven druist zij in tegen het
principe van het Kwartet dat "derde partijen niet dienen te interveniëren in de bilaterale onderhandelingen" (9 november
2008). De officiële Amerikaanse reactie op de Raadsverklaring van 8 december onderstreepte dit principe andermaal.
Rest dan slechts berusting in de impasse van het vredesproces? Absoluut niet! Recente werkbezoeken aan Israël
hebben mij overtuigd van de noodzaak én mogelijkheid van een gradueel, solide toenaderingsproces tussen de staat
Israël en de Palestijnse Autoriteit. Geleidelijke bestuursoverdracht op de westelijke Jordaanoever, hechtere
economische samenwerking bij gelijktijdige versterking en verankering van betrouwbare Palestijnse instituties helpen
het vredesproces vooruit.
Ik roep Raad en Commissie dan ook op voortaan af te zien van contraproductieve declaraties over het vredesproces en
daartegen te investeren in concrete samenwerkingsprojecten tussen Israëli´s en Palestijnen. Dat is toch een geijkte
Europese formule?!
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Bas Belder bevraagt Commissie op Doharonde en handel in duurzame producten
Datum: 15-12-2009
Het kon niet anders of de impasse over de Doha-ronde wierp een slagschaduw over de WTO-top van begin deze
maand. In een tijd van economische crisis met onverminderd slechte vooruitzichten voor 2010 heeft een succesvolle
afronding van de Doha-ronde de hoogste politieke prioriteit, aldus Bas Belder in het debat in Straatsburg over de
ministeriële top van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De schattingen over de revenuen qua handelsomzet en
welvaartsstijging doen hem hopen dat de Geneefse beloften om 2010 tot een doorbraakjaar te maken voor de Doharonde zich werkelijk realiseren.
De Doharonde is een overlegronde tussen alle WTO leden om tot een verlaging van de handelstarieven te komen. Dit
heeft voordelen voor de economie in het algemeen en voor die van ontwikkelingslanden in het bijzonder omdat die
landen een betere concurrentiepositie krijgen. De onderhandelingen bevinden zich momenteel echter in een impasse.
In navolging van wat Staatssecretaris Heemskerk heeft aangekaart op de WTO-top in Genève vroeg Bas Belder de
Europese Commissie hoe deze aankijkt tegen de formatie van een zogenoemde groene kopgroep binnen de WTO van
landen die af willen van handelstarieven voor duurzame producten om zo het gebruik van die producten te bevorderen?
Eveneens vroeg hij of het onderhandelingssysteem van de WTO onvoldoende is meegegroeid met de globalisering en
of de Commissie aan een oplossing werkt.

72

Realisme boven optimisme
Datum: 25-11-2009
Ik herinner mij nog levendig dat eurocommissaris Rehn tijdens één van onze laatste vergaderingen zei dat een
commissaris uitbreiding een optimist moet zijn. Ik moet zeggen dat ik hem in die typering herken en wat mij betreft siert
hem dan niet. Ik ben van mening dat realisme het van optimisme dient te winnen.
Ik vind het ronduit verbazingwekkend dat het Parlement zich door deze optimistische houding heeft laten meenemen.
Waarom is het nodig om het duidelijke signaal aan het adres van Turkije en Bosnië, dat in de eerste versie van het
rapport Albertini aanwezig was, af te zwakken? Waarvoor moeten we Turkije complimenteren? Waarom moeten we
wanhopig op zoek naar een positieve openingszin voor Bosnië?
Beseft het Parlement voldoende dat zij geacht wordt de bevolkingen van de lidstaten van de EU te vertegenwoordigen?
Een geloofwaardig uitbreidingsproces dat gedragen wordt door de bevolking bereiken we niet door
voorlichtingscampagnes. Dat bereiken we alleen door eerlijk en realistisch te oordelen in hoeverre deze landen aan de
criteria van Kopenhagen voldoen.
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"Arme mensen eten geen beloften"
Datum: 25-11-2009
In de ruim tien jaar dat ik nu deel uitmaak van dit parlement heb ik in dit huis regelmatig grote woorden horen gebruiken.
In de aanloop naar de voedseltop in Rome gebruikte Commissievoorzitter Barroso ook grote woorden. “We hebben
collectief gefaald in de strijd tegen honger. Dat is een moreel schandaal. Het is een grote smet op ons collectieve
geweten.” Ronduit terecht.
Maar dan is het resultaat wel ronduit teleurstellend te noemen.
Mij bekruipt het gevoel dat niet de belangen van die miljard hongerende mensen centraal stonden in Rome, maar de
politieke belangen van de rijke landen.
Ik geef u een paar voorbeelden. Het biobrandstoffenbeleid. De stimulering hiervan, zo wordt in toenemende mate
erkend, draagt bij aan hoge prijzen en daarom aan honger. Maar er heerst een taboe op kritiek op dit beleid.
Al eerder heb ik in dit huis gewezen op het gevaar van grootschalige investeringen door derde landen in bijvoorbeeld
Afrika, om zo hun eigen voedselzekerheid zeker te stellen. Hoe kan het toch bestaan dat landen waar miljoenen
afhankelijk zijn van VN-voedselhulp tegelijk voedsel exporteren naar derde landen? Hier lees ik niets over in de
slotverklaring.
Rijke landen komen gemakkelijk weg met goed bedoelde ‘dringende’ oproepen en ‘verdere studies’ naar voor hen
controversiële onderwerpen. Verder lees ik dat ontwikkelingslanden vooral zelf verantwoordelijk zijn. In het licht van het
falende beleid van de wereldgemeenschap in het verleden zou ik dit willen aanduiden als ronduit beschamend.
Ik heb nog eens even wat teruggebladerd en naar slotverklaringen van eerdere voedseltoppen gekeken. Die vertonen
verrassend veel overeenkomsten. Net als de resoluties van dit parlement overigens. Ze spreken allen over urgentie. Er
klinkt steevast de oproep eerder gedane beloften na te komen. Maar zou een herhaling van al die oproepen geen veeg
teken moeten zijn?
Om met de woorden van VN-rapporteur De Schutter te spreken: “Arme mensen eten geen beloften.”
Voedselzekerheid zou een mensenrecht moeten zijn, wordt vaak gezegd. Ik zou het liever willen omdraaien. In mijn
bijbel lees ik de opdracht om hongerigen te eten te geven. Dat is mijn plicht. Dat is onze collectieve
verantwoordelijkheid.
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Christenen Noord-Irak (Koerdistan)
Datum: 10-11-2009
Bas Belder verzocht in de commissie buitenlandse zaken de Koerdische president Massoud Barzani christelijke
Arabische vluchtelingen in zijn autonome noordelijke regio volledige vrijheid van godsdienst te waarborgen.
Belder legde president Barzani, in overleg met de stichting Open Doors, vier concrete verzoeken voor. In eerste
instantie bepleitte hij legalisering van geloofsovergang door expliciete vermelding hiervan op officiële
staatsdocumenten. Tot op heden is dat onmogelijk voor moslims die zich tot het christendom bekeren. Dat kan
negatieve gevolgen hebben voor de opvoeding van hun kinderen, huwelijks- en begrafenisrechten, waarbij wordt
uitgegaan van hun papieren islamitische status.
Verder drong Belder bij president Barzani aan op officiële erkenning van nieuwe protestantse/evangelische kerken in
Iraaks Koerdistan. Dat zou het voor deze christelijke gemeentes mogelijk maken zelf kerken te bouwen en werkelijk
vrijheid van godsdienst te genieten.
Een derde verzoek aan Barzani´s adres betrof de officiële erkenning van de diploma´s van christelijke Arabieren. Zij
zochten vanwege het terroristisch geweld elders in Irak hun toevlucht in het noorden. Tot dusverre worden hun
diploma´s niet aanvaard. En dat verhindert veel hooggekwalificeerde christelijke Arabieren een baan te vinden in
Koerdistan.
Tot slot vestigde Belder de aandacht van de Koerdische president op de noodzaak dat alle kinderen van christelijke
vluchtelingen adequaat onderwijs ontvangen. Daarvoor zijn extra faciliteiten noodzakelijk. Meer scholen, meer
schoolbussen en vooral onderwijs in de eigen taal. Hier zou de Europese Unie de regionale Koerdische regering
financieel moeten bijstaan.
In die suggestie kon president Barzani zich zeker vinden. Verder beklemtoonde hij vooral dat christenen "broeders"
waren die recht hadden op een veilig bestaan, inclusief geloofsvrijheid. Aan het Europees Parlement de taak in zijn
contacten met het Koerdische parlement de inwilliging van de vier urgente verzoeken door de Koerdische president
respectievelijk regering nauwlettend na te gaan.
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Mensenrechtensituatie Iran
Datum: 22-10-2009
MdV,
Het lijdt geen twijfel dat de mensenrechtensituatie in de Islamitische Republiek Iran de afgelopen maanden drastisch is
verslechterd. Een treffende illustratie daarvan is de actuele ontwikkeling in het repressie-apparaat dat president
Ahmadinejad ter beschikking staat om elke vorm of zelfs schijn van oppositie tegen zijn dubieus gelegitimeerde bewind
in de kiem te smoren. De beruchte knokploegen, de Basij, zijn inmiddels opgenomen in de Iraanse Revolutionaire
Garde, evengoed een sinistere organisatie.
Wat kan de Europese Unie hier nog uitrichten? Twee dingen vooral. Samen met de Amerikanen moeten wij als
westerse wereld ons concentreren op individuele gevallen van ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran. En
in directe aansluiting daarop moeten wij Teheran duidelijk voor ogen stellen dat deze schendingen intolerabel zijn,
kortom consequenties hebben. Wanneer nationale belangen in het geding zijn, voorop economische, dan komen de
Iraanse pragmatici vanzelf te voorschijn. Per slot van rekening kunnen zij zich daarbij zelfs beroepen op de stichter van
de Islamitische republiek, wijlen ayatollah Khomeini. Als het er op aankwam, koos die ook resoluut voor het landsbelang
boven religieuze eisen.
Commissie, Raad, zoek de zwakke plekken van de ayatollahs! Allereerst voor een dragelijker leefklimaat voor de
Iraanse bevolking, voor de veiligheid van Israël, de Arabische wereld en de Europese Unie.
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Rapport onderzoekscommissie Georgië
Datum: 22-10-2009
MdV,
Er zijn geen overwinnaars, zo stelt het zinvolle rapport van de onderzoekscommissie over het gewapende conflict in
Georgië zomer 2008. Deze conclusie deel ik niet! Natuurlijk was en is er een overwinnaar: Rusland. Met hulp van de
Georgische president rondde het Kremlin militair resoluut de politieke inlijving van Abchazië en Zuid-Ossetië af. Met als
verliezer de Georgische staat, die zich nog kan troosten met de steun van de Russisch Orthodoxe Kerk voor haar de
jure gezag over Abchazië en Zuid-Ossetië. Deze prijzenswaardige opstelling van het Moskouse Patriarchaat wens ik
hier te onderstrepen! Daaraan kunnen wankelmoedige EU-lidstaten zeker een voorbeeld nemen.
Terecht kritiseert de Tagliavini-commissie het massaal verstrekken van Russische paspoorten aan Georgische
staatsburgers in Abchazië en Zuid-Ossetië als strijdig met internationaal recht. Deze uitholling van de Georgische
soevereiniteit weerspiegelt zich vandaag in een identieke ondermijning van de Oekraïense staatkundige soevereiniteit
op de Krim. Ook daar biedt Rusland op gulle wijze Oekraïense staatsburgers nieuwe passen aan.
Een belangrijke politieke les van het Tagliavini-rapport voor de Europese Unie is derhalve Kiev metterdaad bij te staan
in de verdediging van de nationale onafhankelijkheid tegen welke buur dan ook! Europese projecten op de Krim zijn
daarbij een uitgelezen kans.
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Financiële en economische situatie Moldova
Datum: 22-10-2009
MdV,
Over de financiële en economische situatie in Moldova kunnen wij kort zijn. Zij is ronduit catastrofaal, in de heldere
woorden van één van Europa´s beste Moldova-specialisten. En er mag dan in Chisinau een nieuwe regeringsploeg met
een hoopvolle naam en programma per 25 september zijn aangetreden, Alliantie voor Europese integratie, maar de
onverminderd sterke Communistische Partij bereidt haar terugkeer naar de macht voor door, naar verwachting, nieuwe
verkiezingen te forceren.
Wenst de EU de Europese koers van de huidige Moldauische regering te steunen, dan moet Brussel daar nu heel snel
werk van maken. Raad en Commissie moeten er derhalve bij het IMF op aandringen Moldova zo spoedig mogelijk te
hulp te schieten zonder meteen sociale bezuinigingen te eisen. Gun het hervormingsgezinde kabinet een politieke
adempauze!
Vanzelfsprekend moet de EU in dat geval ook zelf financieel over de brug komen. Per slot van rekening staat de
politieke toekomst van Moldova vandaag hier op de Europese agenda!
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Situatie Taiwan na tyfoon
Datum: 17-09-2009

MdV,
"Deze ramp was voor Taiwan van ongekende omvang. In de bergen is het een groot drama. Hele dorpen zijn
verdwenen. Naar schatting duizend doden respectievelijk vermisten. Duizenden zoniet meer dan tienduizend
overlevenden verblijven in militaire kampen." Zo schetste Nederlands hoogste vertegenwoordiger in Taiwan, Menno
Goedhart, de verwoestende gevolgen van de tyfoon Morakot. Vanaf deze plaats wil ik dan ook allereerst mijn
medeleven uitdrukken aan regering en burgers van Taiwan.
In aanvulling op de praktische hulpverlening die Menno Goedhart aan zijn Taiwanese vrienden vandaag verleent, zou ik
de Europese Commissie een tweetal vragen willen stellen die een versterking van de Europees-Taiwanese relaties
beogen:
* Komt de Commissie volgende maand met een voorstel voor een versoepeling van het visaregime voor Taiwanezen?
(Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben reeds het goede voorbeeld gegeven!)
* Een recent Europees rapport toont glashard aan dat voor Taiwan en de EU enorme winst zit in het afspreken van
Trade Enhancing Measures (TEM). Kan de Commissie zich in deze urgente conclusie vinden?
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Bas Belder voorzitter Israëldelegatie EP
Datum: 17-09-2009
In het Europees Parlement (EP) te Straatsburg is Bas Belder vandaag gekozen tot voorzitter van de EP-delegatie die
de betrekkingen met Israël onderhoudt. Belder, lid van het Europees Parlement voor de SGP, was in de vorige
mandaatperiode vice-voorzitter van dezelfde delegatie en draagt nu dus de politieke leiding. Belder is dankbaar en
verheugd over zijn verkiezing: " ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat in me gesteld is en ik zal mijn taak met
verantwoordelijkheid dragen". Belder, die zowel journalistiek als politiek al vele jaren ervaring heeft in de Israëlische
betrekkingen, stelt dat hij zich optimaal zal inzetten voor een nauwe en vruchtbare samenwerking met de Knesset en de
Israëlische autoriteiten.
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Belder komt op voor protestantse christenen in Tadzjikistan
Datum: 16-09-2009
Voorzitter,
Dit debat roept dubbele gevoelens bij mij op! Aan de ene kant waardeer ik het dat in de resolutie van college Peterle
duidelijk de vinger wordt gelegd bij de vele zere plekken in de Tadzjiekse economie en samenleving. Aan de andere
kant vind ik het onbegrijpelijk dat er op cruciale momenten op eufemistische wijze wordt gesproken over Tadzjikistan als
‘een relatief stabiel land.’ De Europese Unie wekt de indruk dat deze overeenkomst er hoe dan ook moet komen. Dit
heeft onmiskenbaar gevolgen voor de zeggingskracht van de vele kritiek die daarna nog geuit wordt.
Helemaal verbijsterd ben ik door hetgeen ik las in paragraaf 2 over de ontgoocheling van de Tadzjiekse overheid. Wij
moeten het hebben over de ontgoocheling van de protestantse minderheid in het land die geconfronteerd wordt met
een godsdienstwet die diep ingrijpt in haar religieuze leven, om maar één voorbeeld te noemen. In plaats van deze
volstrekt misplaatste ontgoocheling zou de Tadzjiekse overheid haar vele huiswerk binnenlands ter hand moeten
nemen!
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Belder vraagt aandacht voor christelijke vrijwilligers in Turkije
Datum: 02-09-2009
Bijdrage B. Belder — gedachtewisseling met eurocommissaris Rehn
Brussel, woensdag 2 september 2009
Meneer de Commissaris,
Ik vraag uw gewaardeerde aandacht voor een ernstige kwestie in toetredingsland Turkije.
Vandaag de dag staan Turkse christelijke vrijwilligers voor gesloten deuren bij sociale instellingen. Denk hierbij aan
kinder- en bejaardentehuizen.
Vanwaar deze botte weigering tot toegang na jarenlange onbaatzuchtige, liefdevolle hulpverlening?
Turkse christenen vrezen —en zij hebben ook een duidelijke indicatie— dat zij áls christenen worden geweerd uit
sociale instellingen.
Commissaris, ik vraag u dringend deze misstand bij de Turkse autoriteiten op te klaren en te beëindigen. Ik zie
uit naar uw actie en verneem die natuurlijk graag!
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