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LET OP UW ZAAK! 

Tegenspoed van goede bedoelingen: Boris Dittrich die Cuba wordt uitgezet, nog voordat hij de 
luchthaven af is. Het incident riep bij mij meteen herinneringen op aan een optreden van een 
ander D66-voorman: Hans van Mierlo, die als minister van Buitenlandse Zaken in zijn ijver China 
op de agenda te krijge,n van de Commissie Mensenrechten van de Verenigde Naties een even mal 
figuur , sloeg. 
Met de beste intenties wilde Dittrich na een goed verlopen eerste bezoek aan Cuba opnieuw met 
dissidenten spreken. Havana zag hem aankomen. Op dezelfde manier wilde Van Mierlo zich inter
nationaal in de kijker spelen door de Volksrepubliek singlehanded aan te pakken. Hij trof slechts 
Denemarken als weifelend medestander, de rest van de Europese 'Unie liet het afweten. Hun bei
der optreden is vergelijkbaar: goedbedoeld maar driest en onvqldoende voorgekookt. Typeert dit 
soort onhandigheid de mensenrechtenaanpak van D66? 

Van Mierlo pretendeerde tijdens het EU-voorzitterschap van 1997 dat zijn partij als voorvechter 
van democratische kernwaarden de mensenrechtenwijsheid in pacht heeft. Met een air van 'maakt 
u zich geen zorgen, laat u dat maar aan mij over, ik hou me vrijwel dagelijks bezig met mensen
rechten' dacht hij kritiek van zich af te schudden. Aangesproken in de Tweede Kamer op zijn wei: 
nig zicht~are daden reageerde hij dan ook als door een slang gebeten. Maar die kritiek werd 
destijds ook binnen de partij gedeeld. 'Het houdt niet over: zo typeerde medeoprichter van D66 
prof. Peter Baehr het mensenrechtengehalte van zijn partij, 'een zwaarder accent is zeker toe te 
jUichen.' 

We zijn nu acht jaar verder, Nederland is opnieuw EU-voorzitter. Wat is er te merken van 
Nederlandse mensenrechteninitiatieven van een regering waarin D66 zitting heeft? Ontpopt D66 ' 

zich als hoeder van de mensenrechten? 
Bindt 'de partij de strijd aan tegen racisme 
en discriminatie van minderheden? Wordt 

Goedbedoeld maar driest het asielbeleid met harde kritiek overla
den? Hoe staat het met de bescherming 
van het recht op privacy nu bij terreurbe
strijding het doel alle middelen lijkt te hei
ligen? 

Boris Dittrich constateert postmodern dat Nederland de erfenis van Fortuyn dreigt te verkwanse
len. Maar hoe zit het met de erfenis van Kooijmans en Van der Stoel? Strookt het beleid van dit 
kabinet ten 'aanzien van vreemdelingen met de beoogde reputatie van Den Haag als hoofdstad van 
de internationale rechtsorde? Waar is de rol van voortrekker gebleven? Waar is de compassie? 

Het kabinet komt niet verder dan lauwe aanzetten die niet met daadkracht gepaard gaan, zoals 
het voorstel een Europese mensenrechtenambassadeur te benoemen. En een plan om het EUMC, 
het Europese waarnerningscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat· in Wenen, tanden te 
geven. Wat nu klaar ligt in Brussel is een slap aftreksel van een voorstel om het mandaat van het 
EUMC uit te breiden. Met zorg ziet men er binnen de Europese Commissie op toe dat de term 
'mensenrechten' plichtmatig in allerlei stukken voorkomt. Maar terwijl twintig van de 25 EU-lidsta
ten dit jaar in Amnesty's zwartboek voorkomen, spreken zij elkaar onderling niet aan op schen
dingen van de mensenrechten. 
Of het nu gaat om gemeenschappelijk asielbeleid, of om toezicht op de bescherming van het 
recht op privacy bij de aanpak van terrorisme,- implementatie van voo~beeldig verwoorde bedoe
lingen in de Europese Grondwet en het Handvest voor de 'Burgerrechten schiet sc~romelijk te 
kort. 

Juist in deze, tijden van tegenspoed kan een politieke partij zich profileren als boegbeeld van 
onbuigbare beginselen. D66 let op uw zaak! 

Willem Offenberg is hoofdrf}dacteur van Amnestys maandblad Wordt Vervolgd. Deze bijdrage 
schreef hij op persoonlijke titel. 


