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Sociaal-I i beral isme --
Mensenrechten 
Het sociaal-liberalisme vecht voor de vrijheid van de individu zonder mensen aan hun 
lot over te laten. Het stimuleert individuele ontwikkeling zonder te vergeten dat niet 
iedereen op het zelfde punt begint. Boven alles rekent sociaal-liberalisme af met 
onderdrukking door totillitaire regimes en dictaturen zonder te vervallen in een anar
chie: mensenrechten zijn hierbij onmisbaar. Daarom staat voor D66 de bescherming 
van mensenrechten boven aan de agenda. Ze vormen het kloppende hart van onze 
democratie. Om te vechten voor vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en een 
rechtvaardige rechtstaat kun je een sociaal-liberaal altijd wakker maken. 

DOOR LOUSEWIES VAN DER LAAN 

Voor D66 betekent dit concreet dat we inzetten op mensenrechten in zowel binnenlands- als 
buitenlands beleid. Voor een veilige, rechtvaardige en vreedzame wereld zonder armoede, binnen 
de Europese lidstaten en in hun ·omgang met staten buiten de Unie. 
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Europees Mensenrechten Mechanisme 
Om zo efficiënt mogelijk de bescherming 

van mensenrechten te realiseren is het 
belangrijk om op 'Europees niveau een 
mechanisme te hebben dat de mensenrech
tensituatie in lidstaten niet alleen nauwkeu-' 
rig in de gaten houdt, maar ook afdwingt, 
desnoods met sancties. Het is niet geloof
waardig als Nederland en Europa van andere 
landen verlangen de mensenrechten te res
pecteren, maar zich zelf minder van de 
regels aantrekken. Bovendien moeten landen 
niet alleen voor het toetreden tot de Unie 
gedwongen worden om af te rekenen met 
discriminatie, marteling en onderdrukking, 
maar ook daarna is het onacceptabel dat 
deze praktijken binnen de Unie plaats kun
nen vinden. Een aparte Europese commissa
ris voor mensenrechten zou hier een belang
rijke rol kunnen spelen. Deze kan 
onafhankelijk handelen v.an regeringen en 
heeft ook niets te maken met politieke uit
ruilspelletjes; waarbij de ene lidstaat iets 
door de vingers van de ander ziet om deze 
gunst later eens terug te krijgen. 

Centraal in buitenlands beleid 
Vervolgens is het belangrijk dat de men

senrechtenclausules die in elke overeen
komst zijn opgenomen die Nederland en de 
Europese Unie heeft met andere landen; 
streng worden nageleefd. Waar nodig moe
ten we bereid zijn over te gaan op sancties .. 
want welk nut hebben zulke clausules 
anders? Juist nu Europa een steeds sterkere 
internationale economische en politieke 
macht wordt, moet Europa consequent men
senrechtenartikelen toepassen. Daarom is 
D66 ook vóór de nieuwe Europese grondwet 
waarin een Europese minister van 
Buitenlandse Zaken wordt aangesteld. D66 
moet zich sterk maken vo'or een duidelijke 
verandering van mentaliteit van onze 
minister van Buitenlandse zaken en zijn 
Europese collega's. Ik geef twee voorbeelden 
om dit te illustreren. 

Ten eerste het wapenembargo tegen China. 
Dit embargo staat onder druk van met name 
de Franse regering die handelsmogelijkhe
den met China ziet. De Tweede Kamer wil 
het wapene'mbargo tegen China handhaven. 
Ook de regering is voor handhaven van het 
embargo, maar willen daar in Europa niet 
alleen in komen te staan. Met andere woor
den, volgens de regering is het Nederlandse 
standpunt is afhankelijk van andere, buiten~ 
landse ministers. Tegelijkertijd wil deze 

regering wel vasthouden aan haar Europese 
veto op het gebied van het buitenlands 
beleid. Waarom strijdt de regering zo ontzet
tend hard voor het behoud van dat veto, 
maar wil zij er zelf geen gebruik van maken? 
Het lijkt er hier op dat er eerst gekeken 
wordt naar wat haalbaar i,S voor het stand
punt wordt bepaald. Dat doet D66 weinig 
principieel aan en is ronduit schrijnend wan
neer we weten dat miljoenen mensen in 
China nog steeds onderdrukt worden, wan
neer de bezetting van Tibet door China . 
duurt voort, en wanneer in China jaarlijks 
meer doodstraffen worden uitgevoerd dan in 
alle overige landen van de wereld bij elkaar! 
Het tweede voorbeeld gaat over Rusland. 
Rusland is net onder zware Europese druk 
toegetreden tot het Kyoto-verdrag. In ruil 
daarvoor zal de' EU zich inzetten voor 
Russische toetreding tot de WTO. Echter de 
indruk ontstaat dat de betrekkingen met 
Rusland nog verder verdiept gaan worden 
z.onder dat er geno~g kritische aandacht 
komt voor de voortdurende mensenrechten
schendingen in Rusland. Ik denk daarbij aan 
de gebrekkige persvrijheid en aan de situa
tie in Tsjetsjenië. Net als in China dreigen 
hier onze principes om economische rede
nen in de uitverkoop te worden gedaan. Ik 
heb er in een motie tijdens de bespreking 
van de begroting van Buitenlandse Zaken op 
aangedrongen deze verdieping afhankelijk 
te maken van Russische vorderingen op het 
gebied van mensenrechten en democratise
ring. Deze motie is met een kamermeerder
heid aangenomen (CDA tegen), maar de rege
ring moet de motie wel goed uitvoeren. 

Mensenrechten en het gebrek daaraan vor
men zowel de hoop als het lidteken van de 
afgelopen eeuw. En ook nu in Nederland 
ervaren we hoe schokkend een open maat
schappij als de onze kan worden verstoord. 
Daarom is het des te belangrijker dat we 
principieel voor onze idealen staan: voor 
een sociaal-liberale samenleving, voor de 
bescherming van mensenrechten. In Europa 
en in de rest van de wereld. 

De auteur is lid van de Tweede Kamer voor 
D66 


