
Mensenrechten 
afdwingen! 
Het sociaal-liberalisme vecht voor de vrijheid van het individu zon
der mensen aan hun lot over te laten. Het stimuleert individuele 
ontwikkeling zonder te vergeten dat niet iedereen op bet zelfde 
punt begint. Boven alles rekent sociaal-liberalisme af met onder
drukking door totalitaire regimes en dictaturen zonder te vervallen 
in een anarchie: 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, rechtvaardi
ge en vreedzame wereld zonder 
armoede, binnen de Europese lidsta
ten en in hun omgang met staten 
buiten de Unie. 

Europees Mensenrechten 
Mechanisme 
Om zo efficiënt mogelijk de bescher
ming van mensenrechten te realise
ren is het belangrijk om op Europees 
niveau een mechanisme te hebben 
dat de mensenrechtensituatie in lid
staten niet alleen nauwkeurig in de 
gaten houdt, maar ook afdwingt, 
desnoods met sancties. Het is niet 
geloofwaardig als Nederland en 
Europa van andere landen verlangen 
de mensenrechten te respecteren, 
maar zich zelf minder van de regels 
aantrekken. Bovendien moeten lan
den niet aUeen 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 kunnen vinden. Een aparte 
Europese commissaris voor mensen
rechten zou hier een belangrijke rol 
kunnen spelen. Deze kan onafhanke
lijk handelen van regeringen en 
heeft ook niets te maken met politie
ke uitruilspelletjes, waarbij de ene 
lidstaat iets door de vingers ziet om 
deze gunst later eens terug te krij
gen. 

Centraal in buitenlands beleid 
Vervolgens is het belangrijk dat de 
mensenrechtenclausules die Neder-

land en de Europese Unie met ande
re landen heeft, streng worden nage
leefd. Waar nodig moeten we bereid 
zijn over te gaan tot sancties, want 
welk nut hebben zulke clausules 
anders? juist nu Europa een steeds 
sterkere internationale economische 
en politieke macht wordt, moet 
Europa consequent mensenrechten
artikelen toepassen. Daarom is D66 
ook vóór de nieuwe Europese grond
wet waarin een Europese minister 
van Buitenlandse Zaken wordt aan
gesteld. D66 moet zich sterk maken 
voor een duidelijke verandering van 
mentaliteit van onze minister van 
Buitenlandse zaken en zijn Europese 
collega's. 

• 

Mensenrechten en Duurzame 
ontwikkeling 
Economische ontwikkeling die niet 
alleen enkelen aan de top, maar 
juist een hele maatschappij ten 
goede komt, staat of valt bij een 
bevolking die meedoet, zichzelf 
kan ontplooien, kan ondernemen 
en betrokken wordt bij beslissin
gen. Dit vraagt om democratische 
waarden, waar mensenrechten een 
rol in spelen. Mensenrechten zijn 
ook nauw verwant met de grote 
natuur- en milieuvraagstukken van 
deze tijd, daar waar regenwouden 
gekapt worden om soja of palmolie 
te produceren worden ook boeren 
van hun land verjaagd, klimaatacti
visten achter slot en grendel gezet 
en wordt door middel van corruptie 
een duurzaam systeem van onder
drukking en uitbuiting in stand 
gehouden. 

Het is dus belangrijk om mensen
rechten een integraal deel van bui
tenlands beleid te laten zijn of het 
nu gaat om democratiseringspro
cessen, economische ontwikkeling 
of klimaatverandering. 

• 
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Hoe sexy is 
"internationaal"? 
D66 is de meest internationale partij van Nederland. Althans, dat zeg
gen we al jaren. Het staat ook in onze programma's. Mooi, dacht ik, 
voordat ik internationaal secretaris werd. Met de belangstelling voor 
het buitenland zit het bij D66 wel goed! Dus had ik gerekend op een 
stevig cohort aan hulptroepen om het internationaal secretariaat bij te 
staan in zijn taken. Bijvoorbeeld het onderhouden van contacten met 
politieke partijen in Europa en de rest van de wereld. En het uitvoeren 
van projecten in Oost-Europa en Noord-Afrika via het 101 (Stichting 
Internationaal Democratisch Initiatief). Of het geven van trainingen aan 
collega's in het buitenland. De praktijk blijkt weerbarstiger. Het werk 
wordt gedaan door een handjevol vrijwilligers. En die zijn enthousiast! 
Maar waar zijn de anderen? Niet sexy? 
En onze gekozen politici dan? Vinden die "internationaal" sexy? Zij heb
ben beloofd de verkiezingsprogramma's uit te voeren. In het laatste 
Europese programma uit 2004 is zelfs een expliciete belofte aan de kie
zer gedaan over het "Europese". Citaat: "D66 zal meer verbanden leg
gen tussen de Nederlandse en Europese politiek. Tussen de politici in 
de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Daarom zal de D66-frac
tie in de Tweede Kamer voortaan bij elk debat de Europese component 
van onze voorstellen toelichten. Van het kabinet zullen we vragen 
steeds weer aan te geven wat Europese besluiten betekenen voor de 
mensen in Nederland. Zo gaat D66 in de gaten houden of in alle eerlijk
heid en openheid recht wordt gedaan aan de belangen van de mensen 
van Europa. Aan uw belang". Is die belofte al ingelost? Heeft u gemerkt 
dat onze fractie bij elk debat die Europese dimensie meenam? Nee dus. 
Ook in onze fractie is, ondanks alle goede bedoelingen, het internatio
nale vaak het sluitstuk. Niet voor niets is het referendum over de 
Europese 'Grondwet' desastreus verlopen. Als politici Europa en het 
"internationale" niet zichtbaar, voelbaar en systematisch serieus nemen, 
waarom zouden u of ik dat als kiezer dan wel doen? Niet sexy dus. 
Het gekke is dat Nederland zonder het internationale nauwelijks kan 
bestaan. Wij moeten daarom echt die meest Europese, meest inter
nationaal denkende en opererende partij worden. Na woorden nu de 
daden! Maar dan moeten we het wel een beetje aantrekkelijk durven te 
maken. En herkenbaar. Hebt u Sophie in 't Veld, Onze Vrouw in het 
Europees Parlement, de laatste tijd nog gevolgd? U zag haar mogelijk 
onlangs in actie voor homorechten in Rusland, of actievoerend tegen 
bemoeienis van het Vaticaan met seksuele voorlichting en vrouwen
emancipatie in Slowakije. Ze stond hoorbaar pal voor de bescherming 
van persoonsgegevens, en sprong - op de Italiaanse tv en in het 
Italiaans - in de bres voor de Nederlandse abortus- en euthanasieprak
tijk. Allemaal echte D66 thema's! Op dit soort momenten is het duide
lijk: internationale politiek gaat ergens over! Ook over zaken waar wij 
als D66 voor staan. Dus snel die belofte aan de kiezer inlossen. Sexy 
toch? 

Sirnone Filippini 
Internationaal Secretaris 

Is •intemationaar voor u belangrijk of sexy? Wat moeten we daar als 
D66 mee? Zou u ook bij het internationale werk van onze partij betrok
ken wiHen zijn? Laat het ons weten! Een compilatie van de reacties 
wordt op de mternatlonale D66 website geplaatst. Zodra dat het geval 
Is, informeren we u Vla de D66 email nieuwsbrief, Mail naar: internatio
nal@d66.nl of plaats uw reactie op de website www.d66internationaal.nl 

Z u sterpart ij en 1 nsp1 re ren D66 
D66 onderhoudt veel internationale contacten. Niet alleen om inter
nationale kwesties te bespreken, ook om van elkaar te leren bij de 
aanpak van 'binnenlandse' vraagstukken. Zo zijn de Liberal 
Dernocrats in Engeland en het Radikale Venstre in Denemarken 
inspirerende partners van ons. - door Alexander Pechtold 

Door trouw te blijven aan het soci
aal-liberale gedachtegoed lukte het 
de Liberal Dernocrats in het 
Verenigd Koninkrijk de derde partij 
van het land te worden. Hoewel zij 
het belang van marktwerking onder
schrijven, hebben ze zich met 
succes ingezet voor beter onder
wijs, betere gezondheidszorg en 

een beter milieu. Zij hebben het 
zelfs aangedurfd om tegen de trend 
in te pleiten voor belastingverho
ging om deze doelen te bereiken. 
Maar wat de Liberal Dernocrats voor
al succesvol maakt, zijn de sterke 
lokale afdelingen. Zij voeren vooral 
daar campagne waar zij de meeste 
kans maken. Hoewel de 'Lib-Dems' 

zowel een partijleider als een voor
zitter hebben, twijfelt niemand er 
aan wie de baas is in de partij. Ook 
aan het Deense Det Radikale Venstre 
(letterlijk Radicaal Links, maar beter 
vertaald met Sociaal-Liberale Partij) 
kunnen we een voorbeeld nemen. 
De partij hield in een samenleving 
die zich afkeerde van de allochtone 
medeburger vast aan het multicultu
rele sociaal-liberalisme. Die aanpak 
leverde geen windeieren op. Bij de 
laatste verkiezingen steeg de partij 
van 5.2 % naar 9.2 %. Dat moet in 
Nederland ook kunnen. 

Gezamenlijke strijd tegen regel
zucht 
Vanuit mijn portefeuille zijn de 
Vlaamse Liberalen en Democraten 
leerzaam. Onlangs wisselde ik een 
dag met Vincent van Quickenborne, 
de staatssecretaris voor minder 
papier, zoals hij zich op de 
Nederlandse radio noemde. Het was 
Kafka, die in zijn werk als geen ander 
de onmacht van de burger tegenover 
de almacht van een ongenaakbare, 
soms arrogante overheid beschreef. 
In België en Nederland bestaan er 
ook absurde regels, procedures en 

"Alexander Pechtho/d ontmoet 
premier Guy Verhofstadt" 

onbegrijpelijke formulieren, die dit 
beeld van de overheid bevestigen. 
Daarom gaan we samenwerken. En in 
Europees verband trekken we geza
menlijk op. We maken ons hard voor 
een Europees meldpunt en een 
Europese aanpak voor vermindering 
van administratieve lasten ( Kafka in 
Europa). 



2 juni 2006 I Dernocrats 1 

instituut voor meerpartijen democratie 

Het n!MD (Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie) werd in april 2000 opgericht door verschillende Nederlandse politieke partijen. 
D66 is vanaf de oprichting betrokken bij het !MD, samen met CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. 

:\r lil! RI I' IJ\ INSTITUTE FOR MULTIPARTY 0EMOCRACY 

Het !MD heeft als doelstelling democratiseringsprocessen te stimuleren en te ondersteunen in jonge democratieën in Latijns-Amerika, Afrika en 
Azië. De nadruk ligt op het creëren van een goed functionerend en duurzaam meerpartijenstelsel, door bijvoorbeeld politieke partijen te hel
pen een goede partijorganisatie op te bouwen, door kennisoverdracht met betrekking tot de instituties, principes en processen die ten grond
slag liggen aan een meerpartijenstelsel en het bevorderen van interactie tussen politieke partijen. Voor meer informatie over het !MD kunt u 
contact opnemen met Aletta Hekker op het Landelijk Bureau. 

D66 en IMD D66 in het IMD 

jan Willem Bertens in Ecuador: 
DeWJocratie? )a ... WJaar eerst het WK! 

Simone Filippini, !MD-bestuurslid 
]an-Willem Bertens, !MD Raad van Toezicht 
Margriei de jong, !MD Raad van Toezicht 
Wilfried Derksen, !MD Raad van Toezicht 
Kajsa Ollongren, !MD Raad van Toezicht 

De parlementaire democratie in Ecuador is gebaat bij 
Nederlandse steun aan politieke partijen. Dat is de bevinding van 
oud-diplomaat, ex-europarlementariër en prominent D66-lid jan 
Willem Bertens, die onlangs Ecuador bezocht. Hij leidde daar een 
missie van het Nederlands Instituut voor Meerpartijen 
Democratie (niMD), een organisatie van (bijna) alle Nederlandse 
politieke partijen die zich inzet voor democratisering in ontwik
kelingslanden. In Latijns Amerika is het IMD actief in Bolivia, 
Guatemala en Nicaragua. De organisatie overweegt om ook in 
Ecuador een programma op te starten. - door Maarten van den Berg 

Bertens kent de regio goed. Zijn eer
ste post als diplomaat was ambassa
desecretaris in Uruguay en van 1982 
tot 1988 was hij ambassadeur voor 
Midden-Amerika met standplaats 
Costa Rica. Als voorzitter van CLAT 
is hij ook nu nog zeer betrokken bij 
actuele politieke en maatschap
pelijke ontwikkelingen in Latijns 
Amerika. Bovendien houdt Bertens 
het voetbalnieuws uit de regio nauw
gezet bij. Zeker nu niet alleen voet
balgiganten als Argentinië en 

Brazilië maar ook Costa Rica, 
Paraguay en Ecuador meedoen aan 
het WK. 

Terwijl het nationale elftal van 
Ecuador zich opmaakt voor haar 
debuut op het WK, sprak Bertens met 
Ecuadoriaanse politici over het func
tioneren van 's lands parlement. 
Sinds 1979 is Ecuador weer een par
lementaire democratie, zij het wel 
met moeilijkheden. Weinig gekozen 
regeringen zitten de termijn van vier 

jaar uit. De huidige president, 
Alfrecto Palacio, is de zevende bin
nen negen jaar. Politici genieten wei
nig vertrouwen onder de bevolking 
en ook de rechtelijke macht wordt 
weinig gezag toegekend. In 2005 
werd het hooggerechtshof per presi
dentieel decreet bijna een jaar lang 
op non-actief gesteld wegens ver
meende corruptie. 

'Zo'n situatie moet niet te lang 
duren', zegt Bertens. Als rechters 
thuiszitten en zaken worden opge
schort terwijl parlement, president 
en politieke partijen onderling in 
een machtstrijd verwikkeld zijn, 
dan functioneert de rechtsstaat 
niet. Het ontbreekt Ecuador aan 
volksvertegenwoordigers die zich 
opstellen als dragers van democra
tisch bestuur. 'In Ecuador staan 
politieke partijen in dienst van pre
sidentskandidaten. Ze zijn niet 
gewend samen te werken als er een-

maal een president gekozen is'. En 
dit is een vereiste want, net als in 
Nederland, haalt de grootste partij 
nooit een meerderheid van de 
zetels in het parlement. 

juist omdat Nederlandse partijen 
bij uitstek ervaring hebben met het 
politieke bedrijf in een meer
partijen stelsel, zou het !MD 
Ecuadoriaanse partijen kunnen hel
pen om het functioneren van de 
parlementaire democratie in 
Ecuador te verbeteren. Na de ver
kiezingen die staan gepland in 
oktober van dit jaar, zou het !MD 
bijvoorbeeld dialoog tussen partij
en kunnen bewerkstelligen en voor
zien in capaciteitsopbouw voor 
partijleiders en gedeputeerden. 
Volgens Bertens hebben de politici 
die hij sprak daarvoor veel belang
stelling. Bovendien bestaat er sinds 
vorig jaar een beweging van jonge 
politici en intellectuelen, "Ruptura 

25", die zich inzet voor democrati
sche hervormingen. 'Wat die bewe
ging wil bereiken, is precies wat mij 
voor ogen staat', concludeert 
Bertens; 'ik kan hun programma zo 
overnemen in mijn aanbeveling 
voor Nederlandse steun aan politie
ke partijen in Ecuador'. 

Voor het programma van "Ruptura 
25", zie de (Spaanstalige) website 
www.ruptura2 5 .org 

Activiteiten IMD 
Het !MD organiseert regelmatig 
bijeenkomsten en lezingen in 
Nederland en publiceert boeken 
en rapporten. Voor meer informa
tie over de projecten, de werk
wijze, de landen en de activiteiten 
van het !MD of om publicaties te 
downloaden kunt u kijken op 
www.nimd.org 

De Stichting Internationaal Democratisch Initiatief (!Dl) is één van de pilaren waarmee D66 haar betrokkenheid bij democratiseringsprocessen en internationale samenwerking vorm geeft. De 
achterliggende gedachte is dat D66 enerzijds praktische hulp biedt aan geestverwante politieke organisaties. Anderzijds wordt de gedachtevorming over democratie en internationale samen
werking binnen D66 gevoed door een scala aan nieuwe ideeën en ervaringen. 

Liberale hervormingen gewenst in Moldavië 

De Republiek Moldavië is een 
jonge onafhankelijke staat, 
gevormd na het uiteenvallen 
van de Sovjet-Unie. Moldavië 
verwierf onafhankelijkheid op 
27 augustus 1991. De eerste 
stap bij het implementeren van 
de democratische beginselen 
was het instellen van het 
Parlement, als representatief 
en wetgevend orgaan van het 
land. Het parlement wordt elke 
vier jaar direct verkozen op 
basis van een meerpartijenstel
sel. De uitvoerende macht ligt 
bij de president van het land, 
die zowel staatshoofd als rege
ringsleider is. Desalniettemin 
heeft de Republiek Moldavië 
een tekort aan onafhankelijke 
en breed gedragen politiek. 
- door Alina Cebotariov 

Tijdens de afgelopen verkiezingen 
is bewezen dat de democratie werkt 
en gegarandeerd kan worden, maar 
de democratische wil van het volk 
leidde tot een ondemocratische en 
totalitaire regering. Nu wordt de 
regerende meerderheidspartij in 
het parlement vertegenwoordigd 
door de communisten - Com
munistische Partij van Moldavië, 
terwijl de tweede partij behoort tot 
de sociaal-liberale partij - Alliantie 
"Ons Moldavië". De overige partijen 
worden geschaard onder de 

extreem rechtse en centrumrechtse 
partijen. Deze paradoxale situatie 
bewijst het gebrek aan participatie 
van jongeren en mensen van mid
delbare leeftijd aan het politieke 
leven in Moldavië en de noodzaak 
om een aantal specifieke en door
slaggevende maatregelen te nemen. 
Deze inflexibele en conservatieve 
communistische barrières staan 
broodnodige hervormingen in de 
weg en houden de democratische 
ontwikkeling van het land op. Om 
dit probleem te overkomen is het 
cultiveren en onderwijzen van libe
rale en puur democratische waar
den bij de bevolking noodzakelijk. 
De ervaring met postcommunisti
sche landen heeft bewezen dat uit
sluitend stevige liberale hervormin
gen, gecombineerd met een tastba
re sociale agenda de transitieperio
de kan versnellen en de ontwikke
ling van de economie kan bevorde
ren. 

Uitwisseling 
De Alliantie "Ons Moldavië" is een 
verantwoordelijke en invloedrijke 
partij, opgericht op basis van 
democratische waarden, het idee 
van een vrijemarkteconomie, begin
selen van de rechtstaat en interetni
sche vrede en georiënteerd op ont
wikkeling en modernisering van het 
land. Bij haar activiteiten werkt de 
organisatie nauw samen met ver-

schillende soortgelijke internatio
nale partners, om zo van elkaar te 
leren en praktische ervaringen te 
delen over democratiseringproces
sen en liberalisme. Recent is een 
vruchtbare samenwerking gestart 
met de stichting Internationaal 
Democratisch Initiatief (!Dl) van 
D66 in Nederland, wat voor ons een 
representatief Europees democra
tisch land is. De internationale uit
wisseling van kennis en ervaring is 
hier des te meer waardevol door de 
huidige politieke situatie in 
Moldavië. Vernieuwing van de poli
tieke heersende klasse en het pro
moten en ondersteunen van jonge 
leiders met potentie, is cruciaal om 
de duurzame ontwikkeling van een 
democratische civil society ·in de 
Republiek Moldavië te stimuleren. 

"Alina Cebotariov is actief lid van 
"Ons Moldavie" (Moldova Noastra) 
en heeft deelgenomen aan de /Dl 
Spring Academy 2006." 
Evt. vlag kleiner bij ruimtegebrek 

I Dl streeft naar 
professional i se • 

Afgelopen maand hield het lOl-bestuur samen met projectmana
gers en beleidsmedewerkers voor het eerst een zogenaamde IDI 
Audit. De avond, die geleid werd door Miehiel van Liere, stond in 
het teken van kritische vragen, evaluatie en verbetering. - door 
Chanta/ Langejans 

Als stichting is 101 al jarenlang 
actief en niet zonder succes! De 
organisatie beschikt over zeer 
beperkte financiële en personele 
middelen en werkt mede daarom 
veel met vrijwilligers. Dat wil ech
ter niet zeggen dat er geen ruimte 
is voor verbetering en professiona
lisering. Als gespreksleider stelde 
Miehiel van Liere kritische vragen 
over het beleid en de projecten van 
!Dl van de afgelopen jaren. Zijn vra
gen zetten de betrokkenen aan tot 
reflectie en het tegen het licht hou
den van gemaakte keuzes. Boven-

dien gaf de 101 Audit meer inzicht 
in hoe 101 als organisatie functio
neert en wat de achterliggende 
redenen daarvan zijn. De vraag die 
opkwam is: willen we op deze weg 
verder? Of is er nog een hoop winst 
te boeken door nog meer aandacht 
te schenken aan communicatie, 
documentatie en overdracht, door 
meer te focussen, betere evaluatie
trajecten op te zetten en doelstel
lingen aan te scherpen? Kortom, 
food for thought, een doorlopend 
proces en nog een wereld te win
nen' 

Het IDI Bestuur bestaat uit: 
Simone Fillppini, Voorzitter 

Menno Witteveen, Penningmeester 

Dennis Hesseling, Bestuurslid Communicatie 
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Toetreding Bulgarije en Roemenië: 

Toetreding per 1 januari 2007: "Ja, mits", is het oordeel van de Europese Commissie. Dit 
betekent dat de voorbereidingen voor toetreding kunnen doorgaan, maar dat er in de 
herfst zonodig aan de noodrem getrokken kan worden. Sopbie in 't Veld vindt dat hiermee 
recht wordt gedaan aan zowel de zorgen die er nog zijn over probleemgebieden waar nog 
onvoldoende is gebeurd, als aan de gigantische inspanningen en offers van de Roemenen en 
Bulgaren. - door Sophie in 't Veld 

De criteria voor toetreding moeten 
strikt worden nageleefd, vooral 
waar het gaat om zaken als 
Grondrechten of strijd tegen mis
daad en corruptie. Maar we moeten 
het doel niet uit het oog verliezen. 
De criteria zijn bedoeld om landen 
in goede staat de Unie binnen te 
halen. Niet als voorwendsel om ze 
zo lang mogelijk buiten de deur te 
houden!" Als de Commissie in okto
ber oordeelt dat Bulgarije nog niet 
klaar is, kunnen er eventueel op een 
aantal terreinen overgangstermij
nen worden ingebouwd. De optie 
van een jaar uitstel moet een uiter
ste redmiddel zijn. Uitstel zal de 
hervormingen niet versnellen, maar 
speelt juist de criminelen, corrupte 
lieden en anti-democraten in de 
kaart. 

Uitbreiding is succes 
West-Europa is uitbreidingsmoe, 
maar goed beschouwd is de uitbrei
ding van de EU een doorslaand suc
ces. Landen die vijftien jaar geleden 
economisch en democratisch gebro
ken tevoorschijn kwamen uit een 
halve eeuw vernietigende dictatuur, 
zijn nu levendige democratieën, met 
een omstuimig groeiende economie 
en een j'onge, uitstekend opgeleide 
en ambitieuze bevolking die staat te 
trappelen om mee te doen. De nieu
we landen bruisen van energie en 
vernieuwingsdrang. En dat is pre-

cies wat Europa nodig heeft. Op een 
heel aantal terreinen lopen de nieu
we landen voor op de "oude" lidsta
ten, en hun dynamiek is nèt de 
impuls die Europa hard nodig heeft. 

Hervormingszin 
De problemen in Bulgarije en 
Roemenië bestaan. Dat ontkent nie
mand, de Bulgaren en Roemenen al 
helemaal niet. Er wordt soms ten 
onrechte de indruk gewekt dat de 
twee landen subiet ophouden met 
hervormen vanaf de dag van toetre
ding. Dit is kletskoek. Allereerst 
begrijpen ze heel goed dat economi
sche hervormingen, strijd tegen cor
ruptie en misdaad, een onafhanke
lijke en betrouwbare rechterlijke 
macht, en respect voor de mensen
rechten vooral de kwaliteit van hun 
eigen bestaan drastisch verbetert, 
en pas in de tweede plaats helpt om 
lid te worden van de EU. Ten tweede 
werd ook bij de vorige uitbreidings
ronde in 2004 gevreesd dat het 
animo voor hervorming zou eindi
gen op de dag van toetreding. Die 
vrees bleek ongegrond. 

Ik reken op de dadendrang van onze 
Roemeense en Bulgaarse vrienden, 
en zet de Champagne alvast koud 
voor 1 januari aanstaande! 

Sophie in 't Veld is europarlementa
riër voor D66 

Fam i I ie-uitbreiding 
Wederom zijn verschillende Europese partijen toegetreden tot de 
Europese liberale democratische partij. Elisabeth Oppenhuis de 
Jong en Chantal Langejans, de twee nieuwe internationale beleids
medwerkers, reisden af naar Stockholm en waren getuige van de 
familie-uitbreiding. - door Elisabeth Oppenhuis de jong 

Op vrijdag 5 mei vond de ELDR 
Council Meeting plaats in 
Stockholm. Tijdens deze meeting 
zijn partijen uit Spanje, Kroatië en 
Macedonië toegetreden tot de ELDR 
partij. De Unio Mallorquina (Spanje), 
de lstrian Demoeratic Assembly 
(Kroatië) en de Liberal Demoeratic 
Party (Macedonië) werden op 5 mei 
in Stockholm toegelaten, nadat de 
delegatieleden van de ELDR Council, 
waaronder de D66 delegatie, positief 
hadden gestemd over het ELDR lid
maatschap van deze partijen. Het 
totale aantal van ELDR party mern
bers komt daarmee op 49. 
De Party President van de ELDR, 
Annemie Neyts, reageerde als volgt: 

van zijn partij tot de ELDR: "ft is 
both a pride and a privilege to be 
part of a politica! family that has 
always been developing a visionary 
European policy. ELDR is showing 
politica! leadership over growing 
populism. We are grateful to ELDR 
for not only playing a key role in 
Macedonian integration into the EU, 
but also for their support to 
Macedonians in their struggle to pre
serve their identity." 

Regionale partijen 

• 

~,_,' Alliance of Liberals and Dernocrats for Europe 
-;'~ Alliance des Dérnocrates et des Libéraux pour I'Europe 

Stockholm 

"The expansion of ELDR is linked to 
the growing appeal of liberal ideas 
throughout Europe and the need to 
cooperate at EU level. I am very plea
sed that we extend our reach in 
Southern Europe: Spain, Croatia and 
Macedonia". 

''D66 delegatie in Stockholm (v.l.n.r. Elisabeth Oppenhuis de jong, Chantal Langejans en Aletta Hekker)" 
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Trots 
Emil Kirjas, staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken van Macedonië, 
reageerde als volgt op de toetreding 

De Unio Mallorquina, opgericht in 
1982, is een regionale liberale partij 
op het eiland Mallorca (Spanje). De 
partij verdedigt democratische 
waarden, gebaseerd op de principes 
van vrijheid, gelijkheid, verantwoor
delijkheid, tolerantie, rechtvaardig
heid en vreedzame coëxistentie als 
de pilaren voor het bouwen aan een 
open en dynamische maatschappij. 
De Istrian Demoeratic Assembly is 
een sterk liberaal georiënteerde 
regionale partij in Kroatië. lstrië, 
grenzend aan Slovenië en Italië, is 
de grootste toeristische regio van 
Kroatië en is sinds de onafhankelijk-

heid van Kroatië grotendeels 
bestuurd door deze partij. 
Naast de toetreding van drie nieuwe 
lidpartijen hebben de delegatieleden 

tijdens de ELDR Council bovendien 
besloten een nauwe samenwerking 
aan te gaan met de Franse Parti 
Radical de Gauche. 

Voor meer informatie over de ELDR 
en de Council Meeting in Stockholm 
zie www.eldr.org. 
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Opzet van I i beraal netwerk • 1n Midden-Oosten 
Het Mediterrane gebied staat al enige tijd in de belangstelling, 
waarbij het Euro-Mediterraan Partnerschap (EMP) of Barcelona 
Process ruim tien jaar geleden een belangrijke stimulans is 
geweest. Maar na een decennium valt over de resultaten van dat 
EMP nog veel te zeggen. Daarom organiseerde Liberal 
International in november 2005 een conferentie over dit onder
werp in Palma de Mallorca om het opnieuw hoog op de politieke 
agenda te zetten. Hoeveel weten we echter over Noord-Afrika en. 
het Midden-Oosten en wie zijn eigenlijk onze partners in de regio? 
- door Chantal Langejans 

Het identificeren van liberale en 
democratische politieke partijen en 
partners in Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten is geen gemakkelij
ke opgave. Enerzijds omdat ze zich
zelf soms niet als zodanig bestem
pelen, het woord "liberaal" heeft 
immers niet overal ter wereld 
dezelfde betekenis. Anderzijds zijn 

ze er in een aantallanden misschien 
gewoonweg niet of zijn ze onzicht
baar door constante druk en onvrij
heid opgelegd door het regime. 

Contacten leggen 
Als we het echt belangrijk vinden 
dat de Mediterrane regio politieke, 
sociale en economische hervormin-

gen ondergaat om zo het hoofd te 
bieden aan Islamitisch fundamenta
lisme, regionale conflicten en 
onderontwikkeling moeten we ons 
verdiepen in die regio. Niet alleen 
op afstand, maar juist ook door par
tijen en individuen die streven naar 
vrijheid, gelijkheid, mensenrechten 
en democratie actief te ondersteu
nen. Door hen te betrekken en in 
contact te brengen met gelijkgezin
den. Directe uitwisseling van libe
raal en democratisch gedachtegoed 
mogelijk maken is noodzakelijk om 
het moeizame proces in de regio te 
blijven voeden. 

Regionaal netwerk 
Om die verdieping en versterking 
van liberale en democratische 
krachten in de regio zelf te stimule-

ren organiseert Liberal Inter
national in samenwerking met 
andere partners, waaronder 101, in 
Cairo een conferentie (22-23 juli). 
Deze conferentie moet de opmaat 
worden voor het lanceren van het 
Middle East Liberal Democracy 
Network. Tijdens het evenement 
worden liberale leiders uit Noord
Afrika en het Midden-Oosten, van 
politici tot academici, verenigd. Zij 
zullen met elkaar in discussie gaan 
over de centrale vraag of liberale 
democratieën mogelijk zijn in de 
regio7 Het zal een unieke mogelijk
heid zijn om uit de eerste hand 
ervaringen en kennis te vernemen 
en inzicht te krijgen in de actuele 
situatie aldaar. Daarnaast wordt 
getracht tot een aantal gezamenlij
ke beginselen te komen op basis 

Stop illegale houtkap Borneo! 
Borneo is het 3e grootste eiland ter wereld en behoorde ooit tot 
het Koninkrijk der Nederlanden. In het midden ervan ligt een 
immens regenwoud. Met het Amazoneregenwoud is dit één der 
longen van de wereld. Maar het regenwoud, thuis voor honderden 
zeldzame dier- en plantsoorten, loopt groot gevaar. - door Boris 
Dittrich 

De hardhouten bomen zijn veel 
geld waard. En dus wordt het regen
woud gekapt. Het hardhout wordt 
gebruikt om er bijvoorbeeld tuin
meubels van te maken, of open 
haardblokjes. Via China, waar het 
hout wordt verwerkt, komt het o.a. 
in Nederland terecht. Een gebied zo 
groot als Nederland wordt elk jaar 
omgehakt. Uitgerekend is dat er in 
2020 geen regenwoud meer is, als 
we niet stevig ingrijpen. Maar 
helaas, daar lijkt het nog niet van te 
komen. 

Oliepalmplantages 
De Indonesische regering heeft 
plannen gepresenteerd om in het 
hart van Borneo, midden in het 
regenwoud, een strook te gaan kap
pen, vele malen groter dan 
Nederland. Op de vrijgemaakte 
grond wil de regering oliepalmplan
tages aanleggen. Op zichzelf is 
palmolie een mooi natuurproduct. 
Het wordt in allerlei soorten voed
sel gebruikt, in cosmetica-artikelen, 
maar ook bijvoorbeeld in de staal
en olie-industrie. Een oliepalm 
draagt maar gedurende ongeveer 20 
jaar vruchten. Daarna niet meer. De 
wortels van de oliepalm zijn intus
sen zo wijdvertakt en groeien zo 
diep de grond in dat er geen ruimte 
meer overblijft voor andere bomen. 
Na 20 jaar staan er dus oliepalm
plantages die geen palmolie meer 
geven, maar wel een monocultuur 

opleveren. Er is geen andere vegeta
tie meer. Er zijn geen diersoorten 
die in de onvruchtbare plantages 
leven. De bewoners van het regen
woud, de Dayak, klagen steen en 

Colofon democrats 

been. Zij willen niet dat hun leefom
geving wordt aangetast. Maar zoals 
zo vaak in de wereld, lijkt het alsof 
de rechten van de inheemse bevol
king niet meetellen. Het kapitaal is 
sterker. 

Actie tegen foute import 
Op uitnodiging van o.a. Milieu
defensie heb ik begin mei 2006 een 
tocht door het regenwoud van 
Borneo gemaakt. Samen met een 
paar andere Kamerleden hebben we 

met politici, vertegenwoordigers 
van de Dayak en van non-gouverne
mentele organisaties gesproken. We 
kwamen tot de conclusie dat 
Nederland best iets kan doen om de 
houtkap tegen te gaan. Nederland is 
de één na grootste importeur ter 
wereld van palmolie. We moeten 
alleen nog maar palmolie importe
ren, afkomstig uit plantages die 
niet zijn aangelegd in plaats van het 
regènwoud. Zuivere palmolie dus. 
En geen hardhout importeren. We 

lateraadOIUiàl Secretariaat 

waarvan een liberaal en democra
tisch netwerk in de regio kan wor
den opgebouwd. Een nieuwe stap in 
de goede richting in een moeilijk 
proces. 

Voor meer informatie over de confe
rentie in Cairo zie www.liberal-inter
national.org 

Geïnteresseerd in internationa
le liberale ontwikkelingen en 
zusterpartijen uit de gehele 
wereld? Neem een abonnement 
op het wekelijkse Liberal 
International e-mail bulletin (LI 

news) via www.liberal-interna
tional.org 

kunnen het bedrijfsleven stimule
ren een gedragscode op te stellen 
en die internationaal te laten con
troleren. We kunnen de Indo
nesische regering ervan doordrin
gen dat het regenwoud niet alleen 
voor Indonesië, maar voor de hele 
wereld van vitaal belang is. Op de 
internationale politieke agenda dus. 
Op de ochtend van het congres van 
13 mei kwam ik op Schiphol aan. 
Gauw naar huis om te douchen, te 
scheren en naar Zutphen af te rei
zen. Een paar dagen later diende 
D66 een motie in om illegale hout
kap en import van onzuivere palm
olie tegen te gaan. Die motie is met 
steun van bijna de hele Kamer aan
vaard! In september ga ik weer 
terug naar Indonesië om vervolgac
ties af te spreken. 

Internationale 
Agenda 
21-24 juni 
LI Executive Committee 
Manila 

22-23 juli 
Ll/101 Conference "Middle East 
Liberal Democracy Network" 
Caïro 

12-13 oktober 
ELDR Congress 
Boekarest 

9-11 november 
LI Congres Marrakech 

· Internationale Nie~wsbriet ~.·~ ~·\tit~ ~ ,..ttonaie Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling 
(NCD0), liêt tcennts<-eritrUJil viM 066, hét IMtJtUI:lt voor Meerpartijendemocratie (JMD) en bet Internationaal Democratisch Initiatief 
(lOl) op ~efván .:bel ~ten!àtionaal ~c~ van D66. l)eze Internationale. Nieuwsbrief werd gemaakt door Chantal Langejans. 
Mèt dllnl aan: Maarten Vl\11 dèll Bèrg. Alina Cebotartov, Boris Dittrttb, Slmone Ftlippini, LouseWies van der Laan, Ellsabeth Opp1:11huis 
de Jonà~ Alexan'* Pechtold, Sbphiè In 't Veld. 
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