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Beste mensen,
Na een mooie zomer waarin ook 
gewerkt is, is het parlementaire 
jaar weer begonnen. Een begin met 
veel onzekerheid over wat er 
gebeurt in Den Haag. Onze partij 
heeft het de afgelopen weken niet 
makkelijk gehad. De interne 
dialoog, om het netjes uit te 
drukken, het opstappen van collega 
Ab Klink hebben ervoor gezorgd 
dat er een sfeer van crisis is binnen 
het CDA. Toch ben ik ervan 
overtuigd dat we hier samen uit 
komen. Het CDA heeft altijd een 
sterke basis gehad en zal dat 
blijven houden. We lopen niet weg 
voor onze verantwoordelijkheid. 
De discussie die er is in de 
samenleving, hebben we 
allerhevigst ook  in onze partij, we 
zijn een echte volkspartij. Ik steun 
Maxime Verhagen van harte, ook 
al weet ik dat met de 
coalitiepartner en de gedoger vaak 
mijn tanden zullen knarsen 
wanneer Europa aan de orde is. Ik 
hoop dat er snel een regering 
gevormd wordt zodat we verder 
kunnen en de rust wederkeert, in 
het land en in de partij. 
Hartelijke groet,

Ria Oomen-Ruijten

State of the Union 
De Voorzitter van de Europese 
Commissie José Manuel Barroso 
had dinsdag een volle zaal toen hij 
zijn toespraak hield over de Staat 
van de Unie. Een vergelijking met 
"the state of the Union" zoals de 
Amerikaanse president deze houdt 
was het helaas niet. Wij techneuten 
in het parlement begrijpen het nog 
wel en zijn het er ook mee eens dat
we ons nu gereed moeten maken

        
om ook in de komende tijd als 
Europeanen nog een rol te kunnen 
spelen. Om de Europese ambities 
waar te maken heb je jazeker het 
parlement, maar ook alle nationale 
regeringen eensgezind nodig. Aan 
die eensgezindheid ontbreekt het 
nogal eens. Wat echter totaal niet 
aankwam is dat we ook de 
Europese burgers nodig hebben. 
De initiatieven, op zichzelf goed, 
raken de burger niet in het minst 
en geven geen warm gevoel en 
daarover had het toch moeten 
gaan.
We zijn dus weer begonnen, met 
volle energie het nieuwe 
parlementaire jaar in, wat we deze 
week in Straatsburg hebben gedaan 
leest u in deze selectie. Uw 
commentaren en opmerkingen 
hoor ik graag.

Werkgelegenheidsrichtsnoeren 
Deze week hebben we in 
Straatsburg gestemd over de 
nieuwe 
werkgelegenheidsrichtsnoeren.
Europa moet uit de crisis, de 
werkgelegenheid moet omhoog en 
de arbeidsmarkt voor de toekomst 
hervormd. Ik ben tevreden met de 
concrete doelstellingen die in het 
rapport zijn opgenomen. Heel 
concreet over minder 
administratieve lasten voor het 
MKB. Ook moet in de 
leeftijdsgroep 20-24 jaar 90% een 
baan of trainingsplaats hebben en 
zal de deelname op de 

arbeidsmarkt omhoog moeten naar 
75% van de arbeidsbevolking. 
Speciale aandacht is er voor 
jongeren. Jongeren moeten binnen 
4 maanden na hun studie een baan 
of trainingsplaats hebben. 
Contacten tussen 
onderwijsinstellingen en 
bedrijfsleven is daarvoor van groot 
belang, zodat het onderwijsaanbod 
beter afgestemd kan worden met 
de behoefte van de arbeidsmarkt. 
Overigens herinner ik me zeer 
goed dat ik dit al riep als jong 
kamerlid bij de 
werkgelegenheidsnota in 1982. 

Roma
Een van de meest levendige en 
emotionele debatten van de 
afgelopen week ging over de 
situatie van de Roma in Frankrijk. 
Sinds het begin van dit jaar heeft 
Frankrijk meer dan 8000 
Roemeense en Bulgaarse Roma 
naar hun geboorteland 
teruggestuurd. Anti-discriminatie, 
solidariteit en tolerantie zijn 
kernwaarden van de Europese 
Unie die we ook in dit geval 
volledig moet respecteren. We 
kunnen geen mensen uitsluiten 
puur en alleen vanwege het feit dat 
ze Roma zijn. Dat wil trouwens 
niet zeggen dat ik tegen uitsluiting 
op zich ben, maar enkel en alleen 
wanneer dit op individuele basis 
gebeurt als gevolg van een eerlijke 
en objectieve gerechtelijke 
procedure. Als Europese 
Volkspartij hebben wij al eerder 
aangedrongen op een gezamenlijke 
Europese strategie voor de 
integratie van Roma in de EU-
lidstaten. Een dergelijke strategie 
moet de sociaal-economische 
omstandigheden van de Roma 
aanpakken, zoals de hoge 
structurele werkloosheid en het 
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lage opleidingsniveau. Een aardige 
collega waarmede ik veel contact 
heb is Livia Jaroka, zij is 
Hongaarse, lid van onze fractie en 
zelf Roma. Ze heeft geluk gehad 
en kon studeren, is gepromoveerd 
antropoloog en kent de problemen,
maar ook de uitdagingen van 
binnenuit. Toen ze laatst met me 
terugreed van Straatsburg naar 
Brussel zei ze het volgende: 
"Hongarije vergrijst, 10% van de 
bevolking is Roma, met meer dan 
gemiddeld kinderen, in de 
komende decennia stijgt het 
aandeel van de Roma bevolking 
zeer, een catastrofe voor de 
Hongaarse samenleving als we hen 
niet snel integreren, scholing 
geven en een plek op de 
arbeidsmarkt". Ze heeft gelijk en 
daarom gaan we als EVP fractie nu 
met een werkgroep van start om 
een Europees programma te maken 
voor de 12 mln Roma mensen in 
Europa. Een nieuw beleid dat hen 
van de straat moet halen en 
terugbrengt als geaccepteerde en 
gerespecteerde burgers in de 
samenleving. 

Dierproeven
Het gebruik van dieren voor 
wetenschappelijke experimenten 
moet worden onderworpen aan 
strengere regels. Daarover hebben 
we afgelopen week wetgeving 
aangenomen. We streven naar een 
evenwicht tussen meer aandacht 
voor het dierenwelzijn en steun 
voor onderzoek naar ziekten. 
Nationale autoriteiten worden 
verplicht om de gevolgen van 
experimenten voor het 
dierenwelzijn te beoordelen, ze 
moeten alternatieve testmethoden 
bevorderen en het pijngehalte dat 
dieren wordt toegebracht 
verminderen. Een aantal collega's 
wilden uiteraard een totale 
afschaffing van dierproeven, zo 
lang er nog niet voor alles 
alternatieve testen zijn is dat 
onmogelijk. 

Iran - mensenrechten 
Samen met een aantal collega´s 
heb ik afgelopen week een 
resolutie opgesteld over de 
mensenrechtensituatie in Iran, in 
het bijzonder de situatie van 
Sakineh Mohammadi-Ashtiani, 
een Iraanse die veroordeeld is tot 
de doodstraf door steniging, en 
Zahra Bahrami, de 
Iraans/Nederlandse die op dit 
moment nog vastzit in Iran. Zahra 
Bahrami, die beschikt over de 
Nederlandse nationaliteit, bezocht 
haar kinderen in Iran en werd 
tijdens protesten tegen het regime 
in december 2009 gearresteerd. Zij 
zit nog steeds vast in afwachting 
van haar proces, en wordt naar 
verluidt fysiek en psychologisch 
gemarteld. We hebben de 
Iraanse regering opgeroepen om 
Zahra Bahrami vrij te laten of in 
ieder geval een eerlijk 
proces geven. Verder moet 
Catherine Ashton, de Hoge 
Vertegenwoordiger van de EU 
voor buitenlandse zaken en 
veiligheid, de zaak aankaarten bij 
de Iraanse autoriteiten. In het geval 
van Sakineh Mohmmadi-Ashtiani 
hebben we Iran woensdagmiddag 
opgeroepen om deze veroordeling 
te herroepen en uitgebreid te 
herzien. Dood door steniging kan 
in geen enkele situatie een 
aanvaardbare of gerechtvaardige 
straf zijn. Ik ben dan ook zeer 
verheugd dat enkele uren na het 
aannemen van deze resolutie de 
Iraanse regering heeft 
aangekondigd om deze steniging 
uit te stellen en de vervolging 
opnieuw te bekijken. Ik zal niet 
beweren dat de beslissing van de 
Iraanse regering een directe reactie 
is op deze oproep vanuit de 
Europese Unie. Het is echter wel 
enorm belangrijk dat de Europese 
Unie op deze manier een sterk 
signaal afgeeft aan de Iraanse 
regering, dit helpt de inspanningen 
van Nederland op dit vlak. Het is 
nu hopen dat deze internationale 
druk ook voor Zahra Bahrami het 
gewenste effect heeft.

Voedselprijzen
Via een resolutie heeft het 
Europees Parlement deze week de 
Europese Commissie opgeroepen 
om met nieuwe regels te komen 
om de onderhandelingspositie van 
boeren, distributeurs en de 
voedselindustrie weer in evenwicht 
te brengen en eerlijke concurrentie 
in de voedselketen af te dwingen. 
Ook zouden landbouwproducten 
niet meer onder de kostprijs 
verkocht mogen worden. Kort 
samengevat willen we nieuwe 
regels die zorgen voor eerlijke 
inkomsten voor de boeren en 
transparante prijzen voor de 
consument. Als we de Europese 
landbouw industrie een goede 
toekomst willen bieden kan het 
niet zo zijn dat in bijvoorbeeld de 
verwerkende industrie of de 
detailhandel grote winstmarges 
behaald worden, terwijl de boer 
amper winst maakt op het primaire 
product. 

Valsemunterij
Enkele interessante cijfers in 
verband met valsemunterij: in 
2009 werden 172.100 muntstukken
uit omloop genomen. In 2008 
waren dit er 195.900. Drie vierde 
van het totale aantal vervalsingen 
zijn 2 euro munten. Deze aantallen 
moeten we natuurlijk reduceren tot 
nul. Wanneer er vervalsing wordt 
gedetecteerd moet dat geld uit 
circulatie. Nu is het zo dat de 
regels van land tot land 
verschillen, waardoor de euro niet 
in de gehele eurozone dezelfde 
bescherming geniet. Om dit tegen 
te gaan worden er nu 
gemeenschappelijke regels 
opgesteld voor de opsporing van 
valse munten.
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