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Op donderdagochtend bereikte mij het bericht dat EVP-voorzitter
Wilfried Martens is overleden. Wilfried was een overtuigd Europeaan.
Voor Europa als gemeenschap van waarden heeft hij zijn hele leven
gestreden. Ik had het voorrecht in de periode dat hij fractievoorzitter
van de EVP was – en ik zijn eerste plaatsvervanger – hem vijf jaar lang
bijna dagelijks mee te maken. Ik heb veel van hem geleerd en ben
daarvoor dankbaar.
Miet Smet, met wie hij de laatste en gelukkigste jaren van zijn leven
was verenigd, wens ik heel erg veel kracht en alle sterkte toe. Dat
geldt ook voor zijn kinderen die hun vader enorm zullen missen.
Ik was onlangs in Krakau (Polen) om op een katholieke conferentie te
spreken over huwelijk en het partnerschap. Mijn toespraak werd
moedig genoemd, maar was voor velen uit het gehoor een brug te ver.
Het geven van liefde en het hebben van verantwoordelijkheid voor
elkaar zorgen ervoor dat kinderen met waarden en normen en in
liefde en geborgenheid kunnen opgroeien. Deze stelling bleek
naderhand toch het overdenken waard. Het was een boeiende dag.

Gendercide: ontbrekende
vrouwen?
Stelt u zich eens voor dat u een
jonge aanstaande moeder bent in
een snel groeiend, maar arm land,
waarin traditionele opvattingen,
zoals de voorkeur voor zonen in
plaats van dochters, een sterke
invloed hebben. Stelt u zich nu
eens voor dat u erachter komt dat
uw ongeboren kind een meisje is. U
zou zelf wellicht liever een dochter
baren, maar voor uw omgeving is
een zoon bijna een vereiste. Wat
doet u? Voor miljoenen koppels is
het antwoord: aborteer het meisje.
Volgens schattingen van de
Verenigde Naties “ontbreken” er
op dit moment maar liefst 200
miljoen vrouwen als gevolg van
deze “gendercide”. Meisjes worden
geaborteerd, vermoord of in de
steek gelaten, simpelweg omdat
het meisjes zijn. Het gevolg is een
onevenwichtige verhouding in de
bevolking die leidt tot een door
mannen gedomineerde
samenleving met alle gevolgen van
dien. Dat heeft consequenties. Het
wordt bijvoorbeeld moeilijker voor
mannen om geschikte
huwelijkspartners te vinden, wat
kan leiden tot gedwongen
huwelijken. Het Parlement heeft
het voorkomen van
geslachtsselectie op de agenda
gezet en ook de Europese
Commissie, regeringen en
maatschappelijke en internationale
organisaties proberen dit probleem
aan te pakken. Ik kan u over dit
onderwerp overigens de recent
verschenen, indrukwekkende
documentaire “It's a girl” van harte
aanbevelen. Meer informatie en de
trailer vindt u op
www.itsagirlmovie.com.
Productie, presentatie en verkoop
van tabaks- en aanverwante
producten
Elk jaar sterven er in Europa maar
liefst 700.000 mensen aan de
gevolgen van roken. Afgelopen
dinsdag hadden we daarom in het
Europees Parlement een

veelbesproken stemming over
nieuwe, strengere regels over de
productie, presentatie en verkoop
van tabaksproducten, zoals
sigaretten, sigaren en shag. De
nieuwe regels zijn vooral bedoeld
om jongeren van het roken af te
houden. Zo willen we dat de
gezondheidswaarschuwing
voortaan 65% van de oppervlakte
van de verpakking beslaat, en dat
het “opkruiden” van sigaretten met
vanille of chocolade, om zo roken
aantrekkelijker te maken voor
jongeren, verboden wordt. In de
komende maanden zal het
Parlement gaan onderhandelen
met de Raad van Ministers om tot
een compromis over de genoemde
regels te komen.
Vluchtelingenstroom als gevolg
van het conflict in Syrië
Als gevolg van het bloedige conflict
in Syrië zijn inmiddels al meer dan
2 miljoen mensen (van wie de helft
kinderen!) het land uitgevlucht.
Buurlanden als Turkije, Libanon,
Irak en Jordanië komen steeds
meer onder druk te staan door
deze dramatische instroom van
vluchtelingen. Opvangkampen
zitten overvol, en er zijn grote
zorgen over watervoorzieningen,
voedsel en hygiëne. Miljoenen
Syriërs wachten bang de winter af.
Ik ben van mening dat mensen die
het geweld in hun land
ontvluchten, op
een verantwoorde en degelijke
manier in de regio opgevangen
moeten worden. Nederland heeft,
samen met de EU en de
internationale gemeenschap, een
verantwoordelijkheid om ervoor te
zorgen dat de opvanglanden in de
regio dan ook voldoende financiële
ondersteuning krijgen. In totaal
heeft de EU inmiddels ruim 1,5
miljard euro beschikbaar gesteld,
maar extra middelen zijn absoluut
nodig. Het Europees Parlement wil
dat via een humanitaire
conferentie over de Syrische
vluchtelingencrisis, nieuwe
ondersteuning voor de regio

bijeengebracht moet worden.
Alleen wanneer verantwoorde
opvang in de regio niet langer
mogelijk is, dan moeten we
ons inzetten om opvang van
Syrische vluchtelingen, in het kader
van de Verenigde Naties, ook
buiten de directe regio mogelijk te
maken.
Recent geweld tegen en vervolging
van christenen
Een debat dat we op
donderdagmiddag gevoerd hebben
ging over het toenemende geweld
tegen en de vervolging van
christenen in de wereld. Aanleiding
van het debat waren incidenten
waarvan christenen het slachtoffer
waren in Syrië, Pakistan en Iran.
Vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst behoort tot de
fundamentele vrijheden die door
elke regering gewaarborgd zou
moeten worden. In de praktijk zien
we echter het tegenovergestelde,
en christenen zijn steeds vaker het
doelwit. Een week geleden heb ik
een hoorzitting georganiseerd over
de positie van de christenen in
Syrië, veruit de meest kwetsbare
groep in het door een burgeroorlog
verscheurde land. Christenen leven
verspreid over het land en dat
maakt hen een gemakkelijke prooi
voor de partij die het in een
bepaalde regio voor het zeggen
heeft. Hun kwetsbaarheid wordt
nog vergroot door de slechte naam
die zij hebben als vermeende
aanhangers van het Assad-regime.
Tijdens de hoorzitting
presenteerde de Nederlandse
organisatie “Open Doors” haar
rapport over de fragiele positie
van Syrische christenen. Het
rapport (in het Engels) vindt u hier:
http://www.worldwatchmonitor.or
g/research/2572679
EU-China investeringsbeschermingsovereenkomst
De Raad zal naar alle
waarschijnlijkheid de Commissie
deze maand toestemming geven

om onderhandelingen te beginnen
met China om een investeringsbeschermingsovereenkomst (IBO)
op te stellen. Een dergelijke
overeenkomst heeft als doel
investeringen van China in Europa
en van Europa in China te
beschermen en afspraken te
maken over geschillenbeslechting.
Er bestaan grote onderlinge
verschillen tussen de Europese
lidstaten, sommige lidstaten
hebben namelijk al een IBO met
China, anderen nog niet en
daarnaast is niet ieder land in
gelijke mate beschermd. Dit
creëert een ongelijk speelveld
tussen de lidstaten. Daarom is
ervoor gekozen om één IBO op
Europees niveau af te sluiten die
alle nationale IBO's vervangt. Op
deze manier gelden gelijke regels
en gelijke bescherming voor alle
lidstaten en staan we als blok
sterker ten opzichte van China. Ik
heb tijdens het debat duidelijk
gemaakt dat er zeker ook gelijke
regels moeten gelden op sociaalen milieugebied voor Chinese en
Europese bedrijven. China wil nog
wel eens andere regels laten
gelden voor eigen bedrijven! Wat
vanzelfsprekend uit den boze is.
“Wederkerigheid” is ook hier het
sleutelwoord.
Discriminatie op grond van kaste
Met de Commissie en Raad hebben
we deze week ook gedebatteerd
over kaste-discriminatie, waarvan
naar schatting zo'n 260 miljoen
mensen het slachtoffer zijn. Je
afkomst is bepalend voor je
verdere, miserabele leven, je wordt
”onaanraakbaar” en dat is dan je
verdere levenslot waarbij elk recht
op ontwikkeling ontbreekt, je
geweld moet accepteren en
armoede je lot is. Met mijn
collega’s hebben we de Commissie
verzocht meer te doen aan deze
schrijnende situatie. Door onze EUambassades met projecten te
helpen, maar ook door met landen
waar deze schendingen spelen, in
verdragen af te spreken dat aan

deze schendingen een eind
gemaakt moet worden en erop toe
te zien dat het ook gebeurt.
Internationaal privaatrecht
Deze week hebben we ook het
zogenaamde internationaal
privaatrecht behandeld. Het gaat
hierbij over de Europese
bevoegdheidsregels op het gebied
van werkgelegenheid, in gevallen
waarin een grensarbeider een
arbeidsgeschil heeft met zijn
werkgever. Wanneer werknemers
door hun werkgever worden
aangeklaagd, worden zij in het
algemeen goed door de regels
beschermd. Met het oog op deze
bescherming kan volgens de
huidige regels een werknemer
slechts worden opgeroepen voor
de rechter van de lidstaat waar hij
zijn woonplaats heeft. Bij
grensarbeiders kan dit echter
inhouden dat de lidstaat waarvan
de rechterlijke instantie bevoegd is,
het recht van een andere lidstaat
moet toepassen. Concreet
voorbeeld: een Duitse rechter zal in
sommige gevallen Nederlands
recht toepassen. De kwaliteit van
de rechtspraak zal hierdoor
verminderen, mede omdat deze
rechter minder vertrouwd zal zijn
met de buitenlandse bepalingen.
Ook zorgt dit voor extra
administratieve lasten. Ik vind dat
de rechtbank van het land waar de
werkgever gevestigd is, de
bevoegde rechtbank zou moeten
zijn en het recht van die lidstaat
zou moeten toepassen.
Tragische gebeurtenissen bij
Lampedusa en EUROSUR
Ten minste 275 vluchtelingen zijn
afgelopen week om het leven
gekomen bij een scheepsramp bij
het eiland Lampedusa. Een ware
tragedie die ons er wederom op
wijst dat het huidige migratie- en
asielbeleid van de Europese Unie
niet toereikend is. De Commissie
heeft nu verschillende plannen op
tafel gelegd, waaronder het
versterken van Frontex, het

agentschap van de EU dat de
bewaking van de buitengrens
coördineert. In plaats van een
agentschap met beperkte
capaciteit wil men Frontex de
mogelijkheden geven om de gehele
mediterrane kust in de gaten te
houden. Op diplomatiek vlak wordt
verdere versterking van de
samenwerking met NoordAfrikaanse landen voorgesteld om
zo de lokale opvang te verbeteren
en uit te breiden.
Naast het debat heeft het Europees
Parlement met grote meerderheid
donderdag de versterking van het
grensbewakingssysteem
(EUROSUR) goedgekeurd. Het is
een belangrijk instrument dat het
mogelijk maakt om in een vroeg
stadium vluchtelingen op te
sporen, zodat Frontex snel ter
plekke kan zijn. De kans op een
ramp kunnen we met deze
maatregelen niet volledig
wegnemen, maar in ieder geval wel
verkleinen.
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