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Ontleend aan www.sgp.nl en www.christenunie.nl. Bij verschillende berichten staat op de sites zelf
nog meer achtergrondinformatie.

Naar een drugsvrije samenleving
Door Stieneke van der Graaf (CU) op 18 december 2020
‘Ik val even stil. Geraakt door de verhalen van zes mensen met een verleden als drugsgebruiker. Een
paar weken geleden sprak ik hen bij verslavingszorginstelling ‘De Hoop’. De openheid waarmee ze
vertellen over die moeilijke periode in hun leven, waarin ze afhankelijk waren. Hoe hun gebruik alles
beheerste, hoe ze alles verloren, en waar ze nu staan in het leven. Met deze mensen wil ik nadenken
over voorstellen voor een nieuw drugsbeleid. Zij kennen die wereld van binnenuit. Zij gebruikten.
Aan het begin van deze week ontmoette ik drie van hen opnieuw. Dit keer heb ik ze bij mij aan tafel
uitgenodigd, in de Tweede Kamer. Sergej, ooit gevlucht vanuit Armenië, belandde in Enschede in de
criminaliteit en ging gebruiken om in die wereld overeind te blijven. Hij raakte alles kwijt. Zijn
sportcarrière, zijn kinderen, zijn geweten, zoals hij het zelf zegt. Kicky vertelde me hoe ze vanuit
onzekerheid en het gevoel erbij te willen horen, ging gebruiken. Ze raakte steeds dieper in de
schulden, kreeg meer stress waardoor ze nog meer ging gebruiken. En Patrick, die een goedlopend
bedrijf had, maar door de crisis in 2008 de stress niet langer aan kon en aan de coke ging. Ook hij
raakte alles kwijt, zijn bedrijf, zijn huis, zijn vriendin. De gesprekken met hen laten me niet los. Deze
mensen zijn zo herkenbaar. Denk aan je buurman, iemand uit de kerk, een collega, je rijinstructeur.
Of dichterbij, denk aan je broer, dochter of je vader. Ze zagen hun leven in de vernieling gaan door
drugs en willen het achter zich laten. Dat vraagt maar om één antwoord van de samenleving, dat we
om hen heen staan en hen daarbij helpen.

In Nederland is te lang vergoelijkend gedaan over drugs. We zijn een internationaal drugsparadijs
met productie, doorvoer en de bijhorende internationale bendes. Tegelijkertijd dringen
“progressieve” partijen aan op nog verdere liberalisering. Coalitiepartij D66 steunt in hun nieuwe
verkiezingsprogramma experimenten met verkoop van drugs. De partij lanceerde zelfs een manifest
om de drugshandel verder te legaliseren, waaronder xtc en cocaïne. Waardoor drugs nog
laagdrempeliger bereikbaar worden voor mensen en we de rode loper uitleggen voor
drugscriminelen uit de hele wereld om ten koste van mensen in onze samenleving hier hun handel
op te zetten. Die trend om het gewoon te vinden, om ons neer te leggen bij de normalisering van
dingen die niet normaal zijn, duwt maar door. Maar laat één ding duidelijk zijn: niemand wordt ooit
beter van drugs. De cijfers aan het begin van het jaar lieten zien dat er bijna iedere werkdag iemand
sterft aan de gevolgen van harddrugs.

30.000 mensen zijn in behandeling voor een drugsverslaving. In 2018 waren er 20 liquidaties door
drugs. Jongeren worden op school geronseld voor drugshandel. Die overstap wordt laagdrempeliger
omdat het drugsgebruik onder scholieren en studenten als normaal wordt ervaren. Een kwart van
alle Nederlanders ervaart overlast door drugs, denk aan de handel en de dumpingen van drugsafval
in de natuur of in woonwijken. Drugsgebruik verwoest levens, gezinnen, buurten en
gemeenschappen. Het is tijd om het taboe te doorbreken:Drugsgebruik is niet normaal.
Vandaag pleit ik namens de ChristenUnie voor een nieuwe stip op de horizon: Wij willen op weg naar
een drugsvrije samenleving.’
Manische meningenmachine
Door Gert-Jan Segers (CU) op 26 december 2020
Terwijl de Koning zijn mooie Kersttoespraak aan het houden was, draaide de manische
meningenmachine gewoon door hier. Over Corona, de kerk, een minister. De kerk mag zich in deze
tijd wel op hele speciale belangstelling verheugen.. Het heeft iets treurigs als een verslaggever van
een grote krant op 1e Kerstdag naar Staphorst reist om bij een kerk te posten en als mensen los gaan
nadat een minister ter kerke ging.
Alle kerkdiensten zijn afgeschaald, zijn digitaal te volgen en nauwelijks een besmettingsbron (bron:
https://bit.ly/34MCXkr). Vrijwel alle kerkgangers blijven thuis. Ik al weken, maanden, terwijl ik de
kerk vreselijk mis.
Dat veel plaatsen met veel besmettingen in de Biblebelt liggen, is ondertussen wel een feit. Dat heeft
overigens weinig met kerkbezoek te maken - dus stop met dat sneue zeuren daarover - maar meer
met de grootte van gezinnen en hechtheid van gemeenschappen. En met gedrag..
Werkers in de zorg hebben bij me hun zorg geuit over het hoge aantal besmettingen in de Biblebelt.
Mede namens hen - en een dag nadat de moeder van een gewaardeerd lid van ons team aan Corona
overleed - doe ik een klemmend beroep: Als de naaste je lief is, houd je aan de regels!

Tot slot nog even over de kerken. Die hebben in deze donkere dagen al duizenden mensen geholpen.
Iedereen die hulp nodig heeft kan 0800-1322 bellen. En als je geen hulp nodig hebt, stop met zeuren
over de kerk, maak ook #eenkleingebaar en ga naar http://nietalleen.nl Doen!

Schriftelijke vragen over de situatie in Griekse vluchtelingenkampen
31 december 2020
Vandaag stelde Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van
Justitie en Veiligheid over de situatie in Griekse vluchtelingenkampen.

Heeft de staatssecretaris kennisgenomen van de erbarmelijke situatie in de Griekse
vluchtelingenkampen? Hoe reageert de staatssecretaris op de situatie in de Griekse kampen, waarbij
onder meer sprake is van baby’s die rattenbeten oplopen, het kamp in Lesbos niet winterklaar is en
wordt geteisterd door hevige regenbuien en de psychische gezondheid van deze vluchtelingen is
verslechterd in de achterliggende jaren ? Op welke wijze wil de staatssecretaris deze situatie zo

spoedig mogelijk gaan verbeteren? Deelt u de mening dat deze vluchtelingen een menswaardige
opvang moeten krijgen? Zo ja, welke acties onderneemt u samen met de Europese en Griekse
autoriteiten om daarin te voorzien?
Vindt de staatssecretaris nu nog niet dat het tijd is voor een speciale civiel-militaire noodoperatie
onder leiding van Frontex, gezien de nog altijd erbarmelijke omstandigheden van de asielzoekers in
deze kampen? Bent u bereid zich hier bij uw Europese collega’s voor in te zetten? Hoe zet de
staatssecretaris zich in voor het bespoedigen van de beoordeling van de asielaanvragen, zodat
afgewezen migranten spoedig kunnen worden uitgezet naar veilige gebieden en anderen worden
herplaatst in een van de lidstaten? Bent u bereid de beoordeling van asielaanvragen te versnellen
door dit een van de onderdelen van de noodoperatie te laten zijn? Zo nee, waarom niet?

Kamervragen over foetaal weefsel en het coronavaccin
14 januari 2021
SGP-voorman Kees van der Staaij heeft samen met CU-Kamerlid Carla Dik-Faber schriftelijke
Kamervragen gesteld over foetaal weefsel en het coronavaccin.

Kees van der Staaij: "Ik wil van de regering weten in hoeverre er bij de ontwikkeling van
coronavaccins gebruik is gemaakt van foetaal weefsel. Voor sommige mensen speelt dat een rol bij
de overweging of zij zich wel of niet laten vaccineren met een bepaald type vaccin. De SGP hecht aan
duidelijkheid en aan keuzevrijheid. Geef de ruimte om te kiezen voor een vaccin dat ontwikkeld is
zonder gebruik van foetaal weefsel."

Schriftelijke vragen van Kees van der Staaij (SGP) en Carla Dik-Faber (CU) aan de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over keuzevrijheid in het vaccin voor een specifieke groep
gewetensbezwaarden:
Is het u bekend dat sommige mensen zich gewetensbezwaard voelen om zich te laten vaccineren
tegen het coronavirus, omdat er bij de ontwikkeling, productie en/of testfase van verschillende
vaccins gebruik is gemaakt van cellijnen gebaseerd op foetaal weefsel?
Kunt u aangeven voor welke coronavaccins die door Nederland ingekocht (zullen) worden in de
ontwikkelings-, productie- of testfase al dan niet gebruik is gemaakt van cellijnen gebaseerd op
foetaal weefsel? Klopt het dat het gaat om de zogenaamde HEK293- en PERC6-cellijnen? Kunt u
bevestigen dat in de vaccins zelf géén foetaal weefsel aanwezig is?
Heeft u zich op enig moment bezonnen op de ethische afwegingen rondom het gebruik van
menselijke cellijnen bij coronavaccins? Wat is uw reactie op uitspraken van medisch-ethisch
professor Henk Jochemsen: „Deze veelgebruikte cellijn is zó lang zelfstandig doorgekweekt dat die
ook wat betreft chromosomenpatroon niet meer normaal menselijk is. (…) je zou gevoelsmatig liever
andere cellen willen. Dus als die er zijn, gebruik die dan."

Deelt u de mening dat keuzevrijheid tussen de verschillende coronavaccins die de komende tijd
beschikbaar komen, bij kan dragen aan vergroting van de vaccinatiebereidheid onder Nederlanders
die zich gewetensbezwaard voelen?
Bent u daarom bereid om, bijvoorbeeld op indicatie van de huisarts, deze specifieke groep
gewetensbezwaarden keuzevrijheid te geven voor de coronavaccinatie?
Bent u daarnaast bereid om communicatiemiddelen in te zetten om Nederlanders te informeren
over de totstandkoming en samenstelling van de verschillende vaccins, de mogelijke ethische
afwegingen bij de verschillende vaccins en daarover het gesprek aan te gaan met
gewetensbezwaarden?

Ranglijst Christenvervolging 2021
Door Joël Voordewind (CU) op 13 januari 2021
Vandaag presenteert Open Doors de jaarlijkse Ranglijst Christenvervolging.
Tweede Kamerlid Joël Voordewind: “Meer dan 300 miljoen christenen worden vervolgd vanwege
hun geloof. Dat is vreselijk. Deze cijfers, en de schokkende verhalen die daarachter schuilgaan, raken
me diep. Afgelopen jaar is de vervolging flink verergerd, zo blijkt uit het rapport. Dat komt mede
door de coronapandemie. Zo worden christenen in veel landen massaal achtergesteld bij de
verdeling van voedselpakketten. Soms krijgen ze zelfs de schuld van de pandemie.

Samen met andere partijen vraag ik de minister van Buitenlandse Zaken er alles aan te doen om deze
verschrikkelijke geloofsvervolging tegen te gaan. De bevindingen vormen ook een extra opdracht
voor de Speciaal Gezant voor Religie en Levensovertuiging, die er op initiatief van ChristenUnie en
CDA is gekomen. Iedereen ter wereld zou vrij moeten zijn om zijn of haar geloof te belijden. Ook
Nederland moet zich daar volop voor inzetten.”

'Schrikbarende cijfers over christenvervolging'
13 januari 2021
“De jaarlijkse ranglijst van Open Doors over christenvervolging bewijst opnieuw dat christenen het
steeds zwaarder krijgen. Wereldwijd lijden 340 miljoen christenen onder vervolging. Je weet het,
maar iedere keer schrik ik er weer van. Deze schrikbarende cijfers onderstrepen hoe urgent en
noodzakelijk het is om hulp te bieden aan deze allergrootste groep onderdrukten in de wereld.”

Dat zegt SGP-voorman Kees van der Staaij in reactie op het rapport van Open Doors over
christenvervolging. Opmerkelijk in het rapport van Open Doors is dat het geweld in Afrika, met name
in Nigeria (Boko Haram!), fors toeneemt. Ook in China wordt de al dan niet openlijke druk enorm
opgevoerd. Dichterbij huis valt op dat het Turkije van Erdogan steeds vijandiger wordt, met name
richting Armeense en Grieks-orthodoxe gelovigen.
In de verkiezingscampagne van de SGP is een van de speerpunten de bestrijding van
christenvervolgingen. Waar de SGP al jaren voor strijdt is een speciaal rapporteur voor de

godsdienstvrijheid die landen moet aanmoedigen om het op te nemen voor degenen die om hun
geloof worden vervolgd, of dat nu christenen zijn of anderen. Een ander actiepunt is ‘het bestrijden
van moslimfundamentalisme en -terreur’.
Kees van der Staaij: “Ik zie dat in de top 10 van landen waar christenen het het slechtst hebben 7
islamitische landen staan. Dat laat zien hoe veel islamieten tegen christenen, en ook Joden trouwens,
aankijken.” Ronduit zorgelijk is de SGP over de Chinezen. “China wordt steeds meer een totalitaire
controlestaat waar de staat tot in de huiskamers aan toe in de gaten houdt. Als je kijkt naar wat de
Oeigoeren wordt aangedaan, dan kun je wel nagaan wat onze geloofsgenoten te wachten staat, en
dat in een land waar we ‘normaal’ handel mee drijven en normale diplomatieke banden
onderhouden. Ik vrees het ergste,” aldus Kees van der Staaij.

