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Vragen van het kamerlid Stoffer SGP aan R over woede van

Afrikaanse leiders tegen Europa vanwege koloniaal gedrag BInnengekomen op

08 02 2023

Aanleiding

Kamervragen van het Kamerlid Stoffer SGP aan de minister voor Buitenlandse

Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar aanleiding van artikel in het

Nederlands Dagblad getiteld Hoe Europa zich de woede van Afrikaanse leiders op

de hals haalt Dit is koioniaai gedrag

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd akkoord te gaan met beantwoording Kamervragen

Kernpunten

Kamervragen richten zich op Nederlandse Internationale inzet op het

terrein van veilige abortus en rechten van lhbtiq personen Kamerlid

Stoffer acht NL benadering niet cultuursensitief en vindt het niet passend
dat EU en NL deze thema s meenemen in handelsverdragen

Beantwoording is langs de lijnen het staande beleid

Nederlandse inzet op het terrein abortus is in lijn met

Internationale kaders en recht en altijd met Rationale wetgeving

Internationale onderhandelingen en het maken van afspraken
vinden plaats op basis van gelijkwaardigheid

lhbtiq SRGR en gendergelijkheid zijn geen westerse agenda
maar onderdeel van bestaande Internationale afspraken zoals het

CEDAW

Kabinet houdt rekening met culturele sensitiviteit en

gelijkwaardigheid en werkt het nauw samen met lokale partners

Gevoeligheden zij het in het kader van cultuur of religie zijn nooit

een reden om mensenrechten niet na te leven
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Toelichting Datum

13 03 2023

Onze Referentie

2023Z02089Voor de beantwoording van de vragen werd uitstel aangevraagd vanwege

noodzaak van goede interdepartementale afetemming

Op 8 februari jl zijn ook Kamervragen ontvangen aan de ministers van

Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking door de Kamerleden Stoffer en Van der Staaij
naar aanleiding van een artikel in het Reformatorisch Dagblad op 4

februari Kabinet ziet abortus als mensenrecht

Momenteel wordt ook gewerkt aan een kabinetsreactie op de initiatiefnota

Toegang tot abortus is een mensenrecht van de Kamerleden

Sjoerdsma en Paulusma D66

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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