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nota Schriftelijke vragen van Kroger GroenLinks Thijssen PvdA

Agnes Mulder CDA Dassen Volt en Boucke D66 over het

bericht COP27 Egypt pressed to make human rights move

before climate summit

Aanleiding

Schriftelijke vragen van de leden Kroger GroenLinks Thijssen PvdA Agnes
Mulder CDA Dassen Volt en Boucke D66 over het bericht COP27 Egypt

pressed to make human rights move before climate summit

Kernpunten

♦ Uw akkoord met verzending van bijgaande beantwoording op

bovengenoemde vragen
• Uw akkoord met verzending door MinBHOS mede namens MBZ en MKE

gezien deelname R aan COP27

Toelichting
• De leden Kroger GroenLinks Thijssen PvdA Mulder CDA Dassen

Volt en Boucke D66 hebben naar aanleiding van een BBC publicatie
30 September jl Egypt pressed to make human rights move before

climate summit artikel bijgevoegd vragen gesteld over het werk van

milieugroepen dat wordt beperkt door de Egyptische overheid en het feit

dat een Egyptische mensenrechtencoalitie een petitie heeft gestart waarin

aandacht wordt gevraagd voor de huidige onderdrukking van het

maatschappelijk middenveld

♦ Kern van de beantwoording is als voIgt

o Er is sprake van een groep Egyptische maatschappelijke
organisaties die geen accreditatie heeft gekregen voor COP27 Wei

is recent bekend geworden dat UNFCCC heeft besloten extra

badges vrij te geven die ten goede zullen komen aan personen
werkzaam voor Egyptische organisaties zodat zij toch aanwezig
kunnen zijn bij COP27

o Nederland is bezorgd over de mensenrechtensituatie in Egypte
specifiek de krimpende ruimte voor het maatschappelijk
middenveld in Egypte Nederland hecht belang aan inclusiviteit
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van COP27 om de ruimte voor kritische geluiden voldoende te

waarborgen en effectieve klimaatactie te bewerkstelligen

o Deze zorgen en boodschappen zijn door NL op verschillende

gelegenheden op verschillende niveaus zowel publiek als via

diplomatieke wegen aan zowel Egypte als VN vertegenwoordigers

overgebracht
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Internationale en diplomatieke belangen
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