Geachte kandidaat-lijsttrekkers van het CDA,
Als internationale maatschappelijke organisaties en kennisinstituten actief op terreinen als
gezondheidszorg, seksuele reproductieve gezondheid en rechten, humanitaire hulp, private sector
ontwikkeling, het bestrijden van klimaatverandering en economische ongelijkheid,
rechtsstaatbevordering en mensenrechten, willen we u in de aanloop naar de CDAlijsttrekkersverkiezingen graag een drietal vragen stellen die voor ons en onze achterban
(500.000+ donateurs) van groot belang zijn.
Deze vragen zijn ingegeven door het feit dat veel van onze leden en donateurs waarden als
medemenselijkheid, barmhartigheid, solidariteit en rechtvaardigheid voor kwetsbare mensen, ook
veraf, hoog in het vaandel hebben staan. Die waarden komen voor een belangrijk deel overeen met
wat de CDA-achterban ook belangrijk vindt.
Bent u bereid om met ons te delen hoe u denkt, als potentiële lijsttrekker en partijleider, vanuit de
Tweede Kamer of vanuit het Kabinet, over de volgende vragen:
1. Recente vraagstukken zoals de onmenselijke situatie van vluchtelingen op Lesbos of de
wereldwijde COVID-19 aanpak en de Nederlandse rol daarin roepen de vraag op waar het CDA
staat als het gaat om mondiale solidariteit. Als u lijsttrekker bent, zult u dan een solidaire en
ruimhartige houding aannemen om de meest kwetsbaren in de wereld te ondersteunen?
2. Onze open economie en onze positie als handelsland zorgen voor welvaart en welzijn. Er is
daardoor sprake van interdependentie van welvaart, volksgezondheid en veiligheid: de situatie
in de rest van de wereld heeft een grote invloed op die in Nederland. Als u lijsttrekker bent,
zult u erop toezien dat Nederland blijk geeft van deze onderlinge afhankelijkheid met de rest
van de wereld door toe te werken naar het herstellen van de internationaal afgesproken norm
voor ontwikkelingssamenwerking?
3. De huidige COVID-19 crisis laat zien dat veel landen een wereldwijde pandemie vooral
nationaal bestrijden. Landen als Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben
substantiële bedragen vrijgemaakt voor een wereldwijde aanpak. Als u lijsttrekker bent, zult u
in de toekomst wél onbevreesd een helder standpunt innemen met betrekking tot
internationale samenwerking en solidariteit?
Deze vragen worden aan alle drie de lijsttrekkers voorgelegd. We zien uw reactie graag tegemoet en
zullen die vanzelfsprekend met onze donateurs en achterban delen!
Met vriendelijke groet,
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Dicky Nieuwenhuis, directeur Light for the World
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