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Driebergen, 29 september 2009,
Geacht Bestuur,
De situatie in het Midden-Oosten houdt ons allen al meer dan een halve eeuw bezig. Nederland is vanaf
de oprichting een vriend van Israël geweest en heeft het land door de jaren heen steeds gesteund. Het
beleid van de CDA fractie in de Tweede Kamer en van de CDA Minister van buitenlandse zaken is
daarmee in lijn. Er wordt geen effectieve druk uitgeoefend op Israël om de diverse uitspraken van de
Verenigde Naties na te komen en acties van het Israëlische leger in de bezette gebieden worden steeds
aanvaard. Begin dit jaar nog bij de Gaza-oorlog.
Een aantal CDA-leden1, die zich ongemakkelijk voelen bij deze benadering van het IsraëlischPalestijnse conflict, hebben dit voorjaar een CDA Ledenberaad Midden-Oosten opgericht. De directe
aanleidingen daarvoor waren enerzijds de berichten over het excessieve geweld van het Israëlische
leger tijdens de Gaza-oorlog, waarbij ook VN-instellingen (scholen, ziekenhuizen) werden aangevallen
en anderzijds het door onze minister gesteunde EU-plan om het associatieaccoord met Israël uit te
breiden.
Het CDA Ledenberaad Midden-Oosten heeft contact gezocht met de partijtop met de vraag om de
positie die onze partij inneemt ten opzichte van het Israëlisch-Palestijnse conflict en het beleid dat
hieruit zou moeten voortvloeien te herzien. Moeten we onder de huidige omstandigheden het
Associatieverdrag uitbreiden? Hoe beoordelen we de vernietiging van Nederlandse investeringen in
Palestijnse infrastructuur zoals de aanleg van de haven van Gaza? Hoe bereiken we het in het rapport
"Een rechtvaardige aanpak"2 genoemde doel van een Joodse en een Arabische staat ?
Er hebben inmiddels enkele gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de groep, de
partijtop en de Tweede Kamer fractie. Die contacten zullen er ook in de komende tijd zijn. Het lijkt er
echter op dat in de partij de sense of urgency ontbreekt om in dit dossier actie te ondernemen.
Daarnaast richt het CDA Ledenberaad Midden-Oosten zich nu tot u als plaatselijk of provinciaal CDA
bestuur. Wij willen graag een discussie in de partij over de houding van het CDA in het IsraëlischPalestijnse conflict. Onze insteek daarbij is, dat het CDA er op moet aandringen dat Nederland binnen
de EU vooroploopt om, samen met de VS, een allesomvattende vredesregeling te realiseren op basis
van het internationaal recht. Niet het recht van de macht, maar de macht van het recht.
In de bijlage bij deze brief vindt u enige achtergrondinformatie over het conflict en meer informatie
over onze doelstellingen. Uitgebreidere informatie sturen wij u op verzoek gaarne toe. Wij vragen u het
Israëlisch-Palestijnse conflict en dit ledeninitiatief tijdens een bestuursvergadering of (bij voorkeur) een
ledenvergadering aan de orde wilt stellen. Het Ledenberaad is graag bereid om hiervoor een inleider te
leveren. Mogen wij rekenen op uw steun? Graag zouden wij dit per e-mail of brief van u te vernemen.
Met vriendelijke groeten,
Namens het CDA Ledenberaad Midden-Oosten,

Ir. E.W. Tilanus, secretaris
Bijlage: Achtergrond en doelstellingen CDA Ledenberaad Midden-Oosten
1

2

In deze groep nemen o.a. deel: Willem-Gert Aldershoff, Frans Andriessen, Jan Elshout, Michael Koot,
Tineke Lodders-Elfferich, Dirk Mollerus, Rogier Schravendeel, Erik Tilanus, Dries van Agt,
Hans van den Broek, Ton van Genabeek, Pauline Ypma.
De groep wordt mede gesteund door: Edy Korthals Altes, Jaap Lukasse, Peter Kooijmans, Dick Koster,
Doekle Terpstra, Anton Westerlaken, Jan Winter
Een rechtvaardige aanpak; Notitie van de CDA Commissie Buitenland, 2003

