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, 11 december 2 

p/a Register Amsterdam, ureau Verkiezingen 

bezwaar kandidatenlijsten, kamerverkiezingen 2003 
! 

Ik maak bezwaar tegen een aantal kandidatenlijsten in de kieskring Amsterdam, 

hieronder genoemd. Ik verzoek het Hoofdstembureau Kieskring 9 om deze brief te 

behandelen tijdens zijn openbare zitting op 13 december 2002, en de genoemde lijsten 

te schrappen op grond van de opgevoerde bezwaren. 

1. Bezwaren op grond van het internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van Alle 
Vormen van Rassendiscriminatie. 

Toelating tot de verkiezingen van de Lijst Pim Fortuyn, de Conservatieven.n!, en de 

Nieuwe Nationale Partij (mocht de NNP alsnog een lijst indienen) zou strijdig zijn met 

het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van Alie Vormen van 

Rassendiscriminatie. De partijen hanteren een duidelijk etno-nationale ideologie, en 

die is per definitie racistisch. Ik noem vier racistische kenmerken van het 

gedachtengoed van deze partijen: 

a. een theorie van erfelijke superioriteit, namelijk dat het Nederlandse volk ais 

afetammingseenheid het onvervreemdbare recht op Nederland bezit; 

b. impiiclet daarin, het geloof dat andere volken minderwaardig zijn, in de zin dat ze deze 

eigenschap niet bezitten, en legitiem uitgesloten mogen worden van Nederland en van 

de Nederlandse weivaart; 

c.  het streven naar een Immigratie-beperking op grond van afstamming; 

d. een erfelijke efinitie van het staatsburgerschap, waarbij het kind van 



Teeiathg tot de  verkiezin~en van de Partij van de Arbeid, de Voikspa~ij voor Vrijheid en 

Democratiel de Democraten 66, het Christen-Democratisch Appel, de ChristenUnie, de 

Socialistische Pariij, en de Lijst Pim Fortuyn, zou strijdig zijn met het Artikel 27 van het 

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechtenl omdat zij de 

gedworigen assimilatie ("inburgerÃ¬ng" bepleiten van alioehtone minderheden. (De 
Conservatieven en de NNP streven eerder naar uitwijzing dan assimilatie). 

Artikei 27 van het BuPo-Verdrag stelt: "in Staten waar zich etnischeT godsdienstige of 

IinguYstische minderheden bevindenl mag aan personen die tot die minderheden 

behoren niet het recht worden ontzegd, in gemeenschap met de andere leden van hun 

gwep, hun eigen ctAtuur te beleven, hun eigen godsdienst te belijden en in de praktijk 

toe te passen, of zich van hun eigen taai te bedienen." Er wordt dus geen onderscheid 

gemaakt tussen autochtone mindsrheden (Friezen) en sliochtone minderheden (Turken 

of Marokkanen). Voorai het dwangmatig verplicht stelien van de Nsderiandse tsat is een 

vorm van gedwongen assimilatie. Het Verdrag is duidelijk: allochtone minderheden 

mogen een andere taai gebruiken, ook tot in de l Oe generatiel en ongeacht de gevolgen 

voor de integratie. Desondanks streven d e  genoemde partijen naar een feitelijk 

eentaligheid in Nederland. Het streven van de Christenunie, om a!iochtonen tot 

Bijbelondemijs te verplichten in het kader van de inburgering, is ook duidelijk in strijd 

met A ~ i k e i  27* ik verzoek het Hoofdstembursau om de kandidaten lijs te^ van de 

WD, D 66, het CDA, , CU9 SP en de LPF te schrappen, tenzij ze bereid zijn af te zien van 



Onder verwijzing naar Adikei l 8  van het internationaal Verdrag inzake urgerrechten en 

echtenl verzoek i het Hoofdstembureau om de kandidatenlijsten v ~ n  het 

Christen-Democratis~h Appel, de Christenunie; en de Staatkundig Gereformeerde Partij 

te schrappen. Alle drie partijen hebben tot doel d e  christeiijke normen en waarden op te 

dringen aan niet-christenen. Het CDA is nu evenals de CU en SGP een narmen-en- 

waarden partij? en het vroegere onderscheid tussen 'christeiijke' en 'christe~- 

democratische' partijen is weggevalled. Ook het CDA ziet de eigen normen en waarden 

als absduut en moreel dwingend, en gebruikt - evenais CU en SGP - het democratisch 

proces, om ze aan derden op de dringen- Hiermee wordt de overheid ingezet om een 

geheel of gedeeltelijke dwangbekering uit te voeren, en dat is duidelijk strijdig met het 

Bu Po-Verdrag. 

Artikei l 8  stelt: "Een ieder heeft het recht op vrijheid van denkenl geweten en 

godsdienst. Dit recht ~ m v a t  mede de vrijheid een zelf gekozen godsdienst ~f 

levensovertuiging te hebben of te aanvaarden .... Op niemand mag dwang worden 

uitgeoefend die een beiemmerhg zou betekenen van zijn vrijheid een door hemzelf 

gekozen godsdienst of levensovertuiging te hebben of te aanvaarden-" Ook Artikel 9 van 

het (Europees) Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden garandeert de "vrijheid van gedachtel geweten en godsdiens!?. 

De drie christelijke partijen verwerpen de wijheicl van geweten, en ze verwerpen 

nadrukkelijk het principe van een *multi-waarden' samenleving. Ze streven naar een land 

waarin iedereen identieke moreie opva@isgen heeftl van de Noordzee tot de Duitse 

grens - christelijke opvattingen wel te verstaan- Het christelijk fundamentalisme van 

CDAl CU en SGP vormt een spiegelbeeid van het Islamitisch fundamentaiisme: zulke 

paf3ijer-i moeten verboden worden. Toeiating tot de  verkiezingen zou in elk geval afbreuk 

doenl aan de vrijheid van geweten van anderen. 

Toelating tot de verkiezingen van de Partij van de Arbeid, de Volkspartij voor Vrijheid en 

Democratie, het Christen-Democratisch Appel, de Socialistische Partij, en de Lijst Pim 

Fortuyn, zou strijdig zijn met A~ike! 30 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kindl 

omdat zij het onderwijs in eigen taal voor kinderen uit allochtone minderheden wiilen 

beperken, enlof deze kinderen willen verplichten tot het volgen van ondewijs in het 





Amsterdam, 24 december 2002 

Geachte heer Treanor, 

In uw brief van die u op 12 december jongstleden hebt afgegeven bij het Bureau Verkiezingen maakt u bezwaar tegen de 
kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. 
Uw bezwaren richten zich, kort samengevat tegen het feit dat naar uw mening de door u genoemde politieke partijen in 
hun programma's standpunten naar voren brengen die strijdig zouden zijn met een aantal door Nederland onderschreven 
internationale verdragen. 
Met andere woorden uw bezwaren richten zich tegen het feit dat naar uw mening de politieke partijen standpunten zouden 
verkondigen die strijdig zijn met wat in Nederland betamelijk is. 
Dergelijke standpunten zijn onderworpen aan het oordeel van het strafrecht en niet aan het kiesrecht. 
Ik adviseer u dan ook zich te wenden tot de heer officier van justitie in Amsterdam. 

Met vriendelijke groet, 
de directeur, 
Mr. J.E. GeuzÃnge 


