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Samen verder 
 
De affiches voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn van de borden gehaald. Binnenkort starten de 
campagnes voor het Europees Parlement. U gaat het zeker merken. Verkiezingen zijn een feest van 
de democratie en geven u de kans uw kandidaat te kiezen. U krijgt folders in de bus en er worden 
volop debatten georganiseerd. Toch heeft één standpunt op de verkiezingsavond van 19 maart jl. 
méér aandacht weten te trekken, dan de talloze debatten die er aan vooraf zijn gegaan. 
 
Velen zijn namelijk opgeschrikt door de uitlatingen van Wilders, die zijn aanhang op de 
verkiezingsavond liet roepen om minder Marokkanen in Nederland. Zoveel aandacht in de media is 
opmerkelijk, omdat hij slechts in 2 gemeenten heeft meegedaan. Hij grijpt naar het middel van de 
uitsluiting. De uitroep “Minder, minder, minder”, in dit geval naar de Marokkanen, neemt elke nuance 
weg en is ronduit racistisch. Een hele etnische bevolkingsgroep wordt aan de kant gezet. Zeker, hij 
haalt zo een wit voetje bij zijn nieuwe Europese partners zoals het Front National uit Frankrijk, de FPÖ 
uit Oostenrijk en het Vlaams Belang. Dit alles met zijn wens een hoofdrol te spelen in het ultrarechtse 
en nationalistisch blok, waarnaar hij in Europa streeft. Ook voor veel van zijn eigen 
vertegenwoordigers ging dit te ver. Op lokaal, provinciaal, nationaal niveau zijn vertegenwoordigers 
opgestapt. In de het Europees Parlement wil geen van zijn zittende Europarlementariërs verder na 22 
mei. 
 
Er is ook een andere kant. Vorig jaar heb ik met Marokkaanse jongeren en ondernemers Marokko 
bezocht. Regelmatig praat ik in Nederland bij met Marokkaanse ondernemers, inmiddels de tweede en 
derde generatie in ons land. Maar ook met jongeren op de ROC’s en opleidingen bij Fontys en Avans. 
Zij doen het goed in Nederland. En het valt op dat Marokko bij alle problemen in Noord-Afrika, in de 
regio van de Arabische Lente het meest stabiel is. Vrouwen krijgen er steeds meer te zeggen en er 
wordt gewerkt aan democratisering in dit Koninkrijk. Het land onderhoudt goede contacten met 
Nederland en met de EU. 
 
Ik kies voor dialoog én de strakke hand, zoals het hoort in onze rechtstaat. Natuurlijk er zijn problemen 
met Marokkaanse jongeren. Zij die de wet overtreden, moeten streng worden aangepakt. Dit gebeurt 
ook: het grote aandeel Marokkaanse jongeren in de gevangenissen en justitiële instellingen getuigt 
daar van. Ik steun een strak migratiebeleid, maar dan wel in de geest van samenwerking.  
 
Met het oog op de Europese verkiezingen op 22 mei zal dit onderwerp zeker gaan spelen. Europa 
gaat over de rechten van alle Europese burgers. Daarom is het goed er over te praten en positie te 
kiezen. Het over één kam scheren van hele etnische bevolkingsgroepen, verzet zich tegen het 
Europese Recht. Dit kan ook niet in de rechtstaat die Nederland heet. Ik wil de vinger leggen op 
plekken, waar het niet goed gaat. Maar we moeten niet met de rug naar bevolkingsgroepen gaan 
staan. 
 
De vraag is, hoe onze welvaart en veiligheid kunnen worden versterkt. Dan dient zich een andere 
agenda aan. De agenda van samen verder; daarmee is Brabant gediend. Met racisme en uitsluiting 
worden de Brabantse belangen zelfs geschaad. De goede Brabantse naam wordt gekenmerkt door 
samen aanpakken, openheid en het ondersteunen van bedrijfsleven en burgers. Brabant maakt het, 
kijk naar onze bedrijven en scholen. We krabbelen uit de crisis en werken opnieuw aan perspectief en 
groei. Daar werk ik van harte aan mee. De roep tot uitsluiting past hierin niet en dient te worden 
weersproken. 
 
Wilt u er over doorpraten? Neem gerust contact met mij op of met uw locale omroep. U kunt ook gaan 
naar www.lambertvannistelrooij.nl. 
Ik dank u wel. 
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