
De kritiek van minister Rosenthal
(Buitenlandse Zaken, VVD) op de
steun van ontwikkelingsorgani-

satie ICCO aan het discussieforum Elec-
tronic Intifada (NRC Handelsblad, 14 ja-
nuari) zou weleens verstrekkende gevol-
gen kunnen hebben voor het werk van
Nederlandse ngo’s en hun partners in de
Arabische wereld.

Juist op het moment dat Arabische ac-
tivisten op Facebook, via Twitter en op
allerlei blogs speculeren of de revolutie
in Tunesië en de demonstraties in Egypte
tot een Arabische lente zullen leiden, zet
Rosenthal met zijn houding de geloof-
waardigheid van het Nederlandse, maat-
schappelijke middenveld en hun part-
ners in de Arabische wereld onder druk.
Vooral zijn dreigement dat hij mogelijk
ngo’s gaat korten als zij steun geven aan
organisaties die Nederlandse regerings-
beleid ondermijnen, roept vragen op.

In het vragenuur in de Tweede Kamer
op 18 januari bleek Rosenthal niet te ver-
murwen door het feit dat de bewuste, Pa-
lestijnse website redactionele onafhan-
kelijkheid geniet. ICCO is dus niet ver-
antwoordelijk voor de inhoud van de
website, die overigens is gebaseerd op de

universele mensenrechten en het inter-
nationaal recht. De website bevat oproe-
pen tot een vreedzame boycot van Israël
door Palestijnse en Israëlische ngo’s die
toepassing van het internationaal recht
willen bewerkstelligen.

Rosenthal lijkt vooral gespitst op dat
ene zinnetje in het regeerakkoord over
de intensivering van de relatie met Israël,
waarbij blijkbaar elke kritiek op dat land
onacceptabel wordt gevonden. Hij lijkt
niet te beseffen dat zijn stellingname te-
genover ICCO precies past in het straatje
van Arabische regimes die de vrijheid van
m e n s e n r e ch t e n - n g o ’s willen inperken.

Uiteraard moeten Nederlandse ngo’s
zich aan de wet houden en uiteraard kan
de regering voorwaarden stellen voor fi-
nanciering van organisaties, maar ICCO
is ervan overtuigd dat het werkt binnen
de grenzen van de Grondwet en de inter-
nationale regelgeving. Bemoeienis van
ICCO met de inhoud van de website, zo-
als Rosenthal blijkbaar wil, leidt tot cen-
suur en inperking van de vrijheid van
meningsuiting .

Inmiddels hebben vele Nederlandse
ngo’s hun steun uitgesproken aan ICCO.
Branchevereniging Partos heeft staatsse-
cretaris Knapen (Buitenlandse Zaken,

CDA) gevraagd of hier sprake is van een
beleidswijziging. De vraag is inderdaad
of Rosenthal de traditie wil doorbreken
dat tussen het regeringsbeleid en de sub-
sidieverstrekking door de overheid geen
rechtstreekse koppeling bestaat. Niet
duidelijk is welk belang hij wil dienen,
dat van Nederland of dat van Israël. Ook
is de vraag of hij zich, behalve dit speci-
fieke geval met een Palestijnse website,
ook in andere gevallen wil mengen in het
beleid van ngo’s als landen hun beklag
doen over Nederlandse ngo’s en hun acti-
viteiten. Na de Tunesische revolutie en
de demonstraties in Egypte en Jemen is
dit vooral urgent in de Arabische wereld.

De afgelopen decennia kwamen
Arabische ambassadeurs gere-
geld klagen op het ministerie

van Buitenlandse Zaken, over de activi-
teiten van Nederlandse organisaties of
hun partners die zich inzetten voor de
bevordering van mensenrechten in hun
landen. Ook in de regio kregen Neder-
landse ministers van Buitenlandse Za-
ken, politici en diplomaten vaak te horen
dat de steun van het Nederlandse, maat-
schappelijke middenveld aan mensen-
rechten- of vrouwenrechtenactivisten
veel te ver ging en dat dit onacceptabele
inmenging betrof in interne aangele-
genheden. Het standaardantwoord
was altijd dat Nederlandse ngo’s auto-
noom waren, zolang ze opereerden
conform het nationale en internati-
onale recht.

Dit waren meestal lastige ge-
sprekken. In de ogen van verte-
genwoordigers van autoritaire
regeringen is het veel verstan-
diger om het maatschappelij-
ke middenveld volledig aan
de leiband te leggen, via re-
strictieve ngo-wetten die
de regering volledige
controle geven. On-
danks deze tegenstand
bleven vele mensen-
r e ch t e n a c t i v i s t e n ,
jongeren en voor-
vechters voor vrouwenrechten doorstrij-
den voor hun vrijheid – soms met steun
uit het buitenland, vaak ook geheel op ei-
gen kracht. Zoals we de afgelopen weken
in Tunesië en Egypte hebben kunnen
zien, vindt deze strijd ook plaats op in-
ternet, via websites, blogs, Facebook-pa-
gina’s en Twitter. Inmiddels proberen de
regeringen in Egypte, in Syrië en op het
Arabisch schiereiland van alles om die si-
tes te dwarsbomen, bijvoorbeeld door ar-
restaties van bloggers en activisten of
door het verhinderen van toegang tot Fa-
cebook of Twitter.

Nederlandse ngo’s hebben de afgelo-
pen decennia veel activisten en mensen-
rechtenorganisaties in de Arabische we-
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reld gesteund. Iedereen wist dat de Ne-
derlandse regering de autonomie van het
maatschappelijke middenveld hoog in
het vaandel had staan. Daarom was het
Nederlandse, maatschappelijke midden-
veld – ondanks een pro-Israëlbeleid van
de regering – een geloofwaardige partner
voor velen in de Arabische wereld die
zich voor mensenrechten inzetten.

Wat zal Rosenthal antwoorden
als zijn Arabische collega’s of
Arabische ambassadeurs de ko-

mende tijd hun beklag doen over activis-
ten die de stabiliteit van hun land onder-
mijnen, zeker als deze activisten steun
krijgen van Nederlandse ngo’s? Het stan-

daardantwoord over de autonomie van
Nederlandse ngo’s zal, gezien de uitspra-
ken van Rosenthal over ICCO en zijn ont-
wijkende antwoorden over de onafhan-
kelijkheid van Nederlandse ngo’s, nogal
hol klinken. Of antwoordt Rosenthal dat
hij alleen bereid is om in te grijpen bij
Nederlandse ngo’s als dat de relatie met
Israël intensiveert? Wellicht levert hem
dat punten op bij de Israëlische regering
en de aanhang van zijn collega Lieber-
man, maar het valt te betwijfelen of zo’n
houding iets oplevert voor een stabiel en
vreedzaam Midden-Oosten, waar ook Is-
raël een veilige plek heeft.

Aanzetten tot censuur en dreigen met
het intrekken van subsidies helpen in elk

geval niet om een Arabische Lente dich-
terbij te brengen. Juist nu is het van het
grootste belang dat de vreedzame krach-
ten in het maatschappelijke middenveld
in de Arabische wereld zich volledig ge-
steund voelen door hun bondgenoten in
Europa. Zonder het belang van één land
voorop te stellen. Het zou mooi zijn als
de Nederlandse minister van Buiten-
landse Zaken daaraan kan bijdragen.

Petra Stienen is publicist. Ze heeft meer
dan tien jaar als diplomaat gewerkt in
de Arabische wereld. Ze schreef Dro-
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