Amerikaanse congresleden schrijven EU:

‘Verdenking Nederlandse justitie-topman belemmert
internationale bestrijding kindermisbruik’
Drie leden van het Amerikaanse congres - Joe Pitts,
Frank Wolf en Chris Smith - hebben zich gewend
tot Christian Ehler, voorzitter van de EU-delegatie
voor de betrekkingen met de Verenigde Staten. Ze
zijn bezorgd over de aanpak van kindermisbruik
en kinderporno, waarbij de VS en de EU nauw
samenwerken. Hun bezorgdheid richt zich, erg
genoeg, op Nederland.
Ze doelen op aanklachten tegen de topman van het
Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie, die in de
brief met name wordt genoemd. Deze secretaris-generaal is
herhaaldelijk beschuldigd van verkrachting van minderjarige
jongens. Zij halen o.a. suggesties aan dat hij zijn macht heeft
gebruikt om onderzoek en vervolging te voorkomen.

Nederland ‘zwakste schakel’
Zij zetten er publiekelijk vraagtekens bij of de Nederlandse
justitie wel kan voldoen aan Kaderbesluit 2004/68/JBZ van
de Europese Raad van 22 december 2003 ter bestrijding
van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie.
Als de beschuldigingen aan het adres van de topambtenaar
waar zijn, stellen de congresleden, is Nederland vanwege
de open grenzen de zwakste schakel in de bestrijding van
kindermisbruik in de EU.

Ondermijning strijd tegen kindermisbruik
De Amerikanen wijzen erop dat de strijd tegen
kindermisbruik een gezamenlijke prioriteit is van de VS
en de EU, en willen het onderwerp in het volgende
interparlementair overleg aan de orde stellen. Ook willen
ze dat hun zorgen aan het Europees Parlement worden
overgebracht. Naar de mening van Pitts, Wolf en Smith zijn
maatregelen nodig om het risico weg te nemen dat één
individu de internationale strijd tegen kindermisbruik zou
kunnen ondermijnen.
In de EU-delegatie voor de betrekkingen met de VS zitten
de Nederlandse Europarlementariërs Hans van
Baalen (VVD), Bas Eickhout (GL), Marietje Schaake
(D66), Laurence Stassen (PVV), Corien Wortmann
(CDA) en Judith Merkies (PvdA). Wat gaan onze
Europese vertegenwoordigers in hun vergadering van a.s.
donderdag 13 september in Straatsburg doen om deze al
jaren voortslepende zaak rond de schijnbaar onaantastbare
justitie-topman (zelf VVD-lid) op te lossen? Ze zullen toch
niet massaal afwezig zijn om verkiezingsoverwinningen te
vieren (of -verdriet te verdrinken)?
In de VS neemt de politiek ondubbelzinnig stelling tegen
pedofilie en kindermisbruik. Europa kan niet achterblijven.
Waarom mag Nederland dat dan tot nog toe wel? Kijk op
www.demminkdoofpot.nl en oordeel zelf.
	NB. Ook de kindermisbruikzaak Robert M. werd in
Nederland pas aangepakt na druk vanuit Amerika.
Wat mankeert ons toch?
Crans, 7 september 2012
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