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Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2010–2011 Aanhangsel van de Handelingen

Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering 
gegeven antwoorden 

2 

Vragen van de leden Smaling (SP), Putters (PvdA), Franken (CDA), Böhler 
(GroenLinks), Meurs (PvdA), Meulenbelt (SP) en De Graaf (VVD) op 
8 februari 2011 medegedeeld aan de minister van Buitenlandse Zaken inzake 
schending van homorechten in Litouwen. 

Antwoorden van de heer Rosenthal (minister van Buitenlandse Zaken), mede 
namens de heer Knapen (staatssecretaris van Buitenlandse Zaken) (ontvangen 
24 februari 2011). 

Vraag 1
Heeft kennis genomen van de resolutie van het Europees Parlement van 
19 januari jl. omtrent de schending van de vrijheid van meningsuiting en 
discriminatie op basis van seksuele geaardheid in Litouwen? 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Bent u van mening dat het een lidstaat van de Europese Unie past dergelijke 
wetgeving in te voeren? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 3
Bent u van mening dat een land dat in 2011 voorzitter is van de OVSE serieus 
werk kan maken van de derde dimensie van deze organisatie die ziet op het 
serieus nemen van mensenrechten, democratie en het beschermen van 
minderheden? Welke signalen denkt u te kunnen afgeven aan uw Litouwse 
collega? 

Antwoord 2 en 3
Aanname van het desbetreffende wetsvoorstel druist in tegen de waarden en 
beginselen waarop de Europese Unie is gestoeld en die zijn vastgelegd in 
Europese verdragen, in het bijzonder de bescherming van de mensenrechten, 
de rechten van minderheden en van fundamentele vrijheden. Het gaat om 
een initiatiefwetsvoorstel van één parlementslid, waarvoor naar verwachting 
geen parlementaire meerderheid zal bestaan. De Litouwse regering eeft 
aangegeven van mening te zijn dat een dergelijke wet strijdig is met 
internationale verdragen die Litouwen heeft ondertekend, alsmede met de 
eigen grondwet. De Litouwse president, die het wetsvoorstel na eventuele 
aanname door het parlement dient te ondertekenen, heeft in het verleden 
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afstand genomen van homofobie in Litouwen. Ik heb er vertrouwen in dat de 
Litouwse regering zich zal houden aan haar internationale verplichtingen. 
De bescherming van de rechten van (seksuele) minderheden wordt door 
Nederland regelmatig opgebracht in contacten met de Litouwse overheid en 
het parlement. Een voorbeeld hiervan is de toespraak die de Nederlandse 
ambassadeur op internationale mensenrechtendag 2010 hield tijdens een 
conferentie in het Litouwse parlement en die grotendeels in het teken stond 
van het belang van de rechten van minderheden. 
Litouwen heeft in zijn werkprogramma voor het OVSE-voorzitterschap 
aangegeven nadruk te leggen op activiteiten op het gebied van de derde 
dimensie. Het voorzitterschap zal onder andere aandacht besteden aan het 
bevorderen van tolerantie en non-discriminatie in de OVSE-regio. Nederland 
zet zich hiervoor reeds geruime tijd. Zo heeft Nederland zich bij de Ministe-
riële Raad in Athene in 2009 met succes gepleit voor een besluit ter bestrij-
ding van haatmisdaden, waaronder ook geweld wegens de seksuele 
oriëntatie van het slachtoffer kan worden verstaan. Ook ondersteunt 
Nederland het COC om in OVSE-kader bijeenkomsten te organiseren over dit 
onderwerp. Nederland zal ook tijdens het Litouwse OVSE-voorzitterschap het 
belang van tolerantie ten opzichte van homoseksuelen blijven benadrukken. 

Vraag 4
Wat is de bredere inzet van de Nederlandse regering richting de Europese 
Commissie en daarnaast richting de Litouwse collega’s om homohaat tegen 
te gaan en gelijke behandeling te bevorderen? Zoekt de Nederlandse regering 
hiertoe actief gelijkgestemde lidstaten op? 

Antwoord 4
Nederland zet zich zowel in verschillende multilaterale verbanden als in 
individuele landen actief in voor de bestrijding van homofobie. Nederland 
steunt het werk van het EU-bureau voor de grondrechten op dit terrein. In 
Litouwen speelt Nederland een voortrekkersrol in een groep van gelijkgezinde 
landen die ontwikkelingen op het terrein van seksuele minderheden 
nauwgezet volgt. In dit verband houdt Nederland contact met non-
gouvernementele organisaties en financiert Nederland verschillende lokale 
projecten. In 2010 heeft de Nederlandse ambassade in Vilnius de organisatie 
van de zogenoemde «Baltic Pride» ondersteund, onder meer door deelname 
aan de optocht, en heeft zich samen met gelijkgezinde landen bij Litouwse 
overheden sterk gemaakt voor het mogelijk maken van het evenement en 
aandacht gevraagd voor de veiligheid van de deelnemers. Tijdens de 
conferentie die als onderdeel van de «Baltic Pride» werd gehouden, hield de 
Nederlandse mensenrechtenambassadeur een toespraak over de rechten van 
minderheden.
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