Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019–2020

2

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z19581
Vragen van de leden Asscher, Ploumen en Van den Hul (allen PvdA) aan de
Minister van Buitenlandse Zaken over de rechten van LHBTI-gemeenschap en
persvrijheid in Polen (ingezonden 14 oktober 2019).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Cruder than the Communists: Polish TV goes
all out for rightwing vote»?1
Vraag 2
Hoe oordeelt u over het feit dat in Polen, in aanloop naar de verkiezingen van
aankomende zondag, de zittende regeringspartij PiS openlijk anti-LHBTIretoriek bezigt?
Vraag 3
Hoe oordeelt u over uitspraken van Jaroslaw Kaczynski, zittend partijleider
van de Poolse regeringspartij PiS, waarin hij de LHBTI-gemeenschap
afschildert als een bedreiging voor het traditionele gezin, de Poolse identiteit
en de staat?2
Vraag 4
Hoe oordeelt u over het feit dat lokale PiS-politici deze zomer zeker dertig
gemeenten «LHBT-vrij» verklaarden?
Vraag 5
Bent u het ermee eens dat het zeer onwenselijk en zorgelijk is dat in een van
de grootste EU-lidstaten de rechten, vrijheid en veiligheid van LHBTIgemeenschap zo ernstig worden geschonden?
Vraag 6
Bent u het eens dat dit niet past binnen de waarden van de EU? Kunt u uw
antwoord toelichten?
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The Guardian, 11 oktober 2019
https://www.amnesty.nl/actueel/het-gevaar-van-masturberende-kleuters
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Vraag 7
Hebt u uw zorgen over de positie van de LHBTI-gemeenschap in Polen
uitgesproken tegen uw Poolse ambtsgenoot? Hebt u zich hierover uitgesproken in EU-verband? Bent u van plan dit op korte termijn te doen? Zo ja, hoe
en wanneer? Zo nee, waarom niet?
Vraag 8
Maakt u zich zorgen over de staat van de persvrijheid in Polen? Kunt u uw
antwoord toelichten?
Vraag 9
Hebt u met uw Poolse ambtsgenoot gesproken over de enorme achteruitgang
met betrekking tot persvrijheid in Polen? Hebt u zich hierover uitgesproken in
EU-verband? Bent u van plan dit op korte termijn te doen? Zo ja, hoe en
wanneer? Zo nee, waarom niet?
Vraag 10
Kunt u deze vragen binnen een termijn van drie weken beantwoorden?
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