
Den Haag, 25 februari 2021 

Geachte fractievoorzitters, 

De wereldwijde Covid-19 pandemie laat zien hoezeer Nederland verbonden is met 

de wereld. De pandemie legt de kwetsbaarheid van welvarende landen zoals 

Nederland bloot. Terwijl men alles in het werk stelt om de eigen bevolking veiligheid 

te bieden, dreigt men het besef uit het oog te verliezen dat zij kwetsbaar zullen 

blijven, zolang minder welvarende landen niet veilig zijn. Onze nationale 

volksgezondheid, economie en veiligheid is onlosmakelijk verbonden met het lot van 

andere landen, en afhankelijk van de mate waarin zij in staat zijn om deze 

gezondheidscrisis te beteugelen.  

De komende maanden staan we wereldwijd én nationaal voor grote keuzes. 

Wereldwijd omdat duidelijk is geworden dat de Sustainable Development Goals niet 

meer bereikt kunnen worden met de huidige inzet. Nationaal omdat u mogelijk na de 

verkiezingen keuzes over onze mondiale betrokkenheid kunt vastleggen in een nieuw 

regeerakkoord: door 0,7% van het BNP te investeren in ontwikkelingssamenwerking.  

Eerder hebben wij het kabinet opgeroepen om 1% van het beschikbare budget om de 

Covid-19 crisis het hoofd te bieden, te reserveren voor een mondiale aanpak gericht 

op lage- en midden inkomenslanden.  

Ook nu ondersteunen wij, religieuze en levensbeschouwelijke leiders van Nederland, 

de oproep (stembusakkoord) aan u om zich te committeren aan de internationale, 

solidaire norm van 0,7%. Investeren in de aanpak van de grondoorzaken die mensen 

doen vluchten, waaronder honger, armoede, ongelijkheid, onveiligheid en oorlog is 

onontbeerlijk. Wij geloven dat dit commitment ons helpt om een effectieve bijdrage 

te leveren aan het welzijn, gezondheid en het geluk van alle mensen. De mens, ook al 

woont hij ver van ons vandaan, is onze naaste. Die mens mag rekenen op onze 

compassie, dat is niet alleen naastenliefde, het is ook een vorm van gerechtigheid. 

We dragen u in gebed op aan de Allerhoogste, 

Ondertekenaars: 

Rabbijn Awraham Soetendorp 

Priester Ad van der Helm 

Geert van Dartel (voorzitter) en ds. Christien Crouwel (secretaris), namens de Raad 

 van Kerken in Nederland.   

 In de Raad van Kerken in Nederland werken samen: 

- Rooms-Katholieke Kerk,



     - Protestantse Kerk in Nederland,  

     - Oud-Katholieke Kerk,  

      -Algemene Doopsgezinde Sociëteit,  

     - Remonstrantse Broederschap,  

     - Evangelische Broedergemeente in Nederland,  

     - Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers),  

     - Syrisch-Orthodoxe Kerk,  

     - Leger des Heils,  

     - Anglicaanse Kerk,  

     - Koptisch Orthodoxe Kerk,  

     - Bond van Vrije Evangelische Gemeenten,  

     - Orthodoxe Kerk,  

     - Nieuw-Apostolische Kerk,  

     - Vrijzinnigen Nederland,  

     - 2of3bijEEN,  

     - Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten,  

     - Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.  

Bikram Lalbahadoersing, voorzitter van In Vrijheid Verbonden, 

     In Vrijheid Verbonden is een samenwerkingsverband bestaande uit:  

     - Boeddhistische Unie Nederland,  

     - Centraal Joods Overleg,  

     - Contactorgaan Moslims en Overheid,  

     - Hindoe Raad Nederland,  

     - Humanistisch Verbond 

     - Raad Van Kerken in Nederland 


