
Sprekers Cordaid verkiezingsdebat ontwikkeling en migratie 

11 maart 2021, 10.00 – 12.00 uur 

 

Salima Belhaj staat op nummer 6 van de lijst van D66 voor de 

Tweede Kamerverkiezingen. Hiervoor is ze is sinds januari 

2016 lid van de Tweede Kamer. Daarvoor was ze 8 jaar lang 

fractievoorzitter voor D66 in de gemeenteraad van Rotterdam. 

Vrijheid is wat haar drijft. Ze is woordvoerder op het gebied 

van Kunst en Cultuur, en Defensie. Om internationaal te 

kunnen handelen is defensie, naast diplomatie en 

ontwikkelingssamenwerking, van cruciaal belang. Ik wil dat 

iedereen, ongeacht afkomst of achtergrond, de vrijheid voelt 

zichzelf te zijn in Nederland. 

Tom van den Nieuwenhuijzen staat op nummer 22 van de lijst 

van GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij was in 

Eindhoven gemeenteraadslid en wethouder financiën en 

Duurzaamheid in Son en Breugel. Als Tweede Kamerlid is hij 

woordvoerder Buitenlandse Handel, 

Ontwikkelingssamenwerking en Defensie. Ook in Nederland is 

het niet makkelijk om crises het hoofd te bieden. Laat staan 

als je opgroeit in de sloppenwijken van Nairobi, of in Kakuma, 

een van de vele grote UNHCR vluchtelingenkampen in Afrika. 

Als er iets is dat ik geleerd heb in mijn opvoeding is het dat je 

omkijkt naar elkaar.  

Bas Bijlsma staat op nummer 37 van de lijst van de PvdA voor 
de Tweede Kamerverkiezingen. Hij is adviseur internationale 
vrede en veiligheid. Daarvoor werkte hij als diplomaat en 
ontwikkelingswerker, en zag hij mensenrechtenschendingen 
en overvolle vluchtelingenkampen. Daarom zet hij zich in voor 
internationale solidariteit. Door het recht te laten zegevieren 
kunnen slachtoffers van grove mensenrechtenschendingen 
weer stap voor stap hun leven opbouwen. En door te 

investeren in veiligheid en vooruitgang vermindert de lokroep 
van terroristen en autocraten. 
 



Christine Teunissen staat op nummer 2 van de lijst van de 

Partij voor de Dieren voor de Tweede Kamerverkiezingen. In 

2015 werd zij het jongste Eerste Kamerlid van Nederland. Zij 

was eerder al fractievoorzitter in de gemeenteraad Den Haag. 

Ook was zij gedurende twee jaar persvoorlichter bij de fractie 

in de Tweede Kamer. Ik kwam erachter dat veel problemen in 

ontwikkelingslanden nauw samenhangen met wat wij in het 

rijke Westen doen. Toen besloot ik dat ik niet dáár, maar hier 

iets wil doen aan de oorzaken. De PvdD wil af van de hulp-is-

handeldoctrine, daarom moet er opnieuw een minister van 

Ontwikkelingssamenwerking komen. 

 

Jasper van Dijk staat op nummer 9 van de lijst van de SP voor 

de Tweede Kamerverkiezingen. Hij is sinds 2006 lid van de 

Tweede Kamer , eerst in de Commissie Buitenlandse Handel 

en Ontwikkelingssamenwerking en na 2013 in de Commissie 

Justitie en Veiligheid. Hij was o.a. betrokken bij debatten over 

de opvang en pushbacks aan de grenzen van Europa. 

Daarnaast stelde hij vorig jaar vragen over ontwikkelingsgeld 

(dat primair bedoeld is voor armoede- en ongelijkheid 

bestrijding en niet voorwaardelijk moet worden gemaakt aan 

migratiedoelen, en over mensenrechtenschendingen in bijv. 

Eritrea en Libië als gevolg van het huidige OS beleid.  

 

   Marieke Koekkoek staat op nummer 4 van de lijst van Volt 

voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zij is naast haar werk 

voor Volt ook advocaat-stagiaire bij een advocatenkantoor in 

Amsterdam. De afgelopen jaren heeft zij in Utrecht, 

Barcelona, Leuven en Shenzhen gewoond en daar veel 

ervaringen opgedaan. Politiek gaat om wat je doorgeeft aan 

de volgende generatie, en vooral ook om wat je niet 

doorgeeft. Ik wil een betere bescherming van grondrechten 

doorgeven en alle vormen van uitsluiting tegengaan. Door   

onder andere een humaan migratiebeleid te garanderen.  

 

 


