
 

 

 

Cordaid verkiezingsdebat ontwikkeling en migratie 
11 maart 2021, 10.00 – 12.00 uur 

 

Aanmelden kan hier 

10.00 – 10.04 Opening en welkom door de dagvoorzitter, Kido Koenig 

10.05 – 10.20 Hoe denkt de kiezer over migratie en ontwikkeling? door Joris van der Zwan, 
onderzoeksbureau Validators (over opinieonderzoek februari 2021) 

10.20 – 10.28 Hoe denken politieke partijen over migratie en ontwikkeling? door Bob van Dillen, Cordaid. 
Toelichting op de stemhulp, zie: https://www.cordaid.org/nl/stemhulp/ 

10.28 – 10.30 Animatie over migratie en ontwikkeling 

10.30 – 10.33  Opening van het debat, door Kido Koenig. 

• Introductie van de 6 deelnemers aan dit debat: Salima Belhaj (D66), Tom van den 
Nieuwenhuijzen (GroenLinks), Matthijs van Neerbos (PvdA), Christine Teunissen (PvdD), 
Mahir Alkaya (SP) en Nilüfer Gündoğan (Volt)  

• Toelichting op de 3 debatrondes en te bespreken thema’s en stellingen 

• Bij aanvang van elke debatronde zal het publiek stemmen over de stellingen 

10.34 – 10:54 Ronde 1: Prioriteiten ontwikkelingssamenwerking (20 min) 

• Stelling 1: Het budget van 0.7% BNI voor ontwikkelingssamenwerking is nooit bedoeld 
voor grensbewaking en migratiemanagement in ontwikkelingslanden  

• Stelling 2, met aftrap door de SP: De samenwerking met migranten en diaspora 
organisaties moet worden ondersteund door de Nederlandse overheid 

10.55 – 11.20  Ronde 2: De aanpak van de grondoorzaken van gedwongen migratie (25 min) 

• Stelling 3, met aftrap door de PvdA: Ontwikkelingssamenwerking moet uitsluitend de 
oorzaken van gedwongen migratie aanpakken 

• Stelling 4, met aftrap door GroenLinks: Aanpak van gedwongen migratie is niet mogelijk 
zonder te kijken naar de negatieve effecten van ons landbouw-, wapenexport- en 
klimaatbeleid 

11:21  – 11:51  Ronde 3: Humane opvang van vluchtelingen en ontheemden (30 min) 

• Stelling 5, met aftrap door D66: Nederland draagt veel te weinig bij aan langdurige, 
humane opvang in de regio  

• Stelling 6, met aftrap door de PvdD: Een welvarend land als Nederland moet jaarlijks 
5000 kwetsbare vluchtelingen hervestigen in Nederland 

• Stelling 7, met aftrap door Volt: Er moet een parlementaire enquête komen naar de 
opvang van migranten en vluchtelingen aan de Europese grenzen en naar de illegale 
pushbacks  

11.52 – 11.57 Slotwoorden van de deelnemers 

11:57 – 12.00  Afsluiting door de dagvoorzitter 
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