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Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

 

Op 19 januari verscheen de nieuwe ranglijst christenvervolging van Open Doors, waaruit blijkt dat er 

360 miljoen christenen onder vervolging lijden en dat 1 0p de 7 christenen zijn geloof niet in vrijheid 

kan beleven.1 Op dezelfde dag verscheen een opinieartikel over de opvang van voorvechters voor 

geloofsvrijheid in Nederland in het RD.2  Het artikel roept op om verdedigers van de vrijheid van 

godsdienst een plek te verlenen in het Shelter City-programma. Jaarlijks worden via dit programma 

mensenrechtenverdedigers opgevangen, zodat ze een veilige plek krijgen en ondersteuning om hun 

strijd voort te zetten. Dit sluit aan bij de historische traditie van Nederland in het bieden van 

bescherming aan religieuze minderheden. 

 
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Judith Klokkenburg de 

volgende vragen: 
 

1) Is het college bekend met het artikel ‘Vang voorvechters voor geloofsvrijheid op in Nederland’ 

in het RD en met het nieuwsbericht ‘Islamitische extremisme krijgt wereldwijde impuls door 

succes Taliban’ van Open Doors? 

 

2) Is het college net als de ChristenUnie/SGP trots op het feit dat Nederland, en ook Den Haag, 

al eeuwenlang een vrijhaven is voor religieuze minderheden die op de vlucht zijn? En is het 

college met ons van mening dat het bieden van onderdak aan deze groepen in het DNA  van 

onze stad zit? 

 

3) Deelt het college de mening van de ChristenUnie/SGP dat geloofsvrijheid verdedigd dient te 

worden en dat de verdedigers van de vrijheid van godsdienst in de stad van vrede en recht een 

veilige plek verdienen om tot rust te komen? Zo nee, waarom niet? 

 

4) Welke mogelijkheden ziet het college om verdedigers van de vrijheid van godsdienst 

nadrukkelijker een plek te verlenen in het Shelter City-programma van Den Haag? 

 

5) Welke verdere mogelijkheden ziet het college om de verdedigers van de vrijheid van 

godsdienst te ondersteunen? 

 

Judith Klokkenburg 

ChristenUnie/SGP 

 
1 https://www.opendoors.nl/christenvervolging/ranglijst/?gclid=Cj0KCQiAip-
PBhDVARIsAPP2xc0FrCwq49esKs0wiYDQZpGdwnSTeYge0X-4fSMukCvRFb_ZaJhW1fQaAvGhEALw_wcB 
2 https://www.rd.nl/artikel/959355-vang-voorvechters-voor-geloofsvrijheid-op-in-nederland 
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