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Den nye hjemmesiden til Geert Wilders frihetsparti (PVV) oppfordrer nederlendere til å melde
inn klager over øst- og sentraleuropeere.
Initiativet kritiseres fra flere hold, også fra regjeringspartiene og Europaparlamentet.
Vanskelig sak for statsministeren.

Geert Wilders frihetsparti (PVV) skaper igjen kontroverser. Partiet åpnet sist uke en egen hjemmeside
der klager over øst- og sentraleuropeere kan meldes inn. Ifølge skjemaet som fylles ut ved registrering av
en klage, kan dette f.eks. gjelde plaging, bråk, parkeringsovertredelser, drukkenskap eller tap av
arbeidsplasser. I sin introduksjon av den nye hjemmesiden fremhever PVV at partiet helt fra starten av
har vært motstander av å åpne arbeidsmarkedet for polakker og andre borgere fra sentral og øst Europa.
Partiet mener at arbeidsinnvandringen fra disse landene som det omtaler som massiv og anslår til
200.000 – 350.000 personer, har ledet til en rekke problemer. Derfor tilbyr partiet nå en hjemmeside der
klager kan meldes inn. Det sies at over 40.000 henvendelser allerede er mottatt. En oversikt over klagene
vil ifølge PVV bli gitt til sosial- og arbeidsminister Henk Klemp.
Etableringen av hjemmesiden er viet betydelig oppmerksomhet. I et åpent brev til det nederlandske
samfunnet og dets politiske ledere har ambassadørene/chargé d’affaires til følgende 10 land uttrykt sin
bekymring: Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Romania Slovenia, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn. I

brevet, som Polens ambassadør tok initiativ til og som er formidlet til fraksjonslederne i det
nederlandske parlamentet, fremheves det blant annet at sentral- og østeuropeere bidrar til veksten i
nederlandsk økonomi samt at fri bevegelighet av arbeidskraft er gunstig for Nederland. Det heter videre
at PVVs initiativ bidrar til å forme et negativt bilde av en spesifikk gruppe EU-borgere og at initiativet er
diskriminerende og nedverdigende. Avslutningsvis understrekes det at Nederland bør holde fast ved sitt
image som et forbilde for frihet og toleranse. Det nederlandske samfunn og dets politiske ledere
inviteres derfor til å distansere seg fra PVVs initiativ.
Ikke bare opposisjonen, men også visse røster innen regjeringspartiene, de høyreliberale (VVD) og
kristendemokratene (CDA) har kritisert initiativet. Det samme har arbeidsgiverforeningens leder.
Statsminister Rutte (VVD) kritiseres på sin side for ikke å ha tatt klart nok avstand fra PVVs initiativ, som
han har omtalt som en intern partisak. I media trekkes ulike forhold frem som mulig forklaring på
statsministerens avventende holdning. Det stilles blant annet spørsmål om Rutte ser hen til at
regjeringspartiene og PVV om kort tid forventes å gå inn i nye vanskelige drøftelser om ytterligere
innstramninger. EU kommissær Vivian Redding og flere parlamentarikere i Europaparlamentet, inklusiv
parlamentets leder Martin Schultz, har gått klart mot. Det samme har politiske ledere i flere europeiske
land. Nederlandske bedrifter i Polen har fremholdt at PVVs hjemmeside skader deres omdømme i Polen.
Mulig boikott av nederlandske produkter nevnes. Generelt fremhever kritikere av den nye hjemmesiden
at den støter mot europeiske verdier, fremmer intoleranse og er diskriminerende. Strafferettseksperter
har på sin side gitt uttrykk for at hjemmesiden nok ikke strider mot antidiskrimineringsbestemmelsene i
nederlandsk lovgivning, men at den kan være i strid med internasjonale avtaler.
Fra flere hold gås det ut fra at statsminister Rutte vil måtte kommentere denne saken i forbindelse med
EUs neste toppmøte i mars. Enkelte frykter at Nederland vil komme i en tilsvarende situasjon som
Ungarn. Det påpekes dessuten at Nederland har behov for støtte fra andre EU-land for å kunne
gjennomføre sine (og ikke minst PVVs) målsetninger om innstramninger i innvandrings- og
integreringspolitikken blant annet når det gjelder familiegjenforening. Nederland søker også å få
oppslutning i EU-kretsen for sitt ønske om lave innbetalinger til EUs budsjett.
Ambassadens kommentar:
For Rutte-regjeringen er den nye hjemmesiden til deres parlamentariske støtteparti, PVV, blitt nok en
utfordring i et allerede slitt samarbeid. Nylig reagerte Wilders på omtalen av ham selv i en tysk brosjyre
om nynazisme, som han mente var uheldig. Wilders ønsket derfor at utenriksminister Rosenthal skulle ta
saken opp med Tysklands ambassadør. For regjeringen kan det være en vanskelig balansegang å vise
tilstrekkelig imøtekommenhet overfor Wilders parti og samtidig bevare en viss avstand til
samarbeidspartiet. Etableringen av den nye hjemmesiden til PVV er trolig et av de klareste eksemplene
så langt på at balansegangen er krevende da Wilders initiativ også blir gjenstand for stor oppmerksomhet
og betydelig kritikk fra andre land. Regjeringen har allerede møtt kritikk i EU-kretsen blant annet for sitt
syn på fredsprosessen i Midt-Østen og på spørsmålet om Romanias og Bulgarias inntreden i Schengen.
En samarbeidspartner som oppfordrer nederlendere til å sende inn klager på andre EU-borgere gjør ikke
Rutte-regjeringens stilling i EU-kretsen enklere.
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