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Een liberaal onderscheidt per-
soonlijke van politieke idealen.
De essentie is dat je een ander
niet oplegt wat je persoonlijk
gelooft.

Martin Bosma, rechterhand
van Geert Wilders, noemt zich
een zendeling. Zijn persoonlijk
missie is zijn politieke pro-
gramma: de oorlog tegen de
islam te winnen. Die godsdienst

is niet liberaal, maar fundamen-
talistisch, volgens hem. “Ik
denk dus ik ben PVV.”

Ik ben bevriend met een Ne-
derlandse studente van Marok-
kaanse afkomst. Ik liet haar het
interview met Bosma in het
NRC Handelsblad van afgelopen
zaterdag lezen. Hij suggereert
daarin dat in veel Nederlands-
Marokkaanse gezinnen de Holo-
caust ontkend wordt en joden
beschimpt worden.

Ze wist niet wat ze las, kreeg
tranen in haar ogen. Dat dit

over haar gedacht en gezegd
werd. Haar antwoord was ech-
ter van een liberaal: “Ik draag
mijn geloof mee als persoonlijk
bezit. Iemand die mij dat af-
neemt, ontzegt mij het grootste
goed: namelijk de ander te wen-
sen wat ik voor mijzelf wens.”

Gerard Drosterij is verbonden aan de 

Universiteit van Tilburg.
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Alle geldprijzen worden, waar van toepassing, onder inhouding van kansspelbelasting uitgekeerd. Vanaf de eerste 
dinsdag na de week waarin de trekking plaatsvindt kunnen gewonnen geldprijzen worden geïnd. De aanspraak op de 
geldprijzen vervalt een jaar na de trekkingsdatum van de betreffende loterij. Spelers die via bank- of girorekening 
deelnemen krijgen de gewonnen geldprijzen automatisch op hun rekening bijgeschreven. Het deelnemersreglement 
staat op www.dayzers.nl en is opvraagbaar via 0900-777 0 777 (€ 0,10 p.m.). Druk- en zetfouten voorbehouden.

Koop snel je loten voor de volgende trekking!
Dat kan t/m 3-10-2010 bij je Dayzers WinWin Winkel of ga naar 

www.dayzers.nl.

Trekkingsuitslag 27 september 2010
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LETTERS

LOTNUMMER

DATUM PRIJS IN €

De wekelijkse Grote Prijzen

De wekelijkse Hoofdprijs

Elke week kans op gemiddeld 100.000 prijzen
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24
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09
11
10

R
M
H
V
W
H
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10.000,00
25.000,00

LD 22 10B 100.000,00

Minder afhankelijk van 

Rusland voor energie?

Het Europees Parlement doet er wat aan

Meer informatie? 

www.europa-nu.nl

Een vluchteling die zelf zijn
inburgeringscursus moet beta-
len? VluchtelingenWerk Neder-
land slaakt een zucht. “Als we de
begroting bekijken, zien we dat
er in 2014 door bezuinigingen
helemaal geen geld meer over is
voor inburgering. Dit maakt de
tweedeling in de maatschappij
alleen maar groter.” 

VluchtelingenWerk Nederland
trekt aan de bel om te voorkomen
dat deze plannen doorgaan, want
ze voorziet grote problemen door
het wegvallen van de betaalde
cursus. Jaarlijks zoeken tussen de
tien en de vijftienduizend men-
sen toevlucht in ons land. De
meesten vluchten voor geweld
vanuit thuislanden Somalië, Irak
en Afghanistan.

“Een vluchteling komt niet
naar Nederland voor financieel
gewin, maar om zijn leven te red-
den”, benadrukt woordvoerder
Annerieke Dekker. “Ze hebben
vaak alles achter moeten laten en
zijn op zoek naar veiligheid.” 

Zo vertelt ook de 36-jarige
Emir Emirmahmudoglu die om
politieke redenen uit Turkije
moest vluchten door zijn werk als
journalist. Na de inburgering is
hij wiskunde gaan studeren en
werd hij vrijwilliger in verschil-
lende asielzoekerscentra. 

“Een inburgeringscursus helpt
geeft een vluchteling een goede
start. Onze ervaring is dat het
inburgeringsprogramma juist
steeds beter gaat lopen. Maar zelf
betalen is vaak geen optie, omdat
ze juist niets meer hebben: en het
kost duizenden euro’s. Ze hebben
een steuntje in de rug nodig,
maar deze bezuinigingen werken
juist averechts.”

Sparen om de cursus te betalen

kunnen ze ook niet, vertelt Dek-
ker. “De asielprocedure duurt
soms jaren en ondertussen mo -
gen ze vrijwel niet werken.”

VluchtelingenWerk Nederland
is nu hard bezig om politiek Den
Haag in te laten zien dat bezuini-

gen op dit front onverstandig is.
“We houden de vinger aan de
pols!”

Gevlucht en
dan nog een
prijs betalen

In 2014 geen geld meer voor inburgeringscursus? “Een 
vluchteling hee+ geen middelen om het zelf te betalen” 

Emir Emirmahmudoglu vluchtte uit Turkije.

JEPPE VAN PRUISSEN
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SCHRIJFT ELKE DAG IN

METRO OVER DE FORMATIE

ROBERT JUNG

OM eist tbs
voor oma om
kinderporno
Een oma die zou hebben meege-
werkt aan seksueel misbruik en
het vervaardigen van kinderpor-
nografie van haar vijf weken ou -

de kleinzoon, noemde de offi -
cier van justitie in Den Bosch
gisteren “te bizar voor woor -
den”. Ze eiste voor de rechtbank
in Den Bosch een celstraf van
263 dagen plus tbs met voor -
waarden tegen de oma (57). De
oma vertelde dat haar destijds
nieuwe vriend de kwade genius
achter het mis bruik was. ANP

Asielverzoeken

Vorig jaar vroegen in totaal

14.905 mensen asiel aan in ons

land. De top drie.

1 Somalië (5.889) > “Dat land

heeft geen regering die de wet

handhaaft. Er is een enorme

burgeroorlog gaande, waar-

door je op elk moment slachtof-

fer kunt worden van willekeurig

geweld.”

2 Irak (1.991) > “Door continue

bomaanslagen is het daar on-

veilig en slaan veel mensen op

de vlucht.”

3 Afghanistan (1.281) > “Het ge-

weld van de Taliban neemt daar

steeds meer toe.”

ISLAMLIBERALISME

MILOU
VAN DER WILL
MILOU.VD.WILL@METRONIEUWS.NL

Amsterdam
breidt preventief
fouilleren uit 

Preventief fouilleren mag voort-
aan ook in gedeelten van het Am -
sterdamse stadsdeel West. De ge -
meente wil hiermee wapenbezit
en het wapengebruik door jeugd
in West verder terugdringen. Ook
is besloten door te gaan met pre-
ventief fouilleren in gedeelten
van de stadsdelen Zuidoost, Oost
en Centrum, maakte de gemeen-
te Amsterdam gisteren bekend.

In de gebieden waar de politie
preventief mag fouilleren, is
sinds 2004 sprake van een forse
daling van het aantal wapeninci-
denten. In het centrum is het
aantal incidenten gedaald met 36
procent en in Zuidoost met 21
procent. ANP


