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Hoogezand, 27 september 2007.

Beste Rianne Dragstra en Esther Teuben,

Wij vinden het fijn dat jullie ons als politieke partij vragen voorleggen, waarvan de
antwoorden gebruikt worden ter voorbereiding op jullie profielwerkstuk.
Nu is het zo, dat de politiek niet op alle vragen een antwoord heeft.
Wij als christelijke politieke partij hebben wel een bepaalde visie op vraagstukken.
Antwoorden op hedendaagse zeden en gewoonten proberen wij te vinden in de Bijbel.
Dat is soms best lastig.
Vooral als je daarin leest: heb je naaste lief als je zelf.

Toch proberen wij een eerlijk antwoord te formuleren op jullie vragen:

1. Hoe denkt u over het algemeen over adoptie?

Antwoord:
Als een moeder, door welke omstandigheden dan ook, niet in staat is haar eigen
kind op te voeden vinden wij adoptie binnen het land waar het kind geboren is een
goede zaak.
Wij vinden dat er alles aan gedaan moet worden om de situatie zo te verbeteren dat
beiden weer herenigd kunnen worden.
De politiek moet daartoe alle middelen beschikbaar stellen die zowel moeder als
kind in hun ontwikkeling ondersteunen.
Bij het adopteren van weeskinderen spreek je over een heel andere vorm van
adoptie.
Ouderparen die ongewenst kinderloos zijn en een oprechte kinderwens hebben
kunnen heel goede pleegouders zijn.
Dit zal een prima antwoord kunnen zijn in plaats van abortus provocatus.
Dit is een heel moeilijk onderwerp en er is veel meer over te zeggen.
Maar weer vanuit het gebod je naaste liefhebben als jezelf zul je de aanstaande
moeder moeten helpen in haar probleem. Het probleem moet opgelost worden.
Want waarom wil zij het kind niet.
Dan is adoptie een goede oplossing volgens ons.
Je mag een vrouw nooit met schuldgevoelens opzadelen als zij later denkt aan haar
geaborteerd kind.
Een psychische aandoening is niet denkbeeldig. Helaas wijst de praktijk dit uit.
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Door enkele onderzoekers al aangeduid als het grootste psychische probleem van
de toekomst.
In alle gevallen is het van het grootste belang dat allen in een liefdevolle en in een
stabiele omgeving opgroeien en samenleven.

2. Hoe denkt u over het algemeen over homoseksualiteit?

Antwoord:
Ieder mens is uniek. Hij of zij beschikt over unieke gaven en talenten die hij van de
Schepper heeft meegekregen.
Vandaar uit en vanuit het gebod je naaste lief te hebben moet het onderwijs, de
kerk, het maatschappelijk werk al op jonge leeftijd, in de puber fase,
over het anders geaard zijn, gesprekken met elkaar aangaan.
Het anders geaard zijn is geheel iets anders dan homoseksualiteit.
De Bijbel is daar helder over. Homoseksualiteit wordt als fout aangemerkt.
Daar staan wij volledig achter.

nooit en te nimmer mogen
discrimineren of hun mogen uitschelden, treiteren of in elkaar mogen slaan.
Volstrekt niet.
Daar moeten wij, en niet alleen de politiek, zeer duidelijk over zijn.
Aan de andere kant mag ook lesbiennes verwacht worden dat zij
geen aanstootgevend gedrag vertonen op straat.
Daar bij denken wij bijvoorbeeld aan tongzoenen, of aan aanstootgevende beelden
van de gay parade in Amsterdam.
Wij, en waarschijnlijk jullie ook, zullen het niet fijn vinden als jullie broer of zus zo op
TV komt.

lesbiennes ervaren moeilijkheden in het anders geaard zijn.
Wij moeten, waar mogelijk, ons uiterste best doen hun eerlijk en open te
antwoorden op de vragen die bij hun leven.
Voor hun vragen moeten wij zeker niet weglopen maar hen helpen waar dit mogelijk
is.

3. Wat is uw mening over homo-ouders die een kind willen accepteren?

Antwoord.
Zoals is geantwoord is het anders geaard zijn, iets anders dan homoseksueel zijn.
Homoseksuele ouders zullen hun liefde anders uiten dan hetero ouders.
Hierbij mogen wij niet vergeten dat de liefde tussen man en vrouw overgebracht
moet worden op de kinderen.
Helaas gaat dat ook vaak mis en wordt besloten tot het gaan scheiden.
Als men wil vechten om een relatie goed te houden of te herstellen kan dat een
goed voorbeeld voor de kinderen zijn.
Als ouders dat moeilijk af gaat is de politiek er om deze ouders opvoedkundige
ondersteuning te bieden door bijvoorbeeld het inzetten van de
jeugdgezondheidszorg.
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Uit dit antwoord mogen jullie opmaken dat wij tegen homo-ouders zijn.
Op natuurlijke wijze worden binnen een homo relatie geen kinderen geboren.
Dat wil niet zeggen dat zij geen liefde kunnen opbrengen voor de geadopteerde
kinderen, maar het is evenals de Bijbel ons dat leert tegennatuurlijk en daarom zijn
wij tegen.

4. Vindt u dat homo-ouders nog meer moeite moeten doen voor een kindje dan
hetero ouders?
Antwoord:
Als antwoord op vraag 3 hebben wij al aangegeven dat wij er tegen zijn dat homo-
ouders kinderen krijgen.

5. Vindt u dat er aan homo-ouders andere eisen moeten worden gesteld dan aan
hetero-ouders?

Antwoord:
Zie het antwoord bij de vragen 3 en 4.

6. Heeft u zelf nog wat toe te voegen aan dit interview? Of nog tips voor ons?
Antwoord:
De open vragen van jullie zijn goed.
De onderwerpen: adoptie, en homoseksualiteit kun je vanuit verschillende
gezichtspunten benaderen.
Dat is uiteraard ook de bedoeling van een profielwerkstuk.
Zo is bijvoorbeeld het anders geaard zijn iets anders dan homoseksualiteit.
Beiden kunnen en moeten los van elkaar gezien worden.
Zo worstelen veel mensen met het anders geaard zijn en staan geen
seksualiteit toe tussen mensen van hetzelfde geslacht of worstelen daar zo
mee dat dit leidt tot psychische en lichamelijke klachten.
Die mensen moet de politiek mogelijkheden bieden om uit deze
problemen te komen.

Wij wensen jullie veel sterkte en een heel goed cijfer toe op jullie profielwerkstuk.
Als dat mogelijk is zien wij graag dat werkstuk toegezonden. Ook zijn wij benieuwd welke
titel het werkstuk gaat dragen.

Met vriendelijke groet,

Namens de ChristenUnie
Hoogezand-Sappemeer

Meint Dekker
Fractievoorzitter


