
  oor Mensenrechten

Kabinetsbrede inzet op mensenrechten 
Ik zet me ervoor in dat het kabinet en de Tweede Kamer op een proactieve, systematische en coherente wijze  
aandacht besteden aan het verbeteren van de wereldwijde situatie van mensenrechten verdedigers en de ruimte  
voor maatschappelijke organisaties. 

Publieke stellingname van het kabinet tegen aanvallen op mensenrechten verdedigers  
en maatschappelijke organisaties
Ik zet me ervoor in dat het kabinet zich zowel op bilateraal als op multilateraal niveau consequent, publiekelijk en 
krachtig uitspreekt tegen de criminalisering van en aanvallen op mensenrechten verdedigers en onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties. Ambassades spelen hierin een cruciale rol.

Versterking van de mensenrechtencapaciteit en –kennis op de ambassades
Ik zet me ervoor in dat het kabinet extra middelen vrijmaakt om de mensenrechtencapaciteit en – kennis van het 
postennetwerk en in Den Haag verder te versterken. Zonder middelen en kennis kan er onvoldoende tegenwicht 
worden geboden tegen de wereldwijde erosie van democratische beginselen.

Betere naleving van mensenrechtenverplichtingen - internationaal en nationaal
Ik zet me ervoor in dat er strikter wordt toegezien op de naleving van internationale afspraken en verdragen over 
mensenrechten. En dat de internationale handhavingsmechanismen hiervoor worden versterkt. Ook in de EU en 
Nederland horen mensenrechten en rechtsstatelijke principes hoeksteen te zijn van beleid en praktijk. Ook hier  
zal ik samen met mijn collega’s in de fractie op toezien.

NAAM DATUMPARTIJ

PLEDGE

Wereldwijd staan mensenrechten, democratie en de rechtsorde onder toenemende 
druk. Onafhankelijke maatschappelijke organisaties en mensenrechtenverdedigers - 
waaronder journalisten, advocaten, activisten, minderjarige mensenrechtenverdedigers 
en natuurbeschermers - krijgen steeds vaker te maken met intimidatie, vervolging en 
geweld. De naleving van internationale mensenrechtenverplichtingen laat te wensen 
over en er wordt aan de rechtsstaat getornd. Ook in Europa en Nederland.  

Voor mij zijn mensenrechten essentieel. Ze beschermen de waardigheid en de 
gelijkheid van ieder mens. Daarom beloof ik me ervoor in te zetten dat mensenrechten
verdedigers en maatschappelijke organisaties hun werk kunnen blijven doen en dat 
mensenrechtenverplichtingen beter worden nageleefd. 

Als ondertekenaar van deze pledge beloof ik dat mijn partij zich de komende 
kabinetsperiode sterk maakt voor:

LEDEN BREED MENSENRECHTEN OVERLEG

LAWYERS FOR
LAWYERS


