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Vanochtend heeft het Breed Mensenrechten Overleg (BMO) het jaarlijkse gesprek gehad 
met de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Timmermans. Onder andere de volgende 
punten zijn aan de orde gesteld:  
 
 

 Nationaal en Europees mensenrechtenbeleid 

 Steeds vaker wordt het mensenrechtenbeleid vormgegeven in de context van 
de Europese Unie (EU). Met het EU Strategisch Raamwerk en Actieplan voor 
Mensenrechten en Democratie (juni 2012) is een belangrijk stap gezet richting 
het vergroten van de samenwerking binnen de EU en het geven van inzicht 
aan de voortgang.  

 Toch ziet het BMO dat rond de implementatie van bijvoorbeeld de Europese 
LHBTI-richtsnoeren de samenwerking tussen EU-lidstaten niet goed van de 
grond komt. Inzet hangt sterk af van persoonlijke betrokkenheid van de 
ambassadestaf.  

 Wat betreft de inzet voor mensenrechtenverdedigers constateert het BMO 
zowel een capaciteitsprobleem als accentverschuiving richting economische 
diplomatie op ambassades en EU-delegaties. Initiatieven tot burden-sharing 
tussen EU-delegaties en ambassades zijn hard nodig. Ook is voorgesteld om 
een pool van mensenrechtenexperts op te zetten die ambassades bijstaan in 
de uitvoering van mensenrechtenbeleid. Hierbij kan gedacht worden aan 
trainingen en het ontwikkelen van lokale strategieën voor de EU-richtsnoeren 
voor mensenrechtenverdedigers.  

 
 

 Mensenrechten als dwarsdoorsnijdend thema 

 In de Mensenrechtenbrief van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt 
gesteld dat mensenrechten de hoeksteen vormen van het buitenlands beleid. 
Het mensenrechtenbeleid moet kabinetsbreed worden uitgedragen, zo maken 
mensenrechten integraal onderdeel uit van de reisagenda van het kabinet. 
Het BMO signaleert dat mensenrechten bij ontwikkelingssamenwerking matig 
aan bod komen. In de context van handelsmissies lijkt de mensenrechteninzet 
af te hangen van de economische belangen. Openbare verslaglegging is 
beperkt.  

 Het voorstel is gedaan om mensenrechten expliciet uitgangspunt te laten zijn 
voor het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid zoals ook binnen de EU en in de 
post 2015 agenda gebeurt.  

 In het kader van handelsmissies heeft het BMO het verzoek gedaan om het 
maatschappelijk middenveld tijdig te betrekken bij de voorbereiding. Doel is 
om mensenrechten op een effectieve manier te integreren in de agenda van 
deze missies. 

 
 
 
 
 



 De relatie tussen intern en extern mensenrechtenbeleid 

 Het naleven van mensenrechten in ons eigen land is van groot belang voor de 
externe geloofwaardigheid. Het BMO heeft onder meer de rol en 
verantwoordelijkheid van gemeenten bij de implementatie van 
verdragsverplichtingen onder de aandacht gebracht. Hoe gaan gemeenten 
bijvoorbeeld rapporteren over kinderrechten en huiselijk geweld?  

 Ook is vooruitgekeken op de ratificatie van het VN-verdrag inzake rechten van 
personen met een handicap in 2015. In de Nederlandse inzet op de post 2015 
agenda zou de mensenrechtenbenadering voor personen met een handicap 
moeten worden uitgewerkt.  

 
 
 
 
 
 

Over het Breed Mensenrechten Overleg (BMO) 

 Het BMO is een samenwerkingsverband van Nederlandse mensenrechten- en 
ontwikkelingsorganisaties, opgericht in 1979. Binnen het BMO werken deze 
organisaties samen in hun lobby en advocacy activiteiten gericht op de bevordering 
van aandacht voor mensenrechten in het Nederlands buitenlands beleid. In deze 
hoedanigheid richt het BMO zich primair op het ministerie van Buitenlandse Zaken en 
de Tweede Kamer. Eens per jaar vindt overleg plaats met de minister van 
Buitenlandse Zaken en ook op ambtelijk niveau wordt regelmatig overlegd. Verder 
organiseert het BMO netwerkbijeenkomsten en debatten. 

 Leden: Amnesty International; COC; Cordaid; Defence for Children; Dutch Coalition 
on Disability and Development; Free Press Unlimited; Hivos; ICCO; Justitia et Pax 
Nederland; Landelijke India Werkgroep; Lawyers for Lawyers; Nederlands Helsinki 
Comité; Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten; Oxfam Novib; Peace 
Brigades International; UNPO en YWCA Nederland.  

 Waarnemers: Adviesraad Internationale Vraagstukken – Commissie Mensenrechten; 
College voor de Rechten van de Mens; Human Rights Watch en het Studie- en 
Informatiecentrum Mensenrechten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretariaat BMO : Marike Radstaake, Coördinator 

Kantoor : Lutherse Burgwal 10 | Postbus 16334 | 2500 BH Den Haag 
E: mrd.bmo@justitiaetpax.nl | tel. 070 3136 822 of 06 52 38 18 55 
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