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Geachte mevrouw Schippers,
U heeft de opdracht gekregen een regering te formeren en samen met de
betrokken partijen te komen tot een regeerakkoord. Een stabiele en
rechtvaardige samenleving valt of staat met het garanderen van mensenrechten
voor iedereen en het bevorderen van de naleving daarvan. Dat is goed voor
zowel de sociale cohesie van de Nederlandse samenleving als voor de economie.
Vanuit dit perspectief roept het College voor de Rechten van de Mens op de
volgende punten een plaats te geven in een nieuw regeerakkoord.
1. Het opstellen van een nieuw Nationaal Actieplan Mensenrechten
Een Nationaal Actieplan Mensenrechten is een goed instrument om focus en
zichtbaarheid te geven aan de inspanningen om mensenrechten in Nederland
verder te verbeteren. Daarbij kan geleerd worden van de ervaringen met het
eerste Nationaal Actieplan mensenrechten. Het nieuwe plan mag concretere
doelstellingen bevatten en samenhang brengen in de verschillende deelplannen
die er zijn en mogelijk nog komen. Denk aan het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie en het Actieplan Zwangerschapsdiscriminatie. Het College verleent
graag medewerking aan de totstandkoming van een nieuw Nationaal Actieplan
Mensenrechten.
2. Hoogste prioriteit voor bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie
Vele onderzoeken laten zien dat discriminatie op de arbeidsmarkt nog steeds een
belangrijk probleem is. Het College krijgt veelvuldig signalen en meldingen
binnen waaruit blijkt dat de toegang tot de arbeidsmarkt belemmerd wordt door
persoonskenmerken als leeftijd, beperking, geslacht, seksuele voorkeur,
afkomst/etniciteit en godsdienst/levensovertuiging. De meldingen op het gebied
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van afkomst en godsdienst zijn afgelopen jaar zelfs verdubbeld.
Arbeidsdeelname is een belangrijke sleutel tot integratie en het voorkomen van
armoede. Het systematisch opsporen en voorkomen van alle vormen van
discriminatie dient daarom in het regeringsbeleid de hoogste prioriteit te
krijgen.
3. Inbedding van mensenrechteneducatie in het funderend onderwijs
Structureel aandacht voor mensenrechten in het onderwijs draagt bij aan
bewustwording en het voorkomen van problemen zoals discriminatie. Maar het
biedt ook de kapstok om samenhang te brengen in veel van de eisen die aan het
huidige onderwijs worden gesteld, zoals burgerschapsvorming, anti-pestbeleid,
aanpak van radicalisering, passend onderwijs enz. Leg in het regeerakkoord
daarom vast dat er in elke vorm van onderwijs aandacht geschonken wordt aan
mensenrechten en kinderrechten. Dit betekent een plek in het funderend
onderwijs als onderdeel van burgerschapsonderwijs. Creëer daarbij ook de
noodzakelijk randvoorwaarden, zoals een plek voor mensenrechten in de
vakopleidingen voor docenten en in het toezicht door de onderwijsinspectie.
4. De samenleving ‘inclusiever’ maken voor mensen met een beperking
In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor mensen met een beperking
geratificeerd. Dit betekent dat mensen met een beperking op alle gebieden
volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Gebleken is dat er
grote drempels zijn bij het deelnemen aan de maatschappij op de terreinen
toegankelijkheid, werk, onderwijs en zelfstandig wonen. Een programma waarin
autonomie en inclusie voor deze groep voorop staan verdient dan ook een
prominente plek in het regeerakkoord.
5. Versterking van de mensenrechten(infrastructuur) in Caribisch Nederland
In de afgelopen jaren is uit diverse studies naar voren gekomen dat de
mensenrechtensituatie in Caribisch Nederland structureel achterblijft bij die in
Europees Nederland. Dit geldt in het bijzonder voor de levensstandaard en de
rechtstoegang. Leg in het regeerakkoord daarom vast dat maatregelen worden
getroffen om de levensstandaard in Caribisch Nederland te verbeteren en om een
laagdrempelige rechtsinformatie- en rechtshulpvoorziening voor de eilanden te
realiseren.
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Ik wens u succes bij het uitvoeren van uw taak. Ruime aandacht voor
mensenrechten zal het resultaat van uw werk ten goede komen en past ook bij
de uitkomst van de verkiezingen.

Hoogachtend,

mr. Adriana C.J. van Dooijeweert
Voorzitter

Pagina 3 van 3

