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AAN: De gemeenteraad van Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Dordrecht, 2 februari 2012
Betreft: de vlag van Amnesty International op 10 december op de Grote Kerk ter ere van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens
Geachte heer/mevrouw.
Het kwam ons ter ore dat er in de gemeenteraad vragen werden gesteld over het Vlaggen voor Amnesty
International'. De vlag van Amnesty International wordt niet 'soms' gehesen op de toren van de Grote Kerk,
maar elk jaar op 10 december. Het is de Dag van de Mensenrechten, omdat de Verenigde Naties op 10
december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens hebben aanvaard.
Toen dit feit 50 jaar oud was - in 1998 - heeft het College van B&W besloten dat er in Dordrecht een Amnesty
International weg moest komen en ook dat elk jaar op die dag de vlag van Amnesty International zou worden
gehesen op de toren van de Grote Kerk. Die vlag hangt daarvoor de Dag van de Mensenrechten en niet voor
Amnesty International; alleen omdat Amnesty International de organisatie is die wereldwijd waakt over de
handhaving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, is destijds voor haar vlag gekozen. Wij
juichen dit besluit van Dordrecht als kleurrijke wereldstad nog steeds toe, juist nu, zouden we willen
benadrukken.
De gemeente Dordrecht heeft het jaartal 2020 als stip aan de horizon gezet om dan achthonderd jaar
stadsrechten Dordrecht te vieren en te gedenken. Stadsrechten waren destijds een vorm van mensenrechten
voor de bevolking van de stad aan de Merwede. In 2015 wordt bij de heropening van het Hof, het historisch
hart van de geboorte van onze natie, extra aandacht besteed aan tweehonderd jaar Koninkrijk der
Nederianden en tweehonderd jaar Grondwet. Dit alles heeft natuuriijk ook met grondrechten te maken. De
gemeente Dordrecht heeft nog meer sporen verdiend op het vlak van de mensenrechten. Ongeveer twintig
jaar geleden kreeg artikel 1 van de grondwet een plek in het Stadhuis, een idee van ambtenaar Jolanda
Kraaijeveld en journalist Hans Berrevoets. Honderden organisaties uit de stad ondertekenden dit artikel, zo
blijkt uit ingelijste namenlijsten in het Stadhuis.
Dordrecht wil op weg naar 2020 een aantal thema's benoemen. Wij denken dat mensenrechten als
gewaarborgde vorm van vrijheid daarin heel goed passen. Deze toekomstvisie sluit prima aan bij de
medewerking die de gemeente Dordrecht jaariijks geeft om de Dag van de Mensenrechten te vieren. Daarom
gaan we er vanuit dat wanneer burgemeester A.A.M. Brok op maandag 10 december 2012 bij NMC Weizigt
samen met Amnesty International een boom plant voor de mensenrechten, de Amnesty International vlag
staat gehesen op de toren van Grote Kerk, en dat dit in de toekomst ook het geval zal zijn. Vanzelfsprekend zijn
we graag bereid om een toelichting te geven op ons pleidooi voor mensenrechten In het licht van de historie en
met het oog op de toekomst.
Hoogachtend,
Namens de werkgroep Amnesty International Dordrecht,
H.Kijlstra
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