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Aan de politieke partijen in Noordoostpolder
p/a Griffie van de gemeenteraad

Emmeloord, 8 november 2021
Onderwerp: aandacht voor mensenrechteneducatie

Geachte politieke partijen,
In maart volgend Jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor stelt u uiteraard uw programma's
voor de komende vier jaar op. Veel beleid raakt ook de mensenrechten. Vaak wordt daarbij niet
expliciet naar die rechten verwezen. Wij vinden bewustwording van die rechten echter erg
belangrijk. Deze brief spitst zich toe op mensenrechteneducatie.
Verzoek
Het kinderen en jongeren onder de aandacht brengen van mensenrechten is een belangrijke bijdrage
aan hun bewustwording over de basis van de samenleving. Er kan in onze ogen niet vroeg genoeg
mee worden begonnen. Wij vragen u daarom - voor zover dat in uw vermogen ligt - te bevorderen
dat die aandacht er op de scholen in Noordoostpolder in voldoende mate Is. Het opnemen van een
paragraaf in verkiezingsprogramma's over dit onderwerp kan een stap in die richting zijn.
Onderbouwing
Door mensenrechteneducatie vergaren jongeren kennis, en ontwikkelen ze vaardigheden en gedrag
waarmee ze in hun omgeving gelijkheid en rechtvaardigheid kunnen bevorderen. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan thema's als pesten, kindermishandeling, vrijheid van meningsuiting, discriminatie,
seksuele vorming en diversiteit en online veiligheid. Al deze onderwerpen zijn terug te leiden op
mensenrechten. Het is fijn te zien dat er aan veel van die thema's al aandacht van docenten is.
Onlangs is echter een nieuwe wet om de burgerschapsopdracht van scholen te verbeteren in werking
getreden^ In deze wet heeft de burgerschapsopdracht een minder vrijblijvend karakter en is er meer
aandacht voor kinder- en mensenrechten. Gelijktijdig is er een curriculumherziening gaande,
waarbinnen wordt benadrukt dat kinderen kennis hebben van kinder- en mensenrechten en dat deze
ook het uitgangspunt bieden voor het handelen op en door een school.
Vooruitlopend op de curriculumherziening en gelijktijdig met de invoering van de nieuwe
burgerschapswet, kunnen gemeenten ai lokaal het vertalen van mensenrechteneducatie naar de
schoolomgeving stimuleren.

^ Wet van 23 juni 2021 tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking
van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs. In werking per 1 augustus
2021.

Amnesty kan hulp bieden
Om scholen aan te moedigen actief aan de slag te gaan met mensenrechteneducatie kan Amnesty
helpen. Er is een breed educatief aanbod dat bestaat uit relevante materialen, acties voor kinderen
en jongeren, gastlessen op school en trainingen voor leerkrachten en docenten.
Op www.amnesty.nl onder 'Educatie' vindt u informatie over wat Amnesty hierin kan betekenen.
Slot
Als u vragen hebt over deze brief kunt u contact opnemen met onze gecertificeerde scholenwerker,
de heer H. Torenbeek. Hij Is telefonisch bereikbaar op 06 53 27 61 11. Zijn e-mailadres is
torenbeek@ziggo.nl. Ook zijn we bereikbaar via info@noordoostpolder.amnesty.nl.
Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep Noordoostpolder van Amnesty International

Egbert de Vos, voorzitter
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