Hoofdlijnen van het beleid in 2022

I

Inleiding

Op 24 oktober 1972 werd door een aantal juristen in Leiden de Liga voor
de Rechten van de Mens opgericht. Tien jaar later (14 april 1982) werd de Liga
juridisch omgezet in een vereniging. Vanaf het begin in 1972 is de Liga
aangesloten bij de FIDH, de internationale federatie van mensenrechten-liga’s.
In de statuten van de Nederlandse Liga is de doelstelling als volgt
geformuleerd:
“ De vereniging heeft ten doel het ideaal van de Rechten van de mens te
dienen en te verbreiden, tegen de schending ervan te strijden en de eerbiediging
ervan te eisen. …………………………..”
In de loop der jaren heeft het werk van de Nederlandse Liga zich vooral
geconcentreerd op de mensenrechtensituatie in Nederland.
Onder andere vanwege vergrijzing van het ledenbestand waren de activiteiten
van de Liga de laatste vijftien jaar terug gelopen en richtten zich uiteindelijk op
de jaarlijkse toekenning op 10 december (dag van de mensenrechten) van de
Clara Meijer Wichmann – penning. In 2020 en 2021 moest vanwege COVID 19
deze activiteit worden opgeschort.
Het huidige bestuur wil nu (voorjaar 2022) de draad oppakken en het uiterst
waardevolle gedachtegoed van de Liga weer tot leven brengen in Nederland.
II

Financiën

In het najaar van 2021 kon inzicht verkregen worden in de stand van de
financiën van de Liga. Het laatst gepubliceerde financiële overzicht dateerde
van 2016. Op 1 december 2021 is alsnog het financiële overzicht over de
periode 2017 – 2020 op de website van de Liga geplaatst. Het aantal betalende
leden van de vereniging was in de periode 2019 / 2020 teruggelopen tot
minder dan twintig en het banksaldo eind 2020 bedroeg nog slechts € 360. In
reactie op een rondschrijven van december 2021 van de voorzitter heeft een
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aantal leden weer contributie betaald en kunnen in ieder geval de lopende
onkosten worden betaald. Het financiële overzicht 2021 zal uiterlijk 30 juni
2022 worden gepubliceerd.

III

Doorstart

Het huidige bestuur, daarin bijgestaan door enkele bevlogen leden van
de Liga, is in januari 2022 gestart met de ontwikkeling van een beleidsplan voor
de komende jaren. De eerste versie hiervan zal ter besluitvorming voorliggen in
de ALV van 29 april 2022. Nu al kan worden voorzien dat het beleid in 2022 zich
zal concentreren op drie hoofdthema’s:
• Mensenrechten in Nederland
▪ De Liga onderscheidt zich van andere organisaties op het gebied van
mensenrechten doordat de Liga alle 30 rechten van de mens1 in hun
onderlinge en integrale samenhang tot haar werkterrein beschouwt.
En daarbij gaat het met name om de mensenrechten in Nederland.
▪ Jaarlijks worden één of enkele thema’s gekozen die gezien de
actualiteit bijzondere aandacht behoeven.
▪ Jaarlijkse meting van “ de staat van de mensenrechten in Nederland “
▪ Faciliteren van discussie en overlegmogelijkheden (blogs, twitter,
mensenrechtencafés).
• Clara Meijer Wichmann-penning
▪ In 2022 zal deze penning weer worden uitgereikt. Tot nu toe vond die
uitreiking plaats op 10 december (dag van de Rechten van de Mens).
Op die dag worden ook door andere organisaties manifestaties en
activiteiten georganiseerd over mensenrechten. Met ingang van 2022
wordt de penning van de Liga uitgereikt rond 24 oktober, de datum
waarop 50 jaar geleden de Nederlandse Liga werd opgericht.
▪ De uitreiking van de penning zal doorgaans in het teken staan van het
jaarthema (zie hierboven onder Mensenrechten in Nederland).
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https://mensenrechten.nl/nl/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens
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• Organisatie
▪ De Liga zal de juridische vorm van vereniging behouden. Maar het is
wel nodig om de statuten te beoordelen op hun effectiviteit en waar
nodig aan te passen. Zowel de betrokkenheid van de leden als
slagvaardigheid zullen centraal staan bij de herziening van de
statuten.
▪ Gestreefd wordt naar een aanzienlijke uitbreiding van het
ledenbestand. Allereerst is dat nodig om voldoende draagvlak te
creëren voor het gedachtegoed van de Liga en in het verlengde
daarvan invloed te verkrijgen op het terrein van de mensenrechten.
▪ Met de uitbreiding van het aantal leden ontstaat er ook meer
financiële armslag. De minimumcontributie per persoon zal overigens
wel worden verlaagd en er zal een afzonderlijk (nog lager)
contributiebedrag voor studenten / jongeren worden ingevoerd.
▪ Zo nodig zullen voor bepaalde activiteiten additionele gelden worden
geworven, mits de onafhankelijkheid in het formuleren van beleid en
het innemen van standpunten van de Liga behouden blijft. Vanwege
die onafhankelijkheid is elke vorm van overheidsfinanciering
uitgesloten.
▪ In het najaar van 2022 zal een (meerjaren) begroting van de Liga
worden vastgesteld.
▪ De website van de Liga zal worden gemoderniseerd en aangepast aan
het actuele beleid en er zal op de website ruimte worden gecreëerd
voor informatieve bijdragen en discussiestukken.
▪ Tot 2022 beschikte de Liga over een fysiek kantooradres in
Amsterdam. Dit kantoor werd gedeeld met een andere organisatie.
Met ingang van 1 juli 2022 is dit gebruiksrecht door de verhuurder
opgezegd. Bezien zal moeten worden of de Liga in de toekomst nog
moet beschikken over een eigen fysiek kantooradres.

Haarlem, 28 maart 2022
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