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Youth	  for	  Human	  Rights	  Nederland	  
	  
	  
Doelstelling	   	   	  
	  
De	  Stichting	  Youth	  for	  Human	  Rights	  Nederland	  heeft	  als	  doelstelling	  jongeren	  
(maar	  ook	  ouderen)	  te	  informeren	  over	  de	  mensenrechten	  en	  hen	  kennis	  te	  laten	  
nemen	  van	  de	  Universele	  Verklaring	  van	  de	  Rechten	  van	  de	  Mens	  (door	  de	  
Verenigde	  Naties	  in	  1948	  ondertekend),	  opdat	  zij	  zelf	  voorvechters	  worden	  voor	  
vrede	  en	  tolerantie.	  
	  
Doelgroep	  
	  
We	  richten	  ons	  voornamelijk	  op	  jongeren,	  omdat	  zij	  dichtbij	  de	  volwassenheid	  
staan	  en	  straks	  in	  hun	  carrière	  voor	  keuzes	  komen	  te	  staan	  waarbij	  kennis	  over	  
de	  mensenrechten	  bepalend	  kan	  zijn	  bij	  de	  beslissingen	  die	  zij	  nemen.	  De	  leeftijd	  
van	  de	  jongeren	  waar	  we	  ons	  op	  richten	  ligt	  tussen	  de	  16	  en	  27	  jaar,	  dat	  zullen	  
doorgaans	  studenten	  zijn	  van	  het	  MBO	  en	  HBO	  of	  scholieren	  op	  de	  middelbare	  
school.	  
	  
Maar	  we	  geven	  ook	  voorlichting	  aan	  jongere	  kinderen	  en	  volwassenen	  –	  want	  de	  
mensenrechten	  gaan	  iedereen	  aan	  en	  te	  weinig	  mensen	  zijn	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  
inhoud	  van	  de	  Universele	  Verklaring	  van	  de	  Rechten	  van	  de	  Mens.	  
	  
Oorsprong	  
	  
Onze	  stichting	  is	  in	  2006	  opgericht	  als	  dochterorganisatie	  van	  Youth	  for	  Human	  
Rights	  International	  (YHRI),	  gezeteld	  in	  Los	  Angeles,	  Amerika.	  YHRI	  is	  in	  2001	  	  
als	  nonprofit	  organisatie	  opgericht	  door	  Dr.	  Mary	  Shuttleworth.	  
	  
Youth	  for	  Human	  Rights	  Nederland	  heeft	  dezelfde	  doelstelling	  als	  YHRI,	  maar	  
opereert	  onafhankelijk	  en	  kan	  naar	  eigen	  inzicht	  een	  invulling	  geven	  aan	  het	  
realiseren	  van	  deze	  doelstelling	  in	  Nederland.	  	  
	  
Eens	  per	  jaar	  (september)	  komen	  alle	  YHRI-‐groepen	  uit	  de	  hele	  wereld	  bijeen	  
voor	  de	  jaarlijkse	  International	  Youth	  Summit	  die	  door	  YHRI	  wordt	  
georganiseerd.	  De	  resultaten	  van	  de	  expansie	  van	  het	  afgelopen	  jaar	  worden	  met	  
elkaar	  gedeeld	  en	  jongeren	  inspireren	  elkaar	  tijdens	  interactieve	  workshops	  
over	  hun	  ervaringen.	  Deze	  conferentie	  beslaat	  3	  dagen	  en	  is	  in	  voorgaande	  jaren	  
gehouden	  in	  steden	  als	  New	  York,	  Geneve	  en	  Brussel.	  Naast	  
jongerenvertegenwoordigers	  worden	  voor	  dit	  evenement	  tevens	  opinieleiders	  
en	  vertegenwoordigers	  van	  gelijkgestemde	  NGO’s	  uitgenodigd	  (als	  gast	  of	  als	  
gastspreker).	  	  



Werkwijze	  
	  
De	  Stichting	  wil	  haar	  doel	  verwezenlijken	  door:	  

-‐ het	  geven	  van	  voorlichting	  en	  presentaties	  over	  de	  Universele	  Verklaring	  
van	  de	  Rechten	  van	  de	  Mens;	  

-‐ onze	  lesmaterialen	  (DVD	  en	  lesboeken)	  te	  promoten	  bij	  scholen	  en	  
leerkrachten,	  waarbij	  we	  docenten	  willen	  stimuleren	  om	  onze	  materialen	  
te	  gebruiken	  tijdens	  de	  lessen	  en/of	  een	  mensenrechtenproject	  te	  
organiseren	  op	  school;	  

-‐ onze	  materialen	  onder	  de	  aandacht	  te	  brengen	  van	  opinieleiders,	  NGO’s,	  
politieke	  leiders,	  en	  bij	  andere	  organisaties	  met	  een	  gelijksoortig	  doel	  of	  
die	  zich	  richten	  op	  of	  een	  raakvlak	  hebben	  met	  mensenrechten-‐educatie;	  

-‐ mee	  te	  doen	  aan	  evenementen	  en	  zelf	  evenementen	  te	  organiseren	  om	  de	  
mensenrechten	  te	  promoten	  (bijv.	  op	  dagen	  als	  het	  Bevrijdingsfestival	  op	  
5	  mei,	  de	  Internationale	  Dag	  van	  de	  Vrede	  op	  21	  september	  en	  de	  
Internationale	  Dag	  van	  de	  Mensenrechten	  op	  10	  december);	  

-‐ samen	  te	  werken	  met	  partijen	  en	  organisaties	  met	  een	  soortgelijke	  of	  
annexe	  doelstelling;	  

-‐ jongeren	  te	  inspireren	  een	  actieve	  houding	  in	  te	  nemen	  om	  op	  te	  komen	  
voor	  vrede	  en	  tolerantie	  in	  het	  algemeen	  en	  mee	  te	  helpen	  om	  de	  rechten	  
uit	  de	  Universele	  Verklaring	  breder	  bekend	  te	  maken.	  	  

	  
Bij	  alle	  activiteiten	  die	  de	  Stichting	  onderneemt	  probeert	  zij	  zoveel	  mogelijk	  
jongeren	  te	  bereiken	  of	  te	  betrekken.	  

	  
Financiën	  
	  
Youth	  for	  Human	  Rights	  Nederland	  	  is	  een	  stichting	  zonder	  winstoogmerk.	  	  Ons	  
budget	  komt	  uitsluitend	  binnen	  via	  donaties.	  Dit	  kan	  variëren	  van	  kleine	  vaste	  
maandelijkse	  bijdragen	  van	  een	  aantal	  trouwe	  sponsors,	  tot	  eenmalige	  donaties.	  	  
	  
De	  donaties	  worden	  gebruikt	  om	  al	  onze	  activiteiten	  en	  evenementen	  te	  kunnen	  
bekostigen.	  Dit	  kan	  uiteenlopen	  van	  de	  huur	  van	  een	  stand	  tot	  de	  aanschaf	  van	  
materialen	  (DVDs,	  maar	  ook	  zaken	  als	  t-‐shirts,	  banners	  of	  materialen	  om	  een	  
workshop	  te	  geven),	  printpapier,	  drukkosten	  voor	  het	  maken	  van	  flyers,	  het	  
aanschaffen	  van	  aansprekende	  gadgets	  (promo	  artikelen	  als	  ballonnen,	  pennen	  
of	  armbandjes	  die	  tijdens	  evenementen	  worden	  weggegeven),	  enz.,	  enz.	  	  
	  
De	  bestuursleden	  ontvangen	  voor	  hun	  werkzaamheden	  geen	  vergoeding,	  zij	  
kunnen	  desgewenst	  wel	  hun	  voor	  de	  stichting	  gemaakte	  reiskosten	  declareren.	  
Hun	  tijd	  en	  energie	  wordt	  gezien	  als	  vrijwilligerswerk.	  Bestuursleden,	  leden	  of	  
vrijwilligers	  die	  bijeenkomsten	  bijwonen	  met	  het	  oog	  op	  netwerken	  en	  het	  
onderhouden/leggen	  van	  contacten	  kunnen	  hiervoor	  gemaakte	  onkosten	  
declareren	  (op	  voorwaarde	  dat	  er	  voldoende	  geld	  in	  kas	  is).	  
	  
De	  penningmeester	  beheert	  de	  financiën	  en	  maakt	  ieder	  jaar	  de	  jaarrekening.	  
	  


