
We zijn 
Utrechters 

•  We maken ons hard vóór gelijke kansen op de arbeidsmarkt, op school en in de zorg

•  We betrekken kinderen en jongeren in onze activiteiten en beslissingen

•  We maken de openbare ruimte, onze gebouwen en (digitale) netwerken toegankelijk

•  We respecteren elkaars privacy, zowel online als offline

•  We houden rekening met elkaar en verwelkomen nieuwkomers

Allemaal voorbeelden van hoe wij 
in Utrecht samen willen opgroeien, 
leven en werken. Samen werken we 
aan deze Mensenrechten.

is getekend: . . . . . . . . . . . .

Samen vormen wij de 
Mensenrechtencoalitie!

Ouderen, jongeren, vrijwilligers, 
lhbti-ers, ondernemers, buurt-
bewoners, migranten. Samen 
werken we aan een inclusieve stad 
die van ons allemaal is.



In dit klimaat groeide een 
informeel netwerk van 
organisaties en individuen, 
die zich inzetten voor onze 
mensenrechten. We werken 
samen op allerlei  manieren 

en noemen onszelf de 
Utrechtse Mensen -
rechten  coalitie.

Ondanks dat we betrok
ken zijn bij verschillende 
 thema’s, kunnen we van 
elkaar leren en elkaar 
helpen. Zo wisselen we 
kennis uit en verbinden de 
activiteiten en ambities. 
Daarmee willen we een 
bijdrage leveren aan de 
 inclusieve samen leving.

En wat kan ik doen?
Je kunt jezelf of je organi
satie aanmelden als aanjager, 
drager of steu ner.

• Aanjagers
zijn de drijfveer, nemen ini
tiatief en zijn aanspreekpunt 
van de Mensenrechtencoali
tie. Kortom, ze werken zowel 
strategisch als praktisch actief 
aan mensenrechten.

• Dragers
participeren actief, inte
greren van relevante tools 
binnen eigen organisaties, 
geven feedback en input, 
zijn indirect betrokken bij de 
actiepunten en proces en 
besluitvorming. 

• Steuners
onderschrijven het belang, 
zijn niet direct betrokken 
maar leveren input bij vraag
stukken, creëren bewustzijn 
en zetten waar mogelijk hun 
netwerken in.

Mail naar:  
info@humanrightsutrecht.nl 
om je aan te melden of voor 
meer informatie.

Sluit je aan bij de Mensenrechtencoalitie! www.humanrightsutrecht.nl

Maar wat heb ik met 
mensen rechten te maken? 
Mensenrechten gelden voor alle 
mensen, overal en altijd. Ze vormen 
de basis voor een democratie en 
onze grondwet. Zo mag je trou
wen met wie je wilt, niet zo maar 
opgesloten worden en wel uitko
men voor je mening. Daarnaast 
heb je recht op onderwijs, werk én 
betaalde vakantie. Geen enkel recht 
is belangrijker dan een andere. Zoals 
je ziet, hebben we er dagelijks mee 
te maken. Als Utrechters kunnen 
we meer bijdragen dan we denken, 
zeker als we samenwerken.

Wat dan? We doneren eten aan 
de Voedselbank, om duizenden 
Utrechters die rond de armoe
degrens leven te ondersteunen. 
Theaters programmeren voorstellin
gen voor en door mbo studenten. 
Politie en winkeliers werken samen 
aan een prettige en veilige stad. 
We organiseren activiteiten voor 
ouderen met beperkingen en steeds 
meer ingangen zijn breed genoeg 
voor een rolstoel. Utrechters uit de 
hele stad feesten samen tijdens 
festivals en komen zo een stapje 
dichterbij elkaar.

Utrecht heeft een lange geschiedenis van diversiteit, 
betrokken inwoners, sterke sociale organisaties en ini-
tiatieven. Het begrip Mensenrechten is in de afgelopen 
tien jaar een rol gaan spelen als gemeenschappelijke 
basis waarop Utrechters samenwerken. Ook in het 
beleid van de gemeente zijn  inclusie, gelijke rechten 
en gelijke kansen belangrijke begrippen. We zijn goed 
op weg en blijven hier aan werken. 
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