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Het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker heeft op 20 januari 2022 een brief met daarin vijf
vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
1.

Is het college bekend met het artikel ‘Vang voorvechters voor geloofsvrijheid op in Nederland’ in
het RD en met het nieuwsbericht ‘Islamitische extremisme krijgt wereldwijde impuls door succes
Taliban’ van Open Doors?

Ja, het college is bekend met het artikel en het nieuwsbericht.
2.

Is het college net als de ChristenUnie/SGP trots op het feit dat Nederland, en ook Den Haag, al
eeuwenlang een vrijhaven is voor religieuze minderheden die op de vlucht zijn? En is het college
met ons van mening dat het bieden van onderdak aan deze groepen in het DNA van onze stad
zit?

Het college is trots op het feit dat Den Haag al lange tijd een rol van betekenis speelt als internationale
stad van vrede en recht. Den Haag heeft vaak als gaststad gefungeerd voor diverse minderheden die in
hun land van herkomst zijn gediscrimineerd om wie ze zijn of waar ze in geloven. Respect voor
mensenrechten is verworven met het DNA van onze stad. Het college probeert deze woorden met
acties te ondersteunen waar mogelijk richting alle soorten mensenrechtenverdedigers.
3.

Deelt het college de mening van de ChristenUnie/SGP dat geloofsvrijheid verdedigd dient te
worden en dat de verdedigers van de vrijheid van godsdienst in de stad van vrede en recht een
veilige plek verdienen om tot rust te komen? Zo nee, waarom niet?

Het college erkent uiteraard dat geloofsvrijheid gerespecteerd moet worden. Godsdienstvrijheid
behoort immers, samen met vrijheid van meningsuiting en vrijheid van de pers, tot één van de
gewetensvrijheden die in de Nederlandse grondwet verankerd zijn. Den Haag ondersteunt en
faciliteert meerdere internationale netwerken, organisaties, instellingen en NGO’s die een bijdragen
leveren aan het werk van mensenrechtenverde digers. Op basis van een door de gemeenteraad
aangenomen intitiatiefvoorstel is Den Haag in 2012 de eerste Shelter City geworden. De organisatie
ervan is ondergebracht bij Justice & Peace, met steun van onder meer het ministerie van Buitenlandse
Zaken. Vanuit onze stad is er een nog altijd groeiend netwerk ontstaan van meer dan 20 Shelter Cities
in Nederland, Georgië, Tanzania, Benin, Costa Rica, Nepal en het Verenigd Koninkrijk.
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. Het Shelter City programma biedt jaarlijks onderdak aan mensenrechtenverdedigers uit de hele
wereld. Ook verdedigers van de vrijheid van godsdienst komen in aanmerking voor het programma,
mits zij voldoen aan de selectiecriteria van de organisatie.

4.

Welke mogelijkheden ziet het college om verdedigers van de vrijheid van godsdienst
nadrukkelijker een plek te verlenen in het Shelter City-programma van Den Haag?

Het college ziet hiervoor geen aanvullende mogelijkheden. Het college is niet betrokken bij de selectie
van welke mensenrechtenverdedigers wel/niet in aanmerking komen voor onderdak. Dit wordt
bepaald door een onafhankelijk selectiecomité, bestaand uit vertegenwoordigers van het ministerie
van Buitenlandse Zaken, meerdere NGO’s (Free Press Unlimited, Hivos & COC) en de
mensenrechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam.
Daarnaast hanteert Den Haag geen eigen Shelter City profiel m.b.t. welke soort
mensenrechtenverdedigers het in de stad wenst te ontvangen. Iedereen die meent in aanmerking te
komen voor tijdelijke opvang in het kader van het Shelter City programma, staat het vrij daartoe een
verzoek te doen.
5.

Welke verdere mogelijkheden ziet het college om de verdedigers van de vrijheid van godsdienst
te ondersteunen?

Zie antwoord 4. Het college wil zo min mogelijk onderscheid maken in haar ondersteuning van
mensenrechtenverdedigers. Binnen het internationale ecosysteem van de stad is aandacht voor alle
doelgroepen die op dit moment, en in de toekomst, te maken krijgen met discriminatie in welke vorm
dan ook. Daar horen verdedigers van godsdienstvrijheid ook bij.
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