
 
 

Persbericht 

 

Nederland moet zich blijven inzetten voor rechtstaat in heel Europa  
 

Democratie, mensenrechten en rechtstaat zijn in sommige delen van Europa niet zekergesteld. 

Nederland moet hiervan niet weg kijken. Aldus voorzitter Ian de Jong van het Nederlands Helsinki 

Comité. “Vroeger of later krijgen we op een onplezierige manier te maken met de consequenties van 

die ontkenning. Migratie, misdaad, corruptie en burgeroorlog trekken zich niets aan van grenzen. De 

kosten van investeringen voor verbeteringen in de rechtstaat vallen in het niet bij wat anders op ons af 

kan komen.” De Jong sprak bij een bijeenkomst ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het 

Helsinki Comité.  

 

Het Nederlands Helsinki Comité heeft in de loop der jaren tientallen projecten ondernomen voor de 

opbouw en toerusting van instellingen en organisaties die de rechtstaat en de bescherming van 

mensenrechten vormgeven en beschermen. Deels gaat dat om overheidsinstellingen als rechtbanken of 

het gevangeniswezen, deels om maatschappelijke organisaties als rechtswinkels of centra tegen 

mensenhandel. Veel werk richtte en richt zich op landen die wilden toetreden tot de Europese Unie. In 

deze landen is de overheid sterk gemotiveerd. Maar ook in de landen van de voormalige Sovjet-Unie 

zijn overheidsinstellingen of niet-regeringsorganisaties te vinden die zich willen inzetten voor deze 

doelstelling. En nu zien we dat ook binnen de Europese Unie nog noodzaak bestaat tot verbeteringen 

in het functioneren van de rechtstaat en de bescherming van de rechten van de mens. 

 

Staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken, die sprak op de bijeenkomst, richtte zich met name 

op de mechanismen die de Europese Unie heeft voor het garanderen van democratie, rechtstaat en 

mensenrechten in de lidstaten van de Unie. Hij pleitte voor hardere procedures voor het onderling 

aanspreken van EU-leden  op zwakke punten.   

 

Het Helsinki Comité kondigde een versterking aan van de fondsenwerving van het Comité. De Jong 

hield ook een pleidooi voor grotere en efficiëntere samenwerking tussen organisaties in Den Haag die 

zich op de versterking van de rechtstaat richten. Zo’n samenwerkingsverband zou dan moeten kunnen 

rekenen op continue steun van de overheid.  

 

 

Dit is een persbericht van het Nederlands Helsinki Comité. Nadere informatie: Harry Hummel, 070 

3926700 of 06 53224672 
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