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LEIDEN - Zaterdag 20 februari was het 
de dag van de Sociale Rechtvaardig
heid, een dag die door de Verenigde 
Naties elk jaar wordt gehouden. Jan
Peter Loof is ondervoorzitter van het 
College voor de Rechten van de Mens 
en tevens docent aan de Leidse rech
tenfaculteit. 

Ieder jaar op 20 februari organiseert 
de Verenigde Nati.es de Internatio
nale dag van de Sociale Rechtvaar
digheid. De bedoeling van deze dag 
is om ons af te vragen hoe ,vij zo 
sociaal mogelijk om kunnen gaan 
met onze medemens. ''Sociale 
rechtvaardigheid boudt voor mij 
in het nastreven van een samenle
ving waarin iedereen tot zijn recbt 
komt", vertelt Loof. "Het is goed dat 
deze dag er is, want men realiseert 
zich daardoor dat bet een punt van 
aandacht is. De mensenrecbten zijn 
er om deze sociale rechtvaardigheid 
te be,ver kste lligen' '. 
Het College voor de Rechten van 
de Mens is 3,5 jaar geleden opge
richt door de overbeid om te con
troleren op mensenrecht~n. De 
leden zijn onafhankelijk. Het Col
lege beschennt, bewaakt, belicbt 
en bevordert de mensenrechten in 
Nederland door onderzoek, advies, 
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Jan-Peter Loof: ''De mensenrechten 
zijn er om de socio le rechtvaardigheid 
te bewerkstelllgen'' (Foto: pr/Marc de 
Haan). 

voorlicbting en het beoordelen 
van individuele klachten over bij
voorbeeld discriminatie of andere 
schendingen van de mensenrech
ten. Het oordeel is niet bindend, 
maar wordt in 75% van de gevallen 
opgevolgd. 

Bevolkingsgroepen 
Het College voor de Rechten van de 
. ens doet onderzoek naa r verschil
lende be\ L-...7"Slo~2:roepe.n in onze 
maarschapplJ. riet gaa , ooral om 
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groepen mensen in de samenleving 
in Nederland die snel in de knel 
komen en moeilijk voor hun rech
ten k,1nnen opkomen, mensen die 
meer hindernissen moeten over
,vinnen, zoals bijvoorbeeld asiel
zoekers in de opvang", zegt Loof. 
''Mensenrechtennor111en dragen 
bij aan een sociaal rechtvaardige 
samenleving waarin iedereen tot 
zijn recht komt, ongeacht afkomst, 
achtergrond, beperkingen en der
gelijke'.' 
Een aparte groep die bij het College 
recent naar voren is gekomen zijn 
ouderen in verpleegb11izen. Zij zijn 
bijna volledig afhankelijk van de 
zorg van het verpleeghuis. Het Col
lege heeft een adviesrapport over 
de omgang met de waardigbeid 
en autonomie van deze · ouderen 
geschreven. Voor bet rapport is de 
afgelopen jaren onderzoek gedaan 
bij verschillende verpleeghuizen. 
Daar k\\-ramen situaties naar voren 

, raarb: ermetgen~oog, ras \oor 
de ,,raard:igheid en autonomie ,ran 
de mensen. Bijvoorbeeld wanneer 
personeel met elkaar praat en niet 
met degene die ze op dat moment 
verzorgen. Maar ook kleine dingen, 
zoals in hoeverre je iemand zelf laat 
kiezen wat hij of zij 's avonds gaat 
eten.·• 

ZOrgtaken bij gemeenten 
Het College kijk""t oo ,. naar alle zorg
taken die zijn gedecenualiseerd 
naar de gemeenten. Zij moeten met 
minder geld dan vroeger deze taken 
uitvoeren. Mensenrechtennorrnen 
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geven een rmrumum aan waar Je 
niet onder mag zakken bij zorgver
lening en bij sociale voorzieningen 
als uitkeringen. Loof legt uit: "We 
bekijken de komende jaren of 
dat \vel allemaal goed gaat bij de 
gemeenten. De zorg moet daadwer
kelijk beschikbaar en toegankelijk 
zijn. Z-0 moet er duidelijke en begrij
pelijke info1111atie over zorgvoor
zieningen beschikbaar zijn en moet 
zorg aangepast kunnen worden als 
omstandigheden veranderen." • 




