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Interpellatie van mevr. Van Offelen en de h. Toussaint: 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens: een uitgebreid programma!
Mevr. Van Offelen en de h. Toussaint herinneren eraan dat de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens in 2018 70 jaar oud zal zijn. De UVRM werd in 1948 als na te streven ideaal door de VN goedgekeurd na de gebeurtenissen van WO II.
Vandaag zijn er dreigingen en een onveiligheidsgevoel die leiden tot angst, uitsluiting, populisme en
extremisme, op elk niveau. Deze dreigingen moeten bestreden worden met democratische waarden en mensenrechten, tolerantie, dialoog en respect. Deze universele waarden staan garant voor een "samenleving"
waarbij er geen plaats is voor discriminatie op basis van huidskleur, geslacht, geaardheid of religie.
Deze rechten houden ook plichten in, zoals aangegeven in art. 29 van de verklaring: "Een ieder heeft
plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet
mogelijk is.".
In 2018 wordt eveneens de honderdste verjaardag van het einde van WO I herdacht, waardoor dit
een erg symbolisch jaar zal zijn.
De jongere generaties kennen de gruwel van de oorlog niet maar krijgen wel te maken met hedendaagse dreigingen die door de moderne communicatiemiddelen snel verspreid geraken.
Ukkel is een open gemeente waar iedereen welkom is met de bevordering van vrijheid, diversiteit,
sociaal welzijn, … Ukkel is dé overheid die deze universele waarden kan promoten bij de eigen bevolking.
Mevr. Van Offelen en de h. Toussaint stellen aan het college voor om het hele jaar activiteiten te organiseren voor kinderen van het basisonderwijs en het middelbaar, jeugdverenigingen, in bibliotheken en in
gemeentelijke vzw's die zich inzetten voor de jeugd, zoals themagesprekken, rollenspellen en kunstprojecten
die op verschillende locaties tentoongesteld kunnen worden.
De wedstrijd Cultuur/Opvoeding is hier een mooi voorbeeld van en in 2018 kan als thema de mensenrechten gekozen worden. Ook de Ukkelse middelbare scholen kunnen tijdens het schooljaar 2017-2018
bij deze activiteiten betrokken worden.
Het programma kan aangekondigd worden in de Wolvendael en afgesloten worden met een plechtigheid op het gemeentehuis. De uitwerking van het programma kan gebeuren in samenwerking met VNinstanties en instellingen zoals Amnesty International dat over de nodige kennis en pedagogische middelen
beschikt in dit domein.
Mevr. Van Offelen en de h. Toussaint willen graag meewerken aan dit programma in de gemeente.
De h. Wyngaard geeft aan dat Ecolo het voorstel van mevr. Van Offelen en de h. Toussaint volledig
steunt maar wijst erop dat de activiteiten zich niet mogen beperken tot enkel jongeren.
De h. Hayette steunt het initiatief van mevr. Van Offelen en de h. Toussaint en hoopt dat er in dit kader campagnes georganiseerd worden om de gelijkheid tussen man en vrouw aan te moedigen.
De voorzitter verduidelijkt dat het college de voorstellen zal onderzoeken en alle doelpublieken wil
aanspreken, bij voorkeur met 3 à 4 voorstellen om een te zwaar programma te vermijden.
Schepen Gol-Lescot herinnert eraan dat haar dienst bij de 65ste verjaardag van de UVRM eveneens
verschillende activiteiten had voorzien, zoals de wedstrijd Cultuur/Opvoeding rond de UVRM. Het college
staat open voor elke suggestie van raadsleden.

