
 
 
 
 
 

 
10 december lancering Mensenrechtenvlag, doet u mee?  
  
Geacht college, geachte gemeenteraad,  
  
Op donderdag 10 december 2020, de Internationale Dag van de Mensenrechten, lanceren de 

Nederlandse anti-discriminatievoorzieningen de Mensenrechtenvlag. Mensenrechten lijken zo 
vanzelfsprekend, maar nog dagelijks staan deze rechten wereldwijd ter discussie. Ook in ons 
veilige, democratische Nederland. De Mensenrechtenvlag is een symbool voor 
gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Met deze vlag kunnen bedrijven, 
organisaties en particulieren laten zien dat ze de mensenrechten respecteren en 
ondersteunen. Deze vlag bestaat nog nergens in de wereld en is dus een uniek, Nederlands 
initiatief. 
  
Onze vraag aan uw gemeente is of u mee willen doen aan de lancering op 10 december. Dat 
kan eenvoudig. Door de vlag te hijsen op of bij het gemeentehuis, en/of met een ceremonie 
die past bij deze tijd. Hieronder leest u meer over de vlag.  
  
Ter gelegenheid van deze lancering kunt u via het Bureau Discriminatiezaken 
Zaanstreek/Waterland voor uw gemeente één vlag gratis verkrijgen, naar keuze in de maten 
225 x 150 cm. of 150 x 100 cm. Een mailtje naar e.schaap@bdzaanstreek.nl is voldoende om 
de vlag tijdig in huis te hebben.  
  
Op de website www.mensenrechtenvlag.nl kunt u meer lezen over de achtergronden. 
Bijgevoegd vindt u tevens een leaflet over dit nieuwe initiatief, dat moet uitgroeien tot een 
landelijke traditie. Indien u meer informatie wilt, gaan we daar uiteraard graag op in. Het 
Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland is daartoe bereikbaar via onderstaand 
adres.  
  

In de hoop dat u meedoet, 
met vriendelijke groet,  
  
Bureau Discriminatiezaken 

  
 

Over de Mensenrechtenvlag 

De Mensenrechtenvlag is een kleurige vlag met een doordacht ontwerp. Als mensen hebben we 
meerdere dingen die ons verbinden: we delen de aarde, lucht en een plek onder de zon. Hoe 
verschillend we ook kunnen zijn qua uiterlijk: we hebben allemaal DNA. De ontwerper ging met dit 
idee aan de slag en nam de vorm van een DNA-streng als uitgangspunt. Dit combineerde hij met de 
kleuren van de aarde (groen), de lucht (blauw) en de zon (geel). Zo ontstond de Mensenrechtenvlag. 
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De vlag benadrukt niet onze verschillen, maar wat we met elkaar gemeen hebben en wat ons 
verbindt. 
  

 
  
  
Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag 
  
Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland 
Bezoek- en postadres: Botenmakersstraat 42, 1506 TE Zaandam 
075 - 612 56 96 
info@bdzaanstreek.nl 
www.bureaudiscriminatiezaken.nl 
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