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“Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent,
en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf
lichamelijk slecht behandeld wordt.” Hebreeën 13:3

over Jubilee Campaign
Jubilee Campaign werd begin jaren tachtig in Londen opgericht door Danny Smith nadat hij en enkele anderen de
vrijlating hadden bewerkstelligd van de “Zeven van Siberië”, een groep christenen die haar toevlucht had gezocht
tot de Amerikaanse ambassade in de U.S.S.R.

méér dan alleen

mensenrechten

Na hun vrijlating ontwikkelde Jubilee Campaign een langetermijnvisie. Zij wil een neutrale, niet kerkgebonden mensenrechtenorganisatie zijn, die opkomt voor de rechten van hen
die te maken krijgen met discriminatie op religieuze gronden,
waar ook ter wereld. Het Britse Kamerlid David Alton gaf in
1987 de aanzet tot de Britse poot van Jubilee Campaign,
waardoor het Britse Parlement een stem kreeg op dit terrein. Inmiddels hebben meer dan 150 parlementsleden zich
beziggehouden met kwesties rond vervolging op religieuze
gronden, in alle delen van de wereld.
Ann Buwalda, een advocaat voor immigratiezaken in noordelijk Virginia, richtte begin jaren negentig de Amerikaanse
tak van Jubilee Campaign op. Jubilee Campaign USA voert
lobby’s bij het Amerikaanse Congres namens mensen die op
religieuze gronden vervolgd worden en wier (mensen-)rechten
geschonden worden. Daarnaast reist Jubilee Campaign naar
andere werelddelen om te ijveren voor tolerantie ten aanzien

van godsdienst, de belangen te behartigen van mensen die om
religieuze redenen asiel zoeken en om aandacht te vragen voor
kinderrechten. Hieraan wordt ook financiële steun gegeven.
In 1997 werd, in samenwerking met de hulporganisatie
Dorcas, de Nederlandse afdeling opgericht. In de loop der
jaren werkte dit kantoor veelal zelfstandig, maar wel in nauw
overleg met zowel de Engelse als de Amerikaanse vestiging.
Om effectiever en slagvaardiger te kunnen opereren, werd
dit jaar besloten de samenwerking tussen de verschillende
internationale vestigingen te intensiveren. In samenspraak
met de aangesloten organisaties werd de wereldwijde missie
en visie voor de komende jaren vastgesteld en werden de
strategische plannen opnieuw geformuleerd. De sterke punten van Jubilee Campaign zijn de flexibiliteit en de bereidheid om hulp te bieden waar dat nodig is. Hiervoor zoekt de
organisatie naar samenwerking met lokale organisaties, die
hiertoe middelen ontvangen.
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de missie

Verandering en hervorming
afdwingen
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In de ruim dertig jaar van haar
bestaan hebben de vestigingen van
Jubilee Campaign zich bezig gehouden met een grote verscheidenheid
aan doelstellingen die betrekking
hebben op de mensenrechten, zoals:
•
•
•
•

Informeren
Opleiden
Campagne voeren
Publiceren, ruchtbaarheid geven
aan zaken
• Advocatuur en juridische diensten
• Hulpverlening, bijstand en
beschikbaar stellen van middelen
• Netwerken; contacten onderhouden
met andere organisaties

Om resultaten te bewerkstelligen in de volgende fase
van haar ontwikkeling kiest Jubilee Campaign ervoor
om zich te concentreren op drie doelstellingen. Deze
zijn gebaseerd op de specifieke kennis en ervaring die
in de organisatie voorhanden is en worden nagestreefd
in samenwerking met partnerorganisaties:

Lobbyen
bij de VN

Juridische
ondersteuning

netwerken

Lobbyen bij de VN
Jubilee Campaign heeft een adviserende functie
voor de Verenigde Naties en is actief betrokken
bij de jaarlijkse bijeenkomsten van de Algemene
Vergadering en de Mensenrechtenraad (en voorheen bij de Mensenrechtencommissie) van de
VN. Dankzij deze bijzondere status kan Jubilee
Campaign waar nodig bij deze en talrijke andere
instanties en commissies binnen de VN kwesties
aanhangig maken en rapporten indienen met betrekking tot mensenrechten en godsdienstvrijheid.
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Juridische ondersteuning
Jubilee Campaign verleent rechtstreeks juridische diensten en verstrekt
adviezen aan personen wier mensenrechten worden geschonden, aan
vluchtelingen en asielzoekers en aan partnerorganisaties die deze slachtoffers vertegenwoordigen. De organisatie behandelt juridische zaken voor
uiteenlopende rechtbanken en tribunalen en woont hoorzittingen bij van
beschuldigde slachtoffers die willen dat wettelijke procedures en rapporten rond inbreuk op hun rechten kritisch worden bekeken.

Netwerken
Jubilee Campaign onderkent het feit dat regerings-leiders, overheidsfunctionarissen, academici en kerkelijk leiders vaak de sleutel
in handen hebben tot het oplossen van problemen, hetzij op lokaal
of nationaal niveau, hetzij op wereldwijde schaal. Deze doelstelling
krijgt gestalte door contacten te leggen in invloedrijke kringen en
relaties te onderhouden in genoemde sectoren. Langs deze weg wil
Jubilee Campaign invloed uitoefenen in ‘problematische’ landen en
samenlevingen en zo het voortouw nemen in het verbeteren van de
mensenrechten en de rechtspraak op dit gebied.
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de visie

Zoeken naar recht voor de onderdrukten
Het is de visie van Jubilee Campaign om solidair te zijn met hen die worden onderdrukt, waar ook ter wereld,
en te bewerkstelligen dat hen recht wordt gedaan. Daartoe zijn dit de belangrijkste doelstellingen:

het verbeteren en bevorderen van mensenrechten en
godsdienstvrijheid, met een bijzondere inzet voor (maar
niet beperkt tot) christelijke minderheden die beperkt
worden in de uitoefening van hun geloofspraxis;

n

n

het beschermen en bevorderen van lichamelijke en
geestelijke vrijheid, veiligheid en zorg voor kinderen
en gezinnen die verweesd of achtergelaten zijn, geen
onderkomen hebben,op de vlucht zijn, verdreven zijn
uit hun woongebied, slachtoffer zijn van mensenhandel
of anderszins te maken hebben met lijden of onrecht;

n

n

werken aan de vrijlating van mensen die gevangen
gehouden worden vanwege hun geloof en mensen
met gewetensbezwaren;

n

het langs juridische weg verdedigen van het leven en de
waardigheid van de mens, van de biologische geboorte
tot de natuurlijke dood, in alle zaken over de gehele
wereld waarbij een dergelijke verdediging nodig is; en
het bevorderen van vrede, verzoening en herstel in
landen die betrokken zijn bij een conflict of daar de
naweeën van ondervinden, alsmede in landen die zijn
getroffen door natuurrampen of rampen die het gevolg
zijn van menselijk handelen, door openbare juridische
bijstand, projecten in de burgermaatschappij en elke
andere vorm van hulp aan mensen in nood;
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doorlopend beleidsplan
STRATEGISCHE

visievorming

Stichting Jubilee Campaign Nederland werkt met een doorlopend beleidsplan. Het vormt het kader van waaruit de
jaarplannen voor de afzonderlijke jaren worden ontwikkeld. Wij zijn van mening dat het vaststellen van het beleidsplan een momentopname is terwijl wij strategische visievorming als een continu proces beschouwen.
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Strategische prioriteiten
Voor Stichting Jubilee Campaign Nederland zijn de volgende vijf prioriteiten geformuleerd:
n

Krachtige stem van vervolgde christenen
Een strategische prioriteit is om de situatie en het getuigenis van vervolgde christenen zo krachtig mogelijk
in Nederland, Europa en wereldwijd bij de politiek, de
Verenigde Naties en lokale, nationale en internationale
juridische instellingen onder de aandacht te brengen.
Dit geschiedt door middel van:
- onderzoeksjournalistiek,
- doorlopende publicaties,
- lobbyen bij de Verenigde Naties in Geneve en het Internationaal Gerechtshof in Den Haag,

-

-

n

- lobbyen bij de Nationale en Europese politiek,
de juridische dienstverlening aan asielzoekers die zijn
gevlucht wegens godsdienstvervolging en christenen die
vanwege hun geloof vervolgd en gevangen zitten in hun
eigen land,
het opzetten van internationale juridische en politieke
netwerken
Ontwikkelen van concrete mogelijkheden voor verbondenheid - Het aanbieden van concrete mogelijkheden om
naast vervolgde christenen te staan is essentieel voor de
verdere ontwikkelingsmogelijkheden van Stichting Jubilee
Campaign Nederland. De aard van ons werk en de gebieden waarin we werken vormen een uitdaging als het gaat
om praktische betrokkenheid van Nederlandse christenen.

n

Grotere bekendheid van Stichting Jubilee Campaign
Nederland - Stichting Jubilee Campaign Nederland is
nog steeds relatief onbekend bij grotere groepen christenen in Nederland. Strategische doelstelling is om de
bekendheid van Stichting Jubilee Campaign Nederland
als organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen
te vergroten.

n

Vergroten van een sterk netwerk van internationale
partners - Het realiseren van de doelstelling van Stichting
Jubilee Campaign Nederland vraagt om een sterk netwerk van internationale partners. De stichting spant zich
daarom doorlopend in om dit netwerk verder op te bouwen, niet alleen met projectpartners maar waar mogelijk
ook met andere internationale partners die ons kunnen
helpen om in Nederland de stem te zijn van vervolgde
christenen.

n

Professionele en lerende organisatie - Het imago dat
we nastreven voor Stichting Jubilee Campaign Nederland in zowel Nederland als bij onze internationale partners vraagt om een stabiele, professionele organisatie
die gericht is op voortdurende verbetering.
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Lobbyen bij de VN
Stichting Jubilee Campaign
Hagemuntstraat 21
4205 GA Gorinchem
Tel.: (+31) 183 820 200
E-mail: info@jubileecampaign.nl
Website: www.jubileecampaign.nl
Bankrekening (ING): Giro 444
België: KBC 733 037 3288 62

Juridische ondersteuning

KvK: 41160097
@JCampaignNL
www.facebook.com/jubileecampaignnl
Jubilee Campaign is een door
ANBI erkende stichting
netwerken

