
  Report 2015 
 

1. Over ons 
 
Visie 
We stellen ons een wereld voor waarin principes van menselijke waardigheid en gelijkheid, zoals vastgelegd in artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, worden genoten door iedereen: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.”  
Missie 
We werken aan een wereld waarin alle actoren internationaal recht en mensenrechten respecteren.   
Doel Bevorderen van de menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid, zoals vastgelegd in Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en verder al hetgeen hiermee verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.  
Waarden Onze kernwaarden zijn waardigheid, gerechtigheid, gelijkheid en vrijheid. Wij werken samen met mensen en organisaties die deze waarden delen.   
Hoe we werken Wij werken samen met partners op basis van gedeelde waarden, waarin de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens de kern is.   Samenwerking met onze partners is belangrijk en vormt een integraal en essentieel onderdeel van ons werk. Vandaar het woord 'collectief' in onze naam. De projecten worden geselecteerd op basis van een gezamenlijke analyse, kansen en effectiviteit.  We houden overtreders van het internationaal recht en de mensenrechten wet verantwoordelijk om straffeloosheid tegen te gaan. Wij ondersteunen mensen om hun rechten te genieten in een inclusieve samenleving, zonder discriminatie of onderdrukking. We baseren ons werk op oproepen voor gerechtigheid vanuit het maatschappelijk middenveld op basis van respect voor de mensenrechten.   Wij dragen bij aan het bouwen van gezamenlijke agenda's en we ontwikkelen en implementeren strategieën om gelijke rechten voor iedereen te bereiken.  
Organisatie 
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Raad van Advies 
De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies over de inhoud en de strategie van Article 
1 Collective. 
 
Bestuur   Het bestuur accordeert het jaarprogramma en de narratieve en financiële verslaggeving. Het bestuur presenteert haar plannen aan de Raad van Advies voor advies. Het bestuur legt verantwoording af volgens de Nederlandse wetgeving met betrekking tot rapportage van een stichting.  Bestuursleden 2016  Mieke Zagt, voorzitter John Veron, penningmeester Raoul Kramer, Secretaris   
Financiële aspecten  Bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding of vacatiegelden voor hun werk voor de stichting. Alle financiële middelen worden gebruikt voor de missie en de doelstellingen van Article 1 Collective. Eventuele reserves op de balans kunnen en zullen alleen worden ingezet voor de doelstellingen van Article 1 Collective.  Declaraties worden vergoed op basis van ingediende declaraties, met duidelijke vermelding van gemaakte kosten gerelateerd aan Article 1 Collective.  Article 1 Collective werft fondsen door middel van giften van organisaties en individuen. Article 1 Collective registreert giften op een gedetailleerde manier. De penningmeester stelt de jaarrekening op en het bestuur stelt de jaarrekening vast.  Article 1 Collective heeft een bankrekening bij de Triodos Bank.  

2. Het Programma 
 In het programma 2015-2017 richt Article 1 Collective zich op Palestina.  Het 2015 rapport past binnen het algemene plan voor 2015-2017.  Gebaseerd op oproepen vanuit het maatschappelijk middenveld, werkt Article 1 Collective, samen met haar partners aan:  
1. Accountability (ter verantwoording roepen).  
 
2. Een gezamenlijke agenda voor rechtvaardigheid. 
 Om deze doelstellingen te bereiken heeft Article 1 Collective in  2015 de volgende activiteiten ontplooid en resultaten bereikt.   a. Onderzoek naar de verantwoordelijkheid van de internationale, zakelijke en andere belanghebbenden die profiteren van bezetting of conflict. 
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 Onderzoek naar Ahava en Kring apotheken leidde in de zomer van 2015 tot de conclusie dat Kring apotheken Ahava niet meer verkoopt.  
 Onderzoek naar de toeristen industrie leverde bewijs op dat Booking.com, Tripadvisor en AirBnB hotels en reizen aanbieden in de Israëlische nederzettingen. Article 1 Collective deelde de feiten en publiceerde 2 artikelen hierover op Electronic Intifada en op haar eigen website.  
 Article 1 Collective publiceerde het internationale nieuws dat het grootste pensioenfonds in Noorwegen zich terugtrok uit Heidelberg Cement.  b. Ontwikkeling van campagne en beeldmateriaal:   
 Article 1 Collective ontwierp voor de EU alternatieve etiketten in November 2015. 
 Article 1 Collective ontwierp en publiceerde G4S postzegels in December 2015. 
 Article 1 Collective schreef en publiceerde twee interviews, met Omar Barghouti en Rifat Kassis; beiden initiators van oproepen vanuit het maatschappelijk middenveld. 
 Article 1 Collective schreef en publiceerde een artikel over Israëlische banken.  c. Lobby en belangenbehartiging richting de overheid, de VN, bedrijfsleven en organisaties, gericht op gelijke rechten voor iedereen:  
 Article 1 Collective bood op relevante momenten informatie aan de Nederlandse overheid via het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Tweede Kamer en politieke partijen, zoals een gezamenlijke brief met al Haq over verantwoord ondernemen in Palestina in november 2015.  d. Bespreken van resultaten met partners en ontwikkelen van een gezamenlijke agenda voor gerechtigheid.   
 Article 1 Collective heeft met regelmaat contact met partners om ontwikkelingen af te stemmen, onder andere tijdens het UN forum voor Business and Human Rights in Geneve in november 2015. Article 1 Collective organiseerde samen met haar partners een workshop over Business and Human Rights in Palestine.  e. Netwerken met internationale partners die onze waarden gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens delen, gericht op gelijke rechten voor iedereen.  KvK nr: 63280116 RSIN nr (ANBI): 8551.67.269   


