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Verslaglegging bestuurlijk bezoek aan New York

Geachte voorzitter,
Van 14 tot en met 17 februari 2016 heb ik met een kleine delegatie New York bezocht. De voornaamste
aanleiding voor dit bezoek was een ontmoeting met de Secretaris-Generaal van de VN, de heer
Ban Ki-moon. Tevens werd de lancering van het Global Parliament of Mayors (GPM) tijdens een
bijeenkomst op de Fordham University aangekondigd. Deze lancering vindt van 10 tot 12 september 2016
in het World Forum plaats.
Maandag 15 februari
Op maandagochtend bracht ik samen met dr. Benjamin Barber (auteur van het invloedrijke boek ‘If Mayors
Ruled The World’), een bezoek aan de studio van de Brian Lehrer show. Dit is het meest invloedrijke
politieke mediaprogramma in New York. Tijdens de show lichtte ik samen met dr. Barber het GPM toe.
Ook de belangrijke status van Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht kwam uitgebreid voor
het voetlicht.
Daarna was ik hoofdgast van een lunch waar zo’n 15 Permanente Vertegenwoordigers bij de VN bij
aanwezig waren. Deze lunch werd aangeboden door Karel van Oosterom, de Permanente
Vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties. In mijn speecht noemde ik het rapport van de
Commission on Global Security, Justice & Governance (“Gambari-Albright rapport”) dat vorig jaar op het
The Hague Institute for Global Justice werd gepresenteerd. Dit rapport doet allerlei aanbevelingen voor het
goed functioneren van de Verenigde Naties in de (nabije) toekomst. Ten einde goed uitgerust te zijn om de
mondiale vraagstukken van onze tijd op te lossen, gaf ik aan dat het GPM het goede en vele werk van de
VN in de wereld ondersteunt. Ik legde uit dat de steden in de wereld steeds belangrijker worden en dat Den
Haag hier met al zijn hoven, veiligheidsinstellingen en bedrijven een schoolvoorbeeld van is.
’s Middags vond een onderhoudend gesprek plaats met de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, de
heer Ban Ki-moon. Ik legde uit dat Den Haag de presentie van de VN in de stad verder wilt versterken. Een
aantrekkelijke “Peace and Justice Experience” zou ontstaan als in Den Haag op bijvoorbeeld de Campus
een academisch programma VN studies wordt opgezet.
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Daarnaast moet er een meer professionele informatievoorziening worden opgezet over het goede werk van
de VN in de wereld voor doelgroepen als journalisten en studenten. De SGVN toonde zich “supportive”.
Ook accepteerde hij gaarne het verzoek een lezing te geven voor studenten van de World Class The Hague,
bestaande uit Nederlandse en internationale studenten.
Vervolgens vond een ontmoeting plaats met de heer Chaim Litewski, media directeur van de VN. Hij zegde
toe Den Haag van allerlei VN informatie te kunnen voorzien, zoals eerder op de middag met de SGVN al
was besproken. De Litewski organiseerde ook een interview dat ik tussendoor gaf aan UN media.
Aan het einde van de middag had ik een gesprek met Under-Secretary-General Serpe-Suarez van het Office
of Legal Affairs. Onderwerp van dit gesprek was de “digitale archivering” van met name de Haagse
tribunalen. Er zijn gesprekken hierover gaande met het Joegoslavië Tribunaal. De Veiligheidsraad heeft
hier een belangrijke stem in, aldus Suarez die verder overleg hieromtrent toezegde.
Dinsdag 16 februari
Op dinsdagochtend was ik samen met dr. Barber hoofdgast op een bijeenkomst in het nieuwe “Urban
Center” van de Law School van de Fordham Universiteit. Bij deze informatieve bijeenkomst over het GPM
was ook pers, waaronder het AD, aanwezig. Dr. Barber gaf aan waarom Den Haag als internationale stad
van Vrede en Recht dé locatie is voor de lancering van het GPM in september. Ik legde uit dat de steden in
toenemende mate bijdragen aan praktische oplossingen met betrekkingen tot mondiale dossiers als de
vluchtelingen migratie, een schoon milieu en armoede bestrijding. Tijdens de lancering van het GPM
worden deelnemende steden uitgenodigd samen te werken ten aanzien van problemen die andere instituten
niet kunnen oplossen. Steden werken aan praktische oplossingen. In het bijzonder, zo werd ook hier
vermeld, moet het GPM het werk van de VN ondersteunen.
Na afloop vond nog overleg plaats met de staf van dr. Barber die de september-lancering met de Gemeente
Den Haag organiseert. Dr. Barber zegde toe zijn burgemeestersnetwerk ten volle te mobiliseren.
Kosten
Tot de delegatie behoren Elisabeth Minnemann (programma directeur internationaal), Willem Post
(internationaal adviseur B&W) en Bart Jochems (communicatie adviseur Smart and Able).
Vervoerskosten
Bestuurlijk € 3.958,87
Ambtelijk € 1.818,87 + € 1.778,87 + € 1.818,87
Totaal € 9.375,48
Verblijfskosten
Bestuurlijk € 535,00
Ambtelijk € 505,00 + € 505,00 + € 505,00
Totaal € 2.050,00
Totale daggeldvergoeding € 1.925,61
(4 personen/4 dagen)
De totale kosten van onze reis bedroeg €13.351,09 en komen ten laste van de Bestuursdienst.
Met vriendelijke groet,
Jozias van Aartsen

