Persuitnodiging
Groningen, 9 november 2011

Campagne “Stadjers voor compassie” van start
Op 11 november a.s. vindt de startbijeenkomst plaats van de campagne „‟stadjers voor
compassie‟‟. Voor deze campagne is een handvest voor diversiteit ontwikkeld, dat dan
ondertekend wordt door de gemeente Groningen en een aantal compassieambassadeurs. Deze
ambassadeurs, bestuurders van organisaties in de stad Groningen, zullen de uitgangspunten
van het handvest in hun organisatie gestalte geven. Ook wordt een website gelanceerd, waarop
alle stadjers hun bijdragen over compassie kunnen plaatsen: www.stadjersvoorcompassie.nl.
Het Platform Religie en Levensbeschouwing zal de campagne de komende drie jaar begeleiden
en vormgeven.
Compassie
De campagne “stadjers voor compassie” heeft tot doel bij te dragen aan de erkenning van en de
waardering voor de verschillen tussen mensen, in culturen en levensbeschouwelijke opvattingen in de
stad Groningen. Sleutelbegrip bij de campagne is het begrip “compassie”. In het handvest voor
diversiteit is het als volgt verwoord: “je verplaatsen in een ander, door vriendelijk, grootmoedig en
vergevingsgezind te zijn”. Ook eigenschappen zoals gastvrij, hulpvaardig en attent, nieuwsgierig,
empatisch en respectvol zijn hierbij van belang. Kortom: anderen behandelen zoals je zelf graag
behandeld zou willen worden. Dit vraagt moed, zelfreflectie en zelfcompassie. Compassie kan
grenzen tussen mensen slechten en vormt de basis van samenleven, ook in onze stad.
De ambassadeurs zijn gezocht binnen de domeinen van onderwijs en jeugd, zorg en welzijn, kunst,
profit en non-profit en vertegenwoordigen een brede afspiegeling van de Groninger samenleving.
Deze compassieambassadeurs zijn:
- Anja Aaldering: directeur/bestuurder MJD
- Engel Antonides: voorzitter College van Bestuur Alfa-college
- Jan Brouwer: directeur/bestuurder Kunstencentrum Groep
- Cathy E. Boltje: directeur/bestuurder Stichting Kinderopvang Stad Groningen
- Corstiaan Bruinsma: lid Raad van Bestuur Lentis
- Garlon Hasham: eigenaar Latinisima
- Peter Idema: hoofd weekbladen NCD Mediagroep
- mgr. dr. G.J.N. de Korte: bisschop bisdom Groningen-Leeuwarden
- Hans Nijland: algemeen directeur FC Groningen B.V.
- Yaneth Palacio van Jaarsveld: eigenaar Schoonmaakbureau Palacio
- Nirosh Shanranshi: secretaris Platform Zelforganisaties Groningen
- Jannie Visscher: wethouder gemeente Groningen

Handvest voor diversiteit
Tijdens de Werkconferentie Integratie „iedereen telt‟ van het college van de gemeenten Groningen in
2010 werd het idee geboren om een Handvest voor Diversiteit op te stellen als inspiratiebron voor het
gemeentelijk beleid inzake diversiteit en sociale duurzaamheid. Inspiratiebron voor dit handvest is het
Handvest voor compassie van de Britse theologe Karen Armstrong.

