
idee'66 I Integratie van de Mensenrechtenproblematiek in het buitenlands beleid I blz. 92 

PIETER VAN DIJK 

Integratie van de mensenrechtenproblematiek 
het buitenlands beleid 

zn 

Met het oog op de aanstaande discussie over het nieuwe verkie<.ingsprogramma, volgen 
hier enkele kanttekeningen bij een aspect van Nederlands beleid dat tot nu toe wat 

onder bedeeld lijkt te zijn gebleven in de aandacht van D'66 

Inleiding 

Terecht wordt sedert enkele jaren in regerings
stukken erkend, dat de bevordering en bescher
ming van de rechten van de mens een 'wezenlijk 
bestanddeel' van het Nederlandse buitenlandse 
beleid vormt. Opeenvolgende Nederlandse rege
ringen hebben in de presentatie van het beleid 
keer op keer het belang van de mensenrechten
component onderstreept. Ook de benoeming van 
een mensenrechtencoördinator en de instelling 
van een Adviescommissie Mensenrechten en Bui
tenlands Beleid kunnen worden gezien als uitin
gen van dit regeringsstandpunt. Nederland heeft 
op dit gebied ook internationaal een zekere re
putatie verworven, niet in de laatste plaats ook 
dank zij het optreden van landgenoten als Van 
Boven, Van der Stoel en recentelijk Kooymans. 
Het is van groot belang dat deze reputatie in 
stand wordt gehouden. In de eerste plaats uiter
aard wegens het grote belang van de bevordering 
en bescherming van de rechten van de mens, 
maar ook omdat dit een van de weinige manieren 

~~- -

is waarop een betrekkelijk klein land als Neder
land een eigen accent aan het buitenlandse beleid 
kan geven en invloed kan uitoefenen. 

Het is uiteraard niet voldoende het belang van 
de mensenrechten in regeringsstukken te bel ei
den. Aan dat standpunt zal ook uiting dienen te 
worden gegeven in concrete beleidsdaden - ook 
als de behartiging van dat belang in strijd dreigt 
te komen met andere doeleinden van het beleid. 
Te denken valt aan de bescherming van de na
tionale veiligheid, de bevordering en handhaving 
van de handelspositie van Nederland en van Ne
derlandse economische belangen in het buiten
land, doeleinden van ontwikkelingssamenwer
king, de instandhouding van de vriendschappelij
ke betrekkingen met staten enz. Juist bij botsin
gen met andere beleidsdoelstellingen moet blij
ken, welke plaats de mensenrechtenproblematiek 
inneemt in het Nederlandse beleid. 

Het voorgaande maakt al duidelijk, dat de be
vordering en bescherming van de rechten van de 
mens niet alleen raakt aan het beleid van de 
Minister van Buitenlandse Zaken. Onder om-

s 
I 
s 

" 
t 

1: 
c 
Z 

1: 

g 

1: 
k 

t· 

I 
t, 

e 
d 
d 
ti 

h 
v 

d 

b 
d 
h 
n 
d 

" 
n 

d 

o 
e 



n 

ler
leid 

van 
dei
,1 te 
pok 

;:igt 
~id. 

[na

ing 
~e

)en
{er

?lij 
,in
/lij
iiek 

be
de 

, de 
,m-

idee'66 I jaargang 6 I nummer 4 I december 1985 I blz:.. 93 

standigheden worden ook diens collega's van 

Economische Zaken, Financiën, Ontwikkelings
samenwerking, Justitie en Defensie - om de meest 
voor de hand liggende te noemen - geconfron
teerd met de implicaties van het rnensenrechten
beleid. Het is derhalve van belang dat ook zij 
doordrongen zijn van de betekenis van dit 'we
zenlijke bestanddeel' van het Nederlandse bui

tenlandse beleid, ook voor hun portefeuilles. Het 
is een zaak van regeringsbeleid. Dit vergt een 
goede interdepartementale afstemming van dat 
beleid en vraagt om een daarop gericht, toerei
kend mandaat voor de mensenrechtencoördina
tor. 

Integrale benadering van de rechten van de mens 

De rechten van de mens worden doorgaans In 

twee categorieën verdeeld: enerzijds de politieke 
en burgerlijke rechten van de mens, anderzijds 
de economische, sociale en culturele rechten van 
de mens. (In sommige kringen wordt de laatste 
tijd nog een derde categorie bepleit: de collectieve 
rechten, zoals het recht op vrede, recht 'op ont
wikkeling, recht op een schoon milieu.) In het 
internationale recht wordt van de gelijkwaardig
heid van deze categorieën uitgegaan en die op
vatting wordt door de Nederlandse regering on
derschreven blijkens onder andere de nota van 
1979 'De rechten van de mens in het buitenlands 
beleid'. Daarmee is afstand genomen van de tra
ditionele westerse visie dat de 'klassieke' vrij 
heidsrechten prioriteit toekomt boven de op het 
materiële welzijn betrekking hebbende rechten, 
die meer als beleidsdoeleinden dan als rechten 
werden beschouwd. Ook dit regeringsstandpunt 
moet tot uitdrukking komen in het beleid: Ne
derland dient slechts steun te verlenen aan acties 
- ook in het kader van internationale organisaties 
- waarbij de bevordering van de ene categorie 
ook ten goede komt aan en gedragen wordt door 
effectieve realisatie van de andere categorie. 

Dit wil niet zeggen dat er binnen de totale 

groep van mensenrechten niet een zekere rang
orde zou kunnen worden aangebracht. Bepaalde 
rechten zijn zo essentieel voor het menselijk leven 

en de menselijke integriteit, dat prioriteit bij hun 
bevordering en bij het ageren tegen hun schen
ding geboden lijkt. Ook is het zo, dat een syste
matische en flagrante schending van mensen
rechten in een land verdergaande stappen van 
Nederlandse kant vereist en ook rechtvaardigt 
dan incidentele schendingen. 

Ontwikkelingssamenwerking en 
mensenrechtenproblematiek 

De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking en 
het Nederlandse mensenrechtenbeleid mogen 
geen gescheiden doeleinden nastreven. Zij zijn 
ten nauwste met elkaar verweven: ontwikkelings
samenwerking vormt een van de belangrijkste in
strumenten van mensenrechtenbeleid ten aanzien 
van ontwikkelingslanden, terwijl met de bevor
dering van de mensenrechten in ontwikkelings
landen de waarborgen worden geschapen voor 
een evenwichtige ontwikkeling. Ook hier geldt de 
gelijkwaardigheid van en onderlinge samenhang 
tussen de beide categorieën van rechten. Hoewel 
de ontwikkelingssamenwerking primair zal zijn 
gericht op verbetering van de materiële situatie 
en dus het meest direct verband houdt met de 
economische en sociale rechten, mag dit er niet 
toe leiden, dat respect voor de politieke en bur
gerlijke rechten van de mens daaraan wordt op
geofferd. De wel verdedigde stelling, dat een vol
ledig genot van deze laatste rechten het ontwik
kelingsproces in de arme landen vertraagt en zelfs 
bedreigt, is nooit hard gemaakt, als men ten
minste uitgaat van een conceptie van ontwikke
ling die niet slechts ziet op macro-economische 
groei maar op daadwerkelijke verbetering van de 
levensomstandigheden van de totale bevolking. 
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De feiten tonen juist veeleer aan dat een ontwik

kelingsproces waarbij degenen die dit proces kri
tisch begeleiden, in hun vrijheid worden beknot, 
het welzijn van de bevolking niet ten goede komt 

en op den duur geen stand houdt. 
Nederland dient zijn beleid ter zake van de 

beschikbaarstelling van ontwikkelingshulp te 
richten op een actieve bevordering van de rech
ten van de mens en deze hulp dáár te concentre
ren, waar de behoefte het grootst is en er daad
werkelijke verbetering van is te verwachten voor 
de leefsituatie van de allerarmsten. De hulp dient 
alleen dan aan regeringen ter beschikking te wor
den gesteld, als er voldoende garantie voor de 
bereidheid en mogelijkheid aan hun kant bestaat 
deze op korte en langere termijn ten goede te la
ten komen aan deze allerarmsten; anders moet 
van andere kanalen gebruik worden gemaakt. Of 
Nederland, wanneer in een hulpontvangend land 
schendingen van mensenrechten op grote schaal 
worden geconstateerd, in reactie daarop de hulp 
dient stop te zetten dan wel voort te zetten of 
wellich t zelfs - zo nodig via andere kanalen - dien t 
te verhogen, moet worden bepaald door het effect 
dat daarvan uiteindelijk te verwachten valt op 
stopzetting van de schendingen en verlichting 
van het eruit voortvloeiende leed. 

Uitvoering van een dergelijk beleid vereist een 
goede informatie over de mensenrechtensituatie 
in de desbetreffende landen bij regering en par
lement. Daartoe dienen jaarlijks landenrappor
ten te worden opgesteld en aan het parlement te 
worden voorgelegd samen met de begroting voor 
ontwikkelingssamenwerking. Bij de opstelling 
daarvan dient naast de diplomatieke berichtge
ving ook de informatie uit andere bronnen te 
worden betrokken, waaronder de niet-gouver
nementele organisaties. 

Oosl- West relaties en de rechten van de mens 

In de Oost-West relaties speelt het veiligheids
beleid een prominente rol. Daarmee dient bij het 

mensenrechtenbeleid terdege rekening te worden 
gehouden. Dit betekent echter niet, dat er geen 
ruimte zou zijn voor een beleid dat is gericht op 
verbetering van de mensenrechtensituatie in 
Oost-Europa en de Soviet-Unie. Enerzijds is met 
een dergelijke verbetering ook de veiligheid di
rect gediend, terwijl anderzijds ook de in het 
communistische blok aangehangen concepties 
van détente en vreedzame co-existentie uitgaan 
van een kritische houding jegens elkaars stelsels 
en ideologieën. 

De ook door de Oosteuropese landen onder
tekende Slotakte van Helsinki biedt een extra uit
gangspunt voor een toetsing van gebeurtenissen 
en ontwikkelingen aan de op het gebied van de 
rechten van de mens internationaal aanvaarde 
verplichtingen en voor het aan de kaak stellen 
van schendingen. Nederland moet daarbij echter 
zoveel mogelijk een open dialoog nastreven met 
aandacht voor de verschillen in opvatting die er 
nu eenmaal ten aanzien van de inhoud en strek
king van die internationale verplichtingen be
staan. Daarvan is meer resultaat te verwachten 
dan van een spervuur van beschuldigingen. Ook 
de 'stille diplomatie' kan in deze context een ef
fectief beleidsmiddel vormen. 

Bondgenootschappen en de rechten van de mens 

Nederland dient voor zijn mensenrechtenbeleid 
zoveel mogelijk steun te zoeken bij zijn bondge
noten. Maar het dient ook de mensenrechtensi
tuatie bij de eigen bondgenoten kritisch te volgen 
en waar nodig aan de kaak te stellen, zowel in de 
bilaterale betrekkingen als in het kader van de 
samenwerkingsverbanden. Dit geldt heel speciaal 
ook voor de Raad van Europa, waar het Comité 
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van Ministers een veel actievere rol zou dienen 

te spelen bij het toezicht op de naleving door alle 
lidstaten van de Europese Conventie voor de 
Rechten van de Mens en het Europees Sociaal 

Handvest. Maar ook het overleg binnen NATO, 

OECD en de Europese Gemeenschappen (met in
begrip van de Europese politieke samenwerking) 
zou veel meer moeten worden benut om verslech
tering van mensenrechtensituaties binnen de lid
staten en daarbuiten te bespreken en te keren. 

Nederland dient te bevorderen, dat de Euro
pese Gemeenschappen een actiever beleid voeren 
op het gebied van de mensenrechten, zowel in
tern als in de relatie met derde landen. De mo
gelijkheden die bijvoorbeeld de uitvoering van de 
Lomé-overeenkomst biedt dienen effectief te wor
den benut. 

Internationale toe<:ichtprocedures op het gebied van de 
mensenrechten 

Nederland heeft in het kader van de Verenigde 
Naties en de Raad van Europa een actieve rol 
gespeeld bij de vestiging van internationale pro
cedures van toezicht op de naleving door de sta
ten van hun verplichtingen op het gebied van de 
rechten van de mens. Het dient ook bij te dragen 
tot het effectief functioneren van die procedures, 
zowel door zelf het initiatief te nemen tot het in
stellen van een actie tegen een staat wegens 
schending van zijn verplichtingen, als door zelf 
volle medewerking te verlenen aan procedures 
waarin de mensenrechtensituatie in Nederland 
onder de loep wordt genomen. Daarin past slecht 
de Nederlandse terughoudendheid om klachten 
die tegen Nederland zijn ingediend en door de 
Europese Commissie voor de Rechten van de 
Mens ontvankelijk zijn verklaard, ter beslissing 
voor te leggen aan het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens . 

Nederland dient van zijn bevoegdheid di-

plomatieke protectie te verlenen een rUim ge

bruik te maken, wanneer die protectie wordt in
geroepen tegen (dreiging van) schending van 
mensenrech ten. 

Asielbeleid en de rechten van de mens 

Het asielbeleid vormt het sluitstuk van het men
senrechtenbeleid, omdat asielverlening de enige 
beschermingsmogelijkheid blijft, indien de in
spanningen om mensenrechtenschendingen in 
het desbetreffende land te voorkomen of op te 
heffen, hebben gefaald. Het toelatingsbeleid 
dient dan ook jegens degenen die asiel verzoeken 
wegens (gegronde vrees voor) schending van hun 
mensenrechten ruimhartig te zijn. Daarbij past 
een ruime interpretatie van het vluchtelingen
begrip zoals dat in het Vluchtelingenverdrag is 
omschreven en een ruim gebruik van de aan
vullende mogelijkheid van asielverlening met de 
B-status en verblijfsvergunning om humanitaire 
redenen, en bijgevolg een restrictieve interpreta
tie van de leerstukken van het binnenlands vlucht
alternatief en van het land van eerste ontvangst. 
Ook hier geldt dat de regering naast de diploma
tieke kanelen ook andere informatiebronnen 
moet aanboren, waaronder niet-gouvernemen
tele. 

De relatie tot Indonesië en de rechten van de mens 

De rechten van de mens worden door de Indo
nesische autoriteiten in ernstige mate en massaal 
geschonden. Enkele jaren geleden baarde het 
vasthouden zonder vorm van proces van honder
den politieke gevangen de grootste zorg. Nu ko
men er voortdurend berichten over andere schen
dingen van de rechten van de mens op grote 
schaal binnen, zoals het optreden van het Indo
nesische leger op Oost-Timor, het door de auto
riteiten gedulde, zo niet gestimuleerde optreden 
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van de 'doodseskaders', de deportatie en slechte 

behandeling van Moslims die acties tegen de re
gering hebben ondernomen, en dan nu recente
lijk de executie van een viertal vakbondsfunctio

narissen die zestien jaar geleden ter dood zijn ver
oordeeld. Kortom, de situatie in Indonesië wordt 
gekenmerkt door rechteloosheid voor de tegen
standers van het regiem. 

De Nederlandse regering heeft zich tot nu toe 
terughoudend getoond in haar reactie. Enerzijds 
wordt als verklaring hiervan aangevoerd, dat 
voorzichtigheid geboden is bij het bekritiseren 
van voormalige koloniën, anderzijds het gevaar 
dat Nederlandse ontwikkelingsprojecten en sa
menwerkingsprogramma's en de Nederlandse 
handelsbelangen zouden kunnen lopen als Ne
derland zich te druk zou maken over de mensen
rechtensituatie in Indonesië. Opvallend is echter 
dat een deel van deze argumenten ook met be
trekking tot Suriname zouden kunnen worden 
aangevoerd, doch daar kennelijk een minder be
langrijke rol hebben gespeeld. Het verschil in in
ternationale machtspositie tussen Indonesië en 
Suriname zal hiervan wel de verklaring vormen. 
Blijft het feit dat Nederland in de ogen van velen 
- en zeker van de slachtoffers van het regiem - via 
zijn prominente rol als voorzitter van de Inter
governmental group for Indonesia (IGGI) en via 
de talrijke samenwerkingsprogramma's steun 
verleent aan dit beleid, of althans er maar bitter 
weinig tegen doet. 

De bovengenoemde executies van vakbonds
functionarissen hebben ook in Nederland veel 
verontwaardiging gewekt. Te weinig is daarbij de 
algehele mensenrechtensituatie in Indonesië in de 
beschouwingen betrokken, waarvan deze execu
ties - die, hoe onmenselijk ook, ook wel in over
eenstemming met het geldende Indonesische 
recht waren - slechts een exponent vormen. Het 
is die algehele situatie die dringend om een her-

De relatie tot Suriname en de rechten van de mens 

De betrekkingen tussen Nederland en Suriname 
verkeren nu al een aantal jaren in een volledige 

impasse. Nadat de Nederlandse regering in re
actie op de standrechtelijke executies in Para
maribo van december 1982 de ontwikkelingshulp 
aan Suriname had opgeschort, is er van Neder
landse zijde weinig ondernomen. Het wachten is 
op stappen in de richting van herstel van de de
mocratie, maar er zijn geen aanwijzingen dat dit 
soort stappen door Nederland actief wordt be
vorderd. 

De Adviescommissie Mensenrechten en Bui
tenlands Beleid heeft in een advies van 1984 een 
aantal suggesties gedaan aan de Minister van 
Buitenlandse Zaken, waaraan echter van diens 
kant tot nog toe weinig aandacht is besteed. Uit
voering van de suggesties zou een actiever beleid 
vereisen dan thans wordt gevoerd. Zij houden 
onder meer in het aangaan van een kritische dia
loog met de Surinaamse machthebbers teneinde 
gezamenlijk te komen tot de opstelling van een 
aantal ijkpunten waaraan de ontwikkeling naar 
democratie en naar herstel van de mensenrech
tenbescherming kan worden getoetst, en de ver
lening van humanitaire hulp langs andere ka
nalen zolang niet aan de voorwaarden voor her
stel van de officiële ontwikkelingssamenwerking 
is voldaan. Nu is het voeren van een dialoog als 
voorgesteld geen eenvoudige zaak, gelet ook op 
de houding van het regiem-Bouterse. Aan de an
dere kant heeft ook dat regiem belang bij nor
malisering van de betrekkingen, zeker tegen de 
achtergrond van de verslechtering van de eco
nomische situatie. In elk geval lijken noch de 
mensenrechtensituatie in Suriname, noch de eco
nomische ontwikkelingen daar gebaat te zijn bij 
een louter afwachtende houding, en zou derhalve 
van Nederlandse kant gepoogd moeten worden 

overweging van onze relatie met Indonesië de genoemde 'kritische dialoog' aan te gaan. 
vraagt. 

M 
N 
Zij 

1 

n1 
te 
aa 

m 
ve 
hi 
lel 
ke 
Zl 
ge 
IS 

pt 
m 
v( 

v 
st. 



e 

:-

p 

idee'66 I jaargang 6 I nummer 4 I december 1985 I blz. 97 

Mochten dergelijke pogingen mislukken, dan kan 

Nederland daaruit de consequenties trekken voor 
zijn verdere beleid. 

De relatie tot Zuid-Afrika en de rechten van de mens 

Ten aanzien van Zuid-Afrika is het Nederlandse 

effectief kunnen zijn . Die morele steun dient dan 

wel vergezeld te gaan van materiële steun aan 
genoemde slachtoffers en aan andere behoeftigen 
die van de economische maatregel nadeel onder

vinden. 

Conclusie 
, beleid - evenals trouwens dat van de meeste wes-
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telijke landen - dringend aan een totale herzie
ning toe. Onder de druk van de recente gebeur
tenissen in Zuid-Afrika is dat beleid ook al iets 
aan het verschuiven. 

De politiek van apartheid is in strijd met fun
damentele mensenrechten en zal dan ook door 
Nederland op de meest effectieve wijze moeten 
worden bestreden, mede via ondersteuning van 
de binnenlandse oppositie ertegen. Als dat samen 
met andere 'gelijkgezinde' landen kan, dan zo
veel te beter, maar Nederland moet niet aarzelen 
hierbij voorop te lopen. Met het oog daarop zul
len ook alle argumenten vóór en tegen het afbre
ken van alle economische betrekkingen met 
Zuid-Afrika zorgvuldig moeten worden afgewo
gen. Voor de beoordeling van het effect daarvan 
is niet alleen van belang de - ongetwijfeld be
perkte - weerslag op de Zuidafrikaanse economie, 
maar ook de morele steun die ervan zou uitgaan 
voor de slachtoffers van het apartheidsregiem. 
Vanuit dat gezichtspunt zou ook een eenzijdige 
stap door de Nederlandse regering wel degelijk 

Vertaling van het standpunt van de Nederlandse 
regering, dat de bevordering en bescherming van 
de rechten van de mens een 'wezenlijk bestand
deel' vormt van het buitenlands beleid, in de da
gelijkse buitenlandse politiek van Nederland, 
blijkt, hoe vanzelfsprekend op zichzelf ook, toch 
een moeizaam proces te zijn, vooral ook ten ge
volge van de druk die vanuit de andere beleids
doeleinden wordt uitgeoefend. Op onderdelen 
van buitenlands beleid blijkt er onder de huidige 
regering eerder van een devaluatie van dit 'we
zenlijke bestanddeel' sprake te zijn. Wanneer 
n'66 in zijn politieke programma de mondigheid 
van de mens, diens ontplooiingsmogelijkheden en 
diens menselijke waardigheid in algemene zin, 
gesteund door maar ook beschermd tegen de 
overheid, zo'n centrale plaats toekent, dan ligt 
het voor de hand, dat dit ook ten aanzien van het 
buitenlands beleid wordt aangegeven en nage
streefd, explicieter dan tot nu toe is gebeurd . 

september 1985 


