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Mensenrechten zijn 
geen luxeartikelen! 
In het nog immer actuele advies getiteld "Een mensenrechtenbenadering 
van ontwikkelingssamenwerking" (april 2003) stelt de Adviesraad 
Internationale Vraagstukken (AIV), dat het uitgangspunt van effectieve 
ontwikkelingssamenwerking waarin een mensenrechtenbenadering cen
traal ~taat, armoedebestrijding moet zijn. "Armoede kan worden gekarak
teriseerd als een optelsom van niet-gerealiseerde mensenrechten". 

DOOR EDWIN VOLBEDA 

Tot midden jaren tachtig werd het mensenrechtendebat sterk gekleurd door de 'Oost-West' 
verhoudingen, schrijft de AIV. Ontideologisering, de Oost-Europese democratiseringsprocessen en 
mondialisering wierpen in de loop van de jaren negentig echter een geheel nieuw licht op het 
denken over mensenrechten. Sommigen hingen bijvoorbeeld het gedachtegoed van de geschiedfi
losoof Francis Fukuyama aan, dat er vanuit gaat dat een markteconomie automatisch leidt tot 
democratie en dus respect voor mensenrechten. Een liberale partij als D66, die voortdurend 
hamert op de gunstige gevolgen van liberalisering van de wereldhandel voor ontwikkelingslan
den, lijkt mijns inziens een pleitbezorger van deze gedachte. 

Belangrijker echter is het feit, dat door bovengenoemde ontwikkelingen de categorieën van men
senrechten (burger- en politieke rechten en sociale, economische en culturele rechten), lange tijd 
hiërarchisch geordend, langzamerhand werden beschouwd als gelijkwaardig aan elkaar. Deze ont
wikkelingen brachten bovendien met zich mee dat de traditionele staatsvormen en de oude 
machtsverhoudingen tussen overheden en burgers wereldWijd niet langer vanzelfsprekend waren. 
Een belangrijk gevolg hiervan was dat de mens in de eerste plaats werd gezien als een wereldbur
ger en pas in tweede instantie als een staatsburger. Zo beschouwd kwam in het mensenrechten
discours de individuele mens, en dan vooral de. allerarmste, steeds meer centraal te staan. Een 
nieuwe benadering van de mensenrechtenproblematiek 9P alle beleidsterreinen, met name ont
wikkelingssamenwerking, werd daardoor noodzakelijk. 

Wenen 
De AIV staat in haar rapport uitgebreid stil bij de problemen die onvermijdelijk samenhangen 

met ontwikkelingssamenwerking. Want hoe goed en consistent het beleid ook is geformuleerd, de 
weerbarstige werkelijkheid zal altijd een belangrijke factor van betekenis blijven. Niettemin zijn 
er in de jaren negentig, in ieder geval conceptueel, belangrijke vorderingen geboekt op talloze 
mensenrechtenconferenties die een mensenrechtenbenadering van ontwikkelingssamenwerking 
dichterbij moeten brengen. Nederland speelde daarbij een belangrijke rol. De AIV noemt de twee
de Wereldconferentie Mensenrechten (Wenen 1993) een belangrijk referentiepunt. Met de stelling 
dat 'extreme armoede en sociale uitsluiting een schending van de menselijke waardigheid vormen' 
werd er in Wenen een duidelijke relatie gelegd tussen het armoedevraagstuk en de rechten van de 
mens. Verder werd de universaliteit van de mensenrechten opnieuw bevestigd en werden de 
ondeelbaarheid, de gelijkwaardigheid en de onderlinge afhankelijkheid van alle m.ensenrechten 
als fundamenteel beginsel vastgelegd in het internationale recht. Bovendien werden nationale sta
ten wereldwijd verplicht gesteld deze mensenrechten op gelijke wijze en met dezelfde nadruk te 
bevorderen eh te beschermen. Er werd echter wel rekening geho1,lden met historische, religieuze 
en culturele verschillen. Bij het implementeren van sommige rechten heeft een overheid namelijk 
een zekere beleidsruimte. Als voorbeeld noemt de AIV het adagium van het recht op huisvesting, 
dat vanzelfsprekend niet ter discussie staat. De wijze waarop dit recht in praktijk wordt gebracht 
is echter wel een punt van discussie. Elke staat mag zijn eigen invulling hieraan geven. Bij de . 
implementatie van andere rechten wordt geen beleidsruimte gegeven. Deze zogenaamde kern
rechten of niet-opschortbare rechten (bijvoorbeeld het recht op leven) dienen te allen tijde te wor-
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den beschermd. Het niet volledig realiseren of 
het inperken van rechten, bijvoorbeeld door 
zwaarwegende maatschappelijke belangen, 
mag alleeri wanneer dat in overeenstemming 
is met het internationale recht. Het oneigen
lijk gebruik van een beroep doen op de cultu
rele of religieuze diversiteit (bijvoorbeeld ter 
rechtvaardiging van het schenden van vrou
wenrechten) is onaanvaardbaar. AIV: 
'Mensenrechten zijn geen luxeartikelen, die 
landen zich pas kunnen veroorloven wanneer 
zij een zeker niveau van ontwikkeling hebben 
bereikt'. 
Voorts werd het voor de AIV belangrijke punt 
van het recht op ontwikkeling aan de orde 
gesteld. Dit heeft echter niet geresulteerd in 
juridisch bindende regels. De AIV betreurt dit, 
omdat dit principe' een integrerende werking 
zou kunnen hebben: 'de afzonderlijke men
senrechten op leven, voedsel, primaire 
gezondheidszorg, onderwijs en deelname aan 
het politieke en culturele leven komen samen 
in het recht op ontwikkeling [ .. . ] Bovendien 
levert een erkenning van het recht op ontwik
keling een bijdrage aan de universele aan
vaarding van alle mensenrechten. Aldus kan 
[dit recht] een positieve rol vervullen ter 
bevordering van respect voor het geheel van. 
de rechten van de mens'. 
De wereldgemeenschap kreeg tenslotte ook 
nog een belangrijke taak toebedeeld. Zij 'dient 
het versterken en bevorderen van democratie, 
ontwikkeling en respect voor mensenrechten 
en fundamentele vrijheden in de gehele 
wereld te steunen', aldus de verklaring. 

Dergelijke conferenties en de verdragen die 
daaruit volgen bieden een juridisch kader 
waarbinnen vruchtbare bilaterale ontwikke
lingsrelaties tussen donorlanden en ontvan
gende landen mogelijk zouden moeten zijn. 
Beiden kunnen namelijk een beroep doen op 
het internationale recht wanneer er niet aan 
de wederzijdse verplichtingen wordt voldaan. 
In het belang van het bevorderen en bescher
men van de mensenrechten dient de interna
tionalè gemeenschap daarbij eensgezind op te 
treden. Samenwerking is het sleutelwoord. Op 
deze wijze, zo leert de ervaring, wordt de 
druk op het nalatige land optimaal opgevoerd 
en worden de beste resultaten bereikt. 

De allerarmsten 
Een mensenrechtenbenadering van ont

wikkelingssamenwerking betekent in de eer
ste plaats dat de geboden ontwikkelingshulp 
daadwerkelijk terecht moet komen bij de indi
viduele burgers zelf. Hun rechten moeten 

immers worden bevorderd en beschermd. In 
de woorden van de AIV gaat het er uiteinde
lijk om dat de allerarmsten een stem krijgen; 
zij moeten weerbaarder worden gemaakt om 
eigen keuzes .te kunnen maken. Kortom, de 
mensen dienen voorop te staan, niet landen, 
overheden of economische doelen, aldus de 
AIV. Goed bestuur en respect voor all~ rechten 
van de mens in het ontwikkelingsland zijn 
daarom essentiële voorwaarden voor het ver-

. lenen van hulp. Daarnaast is het van groot 
belang dat de in het internationale recht 
erkende rechten van de mens worden geïm
plementeerd in de nationale wet- en regelge
ving. De rechthebbende zelf zal de mogelijk
heid moeten krijgen om zijn rechten (zoals 
het recht op basisvoorzieningen) te kunnen 
claimen. Ter bescherming van zijn belangen 
en het beslechten van geschillen is daarom 
een goed functionerende rechtsorde geen 
overbodige luxe. Donorlanden kunnen, bij
voorbeeld via hun hulpbeleid, ervoor zorgen 
dat het justitiële apparaat wordt versterkt 
(rechters, advocaten opleiden e.d.). Hier is 
'eventueel ook een taak weggelegd voor niet
gouvernementele organisaties. Tenslotte is 
het van groot belang dat alle staten partij 
worden bij het opstellen van internationale 
verdragen. Volgens de AIV laten vele landen 
dit nog na, waardoor het voor hun burgers 
buitengewoon lastig wordt om op te komen 
voor hun internationaal erkende rechten. 
Bovendien, aldus de AIV, onttrekken deze sta
ten zich hiermee aan de directe controle en 
toezichtsmechanismen van de internationale 
gemeenschap. 

Het bovenstaande is slechts een kleine gre.ep 
uit de vele suggesties die de AIV doet ter ver
betering van het ontwikkelingssamenwerking
beleid , waarin een mensenrechtenbenadering 
centraal staat. In de inleiding van het advies, 
dat overigens op verzoek van de Nederlandse 
regering is geschreven, doet de AIV een 
.oproep aan de wereldgemeenschap en stelt 
zij dat "het !:!estaan van wijdverbreide extre
me armoede het onmogelijk maakt voor 
betrokkenen hun mensenrechten effectief te 
realiseren. Dit uit zich in gebrek aan mede
zeggenschap, onvoldoende of ontbrekende 
primaire gezondheidszorg en onderWijS en 
toegang tot huisvesting, (schoon) water en 
voedsel. De internationale gemeenschap dient 
dan ook hoge prioriteit te blijven geven aan 
de verlichting en uiteindelijke uitbanning van 
de armoede." 

De auteur.is redacteur van Idee 


