
pagina 16 • Idee. december 2004 • Column 

MENSENRECHTEN 

Ze ZÜn boven de grond gekomen aan het eind van de achttien
de eeuw. Het allereerst in Frankrijk waar zes weken na het 
begin van de Franse Revolutie (zoals bekend 14 juli 1789 de 
bestorming van de Bastille) de grondwetgevende vergadering 
de Dec/aration des Droits de I'Homme et du Citoyen formuleer
de. Onder de toehoorders bij die gedenkwaardige vergadering 
bevond zich de ambassadeur van de nog piepjonge Verenigde 
Staten van Amerika: de latere president Thomas Jefferson. Op 
zijn advies voorzag het Amerikaanse congres de grondwet van 
de Unie van een tiental amendementen die bekend werden als 
de Bill of Rights en die duidelijk geïnspireerd zijn door het 
Franse voorbeeld. (Terzijde: de.verhoudingen tussen de Unie en 
Frankrijk waren nog heel warm: Frankrijk was het eerste land 
dat de Unie erkende, gaf later het Vrijheidsbeeld cadeau en 

verkocht in 1809 (tijdens het presidentschap van Jefferson) het Franse koloniaal bezit dat zich uitstrekte 
van Nouvelle Orleans tot Canada en dat ongeveer een derde omvatte van de latere VS). 
Zowel in Frankrijk als in Amerika ging het om voor de hand liggende onderwerpen, al is het typerend dat 
de Franse dec/aratie vooral wijst op rechten die de burgers toekomen en de Amerikaanse vooral spreekt 
over handelingen en acties die van staatswege niet mogen plaats hebben. 

Na de Franse tijd werd het stil rondom de grondrechten. De hoopvolle verklaring van 1789 was zoekge
raakt in de Terreur .van de Revolutie en het Bonapartistische imperium. Pas in 1848 komt er weer wat 
aandacht. Ook bij ons (vrijheid van drukpers), maar voor het overige is de negentiende eeuw vooral de 
eeuw van het nationalisme en het imperialisme, dat nog helemaal niet de negatieve connotatie had die er 
later aan werd gegeven. Pas in de twintigste eeuw worden de grondrechten, mensenrechten, fundamen
tal rights een onderwerp van groot belang. In de Eerste Wereldoorlog deden de Amerikanen in Europa 
mee "to make the world safe for democracy" (en dat is zeker een grondrechtelijke impuls) en na de ver
schrikkingen in Nazi-Duitsland wist iedereen wat er met 'human rights' werd beoogd. De doelstelling van 
Amnesty International hoeft de weldenkende burger niet te worden uitgelegd. De staat of de staatsman 
die in strijd met de mensenrechten handelt kan zich verzekerd weten van de afkeuring door het welden
kende deel van de wereld. Instituties die zich bezighouden met de berechting van misdaden tegen de 
menselijkheid zijn allang geen nieuwigheid meer. 

Mensenrechten als richtsnoer voor buitenlands beleid - wie is er niet mee bekend?· Vooral Nederland is 
daar sterk in - en dat is frappant voor een land dat in zijn grondwet wel een catalogus met mensenrech
ten heeft opgenomen, maar dat zijn burgers feitelijk niet het recht heeft gegeven daar een onbelemmerd 
beroep op te doen. Anders dan veel buurlanden kennen wij immers geen constitutionele rechtspraak. 
Een buitenlands beleid op basis van de mensenrechten is boordevol goede bedoelingen, maar is slechts 
dan effectief als er een stok achter de deur zit. We kunnen Turkije alleen maar dwingen zich conform de 
mensenrechten te gedragen Qls we bereid zijn de toelating tot de Unie daarvan afhankelijk te maken. 
Verder kunnen we natuurlijk wapenverkoop aan regimes die qua mensrechten niet deugen blokkeren, 
maar iedereen die niet weet hoe zijn spaar- en pensioengelden (en hypotheekrentes) worden belegd, loopt 
een stevige kans aan een dergelijke handel toch mee te doen. 
Het ziet er overigens nièt naar uit dat het grote publiek zich intens betrokken voelt bij dit onderwerp. Dat 
is een frappante tegenstelling met de betrokkenheid die in ons overvolle landje met zijn multiculturele 
ambitie blijkt te bestaan, waar het gaat om grondrechten als vrijheid van meningsuiting en vrijheid van 
godsdienst. Wat in de goede oude tijd zo vanzelfsprekend leek, raakt omstreden na er '(eel anderen 
bijkomen. 

Mensenrechten in het buitenlands beleid: er zijn concrete opvattingen over. Maar mensenrechten in onze 
nationale huiskamer? We zijn er nog maar nauwelijks over gaan nadenken -laat staan dat er enige con
sensus is. Anders dan voorheen gaat het immers niet om de vertrouwde verhouding tussen burger en 
overheid, maar om de ,verhouding tussen onderling sterk van elkaar verschillende burgers. En dat valt 
niet mee ... 
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