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In 161 Ianden worden de mensenrechten stelselmatig geschonden
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op ad hoc basis wordt gevoerd. Het uitdragen van opvattingen
over mensenrechtenbeleid vraagt om effectiviteit en een keuze van
het juiste bestuurlijke niveau, om een toepassing van het subsidiariteitsbeginsel.

~

D

e christen-democratic ziet

groepsverband re'>pect voor wat betrcft

het a], haar taak de rechten

haar rechten en politieke vrijheden te-

van de mens te bescher-

genover willekeurig toegepaste Staats-

men en te bevorderen. Dat

macht.

is vanzelfsprekend, omdat zij ervan uit-

Uit deze visie vloeit eveneens voort dat

gaat dat de mem naar Cods beeld ge-

mensenrcchten universeel zijn en niet

schapen is. Aile mensen zijn voor Cod

een ideaal voor Westerse staten aileen.

gelijk en hun rechten als

De bevordering van pu-

mens zijn aangeboren en

blieke

onvervreemdbaar.

De

voor christen-democraten

men'>elijke waardigheid is

een opdracht die grenzen

voor chri'>ten-democraten

overschrijdt.

een

absoluut

gerechtigheid

is

Solidariteit

gegeven.

betekent met"r dan aileen

is dat zij

opkomen voor de naaste

niet over de rechten van

in de directe omgeving.

Kenmerkend

het individu spreken maar

ln'>panningen ten behoeve

over de rechten van de

van

mens

kunnen om die reden niet
gezien worden als 'onge-

a is

persoon.

Daarmee leggen zij er de
nadruk op dat de mens
tot

vo II e

ontp Iooiing

de

mensenrcchten

oorloolde inmenging in

Drs. CUM Ross- van Dorp l1innen

d
1an se aange 1egen-

moet kunnen komen in relatie tot anderen. De menselijke persoon verdient

democratische visie op te merken dat

heden' Tenslotte valt over de christen-

niet aileen afzonderlijk maar ook in

hct bevorderen van menscnrechten niet

C[)V 12•~1

In I 6 I landen worden de mensenrechten stelselmatig geschonden
en in I 5 landen is er momenteel sprake van een ernstig conflict of
f-

I

oorlog. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak, maar juist hierin

all een ee n zaak van regerin gen is, maar

lijken om e lkaar op tekortkomingen te

ook va n pe rsoo n tot persoon . De in zet

wijzen. De Grondwet en de ve rdragen

rn

voor rec h t en ge rec h t ig he id hoort tot

waar Nederland in het verband va n de

z

iede rs verantwoordel ijkhe id. Va nuit d ie

Europese Gemeenschap (EG) en de

overtuiging kent

van

Verenigde Naties (VN ) part ij is, getu i-

U itgangspunten van het CDA een cen-

gen daarvan. Maar is het we l zo van-

tra le plaats toe aan de mensenrechten

zelfsprekend

in het buiten lands beleid en wijdt h et

normen en waarden uitdraagt aan de

een reeks art ikelen aan de internationa-

rest van de were ld? Moeten we n iet op-

rn

le rec h tsorde en democratie. Zo is ook

passen voor het be lere nde vingertje van

n

het mensenrec h tenbe leid opgenomen

de dominee en maar li ever kiezen voor

I

in de artike len va n h oofdstuk V van het

een wat nadrukke lijker optreden van de

h et Program

dat

ons

land

'onze'

u

schiet de internationale gemeenschap schromelijk tekort. Het lijkt

o ntwerp - verkiez in gsprogram 'Wat echt

koop man? Immers, de redenering dat

I.LJ

er veel meer op dat het beleid over het algemeen incoherent is en

te lt' ..

h ande lscontacten automatisc h ook de-

Wat telt echt?

doet regelmatig opge ld. Vanuit die ge-

H et ideaal van h et CDA is hiermee

dachte zou tevee l druk op een regering,

neergezet.

die het niet zo nauw neemt met de

z
I.LJ
Vl

z

op ad hoc basis wordt gevoerd. Het uitdragen van opvattingen
over mensenrechtenbeleid vraagt om effectiviteit en een keuze van
het juiste bestuurlijke niveau, om een toepassing van het subsidiariteitsbeginsel.

I.LJ

D

mocratiseringsprocessen

Onvermijdelijk komt de

bevorderen

vraag aan de orde tot wat voor feitelijke

handhaving van de mensenrech ten , on-

actie van de regering het vervolgens

ze reputat ie kunnen schaden. En wel-

oproept. Staan w ij niet machte loos als

licht

zou

dat

land

zo

zelfs

de

klei n la ndje tegenover het grote o n -

betrekkingen wi ll e n verbreken en wie

g roepsverband respect voo r wat betreft

rec h t in de were ld? En we lke plaats ve r-

het als haa r taak de rec h ten

h aa r rec h ten en po li tieke vrij hede n te-

dient

schiet daar nu wa t mee op?
Zo kan het ze lfs begrij pe lijk worden

va n de mens te bescher-

genover willekeur ig toegepaste staats-

e igen lijk te m idden van de andere grote

gemaakt dat op de Mensenrechten-

e c hri ste n -d emocratie z iet

het

me nsenrechten be leid

macht.

opdrachten van buiten landse po litiek?

conferentie van de VN in juni 1993 te

is vanzelfsprekend, omdat zij ervan uit-

Uit deze visie vloeit eveneens voort dat

Immers , van de noodzaak van ontwik-

Genève de universa li teit van mensen-

gaat dat de mens naar Gods bee ld ge-

mensenrechten universeel z ijn en niet

ke li ngshu lp hoeft niema nd meer over-

rec h ten ter discussie werd gesteld. De

schapen is. Alle mensen zijn voor God

een ideaal voor Westerse staten al leen.

tu igd

men en te bevorderen. Dat

te

worden ;

steun

aan

de

redenering lijkt aantrekkelijk: iedere

gelijk en hun rechten als

De bevordering va n pu-

econom ieën van de landen in Midden

cultuur heeft toch haar eigenaardighe-

mens z ijn aangeboren en

blieke

is

en Oost Europa door midde l va n inves-

den waar we rekening mee moeten

onvervreemdbaa r.

De

voo r christen-dem ocraten

teringen en het ope nste ll e n van de

houden ? Wat zou h et he lpen wanneer

me nse lij ke waard igheid is

een opdrac h t die gre nze n

markt va n de EG is 'ni euw' m aar even-

Nederland z ic h u it all e mac h t zou ke-

voor c h riste n -democraten

oversc hrijdt.

ee ns voorste lbaar. O nde rtussen hebben

ren tegen h e t onderdrukke nde be le id
van de Volksrepub li ek China? Is het

gerec h tigheid

Solida ri te it

gegeven.

betekent méér da n all een

we ook al moeten erke n nen dat de in-

Kenmerke nd is dat z ij

opkomen voor de naaste

ternationa le rechtsorde soms met mili-

niet beter om met dat land , hope lijk

een

abso luut

niet over de rechten van

in de directe omgev ing.

taire interventie afgedwonge n moet

een hande lspartner van formaat in de

het indiv idu spreken maar

Inspanningen ten behoeve

worden. De Golfoo rlog staat ons nog

toekomst , flinke economische betrek-

over de rechten van de

van

mensenrec h ten

helder voor de geest. En momenteel

kingen op te bouwen en all een als het

mens

kunnen om die reden n iet

nemen onze F- 16 straa ljagers dee l aan

zo uitkomt de mensenrec h tens ituatie

als

persoon.

de

Daarmee leggen z ij e r de

gez ien worden als 'onge-

act ies boven h et grondgebied van ex-

aldaar nog eens te belichten? Wat telt

nadruk op dat de me ns

oorloofde inme nging in

Joegos lav ië.
Me nsenrechtenbeleid vraagt om toe-

echt?
D it soort overpe in z in ge n is aan lokke-

tot

Vo ll e

o ntp looiing

Drs. C.IJM Ross - va11 Dorp

b in nen landse aange lege n-

moet ku n ne n kome n in re lat ie tot ande-

hede n'. Tens lotte va lt over de c hri ste n-

passi ng

heen.

lijk Te lkens moete n w ij ons afvragen

ren. De mense lijke persoon verd ient

de mocrat isc he v isie op te merken dat

Bi n nen de Nederlandse sa me nl eving

h oe respect voor de rec h ten van de

niet allee n afzonderlijk maar ook in

het bevordere n van mensenrechten niet

mag het aanvaardbaar en noodzake lijk

mens, temidde n van de andere doelste l-

CDV 12/93

CDV 12/93

over

staatsgrenze n

Vl

rn

z

-l
rn

z

z
f-

I

u

lingen van buitenlands beleid, zo eHec-

<,taan.

tief mogelijk kan worden bevorderd.

getntegreerd in de buitenlandsc con lac-

Daardoor

ten. Dar wil zeggen dat ook de ministe-

kan

mensenrechtenbeleid

Ons

mensenrechtenbeleid

is

voor de door'> nee burger overkomen als

ries

ad

incon.,istent.

Ontwikkelingssamenwerking en zo her

Waarom was er wei militaire actie in

uitkomt ook andere in overleg met hct

hoc

gevoerd

en

van

Economische

Zaken,

Koeweit, en nict in ex-_loegoslaviec

mini'>tene van Buitenlandse Zaken de

Waarom mochten er geen duikbotcn

zaak van de men.,enrechten beharti-

z

naar Taiwan, maar vindt het ontwerp-

gen. I Dezc integra tie komt mede voort

:..u

verkiczing<,program dat het verbeteren

uit de doelstelling van ons men<,enrech-

van

z
:..u

de

betrekkingen

met

de

renbeleid

om

omstandigheden,

die

Volbrepubliek China behoort tot dar-

<,chendingcn van mcnscnrechten in de

gene \vat echt telt'' Er lijken gccn dui-

hand werken, weg te ncmen. Die oor-

delijke richtlijnen te besraan wanneer

zaken kunnen er vele ziJn. 8ijvoorbceld

diplomatiek overleg overgaat in econo-

die van sociale en economischc ondcr-

mi'>che druk ot sanctic'> ol zelfs gewa-

ontwikkeling of ccn gebrek aan demo-

pend ingrijpen, wanneer het een nu

cratische verhoudingen. Het ministcrie

eflectiever geacht wordt dan het ander

van Buitcnlandsc Zaken heeft een flin-

Door politici wordt gezegd en in be-

ke hoeveelheid beleidsnota'., het Iicht

leidsnota's staat ge<,chreven dar de pro-

doen zien en ook een acticf belcid ge-

hlcmen dermatc complex zijn, dat er

voerd. Daaruit blijkt dat mensenrech-

geen eenduidig belcid te voeren valt

tenkwestics met name via de 'stillc

Dat cr dan voor menigeen gcen touw

diplomatic' keer op kecr aan de ordc

meer aan vast te knopen is mag nie-

worden gebracht waar daar aanleiding

mand verwonderen. En dat op die ma-

toe besraat En hardere uitspraken wor-

nier politici maar mocilijk beoordeeld

den gedaan wannecr men dit nodig en

en ter verantwoording geroepen kun-

verantwoord acht In intcrnationale fo-

nen worden zal geen verhazing wek-

ra roert Nederland zich flink en heeft

ken.

grotc inbreng. Oak steunt onze rege-

Nederlands beleid

tele organisaties (NCO's) en andere

Of zou de spanning tus'>en de opdracht

vormcn van particulier initiaticf.

ring activitetten van non-gouvernemen-

die wij ems zelf stellen in on<, Program

Dat

van Uitgangspunren en een realistisch

doorsnee burger dikwijls onduidclijk

en

praktisch uitvoerbaar beleid

memenrechtcnbeleid

voor

de

z6

blijft komt dan ook voor een groor dec!

groot zijn dat wij wat bescheidener in

voort uit het begrijpelijke verschijnsel

onze idealcn zouden moeten wordenc

dat diplomatiek overleg en met name

Waarom streven naar iets waarvan je

de \rille diplomatic' en het zoeken van

weet dat het praktisch onuitvoerbaar is7

bondgenotcn op internationaal niveau,

Kan her mensenrechtenbeleid wei echt

de voorkeur genieten bovcn cconomi-

centraal staan in ons buitcnlands be-

schc druk en eventuele sanctics. Uit

Icicle

een oogpunt van effcctiviteit zijn eco-

Nederland kent al jaren een consequen-

nomische sancties van de kant van

te integratie van het memenrcchtenbe-

Nederland aileen zelden of nooit van

lcid in het buitenlands belcid. (Dat is

enige positieve betekenis voor de hand-

overigen'> iets ander<, dan 'centraal'

having van de menscnrcchten. Ons

uw

l}.<Jl

\zmd

1'-.

I )c inhreng vJnuil de chriqen-dcmo-

gC\\'tH>nweg niet hq machte ge-

cratl'-.Chc ovcrtu1g111g

worth daardoor

koml ook voort utl het KJrJktcr vJn de

gcrcducccrd tot n1ootc

maar onhaalharc

dtplomJltc In het dttTcle Ult1lJLl lu'-

en heiJJ, wetnig he,prokcn ideJicn

noeg druk uil le ocknct1

WJzigheid

z

..,cn de Ncdcr\and'-.c regcnng en die van

het Lmd WJJr we men,ent-c'lhten" hen-

Europees mensenrechtenbeleid

dtngen JJn de KJJK willcn 'telkn 1' de

Voor het ellcutel toepJ"cn von hct

d1p\on1at1c nu ccnmaal hct aangcwczcn

memenrechtenhclctd i' de Furope'c

vontutg

I n lwewel dJJrhit1tll'n ook

( .ctnec·n"hap onmt,hJJt

v·oor kritt,che opmcrktngen

tot de conc\u,te dot er op FC .-nivcJu,

p!JJl'

I'

\\.omen we

toLh \'tH>rnanlclqk

'Jnll'll mel .mdere ltd,tJten. ccn ellcc-

hedoeld om g<ll'Lk hetrekktngen te he-

ltc·vcr helcid le voet-cn vJit tbn op nJ-

\\Trk..,tcl\1gcn en de wcg tc cllcnen \'t>or

ltonJJiniveJu Jllcen. dJn zullcn we on'

'-.<>LIZtJI-cLt>lltlllli'-.Lhc dtH:l..,tcllingen Zt>-

v·Jnutl lll't ,uh,tdtJriteihhcgin,cl voor

t>\LT en weer

i..,

211

het reJii'l'tTt1 dJJrvJn ook moctcn tn-

JI, de hevordning vJn tic- e'<pon

zc·ttetl

FC ,-voorztllcr

hutdige

I )c

De effectiviteit van Realpolitik

lk\gie

Ir

voortll'nlcn lltl het hevorderen van de

I'

c·c·t1 'PJt111tt1gweld lll"l'tl het he-

'i'rJk htl Zt[n Jat1lrcden het

V<>tderc·n vJn h,ltltkl"ot1lJLlen en het

JTL hten v·atl de men' Jl, een rode draJd

hd.rtlt,etct1 V'Jt1 men,emc·chtc·mthen-

door het hekid le Iaten \open \)at 1'

dtngcn \'V'e hehhc·tl geztt't1 d.ll de Jiwe-

c·en utt,tekend voomemc·n en het vall

glng pL·r gcva\ d1c11t tc gc..,Lha.·dcn en

tc· lwpct1 dat n concrete· JUie lc zicn

dJt hl'l nwetlid, 1' om Jlgc·mcnc· rtcht-

2a\ Zt[n

lt[netl le hepokn

\\'at kZ1n de I:uropt''l' ( .emccn,chap hc-

'lJ,ll

we\

de

.\IJJr dJJrdoor he-

mogelttkhc·td

otn

de

\\'L·rkqc·lltgl't1 c·n hoc autel 1' Zl[' \)c

kw.1lttetl v,111 tic dtplonl.lltekc· hetrck-

I (, 1' t'l'n recht,gcmcemchJp he,lJJn-

klllgL·n ,1!

de utl bndc11 dll· de denwualle en de

tc \Jtl'll

ht1.ngcn \'Jil (Jll:::::c

hJmlc-k c·tl Jntlc-tc· v·ttJk t1JltonJk- he!Jngcn.

I )Jt

recht"taat

ZtJn

toegnb:-111

memenrec htc·t1kwcqte'

wordt nng LTil'-. VLT'-.tcrkt

/'11

bn

daJronl

nict

w.1nm·cr het hclctd wordt onlwtkh·ld

negnen. I leiJ,,, vcrkcrcn de hclucl,tn-

111 het overlcg lll''l'll de ver'l htllcnde

richttngen

hctmkken depJrtenletllc·n

rtc hhtHll-rc·n v·Jn het algelopen JJJr ten

1eder mel

de I C,-verk!Jrtngen e11

vcclal

nog

'-.j)tll

nJJ'l de hJnden lu"en de Tweede

I Ioewe\ de htJzondere nJdruk op pmi-

en

KZlllllT

hct

mtl11'-.tlTIL'

van

ltev·c·

111

ccn hcgintJ'-.c

vn'lhillcmlc heiJngen. 1:.11 tndten dJJr-

mJJlregck-n

ltgl.

hoort

de

llutlenlJnd'e !:Jken vJt1 ee11 dcrgell[k

C.ellll'l'il'Lhap

'-.ll'\'lg !lltltcntl.Jl Z1Jil dt1t z11 wclt'-.WJZlr

JLl1c tc \'oCJTil tcgcn LTil'-.tlgc en JJ!l-

rc·kha.1r 111.1Jr ntel hreekhoJr Zt[n, zJI

lwudcndc ,chcndtngcn van de men,en-

het Jnlhtc·ltlk Jdvte' lwog,l\\'JJr,chip1-

rc·chten

\,,k het poltttc·k helctd wmden ( litbn

\\·orden 11p ha't' van ohJeLltcve en htl-

L<>t"l''llll'lll 'i'rJke k:m 21111 v·on 'elll'llt\'1tc1t

111 de =tn v,111 d<Hlr\\'tTk1ng \'tlll

hcgm..,ckn v-111 gcrcL hughcH.l en

rtleJl

I'

'-.t>ltda-

lllJJr zen de vrJJg l.n ill't

I'

op pa"cndc wi(ze

I )te Jllte' nwetcn gcvoerd

litkc Lrtlerta en alge,lctml zip1 op de
on"tandtghcdet1

en

tn

vcrhouding

'lJan llll de aan de kaak ge,tcldc 'tlliJlte

' lltcnttl hltJkl dat ook op FC-

[llt'l dtc· elkcttvtletl 1\'J:Jr het helctd op

ntv·c·,1u IKl huitcnbnd, hckid nog niel

ht J( >rt tc worden gcnl In L'll gctocht

J!tl]d wortlt gclcid door O\'lT\\'Cg1ngcn

I
-1

z

z

me t be tre kkin g to t de mocrati e e n me n -

het handh ave n va n d e me nse nrechte n

mo re le kwa lite it in h et be le id dan in de

UJ

se nrec hte n , maar d oo r Realpolitik.' Zo

ha ngt du s ee n prij skaartj e. Worden ze

o pte lso m van nationale be lange n te

Hi ertoe zou ee n eva lu at iemec hani sme

f-

schrij ft M arl ene Le nz in haa r jaarve r-

doo r ee n rege rin g ni et nage komen , dan

vind e n is. D aaro m is ve rste rkin g va n

of -s truc tuur o pge ri cht moete n wo rde n.

slag

is z ij gee n aantrekke lijk e partner voor

co mmun auta ir

I

van

de

M e nsenrechte n

van

Subco mmi ss ie
h et

Euro pese

men senrec hte nbe le id

EG-co mmi ssa ri s H ans va n de n Broe k.

Zo lang er gee n sprake is va n ee n we r-

m

z
Vl

d e EG. Land e n di e graa g ee n goede re-

ee n prin c ipi ële noodzaak. Dat ve rvangt

ke lijk Ge mee nsc h app e lij k Buite nl a nd s

van

putatie bij d e Ge mee nsc hap ge nieten

nati o nale dipl o mati e ni et, maar is daa r-

e n Ve ili g he icis Be le id (G BVB ) met ee n

UJ

Koewe it door Irak, waa rbij de we re ld

en e r o p de n duur g raag h ele maal bij

o p ee n o nmi sbare aa nvullin g.

me nse nrec htendim e nsie , bli j ft e r voo r

be re id was oorl og te voe re n ter ve rd e -

w ill e n h o re n zull e n du s hun bes t doe n

z

di g in g va n de o nafh anke lijkh ei d va n
Koeweit kan ve rge le ke n worde n met de

S ture n e n controleren o p
niveau

wegge legd bij het beïn vloede n va n h et

UJ

om aa n de EG-ve rl a nge ns tegemoe t te
ko me n.

Vl

si tu atie op O os t-Tim o r, di e in vee l op-

Hi e rbij moet wo rd e n aa nge tekend dat

H oewe l he t co nditi o nalite itsprinc ipe te

na ratifi ca ti e va n h et Ve rd rag va n

z ic hte n ge lijk is maa r di e de Weste rse

h et stell en va n co ndi ties aan de be trek-

waa rd ere n is al s ee n e ffecti ef in stru-

M aas tr icht blijft de pijl er va n het G BV B

ge mee nsch ap ni e t tot vee l act ie h ee ft
kunn en aanz ette n '

kin ge n met lande n di e toc h al van goe -

me nt , moe te n we ni e t ve rge ten dee l te

weze nlijk inte rgo uve rn e me ntee l. Ee n

de w il z ij n, o f di e va n o ns a fhankelijk

ne me n aa n de po liti eke di scuss ie ove r

ale rte h oudin g e n doo rl o pe nd e be tro k-

m

D e Europese C ommi ss ie ste ld e z ic h

zijn z oa ls o ntw ikk e lin gs land e n, ni e t

de toe pass in g daarbij van de no rm e n

ke nh e id alsmede ee n di scuss ie ove r h et

z

tot voor kort te ru g h oude nd o p in za ke

zo'n uitzond erlijk dappe re of men sli e -

di e aan c hri ste n-d emoc rati sch me nse n-

te voe ren Europ ese me nse nrec hte nbe -

u

z
UJ

Parle ment:

.. ' D e

beze ttin g

vend e d aa d is. H e t is mee r ee n garantie

rec hte nbe le id te n g rond sla g li gge n.

le id

voor de in ves terin ge n d oor de EG ge-

Ook di e nt he t Euro pese Parl e me nt

Adviesco mmi ss ie Me nse nrec hte n zou

H ard e uitsprake n lie t z ij g raag ove r aa n

d aa n. Ei ge nl ij k zou ee n derge lijke 'con-

waakzaa m toe te zi e n o p de ui tvoe rin g

hi erover ee n beleidsnota kunn e n op-

het Euro pese Parle me nt dat ee n act ieve

diti o nalite it' moe te n ge ld e n vo or d e

va n he t b e le id e n o p de be le idso n tw ik -

ste ll e n e n ter d iscuss ie voo rl egge n. H et

ro l in de bevo rd erin g va n d e de moc ra-

be trekkin ge n met all e de rd e landen , w il

ke lin ge n

Eu ro pese

heeft ni et vee l zin om steeds ui tvoe ri g

ti e spee lt. Er is ec hter ee n ra di ca le ver-

e r sprake z ijn va n ee n ee nduidi g men-

Co mmi ss ie di e o nder de ve ran twoo rd e-

de geb re kki ge de mocratisc h e co ntro le

binn e n

de

z ijn

noo dz ake lijk.

De

and e rin g in di e te ru g hou d e nde ro l

se nrec h te nbe le id . D at di t ook werkelijk

lijkh e id vall e n van o nze voo rmali ge mi -

o p Euro pees ni vea u d oo r het Eu ro pees

o pgetreden d oordat de EG in sa me n -

z al gebeure n is zee r te be tw ijfe len . H e t

ni ste r

Parl eme n t aan te h ale n wa nn ee r het na-

we rkin gsovereenkomste n me t la nd e n

ontbree kt d e EG aan midde le n om lan-

uit Midde n e n Oos t Euro pa

den , di e wa t be tre ft respect voor de
me nse nrec h te n ni e t o m ee n goede re -

communautair

be tre ffe nd e nalev in g va n de

puta tie male n, o nd er druk te ze tte n.

m ense nrec hte n.

De

Bove ndi e n: Zo lang het Euro pes e me n-

mensenrech ten-

G emee nsc hap h eeft de in

se nrec hte nbe le id nog ee n compromi s is

be leid is een

strum e nte n waa rm ee z ij ee n

tu sse n de na t io na le be lange n van all e

d erge lij k be le id ka n voere n.

lidstate n, h oeve n we e r o ns ni et al te

principiële

Houdt he t land waarm ee sa-

vee l va n voo r te ste ll e n. H e t be leid

noodzaak. D at

men gewe rkt wo rdt zi c h ni et

wo rdt nu ee nm aa l voo rn amelijk ge -

vervang t natio nal e

aan de a fsprake n dan ka n de

stuurd va nui t hee l and ere overw egin-

sam enwe rkin g in gevaar ko-

gen dan die we lke do o r de beg inse len

men (e r is ove ri ge ns sprake

van

van wede rke ri g he id ). Hi e ruit

aangegeve n.

maar is daarop ee n

blijkt dat nauwe re ba nde n

A lleen wann ee r waa rlijk co mmunautair

onmisbare

tusse n de EG e n deze la nd e n

be leid, dat o nder co ntro le staa t van h et

en eve ntu e le toe tred ing tot

ge ko ze n Euro pese Parle me nt, het hui-

diplomatie niet,

aanvulling .

va n

Buitenl and se

Zake n,

de chri ste n -d e moc ratie word e n

de Ge mee nsc ha p op la nge

di ge in te rgouverneme n te le touw tre k-

termijn , all ee n ka ns va n sla-

ke n ve rvan g t, ka n de EG meer dan de

ge n h ebben wann ee r in di e land e n ee n

ruimte di e d e zwa kste lidstaat be reid is

po litiek klimaa t heerst da t gara nti es

te geve n. Co mmunautaire be naderin-

gee ft voor stabiele be trekkin ge n. Aan

gen late n mee r moge lijkh e de n voor

C DV 12/ 93

In In t voormalige loego slaviê. worden de mensenrechten op grote
schaal geschonden

CDV 12/ 93

m

Euro pees bes lui tvo rmin gsp roces. Oo k

uitspraken over de situa tie va n me nse n-

clausul es is gaa n h a nte re n

z

de nat io nale parl e me nte n ee n grote ro l

rec h te n in zo ge noe md e derd e la nd e n.

Vers te rking van

m

(foto ANP)

morcle kwalitcit in hct hcleid dan 1n de

J:C-commi"ari' Ham van den Brock

optcl"'m van nationalc helangcn te

H1crtoc zou ccn cvaluaticmcchani<;mc

m

Vl!H.lcn i..,

ol -<;tructuur opgcricht moctcn worden.

z

l)aarom ;..., vcr...,tcrk1ng van

mcn,cn1-cc h ten he Ici d

Ullllll1UilJUtair

Zolang cr gccn -.prJkc

t<..,

van ccn wcr-

ccn pnncip1cle noodzaak. I )at vcrvangt

kclilk C.cmccn<;chappc\IJk Buitcnland'

natlonalc diplomatic niet. maar i' daar-

en Vcillghcid, Bcicld 1 CBVB I met ccn

op ccn onn1i-..harc aanvulling

mcmcnrcchtcndlll1cn"c h\IJit cr voor

m

z

de nat101Dlc parlcmcnten ecn grotc rol

Sturen en controleren op

wcggelcgd h11 hct hc'invloedcn van het

niveau

I:uropce<; hc,\u,tvormlllg<;proce<;. ( )ok

I Ioewe\ hct conditi<Jnaliteit<;prlllLIIX' te

nJ

waardcren "

i\\aa,tmht h\111t de piiler van het UlVB

a\, cen c·llcctlel lmtru-

rzndtcJtic

van

hct

Vcrdrag

van

mcnt. moctcn we n1ct vcrgctcn dec\ tc

wezenl11k intcrgouverncmentcel

ncn1en aan de politieke di'Lll"'e over

alcrtc \wud111g en doorlopcndc hctrok-

de tocpzl'..... ing daarhij van de norn1cn

kcnhcid a\<;nlede ccn d"cu"ic over hct

d1e aan chn,ten-dc·mocrJti'Lh lllel"cn-

te voeren l:urope<;e mcmcnrechtcnhe-

TTLhtcnhclcJd

( lok

dient

ten

het

gnJnd~o,]ag

I uropc<;c

l1ggcn

l'arlcmcnt

icld

z11n

noodzakc\11k.

Ecn

\)c

,\dvlc'<;conlllll<;<;le ~ lcmcnrcchtcn zou

woakzaorn toe tc ztcn op de uttvocnng

h1erovcr ecn helcJd<;notJ kunncn op-

van het hclcid en op de hckid,olltwlk-

<;te\lcn en tn di'LLJ<;<;IL' voorlcggcn Het

J:urope<;e

heclt n1et vee\ Zlll <Jill <;teed, uitvocrig

( .<lllll1ll"i'· d1c· onder de vnantwoorde-

de gchrckkige democrati<;c\ll' colltrolc

IIJkheid vallcn van <JilZC voonllal1gc nll-

op \·.uropec<; niveau door het Eumpce<;

ni'tn

!'Jrlcmcnt aan te halcn wannccr het na-

kellllgen

/11

/)(·1

h111ncn

van

de

lluitcnbnd,c

/e1ken.

POOnllillu}e ltm}oslaPI2' IPordw de lllfiiSWmhtw oj1 t}mtc

"/,a,d <}tlcholldw

t 1)V 1:2

()~

Uoto ANP)

n
I
-1

z

I-

I

tionalc parlement zijn taken in de heleick

lidstatcn van de Ccmcen.,chap ecn dui-

vorming en <;turing niet scrieus opvat.

delijke tendens is in de richting van het

Er blijvcn bilateralc cuntacten waarin

behartigen van de nationale cigenbe-

onze rcgcring onvoldocnde invlocd op

langen ten koste van het gemeen<;chap-

de handhaving van mcnscnrechtcn kan

pclijk belang en van de internationale

uitocfcnen, bijvoorheeld in Ianden waar

rechtsordc. Het opkomen voor interna-

u

de bevolking overhedcn so wie so niet

tionalc gercchtigheid en solidariteit

1-U

vertrouwt - denk aan aile Ianden die Iii-

verei<;t krachtdadig bcleid en durf, nict

den of gcleden hebhcn onder dictatuur.

naar binncn gckecrd, maar naar buiten

In dat <;oort gevallcn zou de rol van de

toe open en concrcct inhoud gevend

NCO's en die van het particulier initia-

aan hct sub.,idiariteitsprincipc Zowcl

tief crkcnd en gc<;timuleerd moeten

in om nationaal helcid als in om

worden. Het i<; gocd dat zij zich vanuit

Europces bclcid zal hct CDA '>cricus

ccn duidclijk hcrkenbarc visie op de hc-

aan een sy<;tematisch christen-dcmocra-

vordcring van ecn pluriformc democra-

tisch

tic, volgcns de norm van horizontale

werken.

mensenrechtenbcleid

mocten

<;ub<;idiariteit, intcrnationaal organi<;c-

De periode van het ad hoc beleid moet

rcn. Zo zijn zij mindcr kwetsbaar voor

omwille van de betrouwbaarheid van

sancties van hun <;lccht gezinde ovcrhe-

onze politick, ovcrgaan naar ccn her-

den en dezc kunnen cen kritisercnd

kenhare, principicle politick die door-

land nict meer zo eenvoudig treftcn.

zichtig is voor de burger.

Dit mag reed., blijken uit de grote invlocd

van

organisatie<;

als

llmnesty

Drs C/Ji\1. Ross-Prlll Dorfl (1Yo7) is r~ssis

Eurof1<Jrici11C11ll1riii A ric ( Jostlo11~cr

l!1lematio11r1l en Artsen Zllllder Crcnzen.

ICIII lh/11

1\lct name de inzet van vakhondsorga-

l1d llilll de CDA-u•crk,;rocf' i\ lmsenrcc/Jtn1

e11

nisaties, onderwij<;organisaties, kcrkelijke

organisaties en

dergelijkc

moet

Literatuur

gcstimulccrd worden. Zij kunncn bo-

Th.B.FM

vendicn cen beduidende rol spelen bij

Kreemers,

het tot stand komen van ecn 'ciPil socie-

Vakc1mmurn 3/88, I I 0-118.

Brinkel

en

Christen

drs

Hl'i\1.

Democratise he

ty'; ccn pluriformc samenlcving die zclf
een afwccr tcgen <,chcndingen vormt.

Henry Brandon, In ScorcJ, of 11 llfll' World

Overlcg en afstemming tusscn de C:DA

(),·dcr, Wa.,hington DC: t'J92.

Twcede Kamerlractie en de CDA-dclegatie in het lurope'>e Parlement i<; een

C:DA en Wctemchappelijk lnstituut

noodzaak en mag niet slcchts incidcn-

voor het C:DA, De bctckenis Prill de chistw-

tcel gebeuren of afhangcn van al dan

dnHocrotischc floliliekc OPrrlu!()nli} uoor de ko-

niet goede per<;oonlijke relaties tu<;<;en

mcndc lien joar in Euro{1csc context. Houtcn
I 9') I.

de lcdcn. C:ompctentiestrijd, het niet
naar waarde schatten van elkaars inbreng op iedcrs eigen niveau, nict of

Thcmanummcr 'Democratic',

slecht over elkaars standpunten ge'in-

/)cmocrotische Verke,mi11i}C11 6/7/89.

ChrislCII

formeerd zijn, dat allcs vertraagt het tot
stand komen van

een democratische

C:ommissie

van

de

Europesc·

legitimiteit van het EC-heleid. Dat is

Ccmeen.,chappcn, De E11ro{lcse ( ;CJ11etmchap en

gevaarlijk in dezc tijd waarin cr in de

de Rechtm

11r111

de A lCils, Luxemburg 1993.

Min iste ri e van Buitenlandse Zaken , De
rechten van de 111ens i11 hel buileli lands beleid,

<I:

tional e parlement zij n taken in de beleids-

lidstate n van de Cern ee nsc hap ee n dui -

Europees Parl ement , Verslag van de coJn-

z

vorming e n sturing ni et serieus o pvat.

de lijke tendens is in de richting va n het

Er blij ve n bil atera le co n tacte n waar in

behartigen va n de nation a le eige nb e-

o nze regering onvo ld oende in vloed op

lange n ten koste va n h et ge mee nsch ap-

de handh avi ng va n mensenrechten kan

pelijk belang en va n de intern ational e

I

u itoefenen , bijvoorbee ld in land e n waa r

rec htso rde. Het opkomen voo r interna-

nJissie Buite11lm·1dse Zake11 en Veiligheid over de
Rechte11 va11 de Me11s in de wereld i11 1991 e11
1992 en hel com mw1a~1ta i re beleid op het gebied van de Rechten va11 de Mws, rapporteur m evr. Marlene Len z , Lu xem burg

u

de bevolking ove rheden sow ieso ni et

tionale gerec hti g he id e n so lidariteit

1993.

1987.

z

vertrouwt - denk aan alle landen di e lij-

ve re ist krac htdadi g beleid e n dur f; ni et

den of ge lede n hebbe n o nder dictatuur.

naar binn en gekee rd , maar naar buiten

Europese Volkspartij , EVP-ba sisprogram,

Ministerie va n Buite nlandse Zaken ,

m

Athene 1992.

Veertig jaar Mensenrechten in de Raad va11
Eu ropa, Nijmegen 199 1.

n

LU

f-

LU

z
z
LU

Vl

M ini sterie va n Bu ite nl a nd se Zaken ,

Vademecum

Mmswrechlen ,

Den

H aag

In dat soo rt geva ll e n zou d e rol va n de

toe ope n e n co nc reet inhoud geve nd
aan het subs idi ari te itsprin c ipe . Zowe l

tief erken d en gestim ul eerd mo ete n

in o ns nat io naa l beleid als in o ns

Europese Volkspartij , World Eco110111Y m1d

worde n. H et is goed da t z ij z ic h va nuit

Europees beleid za l het CDA serieus

Developmmt , Brussel 1990.

ee n duide lijk herkenbare vis ie op de be -

aa n ee n syste mati sc h christen-democra-

h et buite nl a nd s be le id : na ar de gr ijze

ti sc h

overbodigheid',

vo rde ring va n ee n plu riforme democra-

me nse nrec hten bele id

moeten

Evangelisc he

Aka demi e

A.M. Oostlander, 'No rmali se rin g van
Loccum ,

Christe11

Democratische

tie , vo lge ns de norm van h orizo n ta le

we rken .

subs id iarite it, in ternationaal organi se-

De periode va n het ad hoc be le id mo et

Mwschwrechte11 zwisdm1 u,,;versali-sierungsa nspruch und ktdtmellen Kol1lextua/isier1111g,

Verke1mingen 1 1/ 85 , 545 -5 49.

re n. Zo zij n z ij minder kwetsbaa r voo r

omwil le va n de betrou wbaa rh e id van

Loccum 1993.

Raad va n de Europese Ce rn ee nsc h ap-

sancties va n hun slecht gez inde ove rh e-

onze politiek, overgaan naar ee n h er-

pe n en d e Co mmi ssie va n de Europese

den e n deze kunnen ee n kritiserend

ke nbare, prin c ip ië le politiek di e door-

J.J .A.M. va n Cennip , 'Buite nlands b e -

Gemeenschappen , Verdrag betreffende de

land ni et meer zo ee nvoudi g tre ffe n.

z ic hti g is voor de burger.

leid
na
'Maastri c ht",
Chrislm
Democratische Verke11ningen 3/92, 12 8-1 37.

Europese Unie, Luxe mburg 1992.

--

D it mag reeds blijken uit de grote invloed

van

o rga ni sat ies

als A11111esty

Intenwtional e n Artse n Zonder Grenze n.
Met nam e de inzet va n vak bondsorga ni sa ti es, onderwijsorganisaties, kerke lijke orga ni sat ies e n derge lij ke moet
gestimul ee rd wo rde n. Z ij kunnen bovendien een beduide nd e rol spe le n bij
h et to t sta nd kom en va n een 'civil society', een pluriforme same nleving die zèlf
ee n afweer tegen schendingen vo rmt .
Overleg e n afstemm in g tusse n de CDA
Tweede Kamerfractie en de CDA-de legat ie in het Europese Parlement is ee n
no od zaak e n ma g ni et slec hts inc id e nteel gebe uren of afhangen van al dan
ni et goede persoonlijke re lat ies tusse n
de led e n. Competentiestrij d , het niet
naar waarde sc h atten va n e lka ars inbreng op ieders e igen niveau , niet of
slec h t over e lkaars standpunte n geïnformeerd z ijn; dat alles vertraagt het tot
sta nd komen va n ee n democ ratisc he
legitimite it va n het EG-be le id . Dat is
gevaa rlijk in deze tijd waa rin er in de

Drs. CIJM. Ross-van Dorp (1957) is assislml van Europarlemmtariër Arie Oost/ander en
lid van de CDA -werkgroep Mmsenrechlen .

Tweede Kamer der Staten Ge ne raa l,
J .]. A.M. va n Ce nnip , 'Europese d emo-

Verslag va11 en1 Mo,Jdeling Overleg, 16 apri

cratie , meer dan het versc hui ve n va n

1992.

bevoegdheden',

Democratische

Verke1111i11gen 1/9 1, 38-44.

Literatuur
Th.B.EM.

Clniste11

e n drs HP.M.
Chrisle11
Democratische
VerkenniNge11 3/ 88 , I I 0- 1 18.

H enry Brandon , I11 Sead, of a Netv Wo,·ld
Order, Was hin gto n DC 1992.
CDA e n Wete nsc happe lijk In st ituu t
voo r h et CDA , De betekeNis van de christen-

democratisdJe politieke overtuigi11g voor de komende t·ien jaar i11 Europese co11text, H o ute n
199 1.
Christen

UNESCO,

Rege ls e ige nlijk Europese Regels?,

181-1 89.

Antwerpen , sept. 1992, nr. 229.

Internatio1wle Specta tor, O ude an kers,
ni euwe opties, Ned erl and s buitenlands
bele id in ve randerde co ntext, jan. 1993 ,

Wete nsc happe lijk In st ituut voor het

nr. I .

Dit artikel is ee11 bewerkiNg van de gelijknaiiiige
scriptie in het kader va11 de Kaderschoolleergang

Thom as Jan se n , 'De inzet voor d e be-

199213.

Christen Democratische Verkmni11ge11 I 0/ 89,

Commissie

Europese

CJ. Klop, 'EC e n h et sub sidiariteitsbe-

Gemeenschappen, De E11ropese Gemeenschap en

g inse l', ( /,risten Dwwcra tische Verkenningm

de Rechle11 vm1 de Me11s, Luxemburg 1993.

5/90, 235-242.

CDV 12/93

Koerier,

trokkenheid va n Kamer noo dzake lijk',

428-435.

de

Rights in a PluraUst

Chrisle11 Democratische Verkmningw 5/ 9 1,

Denwcratische Verke1mingm 6/ 7/ 89 .
van

H,,,,w,,

J.P. van lerse l, 'Actievere Europese be-

g inse le n va n de chri ste n-dem oc rati e',
Th emanu mm er 'Democratie',

UNESCO ,

World, Londen 1990.

Brinkel

Kreemers ,

CDV 12/93

m

z

NCO's e n di e va n het particu lier initia-

LU

Vl

Den Haa g 1979.

Z ijn

Uni versele

CDA, Publieke Gerechtigheid, 1990.

m

I
-l
m

z

