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Voorwoord

Wie ben ik? Wie is die andere? Hoe sta ik tegenover die andere? Zet ik mij samen met anderen 
in? Engageer ik mij? Ook politiek?

Al die vragen vertrekken vanuit het individu als lid van de maatschappij. En dat nodigt uit tot 
nadenken. Want onze maatschappij is complex en ze eist steeds meer inzicht en flexibiliteit, 
openheid en bereidheid om oplossingen uit te werken, zin voor verantwoordelijkheid en waar-
debesef. Het kader waarbinnen we oplossingen voor maatschappelijke problemen kunnen 
plaatsen, is de fundamentele rechten van de mens en de democratie.

Democratie mag geen abstract begrip zijn dat zich alleen maar vertaalt in een structuur en ver 
van ons afstaat. Democratie is onze verantwoordelijkheid en moet zich uiten in ons handelen. 
Maar democratisch handelen krijgt wel vorm binnen bepaalde structuren. En daar knelt het 
schoentje. Onderzoekers over heel Europa stellen immers vast dat er een wantrouwen bestaat 
tegenover de maatschappelijke structuren en instellingen en tegenover de politiek. Dat wan-
trouwen tast het draagvlak van de democratie aan, want het vertaalt zich in een antipolitieke en 
antidemocratische opstelling.

Ook met de politieke kennis van de Vlamingen blijkt het slecht gesteld. Een paar decennia ge-
leden werd door professor Jaak Billiet* vastgesteld dat Vlamingen een verregaand gebrek aan 
kennis hebben over de staatsstructuur waarin zij leven en de plaats van de overheid daarin. 
Er zijn niet meteen aanwijzingen dat er sindsdien veel veranderd is aan die kennis. 
De professoren Dewachter en Fiers** stelden ook een ‘lamentabele politieke kennis’ vast bij 
jongeren en een niet optimale politieke kennis bij leraren. 
In 2009 en 2016 deed het ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) een 
onderzoek naar de burgerschapscompetenties van jongeren (14-jarigen). De vergelijking van 
Vlaanderen met de andere deelnemende landen leert ons dat onze jongeren het in het beste 
geval gemiddeld, maar vaker niet goed doen. 

Alle onderzoekers benadrukken de centrale rol van het onderwijs in zowel het bijbrengen van 
de noodzakelijke kennis over de politieke besluitvorming en instellingen, als het ontwikkelen 
van burgerschapscompetenties bij de leerlingen. 

* Cambré, B., Billiet, J., Swyngedouw, M., De kennis van de Vlamingen en hun houding tegenover de Vlaamse overheid en 
haar advertentiecampagnes’, Leuven, ISPO, 1995.

** W. Dewachter, W., Fiers, S., Een ijselijke leemte: politieke vorming in het secundair onderwijs, in: School en Samenleving, 
7, 2004, pp. 41-63.
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Niemand wordt immers met burgerschapscompetenties geboren. Burgerschapscompetenties 
leer je in het gezin, op school, in je buurt,… en je hele leven lang, van jongs af aan en al 
doende. Positieve ervaringen met actief deelnemen aan de eigen leefomgeving zijn de grootste 
hefboom voor actief burgerschap. En voor jongeren is de school een leefomgeving waar ze 
heel veel tijd doorbrengen.

De Kracht van je Stem wil met zijn didactisch materiaal leraren ondersteunen om op school 
te werken aan democratisch burgerschap. Dat betekent dat we kennis en inzichten meegeven 
en attitudes en vaardigheden willen bijbrengen die jongeren nodig hebben om democratisch 
te handelen. En omdat je daar uiteindelijk niet vroeg genoeg mee kunt beginnen, leggen we 
reeds de fundamenten in de derde graad van het basisonderwijs.

Democratische opvoeding wordt gedragen door dialoog. Het gesprek is de basis voor het 
samen zoeken naar op lossingen. De school is de plaats bij uitstek om inzicht te verwerven en 
vaardigheden in te oefenen. De leerlingen kunnen er door actief te participeren kennismaken 
met de democratische spelregels. 

De Kracht van je Stem biedt materiaal aan dat de leraar naar eigen goeddunken binnen één 
klas kan gebruiken, maar dat ook als basis en inspiratiebron kan dienen voor een themadag of 
een projectweek die klassen, graden, en zelfs scholen samenbrengt.
Er is materiaal voor de derde graad basisonderwijs en alle graden van het secundair onderwijs.

Deze Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek biedt inhoudelijke en historische 
achtergronden voor de leraren die met het lesmateriaal werken, over alle thema’s die in het 
lesmateriaal aan bod komen. 

De Kracht van je Stem
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Geschiedenis van 
de mensenrechtenA

Eerste ontwikkelingen van het recht

Waar mensen samenleven, groeien geschreven en ongeschreven regels. Elke gemeenschap 
heeft regels of wetten nodig om zichzelf in stand te houden. Wetten regelen immers wat de 
leden van die gemeenschap al dan niet mogen en moeten doen. Dat geheel van wetten vormt 
het recht. Ook in prehistorische gemeenschappen golden al bepaalde regels. Over die regels, 
hoe ze tot stand kwamen en wie voor de naleving ervan verantwoordelijk was, weten we zo 
goed als niets. Ze waren oorspronkelijk een onderdeel van de traditie van de groep en werden 
mondeling overgeleverd. 

Omstreeks 3500 v.Chr. werd in het Nabije Oosten het schrift uitgevonden. Daardoor werd 
het mogelijk om wetten schriftelijk vast te leggen. Zo konden de wetten vlugger en over een 
grote afstand bekend worden gemaakt. Dat was belangrijk omdat er zich toen in het Nabije 
Oosten staten vormden en omdat de heersers ervan het belangrijk vonden dat hun onderda-
nen, in heel hun rijk, de wetten kenden. Van het Mesopotamische Rijk zijn bijvoorbeeld heel 
wat in kleitabletten of op steen gegraveerde wetten uit de periode tussen 2100 en 1700 v.Chr. 
bewaard. Een beroemd voorbeeld daarvan is de zuil met het wetboek van koning Hammoerabi 
(omstreeks 1780 v.Chr.).

De Stele van Susa is een basalten zuil van 
2,2 meter hoog waarin de Babylonische 
koning Hammoerabi omstreeks 1780 v.Chr. 
de basiswetten van zijn rijk liet beitelen. Op 
het bovenste gedeelte liet hij ook zichzelf 
afbeelden terwijl hij uit de handen van de 
zonnegod Shamash een ring en een staf 
in ontvangst neemt. Deze twee attributen 
symboliseerden de macht om wetten uit te 
vaardigen. Zo wilde Hammoerabi duidelijk 
maken dat de wetten in zijn rijk rechtstreeks 
van de goden kwamen. Ongehoorzaamheid 
aan die wetten moest dan ook als een bele-
diging van de goden worden beschouwd.
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Eeuwenlang werd aangenomen dat het recht van goddelijke oorsprong was. Misschien is het 
juister om te stellen dat farao’s, koningen, keizers, tsaren, sultans en dergelijken hun onder-
danen voorhielden dat zij hun macht rechtstreeks van de goden hadden ontvangen. Het recht 
was toen iets dat de onderdanen van een hogere instantie kregen. Het maakte niet uit of dat 
recht van een bovenaards wezen of van de vorst kwam. In elk geval was het ondenkbaar dat 
de mensen zelf zouden bepalen wat hun rechten waren.

Aanvankelijk was het recht tijdens de oudheid niet meer dan een stel gedragsregels en strafbe-
palingen. In feite schreef de vorst voor hoe zijn onderdanen met elkaar moesten omgaan. Dat 
veranderde in het Romeinse Rijk. De Romeinen maakten van het recht een echte wetenschap. 
Het Romeinse recht ontwikkelde zich tussen de vijfde eeuw v.Chr. en de vijfde eeuw n.Chr. 
tot een rechtssysteem dat ook vandaag nog invloed uitoefent. De Romeinse wetten werden 
al vrij vroeg schriftelijk vastgelegd. In de vijfde eeuw v.Chr. konden de plebejers, een sociale 
klasse die onder meer uit de ambachtslieden, de kleine boeren en de handelaars bestond, 
druk uitoefenen om het ongeschreven Romeinse gewoonterecht te laten optekenen. Zo kwam 
omstreeks 450 v.Chr. de Twaalftafelenwet tot stand. Die wet vormde het begin van een eeuwen-
lange ontwikkeling van het Romeinse recht.

Het Romeinse recht bevatte heel wat principes en procedures die nu nog worden toegepast. 
Elke Romein genoot in principe dezelfde rechten, tenzij hij een slaaf was. Betwistingen werden 
voorgelegd aan een onafhankelijke rechtbank. De bewijslast lag bij de aanklager. Advocaten 
en bewijsstukken speelden een belangrijke rol in de processen. Beklaagden hadden het recht 
om te zwijgen. Rechters en juryleden spraken een oordeel uit. 
Het Romeinse recht regelde bijvoorbeeld de 
onderlinge verhoudingen tussen de 
Romeinen, de aangelegenheden 
betreffende hun bezit en de ver-
houding tussen de Romeinse 
burgers en de staat. Zij kenden 
tevens het begrip volkenrecht, 
dat in onze tijd zo belangrijk is 
geworden.

In 534 n.Chr. liet de Oost-
Romeinse keizer Justinianus 
de bestaande Romeinse wetten 
verzamelen in een codex, een 
wetboek. Die Codex Justinianus 
vormde het eindpunt van de evo-
lutie van het Romeinse recht en was 
eeuwenlang een voorbeeld voor andere 
wetboeken. Ook het in 1804 door Napoleon 
uitgevaardigde burgerlijk wetboek is erdoor 
geïnspireerd. De Code Napoléon vormt op zijn 
beurt nog steeds de ruggengraat van menig ander bur-
gerlijk wetboek.
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In de vijfde eeuw n.Chr. gaven de Germanen de doodsteek aan het West-Romeinse Rijk. 
Daardoor verdwenen ook de Romeinse wetboeken onder het stof. De Germaanse stammen 
die zich in West-Europa vestigden en er koninkrijken stichtten, hadden hun eigen, mondeling 
overgeleverde recht. Gedurende duizend jaar werd het recht in Europa door een algemene 
versnippering gekenmerkt. Tijdens de middeleeuwen had elke streek en elke stad immers een 
eigen rechtssysteem. Het recht verschilde tevens per bevolkingsgroep. Zo viel de adel onder 
het feodale recht en de geestelijkheid onder het canonieke recht. Voor de vrije lieden op het 
platteland gold het landrecht. Voor de onvrijen, ook wel laten of horigen genoemd, gold het 
latenrecht.

Toch was het Romeinse recht tijdens de middeleeuwen niet helemaal verdwenen. Het cano-
nieke recht, het recht van de christelijke kerk, ontstond vanaf de vierde eeuw in het Romeinse 
Rijk en dus op basis van Romeinse rechtsregels. Het oefende ook invloed uit op sommige 
wereldlijke aangelegenheden, aangezien bepaalde onderdelen van het wereldlijke leven onder 
kerkelijke invloed stonden en dus afhankelijk van het canonieke recht waren. Dat was bijvoor-
beeld het geval voor het huwelijksrecht, het erfrecht en een deel van het strafrecht. Bovendien 
kreeg men in West-Europa vanaf omstreeks 1100 geleidelijk weer belangstelling voor het 
Romeinse recht. Romeinse wetboeken werden opnieuw bestudeerd en het juridisch denken 
geraakte onder invloed van het Romeinse rechtssysteem. Stilaan werden Romeinse wetten 
weer opgenomen in het westerse recht.

Vanaf de 14e eeuw begon men in heel wat landen met het optekenen van het gewoonterecht, 
wat tot meer rechtszekerheid leidde. Tijdens de volgende eeuwen slaagden sommige vorsten 
er geleidelijk in om hun macht uit te breiden en de eenheid van het rechtssysteem in hun rijk 
te bevorderen. Lodewijk XIV (1638-1715) is het voorbeeld bij uitstek van de absolute vorst die 
beweerde dat zijn wil wet was.

Toen Napoleon tussen 1799 en 1814 eerste consul en nadien keizer van Frankrijk was, kwam 
een systematische codificatie van het recht tot stand. Dat hield in dat de Franse wetten in één 
wetboek werden samengebracht. Aangezien Frankrijk op dat ogenblik grote delen van Europa 
onderworpen had, gold de Code Napoléon ook buiten Frankrijk. Ook na de val van Napoleon 
(1814-1815) bleef dat wetboek in Frankrijk van kracht. In heel wat andere landen, waaronder 
België en Nederland, werd de Code Napoléon overgenomen. Ten gevolge van de kolonisatie 
oefende de Code Napoléon ook buiten Europa een grote invloed uit.

Onderdanen eisen hun rechten op

Vanaf ongeveer 1100 ondergingen de Europese samenlevingen grondige veranderingen. De 
handel groeide en de steden bloeiden. Ambachtslieden en handelaars werden een belangrijke 
bevolkingsgroep. Hun belangen botsten met die van hun vorsten. Er ontstonden conflicten 
en opstanden, vaak door de buitensporige belastingen die de vorsten oplegden om hun oor-
logspolitiek te bekostigen. Die dwong de bevolking tot zware offers, waartegen ze in opstand 
kwam. De opstanden van de steden hadden tot gevolg dat koningen en vorsten gedwongen 
werden toegevingen te doen en hun macht werd beperkt. 

15 juni 1215 ging zo de Britse geschiedenisboeken in als de geboortedag van de moderne 
democratie. Op die dag ondertekende de Engelse koning Jan Zonder Land de befaamde 
Magna Carta, onder druk van een veertigtal opstandige edellieden. In dit Charter of Liberties 
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– zoals de Magna Carta oorspronkelijk genoemd werd – legden de edelen in 63 artikelen 
de vorstelijke macht aan banden. Zo moest het document onder meer corruptie, machtsmis-
bruik en juridische willekeur van de vorst en zijn functionarissen verhinderen. Achthonderd jaar 
na haar uitvaardiging is de Magna Carta het bekendste voorbeeld van een middeleeuwse of 
vroegmoderne ‘constitutionele tekst’. 
Ook aan de andere kant van het Kanaal maakten vorsten, al dan niet gedwongen, contractuele 
afspraken met lokale politieke elites. De regio’s die later het huidige België zouden vormen, 
kenden vele zogenaamde ‘landcharters’. Het hertogdom Brabant spande de kroon, met het 
bekende charter van Kortenberg (1312) en de Brabantse Blijde Inkomstcharters (vanaf 1356).1 2

Charter van Kortenberg 1312 

Wij hertog Jan II van Brabant, gaan akkoord

 om geen andere beden of belastingen te vragen dan die welke bekend zijn als de drie 
feodale gevallen: (bij het ridderschap van mijn zoon, bij het huwelijk van mijn dochter en 
bij mijn gevangenneming). De belastingen zullen redelijk zijn: (financieel voorrecht)

 om een eerlijke rechtspraak te geven aan rijk en arm (rechterlijk voorrecht)

 om de vrijheden van onze goede steden te erkennen (stedelijk voorrecht)

 om een Raad op te richten die zal bestaan uit:
4 ridders of edellieden
10 afgevaardigden van de 5 steden verdeeld als volgt:
3 van Leuven
3 van Brussel
1 van Antwerpen
1 van ‘s Hertogenbosch
1 van Tienen
1 van Zoutleeuw

 om die raad te laten vergaderen te Kortenberg in de abdij. Dit zal gebeuren om de drie weken 
om na te gaan of de financiële, rechterlijke en stedelijke voorrechten nageleefd werden;

 om in de toekomst verbeteringen aan te brengen aan het beheer van het land via de raad

 om bij overlijden van de leden van de Raad van Kortenberg nieuwe leden aan te duiden

 dat de leden van de raad de eed afleggen op het Heilig Evangelie en dat ze het alge-
meen welzijn zullen nastreven

 dat het volk het weerstandsrecht heeft wanneer de hertog of zijn nakomelingen weigeren 
het Charter van Kortenberg na te leven.

1. Bron: Rijksarchief, ‘Bestond-er-een-belgische-magna-carta?’

2. https://www.kortenberg.be/charter-1312 (gemoderniseerde tekst)

1
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De Blijde Inkomst

In januari 1356 moest hertogin Johanna van Brabant aan haar onderdanen een aantal rechten 
toekennen. Dat gebeurde op een moment dat de Brabantse steden samen met de adel en de 
geestelijkheid sterk genoeg waren om het gezag van hun vorstin te betwisten. Gezamenlijk 
slaagden ze erin om naar aanleiding van de plechtige intrede van de nieuwe vorstin een charter 
af te dwingen, dat de Blijde Inkomst werd genoemd. 

Vanaf 1406 moesten alle vorsten die over Brabant heersten, een Blijde Inkomst aan de 
Brabanders verlenen. Deze traditie bleef tot in de 18e eeuw van kracht. Sedert de huldiging 
van Filips II in 1549 kreeg ze een vaste vorm. Zo was Brabant gedurende die periode het 
enige gebied in de Nederlanden dat een soort contract tussen vorst en volk bezat. Toen de 
Oostenrijkse keizer Jozef II de Blijde Inkomst in 1789 introk, was dat de aanleiding van de 
Brabantse Omwenteling, de opstand van de Oostenrijkse Nederlanden tegen hun keizer.

Naast de Magna Carta betekende veel later ook de Bill of Rights een belangrijke beper-
king van de koninklijke macht en vormt deze tekst nog steeds een onderdeel van het Britse 
rechtsstelsel.3 
De Bill of Rights is een originele wet van het Engelse parlement uit 1689 en legt de beginselen 
vast van regelmatige parlementsvergaderingen, vrije verkiezingen en vrijheid van meningsuiting 
in het parlement. Het omvat ook het principe dat er geen belastingheffing kan zijn zonder 
instemming van het parlement en het recht op rechtvaardige behandeling van mensen door 
rechtbanken. De belangrijkste principes van de Bill of Rights zijn nog steeds van kracht en 
werken door in de Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het volk is soeverein en de burgers krijgen  
individuele vrijheden

De Britse Magna Carta en Bill of Rights, noch de landcharters in onze contreien betekenden 
echter dat alle bevolkingsgroepen genoten van de opgesomde rechten. De strijd om rechten 
voor iedereen ging nog eeuwen verder en is tot op vandaag in heel wat delen van de wereld 
niet beslecht. 

De Amerikaanse onafhankelijkheid
In 1776 verklaarden 13 Noord-Amerikaanse kolonies zich onafhankelijk van Groot-Brittannië. 
Een van hun belangrijkste argumenten luidde ‘No taxation without representation’: iedereen 
die belastingen betaalt moet inspraak hebben in wat er met dat geld gebeurt. De invloed van 
de burgerij, de rijke handelaars en industriëlen werd steeds belangrijker. Zij maakten van hun 
onafhankelijkheidsstrijd gebruik om te bevestigen waarop ze recht meenden te hebben. 

3. https://www.parliament.uk/ Het perkamenten document zit in de archieven van het Britse parlement
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Het is opvallend dat de Amerikaanse kolonies in hun onafhankelijkheidsverklaring verwijzen 
naar de goddelijke oorsprong van de mensenrechten: 

“We hold these truths to be self-evident, 
that all men are created equal, 

that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, 
that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

Na de onafhankelijkheid (1783) stelden de Amerikanen een eerste Grondwet op, die in 1787 
uit zeven artikelen bestond. Die artikelen regelden de staatsmachten (wetgevende, uitvoe-
rende en rechterlijke macht) en de samenwerking tussen de staten in het federale systeem. 
De grondrechten van de Amerikaanse burgers werden kort daarna (1791) in de vorm van 
tien amendementen toegevoegd aan de grondwet: de Amerikaanse Bill of Rights. Deze 
tien amendementen omschrijven verschillende individuele vrijheden zoals het recht op vrije 
meningsuiting, het recht om wapens te houden en te dragen, het recht op een eerlijk proces, …
Ook vandaag horen we de verwijzingen naar die amendementen voortdurend in de politieke 
debatten in de Verenigde Staten, denk maar aan het gepolariseerde debat over het vrije 
wapenbezit (het ‘Second Amendment’).

De Franse revolutie
In 1789 brak de Franse Revolutie uit en werd de Franse koning Lodewijk XVI tot toegevingen 
gedwongen. Nog hetzelfde jaar werd de ‘Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen’ 
uitgevaardigd. Zoals de naam duidelijk maakt, betrof die verklaring niet langer enkel de men-
senrechten en de volkssoevereiniteit. Elke Fransman was nu ook een ‘burger’ geworden. 
Daarmee bedoelde men niet noodzakelijk iemand die tot de maatschappelijke stand van de 
burgerij behoorde. Integendeel, de Franse Revolutie erkende principieel geen standen meer. 
Vrijheid, gelijkheid en broederschap waren voor iedereen geldende principes. Met het begrip 
burger verwees men naar de vrije en gelijke mens die soeverein deelneemt aan het landsbe-
stuur, kortom naar de staatsburger.

Soevereiniteit en mensenrechten kwamen volgens de Franse revolutionairen niet van een 
hogere macht. Ze behoren tot de natuur van de mens. Het recht op eigendom is niet toevallig 
een van de vier basisrechten, naast godsdienstvrijheid, persvrijheid en vrijheid van vereniging. 
Tussen de verheven principes door, kan men ook lezen dat de rijke burgerij, die in de Franse 
Revolutie een heel belangrijke rol speelde, haar belangen veilig wilde stellen. De eerste Franse 
grondwet bevatte bepalingen die het in feite enkel de rijken mogelijk maakten om politieke 
macht uit te oefenen.

In een samenleving waar iedereen vrij en gelijk was, kon iedereen in het leven slagen en deel-
nemen aan het maatschappelijke en politieke leven. De realiteit was anders. Pas in de loop van 
de 19e eeuw realiseerden velen zich dat die individuele burgerrechten en politieke rechten niet 
volstaan. De grote meerderheid van de mensen bleef immers maatschappelijk in de kou staan. 
Boeren, landarbeiders en handwerklieden werden het slachtoffer van de industriële revolutie 
en er was een groeiende massa fabrieksarbeiders, verpauperd in de steden.

In de 19e eeuw vestigden het opkomende socialisme en Karl Marx (1818-1883) de aandacht 
op de economische, de sociale en de culturele rechten van mensen. In tegenstelling tot de 
rechten die in de Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger zijn opgenomen, 
zijn dat geen rechten waarover elk individu zelf vrij kan beschikken. Integendeel, de staat moet 
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voor die tweede generatie van rechten zorgen. Zo wordt bijvoorbeeld de vrijheid van onderwijs 
het recht op onderwijs.

Tijdens de Russische Revolutie (1917) zijn dergelijke grondrechten voor het eerst in regels 
omgezet, meer bepaald in de Verklaring van de Rechten van het Werkende en het Uitgebuite 
Volk. In 1918 zijn ze in de Russische grondwet opgenomen.

Mensenrechten worden mondiaal in de twintigste eeuw

Dat burgers doorheen de geschiedenis meer rechten kregen, betekent nog niet dat we van 
mensenrechten kunnen spreken. De verworven rechten werden immers afgedwongen binnen 
bepaalde staatsgrenzen en golden vaak niet voor de volledige bevolking en zeker niet voor de 
mensheid als geheel. 

Dat veranderde na de Tweede Wereldoorlog. De Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens (UVRM) die in 1948 tot stand kwam is de eerste internationale bevestiging van de 
universaliteit van mensenrechten, waarin de ‘inherente waardigheid en onvervreemdbare rechten 
van de mens’ worden erkend. 

MENSENRECHTEN ALS INTERNATIONALE NORM 

De UVRM werd in de schoot van de Verenigde Naties ontworpen en aangenomen op 10 
december 1948 door de toenmalige lidstaten. 48 landen stemden voor en 8 onthielden zich 
(waaronder de Sovjet-Unie, Saoedi-Arabië en Zuid-Afrika). Later hebben alle lidstaten van de 
VN de UVRM wel aanvaard. 

In de UVRM zijn niet alle mensenrechten opgenomen. Zo zijn bijvoorbeeld meerdere landen 
het nog steeds niet eens over een verbod op de doodstraf. Dat staat dan ook niet in de UVRM. 
De tekst van de UVRM bevat ook geen verwijzingen naar geloof of traditie, waardoor hij voor 
alle lidstaten van de Verenigde Naties aanvaardbaar is. 

De UVRM heeft geen bindende kracht, maar heeft in de loop der jaren wel een grote morele 
betekenis gekregen als de belangrijkste internationale standaard van de mensenrechten. 
Verwijzingen naar de Universele Verklaring zijn te vinden in de grondwetten en rechtspraak van 
een groot aantal landen.  

WERELDWIJDE INSTITUTIONALISERING VAN DE MENSENRECHTEN

De mondialisering van de mensenrechten wordt weerspiegeld in een hele reeks internationale 
instellingen. (Voor een overzicht van de werking en de structuur van de belangrijkste interna-
tionale instellingen verwijzen we naar Module IV.)
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A. Op mondiaal vlak
Na de Eerste Wereldoorlog hebben de geallieerden de Volkenbond opgericht. De Volkenbond 
moest de mogendheden in staat stellen om elkaar te ontmoeten om overleg te plegen over 
vredes- en veiligheidsproblemen. Maar de Volkenbond kon de Tweede Wereldoorlog niet ver-
hinderen en werd opgeheven. De Verenigde Naties (VN of UNO) kwam in de plaats.

De oprichting van de Verenigde Naties in 1945, vlak na de Tweede Wereldoorlog, betekende 
een ware doorbraak. Op 10 december 1948 keurde de Algemene Vergadering van de VN de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) goed.
In principe moet elke VN-lidstaat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
ondertekenen. Op zich biedt een dergelijke handtekening natuurlijk geen waarborgen. De 
formulering van de mensenrechten laat heel wat ruimte voor interpretatie. Zelfs in het geval 
van een flagrante schending van de mensenrechten door een lidstaat beschikken de VN niet 
over veel mogelijkheden om daadwerkelijk in te grijpen. De VN werden in eerste instantie 
niet als de hoeder van de mensenrechten opgericht. Net zoals ten tijde van de Volkenbond, 
was het vooral de bedoeling om de mogendheden een permanent overlegorgaan te bieden. 
De Volkenbond sloot landen die de regels niet respecteerden, uit. Dat maakte verder overleg 
onmogelijk. De VN stellen zich veel soepeler op. Zelfs al worden de mensenrechten geschon-
den of de VN-resoluties niet uitgevoerd, dan is het beter te blijven praten.

Op zich is een document zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vooral 
een morele code. Het gaat om een verklaring en niet om een verdrag. Aan de UVRM zijn 
evenwel vier teksten met een juridisch bindend karakter toegevoegd. Die teksten zijn het 
Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten en het Verdrag 
inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (1966). Aan dat laatste verdrag zijn nog twee facul-
tatieve protocollen toegevoegd. De staten die die protocollen hebben geratificeerd, erkennen 
de meest uitgebreide reeks mensenrechten uit de geschiedenis. Samen met de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens vormen die teksten het Internationaal Statuut voor de 
Rechten van de Mens.

De uitvoering van die verdragen verloopt niet altijd vlot. Zo is er bij klachten van een staat tegen 
een andere staat wel een commissie gemachtigd om een onderzoek in te stellen, maar het 
probleem is dat staten zich steeds op hun soevereiniteit beroepen om zich aan lastige onder-
zoeken te onttrekken. Niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden is misschien geen 
mensenrecht, maar in elk geval wel een volkenrecht. Een van de twee facultatieve protocollen 
die aan het Verdrag inzake de Burgerrechten en de Politieke Rechten zijn toegevoegd, geeft 
ook individuen het recht om een klacht in te dienen. België heeft dat protocol geratificeerd.

De Mensenrechtenraad van de VN (de United Nations’ Human Rights Council)4 coördineert 
alle werkzaamheden van de VN in verband met de mensenrechten5. Hij stelt onderzoeken in 
en probeert met regeringen in dialoog te treden. De mensenrechtenraad kan een commissie 
of een afgevaardigde sturen naar landen waar de mensenrechten bedreigd zijn. In de jaren 90 

4. Meer informatie over de werkzaamheden van de Mensenrechtenraad vindt u via http://www.ohchr.org/EN/hrbodies

5. Een overzicht van alle werkzaamheden en organen van de VN in verband met de mensenrechten vindt u via deze 
link http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx 
Een overzicht van alle fundamentele VN-documenten die verband houden met de mensenrechten vindt u via http://
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx (24/11/2014)
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hebben de VN een commissie naar de Democratische Republiek Congo (DRCongo) gestuurd 
om de massale moordpartijen in de streek rond het Kivumeer te onderzoeken. Die commissie 
van de VN kon echter alleen iets ondernemen als het betrokken land zijn medewerking ver-
leent. Wat de DRCongo betreft, was dat niet het geval.

Internationale rechtbanken
Een belangrijke stap is de daadwerkelijke oprichting in 1993 door de VN van het Joegoslavië-
tribunaal in Den Haag. Dat tribunaal werd opgericht om de schendingen van de mensenrechten 
tijdens de oorlog in Bosnië te onderzoeken en te beoordelen. Na een tamelijk moeizame start 
heeft het tribunaal zeer verdienstelijk werk geleverd. 

De VN hebben in 1994 een soortgelijk tribunaal opgericht voor de in Rwanda gepleegde 
misdaden tegen de menselijkheid. Het Rwandatribunaal was gevestigd in Arusha, Tanzania. 
In het geval van het Joegoslaviëtribunaal en het Rwandatribunaal ging het specifiek om 
Misdrijven tegen de menselijkheid. Dat zijn ernstige misdrijven tegen grote groepen van de 
eigen bevolking in of buiten oorlogstijd. Ze getuigen van wreedheid en onmenselijkheid en 
worden door een overheid op een systematische manier tegen een afgebakende groep men-
sen gepleegd. Ze tasten de menselijke waardigheid aan. Deze misdrijven kunnen niet verjaren. 

De VN blijven het verwijt krijgen dat hun bezorgdheid voor de mensenrechten vrij selectief is. 
Niet voor alle schendingen wordt een rechtbank opgericht. Enkel wanneer oorlogen en andere 
problemen de belangen van de grote mogendheden in het gedrang brengen of wanneer de 
publieke wereldopinie voldoende in beroering is gebracht, blijken de VN effectief iets tegen 
schendingen van de mensenrechten te doen. 
Dat heeft te maken met de samenstelling van de VN. De VN zijn geen wereldparlement, maar 
een vergadering van soevereine lidstaten waar nationale en diplomatieke belangen de door-
slag geven.

Het Internationaal Strafhof
Wat als een historische realisatie beschouwd kan worden, is de oprichting in 2002 van het 
Internationaal Strafhof in Den Haag. Daarmee kreeg de internationale gemeenschap voor het 
eerst in de geschiedenis een strafhof dat permanent is. De vier voorlopers – het Neurenberg- 
en Tokyotribunaal na WO II, het Joegoslaviëtribunaal en het Rwandatribunaal – werden slechts 
ad hoc opgericht en kregen slechts een tijdelijk statuut. Het Internationaal Strafhof is een onaf-
hankelijke instelling.

Het Internationaal Strafhof behandelt alleen aanklachten tegen personen die verdacht worden 
van misdaden die door de internationale gemeenschap als de meest ernstige misdaden wor-
den beschouwd: oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid.6 Het hof 
heeft ook enkel rechtsmacht voor landen die het verdrag geratificeerd hebben. Bovendien 
behandelt het slechts aanklachten indien de nationale rechtbanken niet bij machte of niet 
bereid zijn om een aanklacht te behandelen.

6.  Een gedetailleerde omschrijving (in het Engels) van die misdaden vindt u via http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/
ListOfIssues.aspx? (24/11/2014)
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Bij de oprichting van het Internationaal Strafhof in 2002 hoopten velen dat daarmee een einde 
zou komen aan de straffeloosheid van dictators en dat er een nieuw tijdperk begon voor de 
internationale rechtspraak. Maar sinds 2002 voerde het Internationaal Strafhof slechts een 
tiental strafrechtelijke onderzoeken (bijna alle in Afrika) en een nog kleiner aantal succesvolle 
vervolgingen. Het kampt ook met heel wat organisatorische problemen. 
Bovendien erkennen niet alle landen die bij de VN aangesloten zijn, de rechtsmacht van het 
Internationaal Strafhof. De Verenigde Staten van Amerika, China en Rusland erkennen die 
rechtsmacht bijvoorbeeld niet en laten niet toe dat hun burgers vervolgd worden door het 
Strafhof. Maar ook landen die het Hof wel erkennen, kunnen het Hof tegenwerken en bijvoor-
beeld arrestatiebevelen van het Hof negeren of het verzamelen van bewijsmateriaal onmogelijk 
maken. 
Het Internationaal Strafhof heeft de straffeloosheid van personen die misdrijven tegen de mense-
lijkheid plegen alvast (nog) niet ongedaan kunnen maken.

Internationaal Gerechtshof

Het Internationaal Strafhof mag niet verward worden met het Internationaal Gerechtshof, dat ook 
in Den Haag gevestigd is. Als belangrijkste rechtsorgaan van de VN behandelt het Internationaal 
Gerechtshof alleen rechtsgeschillen tussen staten. Het Internationaal Gerechtshof is met zijn 
werkzaamheden gestart in 1946.

B. Op regionaal vlak
Ook op regionaal vlak bestaan verklaringen en verdragen met betrekking tot de mensenrech-
ten. Een goed voorbeeld is het in 1950 afgesloten Europees Verdrag inzake de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, meestal als het EVRM afgekort. Alle leden van de 
Raad van Europa, een organisatie van 47 lidstaten die niet met de Europese Unie mag worden 
verward, worden geacht zich naar dat verdrag te schikken. Uit het EVRM is de oprichting van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens voortgekomen. Dat hof is gevestigd in Straatsburg. 
Individuele burgers kunnen zich tot dat hof wenden indien ze in hun eigen land alle bestaande 
rechtsmiddelen hebben uitgeput. De uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens zijn enkel bindend indien de betrokken lidstaat zich uitdrukkelijk heeft geëngageerd om 
aan die uitspraken gevolg te geven. De overgrote meerderheid van de 47 lidstaten van de Raad 
van Europa heeft dat gedaan.

België heeft het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden geratificeerd. Ons land is al diverse malen veroordeeld door het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens vanwege de traagheid van het juridische apparaat. Het Europees 
Hof heeft er ook op aangedrongen dat slachtoffers in België zelf terechtkunnen voor schade-
vergoeding voor onrechtmatige overheidsdaden. Dat heeft tot heel wat processen geleid van 
Belgische burgers tegen de Belgische staat.
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Het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden doet 
erg denken aan het protocol bij het Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten van de 
Verenigde Naties. Het Europese verdrag is evenwel veel explicieter, veel uitvoeriger en veel 
beter aangepast aan de specifieke Europese omstandigheden. Voor een Europeaan heeft het 
dan ook geen zin om zich met zijn klachten tot de Verenigde Naties te wenden.

Algemeen gezien zijn regionale verdragen geschikter dan universele verklaringen om de men-
senrechten nauwkeuriger en gedetailleerder in te vullen. Zoals eerder al werd vermeld, blijft de 
formulering van universele verklaringen nu en dan vrij vaag. De meest diverse landen en de 
meest diverse culturen en politieke systemen moeten er zich immers in kunnen vinden. Sinds 
1969 bestaat er een Amerikaans Verdrag inzake de Rechten van de Mens en sinds 1981 een 
Afrikaans Charter van de Rechten van de Mens en de Volkeren.

DRUK VAN DE PUBLIEKE OPINIE

Hoewel we soms de indruk krijgen dat de mensenrechten louter woorden zijn, voelen regerin-
gen er toch de druk van.

Daar is een verklaring voor. Mensenrechten zijn een norm geworden, ook in de publieke opinie.

Vroeg of laat reageren en handelen burgers volgens hun elementaire rechtvaardigheidsge-
voel. Regeringen en machtige groepen, zoals financiële instellingen of industriële holdings, 
kunnen het zich daarom niet langer veroorloven om de publieke opinie zomaar te negeren. 
Zelfs autoritaire regimes kunnen hun bevolking nog moeilijk negeren, ook al proberen ze die te 
muilkorven, te manipuleren of te indoctrineren. Dat lukt hun steeds minder, omdat de publieke 
opinie langs een hele reeks moeilijk te controleren kanalen wordt geïnformeerd. De volksop-
standen in de Arabische wereld in 2011 zijn daarvan een illustratie. Sociale media werkten als 
een katalysator om het protest aan te wakkeren en grote groepen mensen te mobiliseren.

Meer dan ooit wordt de publieke opinie met informatie bestookt. De toename van informatie 
maakt het veel makkelijker om de publieke opinie te mobiliseren en om debatten te lanceren.

Die informatie is echter zo overvloedig dat velen er niet langer in slagen ze te structureren, laat 
staan te duiden. Bovendien is de grens tussen informatie, misinformatie en desinformatie moei-
lijk te achterhalen. Ondanks de soms twijfelachtige kwaliteit van de informatie is de publieke 
opinie veel waakzamer dan vroeger, ook al duurt die waakzaamheid maar kort en is ze vlug 
afgeleid. 
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De publieke opinie is trouwens geen optelsom van de meningen van individuele, geïsoleerde 
burgers. Tussen de machthebbers en de burgers is een middenveld gegroeid van organisaties 
die de mensen proberen te organiseren, te mobiliseren en die op het beleid drukken. Een aan-
tal voorbeelden zijn Amnesty International, Human Rights Watch en African Rights Watch. De 
Belgische vzw Liga voor Mensenrechten houdt zich zeer uitdrukkelijk bezig met het toezicht op 
de eerbiediging van de mensenrechten in ons eigen land.
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Hoe universeel zijn 
de mensenrechtenB

De eenzijdige manier waarop de Franse burgerij het begrip mensenrechten tijdens de 18e 
eeuw heeft ingevuld, is uit haar overheersende maatschappelijke positie voortgevloeid. 
In de Verenigde Staten van Amerika is aanvankelijk hetzelfde gebeurd. In 1776 hebben de 
Amerikanen geproclameerd dat ‘alle mensen gelijk geschapen zijn’. De slavernij is evenwel 
pas in 1863 afgeschaft, na een verscheurende burgeroorlog.

In de 19e eeuw heeft de arbeidersbeweging opgemerkt dat bepaalde universele rechten niet in 
de ‘Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen’ (Verklaring van de Rechten van de Mens 
en van de Burger) van 1789 waren opgenomen. De vraag is hoe universeel al die rechten zijn. 
Zijn ze eigenlijk wel universeel? Gelden ze overal ter wereld en te allen tijde? Misschien zijn een 
aantal mensenrechten wel typisch Europese, op maat van Europeanen gesneden bedenksels. 
Die rechten hebben steeds wonderwel in de opvattingen van de Europese burgerij gepast. 
Maar wat betekent het recht op eigendom, als sommigen het maatschappelijk zo slecht heb-
ben dat ze niet eens in staat zijn om eigendom te verwerven? Wat betekent de vrijheid om deel 
te nemen aan de totstandkoming van wetten als sommige mensen nooit hebben leren lezen? 
Hoe belangrijk is het leven van één individu vergeleken met de hele gemeenschap? Mogen 
mensen die de samenhang van de groep in gevaar brengen, worden uitgesloten omdat ze niet 
volgens de traditionele opvattingen van de groep wensen te leven?

Universeel of nationaal?

In de ‘Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen’ van 1789 is voor het eerst een ern-
stige tegenstrijdigheid aan de oppervlakte gekomen. De rechten van de mensen en van de 
burger heten universeel te zijn. Terzelfder tijd blijkt burgerschap nauw of zelfs uitsluitend met 
de natie verbonden te zijn. De burgerrechten gelden wereldwijd, maar er zijn Franse, Engelse, 
Amerikaanse, Belgische, Italiaanse, Duitse,... burgers.

Het samengaan van het principe van de universaliteit en de beperking van het burgerschap tot 
een natie vormt een probleem. Volgens de ‘Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen’ 
impliceren het burgerschap en de daaraan verbonden rechten dat iemand deel van een natie 
uitmaakt. Wat een natie precies is, valt niet in een paar woorden te omschrijven. Het betekent 
in ieder geval niet dat alle mensen tot een enkele natie behoren. De ene natie is duidelijk de 
andere niet. De belangen van naties kunnen met elkaar botsen. Een natie kan zelfs de vijand 
van een andere natie zijn.

Het hoeft overigens niet eens om zogenaamde vijanden te gaan. Wie niet over een staatsbur-
gerschap beschikt, beschikt ook niet over universele rechten. Die mensen zijn uitgesloten van 
deelname aan het publieke leven en aan de politieke besluitvorming en kunnen niet genieten 
van de rechten in het land waar ze wonen. Zo heeft iemand die geen Belgisch staatsburger is, 
niet evenveel rechten als Belgen in ons land. Een echte nachtmerrie wordt het voor mensen 
zonder nationaliteit. In de hele wereld zijn er ongeveer 15 miljoen mensen in dat geval. Staatloze 
personen zijn feitelijk niet in de mogelijkheid om een volwaardig bestaan op te bouwen. 
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Universeel of relatief?

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat rechtsbegrippen samen met de geschiedenis en dus 
samen met de samenleving zelf evolueren. We mogen bijgevolg aannemen dat onze opvattin-
gen over de universele mensenrechten en over hun verhouding tot begrippen als ‘burgerschap’ 
en ‘natie’ zich aan een voortdurend veranderende wereld zullen moeten aanpassen.

Het is uiteraard moeilijk voldoende afstand te nemen om correct over de evolutie van onze hui-
dige wereld te oordelen. Het is in ieder geval duidelijk dat de universele rechten van de mens 
een Europese of toch zeker een westerse uitvinding zijn. Westerlingen hoeven daarom nog 
geen hoge borst op te zetten. Dat de mensenrechten een westers bedenksel zijn, hangt immers 
uitsluitend samen met historische omstandigheden. De rechten van burgers zijn niet uitgere-
kend in Europa ontwikkeld omdat ze zogezegd goed, edel of zedelijk hoogstaand zouden zijn. 
Ze zijn afgekondigd omdat ze met de concrete belangen van de opkomende stedelijke burgerij 
strookten. Vooral omdat de burgerij op bepaalde ogenblikken in de geschiedenis haar macht 
en haar invloed voldoende kon laten doorwegen, hebben haar ideeën getriomfeerd. Toen de 
arbeiders, de vrouwen en de gekoloniseerde of onderdrukte volkeren in naam van diezelfde 
universele rechten medezeggenschap eisten of zelf hun lot wilden bepalen, bleek een deel van 
de burgerij plots niet meer zo bereid om de rechten van de mens en van de burger universeel 
te interpreteren.

Er zijn echter wel degelijk argumenten om te beweren dat de mensenrechten echt universeel 
zijn. Ongeveer alle staten hebben de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens onder-
tekend. Die verklaring vormt voor alle lidstaten een uitnodiging om de opgesomde rechten na 
te leven. De regels worden pas bindend indien ze in een verdrag worden gegoten waarin staten 
formeel zijn overeengekomen om zich aan de verdragsbepalingen te houden. Verdragen defi-
niëren de universele rechten nauwkeuriger. Het ratificeren van een verdrag behelst het aangaan 
van een internationale verbintenis. De betrokken staten verplichten zich ertoe de bepalingen 
van een verdrag daadwerkelijk na te leven. Dat betekent dat een staat alle nodige maatregelen 
moet nemen, ook op wetgevend en administratief vlak. Een ander argument is dat de mensen-
rechten uit de natuur van de mens zelf voortvloeien. Mensen hebben overal ter wereld dezelfde 
natuur. Ze hebben die natuur altijd gehad en ze zullen die altijd hebben. De vraag blijft even-
wel of het mogelijk is de menselijke aard te kennen. Tot slot hanteren de aanhangers van de 
universaliteit van de mensenrechten een antropologisch argument. De basisverhoudingen in 
alle samenlevingen steunen op gelijksoortige basisbehoeften. Daardoor vertonen ze gemeen-
schappelijke trekken en kampen ze met identieke samenlevingsproblemen.

In de praktijk werd het debat over de universaliteit vaak uit de weg gegaan. Bij het opstel-
len van internationale verdragen over de mensenrechten worden bepaalde begrippen soms 
vaag omschreven. Indien niet in voldoende interpretatieruimte zou worden voorzien, zouden 
veel internationale verdragen en pacten niet eens tot stand komen. Zo stelt artikel 7 van het 
in 1966 opgestelde Internationaal Verdrag inzake de Burgerrechten en de Politieke Rechten 
dat folteren verboden is. Het artikel bevat evenwel geen duidelijke definitie van folteringen. 
Volgens artikel 8 van hetzelfde verdrag is slavernij verboden. Over kinderarbeid wordt echter 
niet gesproken.
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Le 28 juillet 1830 : la Liberté guidant le peuple - Delacroix E
ugène (1

798-1863
)

Vrouwen zijn ook mensen

De meeste mensen gaan er, al dan niet stilzwijgend, van uit dat de mensenrechten effectief voor 
alle mensen gelden. In die zin gaat het om universele rechten. In de realiteit heeft echter meer 
dan de helft van de mensheid er gedurende lange tijd geen aanspraak op kunnen maken.

Op het beroemde schilderij van Eugène Delacroix wordt de Vrijheid voorgesteld als een vrouw 
die de barricades beklimt. Hoewel het volk dat de Bastille bestormde in belangrijke mate uit 
vrouwen bestond, bleek al snel dat de revolutionairen de deelname van vrouwen aan staatsza-
ken niet erg op prijs stelden. In 1791 heeft Olympe de Gouges een Verklaring van de Rechten 
van de Vrouw en van de Burgeres gepubliceerd. De nieuwe machthebbers hebben daar snel 
op gereageerd. In 1793 werden alle vrouwenverenigingen verboden. Olympe de Gouges is op 
het schavot geëindigd.

In het Burgerlijk Wetboek van Napoleon wordt de vrouw 
uitdrukkelijk gediscrimineerd. In die periode 

bleef een vrouw met betrekking tot 
het straf-, het handels-, het erfe-

nis- of het huwelijksrecht altijd 
afhankelijk van haar man of van 
haar vader. Pas diep in de twin-
tigste eeuw hebben vrouwen in 
een aantal ‘moderne’ landen 
dezelfde rechten als man-
nen gekregen. In 1893 heeft 
Nieuw-Zeeland als eerste land 
vrouwen stemrecht verleend. 

België is pas in 1948 gevolgd.
Mogen of moeten stemmen is 

natuurlijk belangrijk voor het uit-
oefenen van de eigen rechten. Het 

stemrecht verleent evenwel niet auto-
matisch alle rechten. In 1974 heeft de 

Belgische wetgeving vrouwen dezelfde 
ouderlijke bevoegdheden als mannen ver-

leend. Pas in 1976 hebben gehuwde vrouwen 
gelijke rechten over gemeenschappelijke huwelijks-

goederen verkregen en konden ze een eigen bankrekening 
openen.
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Minderheden

Aanvankelijk vonden slechts weinigen dat de mensenrechten ook voor groepen als daklo-
zen, jongeren, migranten, kansarmen of personen met een mentale handicap gelden. In de 
wetgeving werden die groepen vooral beschouwd als problemen waartegen de samenleving 
moest worden beschermd. De samenleving werd daarbij steeds als een homogeen geheel 
voorgesteld. Die voorstelling werd vervolgens als norm gehanteerd. Wie niet aan de norm 
voldeed, moest zich goedschiks of kwaadschiks aanpassen. Individuen of groepen die van de 
norm afweken, hadden weinig rechten. Ze moesten door middel van rechtsbepalingen worden 
gecontroleerd. Door bedelarij en landloperij in het strafrecht op te nemen, werd armoede in 
feite een misdrijf.

De voorbije eeuw is die visie geëvolueerd. Nu worden leden van de bovenstaande groepen 
als volwaardige mensen en dus ook als volwaardige rechtspersonen beschouwd. Net als alle 
andere leden van de samenleving, kunnen ze aanspraak maken op politieke, sociale en econo-
mische rechten. De rechtstheorie spreekt niet langer over aanpassing en controle, maar over 
rechtsbescherming en emancipatie.

Om dat te illustreren twee voorbeelden. In 1993 heeft België de bedelarij en de landloperij uit het 
strafrecht gehaald. Sindsdien worden bedelaars en daklozen via het OCMW naar de hulpverle-
ning verwezen. Vroeger werden de kinderen in kansarme gezinnen haast automatisch uit hun 
gezin gehaald en door de jeugdrechter in een instelling of bij een pleeggezin geplaatst. Velen 
waren ervan overtuigd dat kansarme ouders hun kinderen verwaarloosden. Nu ondersteunt de 
samenleving kansarme gezinnen om hun kinderen zelf op te voeden. Een dergelijke onder-
steuning vergt een goed uitgewerkte sociale politiek en een aangepast hulpverleningsaanbod.

Kinderen zijn ook mensen

Hetzelfde geldt min of meer ook voor kinderen. Lange tijd vond zowat iedereen het vanzelfspre-
kend dat kinderen geen aanspraak konden maken op rechten. De achterliggende idee was dat 
kinderen als toekomstige volwassenen nog geen volwaardige mensen konden zijn.
Het idee dat kinderen in staat zijn hun rechten zelfstandig uit te oefenen, vond evenwel steeds 
meer ingang.

Kinderen hebben in ieder geval een plaats gekregen in het na de Tweede Wereldoorlog ontwik-
kelde mensenrechteninstrumentarium.
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C Mensenrechten nader bepaald

Drie generaties mensenrechten

Hoewel principieel alle mensenrechten samenhangen, kan men vanuit historisch oogpunt als 
het ware drie generaties mensenrechten onderscheiden.

De eerste generatie dateert uit de 18e eeuw en omvat de sinds 1789 klassieke burgerrechten en 
politieke rechten: het recht op leven, het recht op vrije meningsuiting, de persvrijheid, de vrijheid 
om te vergaderen enzovoort. Zij vormden het eerste verzetswapen tegen de soevereine vorst.

Een tweede generatie mensenrechten gaat over de economische, sociale en culturele men-
senrechten, zoals het recht op een minimuminkomen, op werk, op gezondheidszorg, op 
onderwijs, op vrije tijd enzovoort. Vooral het opkomende socialisme en het marxisme vestigden 
daarop in de 19e eeuw de aandacht. Wil dat soort van mensenrechten effectief zijn, dan moet 
de staat zijn verantwoordelijkheid nemen.

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vinden we die eerste twee generaties 
mensenrechten terug.

Vandaag spreekt men ook over een derde generatie mensenrechten: de volkenrechten. Dat 
zijn de zogenaamde solidariteitsrechten zoals recht op vrede, op een gezond leefmilieu, op 
eigen cultuuruitingen, op zelfbestuur enzovoort. Zo organiseerde de VN sinds de jaren 90 
meerdere topconferenties waar telkens geprobeerd werd om wereldwijd afspraken te maken 
over het milieu. In 1992 werd bijvoorbeeld in Brazilië de Verklaring van Rio de Janeiro inzake 
Milieu en Ontwikkeling ondertekend. In 1997 werd in Kyoto (Japan) een protocol ondertekend 
waarin een aantal industrielanden overeenkwamen om de uitstoot van broeikassen te ver-
minderen, gevolgd door de klimaatconferentie in Parijs (2015) met een ambitieus en bindend 
klimaatakkoord.

Classificaties van mensenrechten

Verklaringen en verdragen over de mensenrechten bevatten tientallen bepalingen en voor-
schriften. Om het wat overzichtelijk te maken, kan men mensenrechten opdelen in soorten of 
rubrieken. Dat is dan wel een louter pragmatische indeling. Mensenrechten zijn immers ondeel-
baar en onderling afhankelijk. Wie ze als afzonderlijke categorieën beschouwt, zondigt in feite 
tegen de geest ervan. De mensenrechten zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens en ook de rechten van het kind zoals vastgelegd in het Internationaal 
Verdrag inzake de Rechten van het Kind, kunnen geclassificeerd worden via vijf rubrieken:
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CIVIELE OF BURGERLIJKE RECHTEN

Tot de groep van civiele of burgerlijke rechten behoren onder meer het recht op leven, het 
recht op een naam, op een identiteit en een nationaliteit, het non-discriminatiebeginsel, het 
recht op eigendom, het recht op een eerlijk proces en het recht op juridische bijstand. Ook de 
zogenaamde integriteitsrechten vallen onder die rubriek: bijvoorbeeld het recht op persoon-
lijke vrijheid, het recht op eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven, het recht op 
bescherming tegen fysiek geweld, tegen foltering en tegen een onmenselijke of vernederende 
behandeling of straf, het recht op bescherming tegen een willekeurige arrestatie.

POLITIEKE RECHTEN

Met politieke rechten worden de politieke vrijheids- en gelijkheidsrechten bedoeld: de vrijheid 
van mening en meningsuiting, de vrijheid van drukpers, de vrijheid van vreedzame vereniging 
en vergadering, de vrijheid van godsdienst en geweten, de vrijheid van toegang tot informatie 
en het recht verzoekschriften in te dienen bij overheden op nationaal en internationaal niveau. 
Die rechten vinden we zowel terug in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als 
in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. In de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens omvatten de politieke rechten ook het recht op participatie aan de 
democratische besluitvorming door middel van het actief en passief kiesrecht.

ECONOMISCHE RECHTEN

Onder economische rechten vallen het recht op arbeid, dus ook beroepsbegeleiding en -oplei-
ding, het recht op bescherming in de arbeidsomgeving. Dat laatste betekent onder meer ook 
het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke vergoeding, wat dan weer de gelijk-
waardigheid van mannen en vrouwen veronderstelt.

Verder zijn er het recht op bescherming tegen uitbuiting, het recht vakverenigingen op te rich-
ten en er zich bij aan te sluiten, het stakingsrecht, het recht op speciale bescherming voor 
bepaalde categorieën van arbeiders zoals kinderen en jongeren, vrouwen, mensen met een 
handicap en migranten. In het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind worden 
onder economische rechten onder andere het recht op vrijwaring tegen uitbuiting begrepen.

SOCIALE RECHTEN

Onder sociale rechten vallen het recht op sociale zekerheid, het recht op gezondheid, het recht 
op medische en sociale bijstand, het recht op een behoorlijke levensstandaard.

CULTURELE RECHTEN

De culturele rechten bevatten het recht om deel te nemen aan het culturele leven, het recht op 
onderwijs, het recht om de voordelen te genieten van de wetenschappelijke vooruitgang en de 
toepassingen daarvan. Specifiek voor kinderen is er het recht op spel.
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De drie P’s

Mensenrechten kun je ook indelen volgens het doorgaans in het Engels geformuleerde 
schema van de drie P’s: provision (voorzieningen), protection (bescherming) en participation 
(deelname).

Provision: de basisrechten op leven en voeding en de rechten die toegang verlenen tot 
bepaalde basisgoederen en -diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg, mobiliteit enzovoort.

Protection: het recht op bescherming tegen mishandeling, uitbuiting, foltering enzovoort.

Participation: het recht op zelfbeschikking en de zelfstandige uitoefening van rechten en 
vanzelfsprekend de rechten die deelname aan de democratische besluitvorming garanderen.

Wie is bij de naleving betrokken?

Een staat die een verdrag ratificeert, verbindt zich ertoe de bepalingen van dat verdrag na te 
leven. Wanneer het om mensenrechten gaat, ligt het voor de hand dat staten het nodige doen 
om die binnen hun eigen grenzen te respecteren. Bovendien moeten staten de vooruitgang 
die zij boeken op het gebied van mensenrechten aan de VN rapporteren. Maar staten kunnen 
natuurlijk ook andere staten aansporen of desnoods dwingen om de mensenrechten na te 
leven. Ze kunnen diplomatieke stappen zetten, politieke druk uitoefenen, dreigen met econo-
mische sancties, of zelfs militaire middelen inzetten.
Staten treden wel eens zelf op om de mensenrechten te doen eerbiedigen. Soms doen ze dat 
op eigen houtje, zoals Frankrijk of België in Rwanda deden ten tijde van de burgeroorlog in 
dat land. Terecht rijst dan de vraag of daaraan geen andere motieven ten grondslag liggen. 
In maart 2003 viel een coalitie van strijdkrachten van de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk Irak binnen. De directe aanleiding was volgens de Verenigde Staten het niet nako-
men van resolutie 1441 van de VN door Irak. Een formeel mandaat van de VN-Veiligheidsraad 
was er echter niet en de aanleiding bleek nadien ook niet te kloppen. Irak had geen massa-
vernietigingswapens zoals de Amerikaanse regering had beweerd.

Soms gebeurt een interventie uitdrukkelijk in opdracht van de VN. De militaire operatie in 2006 
om de vrede in Libanon te handhaven of de controle op de verkiezingen in Congo zijn daar 
voorbeelden van. Het internationale embargo tegen Irak ten tijde van Saddam Hoessein of 
tegen het toenmalige apartheidsregime in Zuid-Afrika zijn twee andere voorbeelden. Maar 
zelfs als dergelijke acties plaatshebben in het kader van een internationale organisatie, blijft 
de vraag of er geen andere belangen dan alleen de vrijwaring van de mensenrechten mee zijn 
gemoeid. Men mag niet vergeten dat de grote mogendheden, waaronder vooral de VS, maar 
ook Rusland, China, Frankrijk of Groot-Brittannië erg veel invloed kunnen doen gelden in de 
openbare vergaderingen en in de wandelgangen van de VN.

De internationale omgangsvormen zijn dermate geëvolueerd dat de staten in de meeste geval-
len opereren in het kader van een actie die door een internationale organisatie werd beslist of 
goedgekeurd. Het aantal internationale instellingen dat toeziet op de naleving van de mensen-
rechten is dan ook groot.
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Op wereldniveau gebeurt dat hoofdzakelijk door de Verenigde Naties, of beter door instellin-
gen die binnen de VN opereren: de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad en de speciale 
VN-Mensenrechtenraad. Het Internationaal Strafhof in Den Haag kwam al aan bod.

In de Algemene Vergadering hebben alle lidstaten (193 in 2012) van 
de Verenigde Naties zitting. De Algemene Vergadering is het centrale orgaan 
van de VN. Internationale VN-Verdragen worden er formeel aangenomen, 
waarna ze aan de VN-lidstaten worden voorgelegd ter ondertekening en ratificatie. 

De Economische en Sociale Raad (ECOSOC) is belast met de economische, sociale, cul-
turele en humanitaire samenwerking. Die Raad is ook belast met de bevordering van de 
mensenrechten.
ECOSOC doet daaromtrent aanbevelingen aan de Algemene Vergadering en stelt verdrags-
ontwerpen op die hij voorlegt aan de Algemene Vergadering; binnen zijn bevoegdheden kan 
ECOSOC eveneens internationale conferenties samenroepen. Daarnaast heeft hij ook de 
bevoegdheid om bijzondere commissies op te richten, die zich jaarlijks buigen over onder 
andere de schendingen van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in verschil-
lende landen en gebieden. 

De ILO (of IAO: Internationale Arbeidsorganisatie) formuleert beleidslijnen en programma’s 
om levens- en werkomstandigheden van werkende mensen te verbeteren. De organisatie stelt 
internationale arbeidsstandaarden op die dienen als richtlijn voor de nationale autoriteiten bij 
het ten uitvoer leggen van die beleidslijnen. Ze voert een uitgebreid programma van tech-
nische samenwerking uit om regeringen te helpen dat beleid in de praktijk doeltreffend te 
maken. Ze houdt zich eveneens bezig met opleiding, onderwijs en onderzoek om dat streven 
te ondersteunen.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) heeft als voor-
naamste doelstelling bij te dragen tot de vrede en veiligheid in de wereld door de samenwerking 
tussen de naties te bevorderen via onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.

Beide organisaties moeten rapporteren bij ECOSOC en maken financieel deel uit van de VN. 
Ze zijn niet te verwarren met de Autonome Organen van de VN, zoals UNICEF en UNCTAD, die 
niet onder de bevoegdheid vallen van ECOSOC. Het hoofddoel van UNICEF (United Nations 
Children Emergency Fund) bestond aanvankelijk uit hulp bieden aan kinderen in het naoor-
logse Europa. Nu koppelt het Kinderfonds van de Verenigde Naties humanitaire hulp aan 
ontwikkelingsdoeleinden en werkt samen met ontwikkelingslanden in hun inspanningen om 
hun kinderen te beschermen en hen de gelegenheid te geven hun mogelijkheden volledig te 
ontwikkelen. UNICEF heeft bijvoorbeeld als organisatie meegewerkt aan de totstandkoming 
van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, maar dat verdrag zelf is een ontwerp van de 
Commissie Mensenrechten van ECOSOC.

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties werkt in werkgroepen, waar ook niet-gouver-
nementele organisaties op uitgenodigd worden.
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VN-verdragen worden dus vooral door ECOSOC, voorbereid en aan de Algemene Vergadering 
ter goedkeuring voorgelegd. Materieel werk gebeurt door vele deelgroepen (commissies). 
De Algemene Vergadering geeft dan de formele goedkeuring aan wat de ECOSOC-sluis is 
gepasseerd.

Het instrumentarium

Ondanks de toegenomen druk van de publieke opinie op het beleid, blijft de indruk bestaan 
dat de internationale regelgeving inzake mensenrechten weinig effectief is. Het is inderdaad 
moeilijk om een staat te verplichten de mensenrechten te respecteren. Zeker als het om een 
wereldmogendheid gaat, zal een veroordeling door bijvoorbeeld de VN of de Raad van Europa 
niet veel indruk maken. Het belang van dergelijke instellingen en van de resoluties of verdra-
gen die ze opstellen, ligt elders. Internationale verdragen, resoluties of afspraken bezorgen 
de politici of de ontelbare niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en de publieke opinie 
in het algemeen een legitimatie, een morele basis om actie te voeren, om hun regeringen te 
interpelleren. Dat dwingt de beleidvoerders er op z’n minst toe zich te rechtvaardigen en uitleg 
te verschaffen. Het probleem is dat daarvoor een open politiek systeem nodig is. Het beleid ter 
verantwoording roepen is maar mogelijk in een systeem waar mensen of organisaties niet het 
risico lopen dat ze voor hun kritiek vervolgd worden. Mensen krijgen hun rechten niet zomaar, 
ze moeten ze nemen.

Ook wie meent dat het cynisme en het machiavellisme van de mogendheden en van de beleid-
makers een echte mensenrechtenpolitiek onmogelijk maken, zal moeten toegeven dat de 
internationale gemeenschap een indrukwekkende activiteit ontplooit inzake mensenrechten. 
In een kleine eeuw is een uitgebreid instrumentarium uitgebouwd. Opvattingen en inzichten 
stromen wel degelijk vanuit de publieke opinie door naar het beleid.
Hierna volgt een overzicht van het instrumentarium inzake mensenrechten. Het is verre van vol-
ledig, maar het geeft toch een idee van wat er op internationaal niveau is gerealiseerd.
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Mensenrechteninstrumenten, na 1948

Na de Universele Verklaring van 1948 neemt het aantal mensenrechteninstrumenten 
steeds meer toe en worden steeds meer verdragen afgesloten:

1948: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)
1950: Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (sedert-

dien aangevuld en gewijzigd via 10 Aanvullende Protocollen) (EVRM)
1951: Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen (gewijzigd bij het Protocol van 1967)
1952: Verdrag over de Politieke Rechten van de Vrouw 
1954: Verdrag betreffende de Status van Staatlozen
1959: Verklaring van de Rechten van het Kind
1961: Europees Sociaal Handvest
1965: Internationaal Verdrag inzake het Uitbannen van Alle Vormen van Rassendiscriminatie
1966: Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten 
 Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten
1967: Europees Verdrag inzake Adoptie van Kinderen
1969: Amerikaans Verdrag van de Rechten van de Mens
1970: Verklaring van de Rechten van Geestelijke Onvolwaardigen
1973: Internationaal Verdrag inzake de Afschaffing en de Bestraffing van de Misdaad van 

Apartheid
1975: Slotakte van Helsinki (Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa)
1979: Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van de Vrouw
1981: Afrikaans Charter van de Rechten van de Mens en de Volkeren
1983: Islamitische Verklaring van de Rechten van de Mens afgekondigd door de Islamitische 

Raad Europese Conventie inzake de Wettelijke Status van Migrantenarbeiders
1984: Internationaal Verdrag inzake de Preventie van Foltering en Inhumane of Vernederende 

behandeling of straf
1985: Internationale Verklaring inzake Basisrechten van Slachtoffers van Misdrijven en 

Machtsmisbruik
1985: VN-minimumregels inzake Jeugdbeschermingsbeleid, beter bekend als de ‘Bejing 

Rules’- code, die model staat voor nationale wetgevers inzake rechten van minderjari-
gen verwezen naar de rechtbank

1987: Aanbeveling (RVE) inzake Hulp aan Slachtoffers van Misdrijven en inzake Preventie van 
Victimisering (Europees Verdrag inzake de Preventie van Marteling en Onmenselijke of 
Vernederende Behandeling of Straf)

1989: Verdrag inzake de Rechten van het Kind
1990: Internationaal Verdrag inzake de Bescherming van Arbeidsmigranten en hun familieleden
1992: Resolutie (Europees Parlement) inzake een Europees Charter voor de Rechten van het 

Kind
1992: Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling
1996: Europees Verdrag over de Uitoefening van de Rechten van Kinderen
1996: Aanbeveling (RVE) inzake een Europese strategie voor Kinderen.
2006: Conventie inzake de Rechten van Personen met een Handicap
2006: Internationaal Verdrag inzake de Bescherming van alle Personen tegen gedwongen 

verdwijning
2015: Klimaatakkoord van Parijs

(Noot: deze lijst is niet volledig. Er bestaan nog verdragen, protocollen of resoluties die al dan niet werden geratificeerd door 
België en andere landen.) 
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De Universele Verklaring van de Rechten van  
de Mens: een samenvatting

 ● Alle mensen worden vrij geboren en moeten op dezelfde manier worden behandeld.

 ● Je hebt recht op alle rechten, ongeacht of je jong of oud, man of vrouw bent, welke 
huidskleur je hebt, welke godsdienst je belijdt of welke taal je spreekt.

 ● Je hebt recht op leven in vrijheid en in veiligheid.

 ● Slavernij is verboden.

 ● Je mag niemand martelen.

 ● Je hebt recht op dezelfde bescherming als iedereen.

 ● De wet moet voor iedereen hetzelfde zijn; iedereen moet volgens de wet op dezelfde 
manier behandeld worden.

 ● Je hebt het recht om hulp van een rechter te vragen, als je vindt dat je volgens de wetten 
van je land niet goed wordt behandeld.

 ● Niemand heeft het recht om je zonder goede reden gevangen te zetten of het land uit 
te sturen.

 ● Als je terecht moet staan, moet dat in het openbaar gebeuren. De mensen die je berech-
ten, mogen zich niet door anderen laten beïnvloeden.

 ● Je bent onschuldig tot je schuld bewezen is; je hebt het recht om je te verdedigen tegen 
beschuldigingen.

 ● Je hebt recht op privacy: op bescherming als iemand je lastigvalt, je brieven opent of 
kwaad van je spreekt.

 ● Je hebt het recht om te gaan en staan waar je wilt, in eigen land en in het buitenland.

 ● Als je slachtoffer wordt van mensenrechtenschendingen, heb je het recht om naar een 
ander land te gaan en dat land te vragen jou te beschermen.

 ● Je hebt recht op een eigen nationaliteit.

 ● Je hebt het recht om te trouwen en een gezin te stichten.
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Art. 
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Art. 19

Art. 
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Art. 21

Art. 
22

Art. 
23

Art. 
24

Art. 
25

Art. 
26

 ● Je hebt recht op eigendom en niemand mag je bezittingen zonder goede reden afnemen.

 ● Je hebt recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.

 ● Je hebt recht op een mening en recht van meningsuiting.

 ● Je hebt het recht om te vergaderen als je dat wilt.

 ● Je hebt het recht om deel te nemen aan de politiek van je land.

 ● Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid en het recht om jezelf te ontwikkelen.

 ● Je hebt recht op werk in het beroep dat je zelf kiest. Je hebt ook recht op een rechtvaar-
dig loon voor je werk. Mannen en vrouwen moeten voor hetzelfde werk evenveel betaald 
krijgen.

 ● Je hebt recht op vrije tijd en vakantie.

 ● Je hebt recht op alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat je niet ziek wordt, dat je geen 
honger hebt en dat je een dak boven je hoofd hebt. Moeder en kind hebben recht op 
bijzondere zorg en bijstand.

 ● Je hebt recht op onderwijs dat gericht is op de volle ontwikkeling van de menselijke 
persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden.

 ● Je hebt het recht om te genieten van wat kunst en wetenschappen voortbrengen.

 ● De overheid in je land moet ervoor zorgen dat er een “orde” is die al deze rechten 
beschermt.

 ● Je hebt ook plichten tegenover de mensen om je heen, zodat ook hun mensenrech-
ten kunnen worden beschermd. De wetten in je land mogen niet ingaan tegen deze 
mensenrechten. 

 ● Geen enkel land en geen enkel mens mag proberen om de rechten te vernietigen die in 
deze Verklaring staan.
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Kinderrechten 
zijn mensenrechtenD

De geschiedenis

Het spreekt vanzelf dat net zoals de hele samenleving, de specifieke omstandigheden waarin 
kinderen leven, voortdurend veranderen. De manier waarop men kinderen bekijkt, evolueert 
daarom ook. Het zijn dus niet zozeer de kinderen die veranderen, maar wel de opvattingen en 
verwachtingen van de samenleving ten aanzien van kinderen. Onze opvattingen over kinderen 
evolueren in de tijd en verschillen naar gelang van de cultuur waarin wij, volwassenen, leven. 
Voor wat volgt, baseren we ons op het werk van prof. dr. Eugeen Verhellen van de Universiteit 
Gent (Verdrag inzake Rechten van het Kind, Leuven 1997).

HET KIND TOT HET EINDE VAN DE MIDDELEEUWEN

Tot aan het einde van de middeleeuwen stond de maatschappij tamelijk onverschillig tegen-
over kinderen. Dat leiden historici af uit getuigenissen van praktijken op kinderen die in onze 
ogen ronduit afschrikwekkend zijn. Kinderen werden vermoord of achtergelaten als aas voor 
de dieren, omdat ze gebrekkig waren of niet van het juiste geslacht. In vele gevallen werd de 
geboorte van een meisje als een groot ongeluk beschouwd. Kinderen werden om rituele rede-
nen geofferd of werden gewoon verstoten omdat ze te veel huilden. Kinderen werden ook uit 
de weg geruimd om politieke redenen.

Als ze overleefden, hadden kinderen het tijdens hun jonge jaren niet gemakkelijk. Sommige 
opvoedingspraktijken versterken het beeld van onverschilligheid aanzienlijk. Zo werden heel 
wat kinderen van de moeder weggehaald om te worden toevertrouwd aan een voedster. Verder 
zijn de hardhandige opvoedings- en remediëringsmethoden legio: het vastbinden van kinde-
ren, het verbranden met een heet ijzer om vallende ziekte te voorkomen, het onderdompelen 
in ijskoud water om hen te harden of te dopen. De hoge kindersterfte als gevolg van ziekte en 
onhygiënische leefomstandigheden vormde een even grote bedreiging. Tot in de 17e eeuw 
stierf de helft tot twee derde van de kinderen voordat ze de leeftijd van twintig jaar bereikt 
hadden.

Heel wat historici menen dat die hoge kindersterfte de belangrijkste oorzaak was van de onver-
schilligheid tegenover kinderen: het was wellicht het beste wapen tegen de verschrikking van 
de hoge kindersterfte. Of werd de kindersterfte juist veroorzaakt door die onverschilligheid?
In ieder geval was het kenmerkend dat kinderen weinig of geen belangstelling genoten. Tot 
het einde van de middeleeuwen zou er geen maatschappelijk bewustzijn van een afzonder-
lijke jeugdperiode hebben bestaan. Kinderen jonger dan zes of zeven jaar waren niet van tel. 
Wanneer ze die leeftijd hadden bereikt, werden ze wel meegeteld en als een miniatuurvolwas-
sene behandeld. Dat had als gevolg dat ze bij alle aspecten van het leven betrokken werden: 
werken, ontspanning, seksualiteit, leven en dood. Als ze een opleiding kregen, gebeurde dat 
bij hun leermeester thuis of in het landbouwbedrijf van het gezin. Hoe dan ook leefden ze in 
veel grotere gemeenschappen dan het huidige kerngezin.
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Het middeleeuwse recht weerspiegelt die situatie. In rechte bestond het kind gewoonweg niet, 
tenzij als privébezit van de vader. Van beschermingsrechten was nauwelijks sprake, evenmin 
als van recht op onderwijs of andere sociale voorzieningen. Kinderen namen volop deel aan 
het sociale leven, maar hadden - net zoals de meeste volwassenen toen – geen inspraak in de 
besluitvorming.

DE VERLICHTING

Pas vanaf de 16e eeuw krijgt men belangstelling voor het kind. Door de moralisten werd het 
kind als ‘slecht’ gezien. De opvoeding, waarbij men vooral dacht aan discipline en training, 
moest het kind ‘goed’ maken. De moralisten legden zeer sterk de nadruk op de rol van het 
gezin en de school. Daartegenover beschouwden romantici als Goethe en Rousseau (18e 
eeuw) het kind als fundamenteel goed. In beide gevallen is er dus sprake van aparte aandacht 
voor kinderen.

Ook tijdens de verlichting – in de tweede helft van de 18e eeuw – worden kinderen als een 
aparte groep behandeld. Zij worden als de toekomstige vormgevers van de samenleving 
gezien. Kinderen zijn nu dragers van de vooruitgang en van de maatschappelijke rijkdom. Hun 
belangrijkste kwalificatie is het ‘nog niet’: zij weten nog niet, zij kunnen nog niet, zij zijn nog niet, 
enzovoort. In het licht van de nieuwe maatschappelijke en culturele opvattingen schrijft men 
kinderen specifieke psychische eigenschappen toe.

Steeds minder beschouwt men kinderen als privé-eigendom van hun ouders. Zeker vanaf de 
19e eeuw worden ze ‘ingelijfd’ in een maatschappelijk project. Men ziet de samenleving als 
iets dat mee evolueert met de algemene vooruitgang en kinderen zijn de werkkrachten en de 
makers van die toekomstige, betere samenleving. De staat heeft dus als taak erover te waken 
dat de kinderen bijvoorbeeld goed opgevoed worden, dat ze de normen van de samenleving 
leren respecteren, dat ze onderwijs krijgen. Het gezin is niet meer alleen de hoeder van de 
kinderen. Zo krijgen we rond 1900 kinderbeschermingswetten en leerplichtwetten. De eerste 
zijn op sociale controle gericht: gedragen de ouders, de werkgevers en natuurlijk ook de kin-
deren zich zoals het hoort? De tweede soort wetten beoogt de socialisering, dus de geleidelijke 
inlijving in de samenleving en het economische leven. Kinderen worden buiten de volwasse-
nenwereld gehouden en opgesloten in een eigen wereld, een soort wachtkamer waar ze zich 
op het echte leven kunnen voorbereiden.

DE 20E EEUW

In de 20e eeuw wordt de duur van dat ‘nog-niet-volwassen-zijn’ aanvankelijk nog verlengd. Let 
op een aantal woorden die verwijzen naar die verlengde kindertijd, zoals vroeg- en laatadoles-
centen of jongvolwassenen. De almaar latere intrede op de arbeidsmarkt beschouwt men als een 
maatregel die uiterst gunstig is voor de jongeren. Zo heeft men de leerplicht  verlengd en is er een 
consensus gegroeid over de relatie tussen een goede opleiding en succes op de arbeidsmarkt.

Maar de kindertijd is niet langer meer de overgangsfase vol blijde verwachtingen die uitzicht 
geeft op een latere, boeiende levensperiode. Integendeel, er komt meer aandacht voor pro-
blemen tijdens en na de kindertijd. Geen wonder dat de status van kind-zijn steeds meer als 
problematisch wordt ervaren. De kinderrechtenbeweging moet daarmee in verband worden 
gebracht.
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In de meeste nationale wetgevingen en internationale regelgevingen zijn kinderen en jongeren 
tot ver in de 20e eeuw rechtsobjecten en in die zin het voorwerp van wetgeving. Maar kinderen 
worden nog niet als subjecten gezien die zelfstandig handelen.

Sinds de laatste decennia van de 20e eeuw is daar verandering in gekomen. Men begint kin-
deren nu ook te beschouwen als dragers van alle mensenrechten. Bovendien moeten ze die 
rechten ook zelfstandig kunnen uitoefenen. Ze moeten kunnen participeren. In het Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind (1989) komt dit heel goed tot uiting.

Het competentiedebat

Zijn kinderen ‘bekwaam’ of in staat om zelfstandig hun rechten uit te oefenen? Tot voor enkele 
decennia was dat geen punt van discussie. Kinderen, vond men toen, zijn niet in staat om 
rationeel beslissingen te nemen. Ze zijn fysiek, intellectueel en emotioneel onrijp. Bovendien 
missen ze de ervaring om te beoordelen waar hun belang ligt. Merk op dat dat vroeger ook 
over vrouwen werd gezegd.

Vandaag worden kinderen wel degelijk als competent gezien. Je kunt drie stromingen in 
de huidige opvattingen onderscheiden. Er is een pedagogische stroming die vindt dat het 
onbekwaamheidsargument in principe geldig blijft. Alleen gelooft ze dat de samenleving de 
competentie van kinderen sterk onderschat. Kinderen worden geleidelijk competent en dat 
proces begint veel vroeger dan men aanvankelijk dacht. Kinderen moeten geleidelijk hun rech-
ten kunnen opnemen. Zo hebben jongeren in België vanaf veertien jaar patiëntenrechten. Dat 
is belangrijk als een kind bijvoorbeeld een dringende medische ingreep moet ondergaan en de 
ouders er zich tegen zouden verzetten op grond van hun religieuze overtuiging.
In het seksueel strafrecht bijvoorbeeld worden jongeren vanaf hun zestiende bekwaam geacht 
om toe te stemmen tot het stellen of ondergaan van seksuele handelingen.

Een tweede pedagogische stroming betwist de geldigheid van het onbekwaamheidsargument 
op ethische gronden. Alle mensen zijn gelijk, kinderen zijn mensen en bijgevolg moeten ze alle 
mensen- en burgerrechten genieten. Moreel kan geen enkele vorm van discriminatie geduld 
worden, dus ook geen discriminatie op grond van leeftijd.
Een derde pedagogische stroming wil kinderen alle burgerrechten verlenen, ook het recht om 
ze zelfstandig uit te oefenen, tenzij men voor bepaalde rechten hun incompetentie kan aan-
tonen en daarover een maatschappelijke consensus bestaat.
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Kinderen in het mensenrechteninstrumentarium

In principe zouden alle mensenrechteninstrumenten ook moeten gelden voor kinderen. Een 
specifiek instrumentarium voor kinderen zou in feite onnodig moeten zijn, maar toch bestaat 
het. Het VN-Verdrag van 1989 inzake de Rechten van het Kind heeft de verdienste dat het de 
drie generaties mensenrechten in één geheel heeft ondergebracht. Het stelt ze bovendien voor 
als ondeelbaar en onderling afhankelijk.

Dat verdrag heeft een aantal voorlopers. Het oudste internationale mensenrechteninstrument 
inzake de rechten van het kind is de Verklaring van Genève (1924). Van echte kinderrechten 
was daarin eigenlijk geen sprake. De verklaring wees vooral op de plichten van volwassenen 
tegenover kinderen. Ze behandelt overwegend de sociale en economische behoeften van kin-
deren. Van de klassieke burgerrechten en politieke rechten is er geen spoor.

In 1959 namen de VN een Verklaring van de Rechten van het Kind aan. Daar staat flink wat 
meer in dan in de Verklaring van Genève. Het recht op een naam en op een nationaliteit werd 
erin opgenomen, naast het recht op gratis basisonderwijs. Kinderarbeid werd verboden. In die 
verklaring is het kind meer dan een object: het is een eerste aanzet om van het kind ook een 
rechtssubject te maken. Toch gaat de verklaring niet zo ver dat ze het kind in staat acht om zijn 
rechten zelf uit te oefenen. Bovendien is ze juridisch niet-bindend.

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) kent voor het eerst in de 
geschiedenis een aantal fundamentele mensenrechten aan kinderen toe. Het IVRK is geen 
verklaring zoals de vorige instrumenten maar een verdrag. Het is bindend en kan als juridische 
toetssteen worden gebruikt.

De opvattingen over kinderen zijn duidelijk geëvolueerd. Kinderen zijn volwaardige dragers van 
mensenrechten en niet alleen van specifieke kinderrechten.

Inspraak- en participatiemogelijkheden van kinderen

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind erkent kinderen als volwaardige 
medeburgers. Ze hebben “het recht om hun mening kenbaar te maken in alle zaken die hun 
aanbelangen, waarbij aan die mening passend belang wordt gehecht.” Dat verdrag verleent 
kinderen, jonger dan achttien jaar, een aantal participatierechten. Zo hebben ze het recht om 
mee te praten over zaken die hunzelf en hun omgeving aangaan (art.12). Ze hebben vrijheid 
van meningsuiting (art.13), van godsdienst (art.14), van vereniging (art.15) en recht op infor-
matie (art.17).

Maar zelfs als jongeren hun mening kunnen geven wil dat nog niet zeggen dat ze volwaardig 
participeren aan het beleid. De Amerikaanse psycholoog Roger Hart heeft een handig lijstje 
opgesteld om te toetsen in welke mate beleidsmakers jongeren daadwerkelijk laten participeren. 
In dalende lijn geeft dat de volgende graden van participatie:
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Jongeren nemen het initiatief en 
nemen beslissingen samen met 

volwassenen (die uiteindelijk wel verant-
woordelijk moeten blijven).

Het initiatief en 
de leiding liggen 

bij jongeren.

Volwassenen nemen het initiatief 
en beslissen samen met jongeren.

Jongeren worden aan-
geduid en geïnformeerd

Jongeren worden 
als symbool gebruikt.

Jongeren worden als 
decoratie gebruikt.

Jongeren worden 
gemanipuleerd.

Jongeren worden 
geraadpleegd en 

geïnformeerd.

Roger Hart, Children’s Participation: From Tokenism to Citizenship, 1992.

initiatief en beslissingen

initiatief en de leiding

samen beslissen

raadplegen en informeren

aanduiden en informeren

symbool

decoratie

manipulatie
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Merk op: 

 ● Activiteiten die overeenkomen met de laagste drie sporten van de ladder, kunnen niet echt 
als participatief beschouwd worden.

 ● Er is sprake van manipulatie wanneer jongeren instructies van volwassenen moeten vol-
gen, zonder inzicht te krijgen in de inhoud of de draagwijdte ervan. Jongeren worden hierbij 
soms wel uitgenodigd om hun ideeën te geven, maar volwassenen gebruiken enkel die 
aspecten die ze goed achten voor hun zaak.

 ● Wanneer jongeren gebruikt worden als decoratie nemen ze deel aan een activiteit via zang, 
dans of een voordracht ten behoeve van het imago van een volwassenenzaak.

 ● Jongeren kunnen ook gebruikt worden als symbolen wanneer aan hen gevraagd wordt hun 
mening te geven zonder dat ze invloed hebben op de draag- of reikwijdte van de vragen of 
de communicatiestijl.

De volgende vijf sporten van de ladder geven een stijgende graad van participatie aan. 

 ● Aangeduid, maar geïnformeerd betekent dat jongeren een betekenisvolle maar beperkte 
inbreng hebben in een activiteit en zicht hebben op wie die inbreng bepaalde en waarom. 

 ● Bij activiteiten waarbij jongen geraadpleegd en geïnformeerd worden, wordt de visie van 
jongeren ernstig genomen, niettegenstaande het project ontworpen en geleid wordt door 
volwassenen.

 ● In projecten die geïnitieerd worden door volwassenen, waarbij de beslissingen samen met 
jongeren worden genomen, hebben jongeren niet langer een adviserende stem, maar 
nemen ze volledig deel aan de besluitvorming.

 ● In projecten die door jongeren geïnitieerd en gecoördineerd worden, komt het oorspronke-
lijke idee van het project en de implementatie ervan van de jongeren zelf.

 ● Bij projecten waar jongeren het initiatief nemen en beslissingen nemen samen met volwas-
senen zijn jongeren de aanreikers van een idee; de uitvoering (= implementatie) en de 
besluitvorming gebeurt samen met volwassenen, die als gelijkwaardige partners worden 
beschouwd en betrokken.

Vaak gebruikt men de participatie van jongeren vanuit het idee dat participatie hun burger-
schapsvorming ten goede komt. Kinderen zouden toch de volwassenen, de burgers van 
morgen zijn. Maar dat is een misvatting. Kinderen zijn al effectief burgers. Hun participatie 
steunt nu juist op dat burgerschap – hier en nu.
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Beleid voor kinderen

Zowel de Raad van Europa, als de Europese Unie en de Verenigde Naties hebben beleidstek-
sten over de participatie van jongeren. De Europese Commissie subsidieert heel wat lokale, 
regionale, nationale en Europese initiatieven. 

Ook in de federale en Vlaamse wetgeving zijn waarborgen opgenomen m.b.t. de participatie 
van jongeren bij beslissingen die voor hen van belang zijn. Bij adoptie bijvoorbeeld vraagt de 
rechter jongeren vanaf de leeftijd van 12 jaar om hun instemming. De gemeenten en provin-
cies moeten inspraakprocedures vastleggen om de participatie van jongeren te garanderen. 
In de praktijk verloopt de inspraak gewoonlijk via de jeugdraad. Jongeren of hun organisaties 
kunnen natuurlijk ook zelf het initiatief nemen om bij hun gemeentebestuur aan te dringen om 
geïnformeerd en geconsulteerd te worden over allerlei plannen waarvan ze vinden dat die voor 
hen van belang zijn. 

Het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid wordt geregeld in het decreet van 1 januari 2013. 
Het decreet regelt alle mogelijke initiatieven voor de jeugd, zowel vanuit de gemeenten als 
de verenigingen. Zo regelt het onder andere de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse 
Jeugdraad, de subsidiëring van de Vlaamse instellingen voor het jeugd- of kinderrechten-
beleid, de erkenning van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen en de toekenning 
van werkings- en projectsubsidies. Het jeugdbeleid beklemtoont bovendien dat overleg, parti-
cipatie en inspraak belangrijk zijn.

Belangenbehartiging van kinderen

Er bestaat een heel systeem van belangenbehartiging. Het wil de kinderen de toegang doen 
vinden tot diensten en hen gebruik laten maken van alle mogelijkheden waar ze als burgers 
recht op hebben.

Sinds 1997 bestaat er een Vlaams decreet dat de benoeming regelt van een kinderrechten-
commissaris en dat een Kinderrechtencommissariaat bij het Vlaams Parlement opricht. De 
kinderrechtencommissaris moet de beleidsverantwoordelijken in de diverse domeinen stimule-
ren om systematisch rekening te houden met de rechten van kinderen. De commissaris kan ook 
problemen onderzoeken, beoordelen en aankaarten. Eventueel bemiddelt zij. Ten slotte kijkt de 
commissaris toe op de relaties tussen de overheid, de kinderen en de ouders en probeert zij die 
relaties eventueel te verbeteren.

In 1997 werd ook het decreet over het kindeffectrapport goedgekeurd. De bedoeling daarvan is 
dat de Vlaamse overheid voorafgaand aan haar beleidsbeslissingen en regelgeving, nagaat of er 
geen negatieve gevolgen zijn voor kinderen en jongeren 
(www.kinderrechtencommissariaat.be).

Er zijn heel wat niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) die proberen om de kinderrechten 
op de agenda van regeringen en supranationale organisaties te plaatsen. Op Europees niveau 
bestaat er bijvoorbeeld bestaat er bijvoorbeeld Eurochild (www.eurochild.org) , waar ook 
de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen (www.kinderrechtencoalitie.be) deel van uitmaakt. 
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Zelforganisatie van jongeren

Jongeren kunnen natuurlijk ook zelf initiatieven tot inspraak en participatie nemen. Zo heeft 
Vlaanderen een Vlaamse Scholierenkoepel (VSK), die opkomt voor de belangen van de leer-
lingen in het secundair onderwijs. De VSK wil onder meer hun rechtspositie onderzoeken en 
eventueel verbeteren. De VSK ijvert voor kwaliteit in het onderwijs en wil verder een ruggen-
steun zijn voor scholieren die actief zijn in leerlingenraden. www.scholierenkoepel.be

©ZAK
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Art. 14

Art. 6

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 
15

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten  
van het Kind: een samenvatting

Het verdrag omschrijft een kind als “iedere persoon jonger dan 18 jaar, tenzij de nationale wet-
geving de meerderjarigheid op vroegere leeftijd toekent”.

Alle in het verdrag omschreven rechten staan ter beschikking van alle kinderen ongeacht hun 
ras, huidskleur, geslacht, moedertaal, geloofsovertuiging, politieke of andere opvattingen, nati-
onale, etnische of maatschappelijke afkomst, mogelijkheden, gebreken, geboorte of andere 
status (art. 2 of het non-discriminatiebeginsel).

Alle acties die betrekking hebben op het kind moeten in zijn belang genomen worden.

De staten moeten het verdrag in werkelijkheid omzetten.

De staten moeten eerbied tonen voor de rechten en verantwoordelijkheden van de ouders om 
te voorzien in een passende begeleiding van het kind.

Elk kind heeft:
 ● recht op leven

 ● recht op een naam en nationaliteit en, voor zover mogelijk, het recht zijn ouders te ken-
nen en door hen te worden verzorgd

 ● recht op bescherming van zijn nationaliteit door de staat

 ● het recht om bij zijn ouders te leven, tenzij dat niet in het belang van het kind zou zijn 
 ● het recht om in persoonlijk contact te blijven met beide ouders wanneer het van één of 

beide gescheiden leeft

 ● het recht om zijn land vrij te betreden of te verlaten, of een ander land te betreden om 
zich met zijn gezinsleden te herenigen en de ouder-kindrelatie te onderhouden

 ● recht op bescherming van de staat wanneer het door een van zijn ouders onrechtmatig 
naar het buitenland wordt meegenomen

 ● het recht zijn mening te vormen en die vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het 
kind betreffen 

 ● het recht om zijn mening vrij te uiten en de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden te 
vergaren, te ontvangen en door te geven 

 ● recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

 ● het recht om met andere kinderen samen te komen en verenigingen te vormen
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Art. 
16

Art. 
17

Art. 
18

Art. 
19

Art. 
20

Art. 
21

Art. 
22

Art. 
23

Art. 
24

Art. 
25

Art. 
26

Art. 
27

Art. 
28

Art. 
29

Art. 
30

Art. 
31

Art. 
32

 ● recht op bescherming tegen willekeurige of onrechtmatige inmenging in zijn privéleven, 
gezinsleven of briefwisseling alsook tegen elke onrechtmatige aantasting van zijn eer 
en goede naam

 ● recht op toegang tot informatie en materiaal uit verscheidene bronnen alsook de 
bescherming tegen informatie die en materiaal dat schadelijk is voor zijn welzijn

 ● recht op bijstand en voorzieningen voor de ouders of wettige voogden

 ● recht op bescherming tegen mishandeling door ouders of voogd

 ● recht op bescherming wanneer het tijdelijk of permanent buiten het gezin verblijft met 
erkenning van zijn culturele achtergrond

 ● recht op het uitvoeren van een adoptie in zijn eigen belang

 ● recht op een specifieke bescherming voor vluchtelingen

 ● als het gehandicapt is, recht op een aangepaste verzorging en onderwijs om een vol-
waardig en behoorlijk leven te kunnen leiden in omstandigheden die zijn waardigheid 
garanderen, zijn zelfstandigheid bevorderen en zijn actieve deelname aan het gemeen-
schapsleven vergemakkelijken

 ● recht op de hoogste graad van gezondheid en medische verzorging

 ● recht op een periodieke evaluatie van zijn toestand indien het uit huis is geplaatst ter 
verzorging, bescherming of behandeling

 ● recht op het genot van sociale zekerheid

 ● recht op een levensstandaard die toereikend is voor zijn lichamelijke, geestelijke, intel-
lectuele, zedelijke en sociale ontwikkeling

 ● recht op onderwijs en gratis basisonderwijs. De handhaving van de discipline op school 
moet verenigbaar zijn met de menselijke waardigheid en in overeenstemming verlopen 
met het verdrag

 ● recht op onderwijs dat het voorbereidt op een actief, verantwoordelijk leven als volwas-
sene in een vrije samenleving met respect voor anderen en de omgeving

 ● het recht om zijn eigen cultuur en godsdienst te beleven en zijn eigen taal te spreken

 ● recht op rust en vrije tijd, op deelname aan spel en het culturele en artistieke leven

 ● recht op bescherming tegen economische uitbuiting en tegen werk dat gevaarlijk is 
of zijn opvoeding zal hinderen of schadelijk zal zijn voor de gezondheid en voor zijn 
fysieke, mentale, geestelijke, zedelijke en sociale ontwikkeling
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Art. 
33

Art. 
34

Art. 
35

Art. 
36

Art. 
37

Art. 
38

Art. 
39

Art. 
40

Art. 
41

 ● het recht om beschermd te worden tegen het gebruik van verdovende middelen of 
betrokken te worden in de verkoop of productie van die middelen

 ● recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting of misbruik

 ● recht op bescherming tegen ontvoering of de verkoop van of handel in kinderen

 ● recht op bescherming tegen elke vorm van uitbuiting

 ● het recht niet te worden onderworpen aan foltering of aan een andere onmenselijke 
behandeling of bestraffing. In gevangenschap wordt het kind gescheiden gehouden van 
volwassenen. Het kan niet ter dood veroordeeld of levenslang opgesloten worden en 
beschikt over het recht op juridische bijstand en contact met familieleden

 ● het recht om, indien jonger dan 15 jaar, niet in het leger ingelijfd te worden of recht-
streeks deel te nemen aan de vijandelijkheden

 ● recht op lichamelijke en geestelijke verzorging en herintegratie in de maatschappij, 
indien het slachtoffer is van gewapende conflicten, foltering, verwaarlozing, mishande-
ling of uitbuiting

 ● indien het beschuldigd wordt van een misdrijf, recht op een behandeling die aangepast 
is aan zijn leeftijd en waardigheid en die zijn herintegratie in de maatschappij bevordert

 ● het recht om geïnformeerd te worden over die beginselen en voorzieningen in het land 
waarin het leeft.


