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INLEIDING

‘Vrouwen zijn als theezakjes. Pas in heet water weet je hoe sterk ze zijn.’

Eleanor Roosevelt, first lady van de Verenigde Staten van 1933 tot 1945, mensenrechtenactivist en drijvende kracht achter de

Universele Verklaring

 

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is wellicht ’s werelds belangrijkste tekst. Overal vertaald, ontelbare keren
aangehaald, opgenomen in grondwetten en verdragen. Wereldwijd gerespecteerd, althans in de vorm.

 

Van alle mensen die een prominente rol speelden in de totstandkoming van de Universele Verklaring was Eleanor Roosevelt de

belangrijkste. Zelf heeft ze benadrukt dat ze bij verhitte discussies vaak ‘thee schonk en luisterde naar wat de geleerde heren
betoogden’. Door haar kwaliteiten als vergadervoorzitter, bemiddelaar, netwerker en politica slaagde ze erin te voorkomen dat de
verklaring zou stranden op ideologische en politieke twistpunten of sterk botsende karakters.

 

Over de verklaring bestaan veel misverstanden en mythes. Wie heeft de verklaring bedacht en geschreven? Waarom kwam ze er

juist in 1948? En wat is er gebleven van haar betekenis?
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1 MYTHES EN MENSEN

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is wellicht ’s werelds belangrijkste tekst. Overal vertaald,
ontelbare keren aangehaald, opgenomen in grondwetten en verdragen. Wereldwijd gerespecteerd, althans in de vorm.

Er bestaat veel verschil van mening over haar betekenis, er zijn ook misverstanden en mythes. Wie heeft de Universele

Verklaring bedacht en geschreven? En waarom kwam ze er eigenlijk? Dit is de geschiedenis van een uniek document

dat in een unieke periode tot stand kon komen.

 

De Canadees John Humphrey was een gedreven man. Hij was een briljante student in de rechten en later een prominente

hoogleraar. In 1946 kreeg hij een aanstelling als de eerste directeur van het nieuwe Mensenrechtencentrum van de Verenigde

Naties. Hij was secretaris van de groep die tussen 1946 en 1948 schreef aan de Universele Verklaring van de Rechten van de

Mens. Humphrey hield enige tijd een dagboek bij – van augustus tot december 1948 maakte hij aantekeningen over de personen,
de belangen en de intriges tijdens de besprekingen. Op 22 november, tweeënhalve week voordat de Universele Verklaring zou
worden aanvaard, noteerde hij: ‘De grootste obstakels voor aanvaarding zijn opgeworpen door de communisten en de rooms-
katholieken. De laatsten deden dat meer verhuld dan de eersten, maar met veel meer resultaat.’

 

Baarde Humphrey opzien met die waarneming? Niet echt. Van een negatieve rol van de rooms-katholieken vind je niets terug in de

standaardwerken over de Universele Verklaring. Mary Glendon bijvoorbeeld, die het meest gelezen boek over de

ontstaansgeschiedenis van de Verklaring schreef, citeert uitgebreid uit Humphreys dagboek, onder meer uit de pagina van 22

november, maar niet zijn uitspraak over de rooms-katholieken. De reden laat zich denken. Glendon is, behalve jurist en een

vertrouwelinge van Amerika’s ex-president George W. Bush, ook een spraakmakende katholiek. Ze was enige tijd de Amerikaanse
ambassadeur bij het Vaticaan.

 

Zo ontstaan mythes. Er is de mythe dat alle kerkgenootschappen de Universele Verklaring steunden. En dat de Sovjets met man en

macht hebben geknokt om sociaaleconomische rechten in de Verklaring opgenomen te krijgen. Om dat laatste meteen te

ontzenuwen: uit de notulen van de besprekingen kun je opmaken dat de ‘linkse’ druk om die rechten erdoor te krijgen, helemaal niet
vooral uit het Oostblok kwam. Het waren progressieve gedelegeerden uit Latijns-Amerika die dat onderdeel belangrijk vonden. Ze

voelden zich gesteund door de linkse John Humphrey, en trouwens ook door de voorzitster van de commissie, de Amerikaanse

presidentsweduwe Eleanor Roosevelt. Die laatste had zich een decennium lang, ten tijde van de Amerikaanse New Deal,

ingespannen voor werkgelegenheid en sociale voorzieningen in de VS. Bij besprekingen over de concepttekst van de Universele

Verklaring richtten de Sovjets hun pijlen liever op het punt van de discriminatie. Want daarmee konden ze de rassensegregratie in de

Verenigde Staten te schande maken.

 

Een andere hardnekkige mythe is dat de Universele Verklaring bij haar ontstaan een helemaal nieuw idee was. Dat beeld wordt

telkens bevestigd in gezaghebbende boeken. Maar door toedoen van vooral Herman Burgers, een gepensioneerde Nederlandse

diplomaat, weten we wel beter. Hij heeft documenten opgediept die duidelijk op de verklaring vooruitlopen. Bijvoorbeeld, de

‘Verklaring van de Internationale Rechten van de Mens’ die in 1929 in New York werd uitgebracht door het Instituut voor
Internationaal Recht. En een brochure van de immens populaire schrijver H.G. Wells , The Rights of Man, die in maart 1940 door

Penguin werd uitgebracht.

 

De Universele Verklaring is een onderwerp dat bij degenen die erover hebben geschreven, vaak sterke emoties opriep. Veel

auteurs hebben hoopvol betoogd dat de verklaring een soort grondwet voor de wereldwijde rechtsstaat is. Anderen vinden de

verklaring een willekeurig samenraapsel. Er is gezegd dat er in de verklaring geen grondgedachte zit, dat ze de weerslag is van puur

westers gedachtegoed, dat ze al achterhaald was ten tijde van de aanvaarding, dat ze een litanie van vaagheden is.

 

Maar de Universele Verklaring heeft een grote status gekregen. Ze kan er aanspraak op maken de belangrijkste tekst van de wereld

te zijn geworden. Van geen andere integrale tekst bestaan zo veel vertalingen: inmiddels ruim vierhonderd, als je alleen maar de

officiële telt. Geen tekst is zo vaak aangehaald in grondwetten en internationale verdragen. Geen tekst wordt door zoveel staten
gerespecteerd – op papier althans. De Universele Verklaring heeft ook beperkingen. Ze wordt te algemeen, te abstract, te juridisch
gevonden. Om de tekst te begrijpen, moeten we de mensen die aan de wieg van de Verklaring stonden in ogenschouw nemen, en

de omstandigheden van hun tijd.

 

De groep die over de tekst van de Universele Verklaring debat voerde, begon klein. Vier mensen kwamen in april 1946 New York

bijeen voor het eerste overleg, in de huiskamer van Eleanor Roosevelt. Met elke fase van overleg groeide het aantal betrokkenen.

Uiteindelijke werd het voorstel besproken door honderden gedelegeerden uit 56 landen, in Parijs op 10 december 1948. De

drijvende krachten of protagonisten van de totstandkoming van de Verklaring vormden een bont gezelschap. Dat omvatte behalve



de Amerikaanse presidentsweduwe onder anderen een Frans-joodse geleerde, een Chinese diplomaat, een Libanese

moraalfilosoof, een Russische stalinist, een Indiaas lid van de hoogste kaste, een Nederlandse franciscaan, een Belgische graaf die

premier was geweest, een Zuid-Afrikaanse pro-apartheidsactivist en een Filipijnse guerrillastrijder. De opstellers van de Universele

Verklaring waren politicus, rechter, diplomaat of filosoof, ze waren ook kamergeleerde, priester, vakbondsactivist of feministe.

Sommigen hadden een hoog ethisch besef, anderen waren regelrechte schurken. Sommigen waren juristen van wereldreputatie,

anderen hadden geen enkele ervaring in internationaal recht.

 

Vijf mensen waren de drijvende kracht gedurende het hele verloop van voorbereidingen, elk in hun specifieke rol.

 

Allereerst was daar de politica. Eleanor Roosevelt was (in 1946) 62 jaar oud. Ze was de nicht van president Theodor Roosevelt en

trouwde een achterneef, de latere president Franklin Delano Roosevelt. Als First Lady, vanaf 1933, werd ze geacht vooral

huisvrouw en gastvrouw te zijn. Maar ze was de eerste in haar positie die persconferenties belegde, politieke bijeenkomsten

toesprak en een kantoor in de West Wing van het Witte Huis opende. Tijdens de oorlog maakte ze reizen naar Azië en Latijns-
Amerika – ze was dol op vliegen. Ze was de leidsvrouw, en vaak de voorzitter, van de hele reeks van besprekingen over de
Universele Verklaring.

 

René Cassin was de geleerde. Hij was 59 jaar eerder geboren uit Joodse ouders. In de Eerste Wereldoorlog raakte hij aan het

front ernstig gewond. In 1940 werd hij bij verstek ter dood veroordeeld vanwege zijn protesten tegen het Vichy-regime. Hij bracht

de oorlog door in Londen als juridisch medewerker van De Gaulle. Voor zijn werk aan de Universele Verklaring kreeg hij in 1968

de Nobelprijs.

 

Dan was er de filosoof. Charles Malik, 40 jaar, geboren in een christelijk gezin in Libanon. Hij studeerde in Caïro, aan Harvard en
ook in Freiburg bij Martin Heidegger, waar hij vertrok in 1933 kort nadat de nazi’s aan de macht waren gekomen. Zelf was hij op
straat gemolesteerd vanwege zijn semitische uiterlijk. Malik was zeer goed onderlegd in filosofie, wiskunde en natuurkunde. Hij gaf

in het redactiecomité van de Verklaring geleerde betogen over de filosofie van de mensenrechten.
 

Van geen andere integrale tekst bestaan zoveel vertalingen als van de Universele Verklaring.

 

Het vierde lid was de buitenstaander: Peng Chun Chang, 54 jaar, filosoof en toneelschrijver. Hij werd geboren in Oost-China,

studeerde in New York en keerde terug naar China om hoogleraar te worden. Toen de Japanners het land binnenvielen, wist hij te

ontsnappen door zich als vrouw te verkleden. Hij was ambassadeur in Turkije en Chili en erg goed op de hoogte van confucianisme,

christendom, islam en andere godsdiensten. Hij bracht vooral de niet-westerse stem in bij de besprekingen over de Universele

Verklaring.

 

Het vijfde lid ten slotte had niet de status van de andere vier, want hij was de secretaris. John Humphrey, de Canadese jurist,

schreef de eerste conceptteksten van de Universele Verklaring. Hij zou daarna nog twintig jaar bij de Verenigde Naties blijven en

betrokken worden bij het opstellen van maar liefst 67 verdragen. Hij en Cassin zijn afwisselend genoemd als ‘de’ auteur van de
Universele Verklaring.



2 DE OORLOG TEN EINDE

In de zomer van 1945 was de meest verwoestende oorlog die de mensheid ooit had meegemaakt voorbij. De

krantenverslagen en persfoto’s van de bevrijde concentratiekampen lagen in de hele wereld op de bureaus van
ministeries van Buitenlandse Zaken. De eerste overlevenden keerden terug en begonnen, aarzelend en vaak

geconfronteerd met ongeloof en onverschilligheid, hun verhalen te vertellen. De geallieerde Grote Drie, de Verenigde

Staten, Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie, waren het al vóór het einde van de oorlog eens geworden over een nieuw op
te richten organisatie, de Verenigde Naties. Die zou in elk geval de internationale vrede en veiligheid moeten

garanderen.

 

De periode direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt vaak herinnerd als een tijdperk van herstel en wederopbouw.

In feite was echter in een groot deel van Europa de oorlog niet afgelopen. De tribunalen van Neurenberg en Tokio veroordeelden

oorlogsmisdadigers uit respectievelijk nazi-Duitsland en keizerlijk Japan. Er werd een ‘IJzeren Gordijn’ neergelaten dwars door
Europa. De repressie in de Sovjet-Unie laaide weer op, in landen in Midden-Europa grepen communisten gewelddadig de macht,

burgeroorlog woedde in Joegoslavië en Griekenland. Miljoenen mensen waren op drift of op de vlucht. Meer dan 200.000 Joden
vluchtten alsnog uit Europese landen: ditmaal niet uit Duitsland, maar vanuit Oost-Europa vaak naar het inmiddels veilige Duitsland.

Het geweld en de chaos begonnen pas af te nemen toen, vanaf ongeveer 1949, de tweedeling van Oost en West een onwrikbaar

feit was geworden.

 

De Verenigde Staten waren in 1946 nog in de ban van rassenscheiding (pas in 1954 verklaarde het Hooggerechtshof segregatie op

scholen ongrondwettig). Er was in bijna heel Europa een tekort aan brandstof, vlees, woningen, begaanbare wegen en transport. In

Frankrijk raakte de Vierde Republiek steeds meer verwikkeld in oorlogen in Indochina en Algerije. Partijen in het Midden-Oosten

vochten vóór en tegen de stichting van een Joodse staat, die er in mei 1948 kwam en onmiddellijk door buurlanden werd
aangevallen. India was in 1946 het toneel van een genocide in Bengalen, werd in 1947 opgedeeld in India en Pakistan en verloor

begin 1948 Mahatma Gandhi bij een moordaanslag. In Afrika begon de koloniale macht te wankelen. Landen in Latijns-Amerika

kozen voor radicale economische zelfvoorziening, met als gevolg dat de toch al enorme binnenlandse inkomensongelijkheid nog

groter werd.

 

Het was ook een tijd van technische doorbraken. Voor het eerst (en laatst) was in augustus 1945 een atoombom ingezet. De

dreiging van die bom bleef nog jarenlang acuut. De technologie was er echter niet alleen een van vernietiging. Er kwamen

burgerluchtlijnen tussen Amerika en Europa. Er was intercontinentaal telefoonverkeer mogelijk. Grote kranten kregen een

internationaal netwerk van correspondenten (de opening van het proces van Neurenberg in november 1945 trok meer journalisten

dan enig evenement ooit had gedaan). En simultaanvertaling werd voor het eerst ingezet bij VN-vergaderingen.

 

Aan de vooravond van de oprichtingsconferentie van de Verenigde Naties, in San Francisco in juni 1945, leek het er niet op dat een

van de grootmachten uit eigen beweging het initiatief zou nemen om de mensenrechten centraal te stellen. Wel was president

Roosevelt bijzonder geïnteresseerd in het oprichten van een internationale vredesorganisatie. Al in januari 1941 had hij een voorzet
gedaan. Hij ontvouwde toen het idee van de ‘Vier Vrijheden’: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om ‘een god op eigen wijze
te vereren’, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees (meer speciaal de vrees voor de wapenwedloop).

 

Maar dat de nieuwe organisatie ook de bescherming van individuele mensen moest dienen, sprak niet vanzelf. Churchill en Stalin

wilden aanvankelijk geen enkele verwijzing naar onderwerpen zoals menselijke waardigheid en mensenrechten in het VN-Handvest.

Ze hadden al eerder laten zien dat andere zaken hen méér aan het hart lagen. Bij een diner in 1943 in Teheran bespraken de drie
wereldleiders het lot van de nazileiders na Duitslands overgave. Stalin wilde dat ten minste 50.000 van hen zouden worden

terechtgesteld. Churchill vond massa-executies ‘oneervol’. Roosevelt suggereerde, ongetwijfeld ironisch, dat ‘49.000 misschien wel
genoeg zou zijn’. Churchill stelde toen voor een lijst te maken van ‘grote nazimisdadigers die bij overgave meteen doodgeschoten
zouden kunnen worden’. Waarop Stalin zei: ‘In de Sovjet-Unie executeren we nooit iemand zonder proces.’ ‘Natuurlijk, natuurlijk’,
stemde Churchill in, ‘we moeten ze eerst een proces geven.’ Pas later in Jalta, in februari 1945, kwamen de Grote Drie overeen dat
er processen zouden moeten komen voor gevangen vijandelijke kopstukken.

 

Tegen die tijd hadden ze meer belangstelling gekregen voor de bescherming die vrede moest bieden. Binnen enkele maanden na het

einde van de oorlog waren de Verenigde Naties een feit. Roosevelt, de instigator, maakte het niet meer mee, want hij was in april

1945 gestorven. In het VN-Handvest kwam al in de allereerste paragraaf het woord ‘waardigheid’ te staan. Dat de term
‘mensenrechten’ maar liefst zeven keer in het Handvest kwam, was vooral te danken aan lobby van het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken. In alle fasen van onderhandeling over het Handvest en de latere Universele Verklaring van de Rechten van de

Mens heeft de Amerikaanse afvaardiging trouwens een grote inbreng gehad, en meestal ook het laatste woord. Die



regeringsdelegatie werd op haar beurt sterk beïnvloed door grote Amerikaanse non-gouvernementele organisaties, zoals de
nationale koepel van vakbonden, de Federale Raad van Kerken, de vrouwenorganisaties en het American Jewish Committee. De

mensenrechten waren dus, zouden we nu zeggen, een ngo-initiatief.

 

Roosevelts echtgenote Eleanor had na de dood van haar man het voornemen zich in haar gezin

en het liefdadigheidswerk terug te trekken. Toen een journalist haar vroeg wat ze zou gaan

doen, antwoordde ze simpel: ‘It’s over.’ Maar later in dat jaar 1945 stelde president Truman

haar voor de vertegenwoordiger bij de VN te worden. Ze kreeg een telegram dat de zitting drie

weken zou duren en dat ze een vergoeding zou krijgen van 15 dollar per dag en reiskosten. Ze

accepteerde zonder er lang over na te denken.



3 LENTE: HET IDEE

(New York, april 1946 – februari 1947)
 

In april 1946 werd Eleanor Roosevelt benoemd in de kleine groep binnen de VN die de eerste zitting van de Commissie

Mensenrechten voorbereidde. Ze vond dat de commissieleden onafhankelijk van hun regering zouden moeten werken,

dus als individuele experts: ‘Als je gelooft dat iets rechtvaardig is, denk ik dat je het moet uitdragen, in de hoop dat als
het goed zal zijn voor de wereld, het daarom ook, uiteindelijk, goed zal zijn voor je eigen regering en je eigen volk.’

 

Haar ervaring met internationale diplomatieke machinaties was nog gering. Een van haar vertrouwelingen, de door de wol geverfde

diplomaat René Cassin, wees haar beleefd op de werkelijkheid: ‘In het verleden hebben commissies die uit individuen bestonden
vaak loffelijke idealen geformuleerd die nooit werden nageleefd, terwijl commissies van overheidsvertegenwoordigers tot minder

ambitieuze maar meer daadkrachtige conclusies kwamen.’ Uiteindelijk werd besloten dat de regeringen hun eigen ‘experts’ zouden
voordragen. Eleanor Roosevelt merkte weldra dat van de door haar gehoopte onafhankelijkheid van de commissieleden weinig

terecht kon komen, zoals vooral bij de Sovjetdelegatie goed te zien was. Aan de andere kant zag ze ook dat gedelegeerden zoals

Cassin hun eigen plan trokken en tot veel meer bereid waren dan hun behoudende ministeries van Buitenlandse Zaken.

 

Van alle mensen die een prominente rol hebben gespeeld in de totstandkoming van de Universele Verklaring is Eleanor Roosevelt

de belangrijkste geweest. Zelf heeft ze benadrukt dat ze bij verhitte discussies vaak ‘thee schonk en luisterde naar wat de geleerde
heren betoogden’. Door haar kwaliteiten als vergadervoorzitter, bemiddelaar, netwerker en politica kon ze voorkomen dat de
verklaring zou stranden op ideologische en politieke twistpunten, of op sterk botsende karakters in de kerngroep. De taalproblemen

waren ook niet te onderschatten. Zelfs bij het vijf man tellende kerncomité moest er ten minste één tolk aanschuiven, want Chang
sprak geen Frans en Cassin liet zich niet uit in het Engels (ook al had hij de oorlogsjaren in Engeland doorgebracht). Later werd de

nieuwe technologie van de IBM-vertaalinstallaties, waarbij tolken in hun cabines via de koptelefoon voor simultaanvertaling zorgden,

steeds belangrijker. Dergelijke installaties werden vanaf medio 1947 in een groeiend aantal VN-zalen geïnstalleerd. Het verhinderde
niet dat door onbegrip soms verkeerd werd gestemd, onder anderen door Cassin, of dat amendementen in vertaling verloren gingen.

Er waren er ook, zoals Sovjetafgevaardigde Aleksej Pavlov, die hun eigen vergissingen op het conto van de vertalers schoven.

 

In februari 1947 kwam voor het eerst het bredere voorbereidend comité bijeen: veertien mannen en twee vrouwen die zestien
landen vertegenwoordigden. Ze vergaderden in het mooie plaatsje Lake Success, dicht bij New York, waar het hoofdkantoor van

de Verenigde Naties voorlopig was gevestigd. Dat bood een groots uitzicht op het meer. Het was de ideale omgeving voor een

debat over de grondslagen van de mensenrechten. De Australische afgevaardigde, een heethoofdige en vlijmscherpe kolonel, die

vaak onmiskenbaar naar alcohol rook, legde meteen op tafel dat hij geen vrijblijvende tekst wilde. De verklaring moest gepaard

gaan met een dwingend mechanisme, een rechtbank, een internationale politiemacht desnoods. De Indiase afgevaardigde, mevrouw

Hansa Mehta met haar zachte stem en verfijnde voorkomen van een lid van de brahmanenkaste, viel hem bij. Ze wilde geen

onverplichte mensenrechten. Zelf had ze, samen met haar man, jaren gevangengezeten onder de Britse koloniale heerser als

represaille voor hun geweldloos verzet. Maar Eleanor Roosevelt had niet veel trek in een dwingende tekst. Ze schatte de kans op

aanvaarding daarvan heel laag, om te beginnen in het Amerikaanse Congres. Het was beter te starten met een tekst die vooral een

moreel beroep deed. Om de hitte uit de discussie te halen, gaf ze de leden van het comité de gelegenheid hun meer filosofisch getinte
ideeën over de verklaring te ventileren. Daar gingen de intellectuelen van het gezelschap gretig op in. Humphrey maakte
aantekeningen van een bijeenkomst op 17 februari 1947:

 

Het was typerend voor mevrouw Roosevelt dat ze wilde dat het redactiecomité voortvarend aan het werk zou

gaan en om te beginnen nodigde ze haar twee collega’s en mij uit op een zondag, in haar appartement aan

Washington Square. [...] [Peng Chun] Chang en [Charles] Malik stonden in hun filosofische opvattingen te ver

van elkaar af om te kunnen samenwerken aan een tekst. Er werd veel gepraat maar het resultaat was nihil.

Toen, na nog een kopje thee, stelde Chang voor dat ik mijn andere taken zes maanden zou opschorten voor een

studie van de Chinese filosofie, waarna ik in staat zou zijn een tekst voor te bereiden voor de commissie. Dit was

zijn manier om te zeggen dat de westerse invloeden te groot zouden kunnen zijn. Hij keek naar Malik terwijl hij

dat zei. De filosofische discussie ging door, terwijl mevrouw Roosevelt weinig zei en thee bleef schenken.

 

Uit de notulen van de vergadering van de dag erna blijkt dat mevrouw Roosevelt tot een voor haar zo kenmerkend compromis

probeerde te komen. Ze reageerde op het confucianistische gemeenschapsideaal: ‘Het is niet zo dat we het individu apart kunnen
zetten. Maar we moeten ons uitspreken voor de erkenning dat in de samenleving de rechten voor het individu gegarandeerd moeten

zijn.’ Daarop was het woord aan René Cassin. Die was nooit kort van stof. Dit keer sprak hij twintig minuten achtereen, in het
Frans. De kern van zijn betoog: het is de vrijheid van geweten die de mens zijn waarde en waardigheid geeft. De tolk, die er geen



één keer tussen had kunnen komen, barstte in tranen uit en verliet de zaal. Mevrouw Roosevelt, die uitstekend Frans sprak, gaf
vervolgens à l’improviste een samenvatting van Cassins betoog.

 

Van alle mensen die een prominente rol hebben gespeeld in de totstandkoming van de

Universele Verklaring is Eleanor Roosevelt de belangrijkste geweest. Zelf heeft ze benadrukt

dat ze bij verhitte discussies vaak ‘thee schonk en luisterde naar wat de geleerde heren

betoogden’.



4 ZOMER: DE COMMENTAREN

(Amerika en Europa, juni – augustus 1947)
 

Europa was er slecht aan toe in de naoorlogse jaren, door materiële verwoesting en mentale uitputting. Maar de
vergaderingen over de Universele Verklaring werden, behalve in New York, gehouden in twee Europese steden die

verhoudingsgewijs erg weinig schade hadden opgelopen, Genève en Parijs. Zwitserland had aan de nazi’s enorm
verdiend.

 

Parijs was onder de regering-Pétain tijdens de oorlog gespaard gebleven (Et Paris ne fut pas détruit is de titel van een boek uit

1948). De gedelegeerden hebben tijdens hun besprekingen weinig van de oorlogserfenis aan den lijve ondervonden. Ze beschrijven

herhaaldelijk hoe luxueus en goed verzorgd hun verblijf was. Wel maakte Eleanor Roosevelt excursies naar vluchtelingenkampen bij

de Frans-Duitse grens, die bijna geheel uit Amerikaans overheidsgeld werden gefinancierd. Ook dineerden de delegaties thuis bij

René Cassin, die op de deur van zijn appartement het zwarte plakkaat had laten zitten waarmee de nazigezinde Franse regering hem
in 1940 op de hoogte had gesteld van zijn terdoodveroordeling wegens landverraad (Cassin was toen al naar Engeland gevlucht).

 

Eind juni 1947 kwam John Humphrey met een eerste versie van de beoogde Internationale Akte van de Rechten van de Mens.

Naar eigen zeggen had hij honderden grondwetten, internationale verklaringen en verdragen doorgespit. In de praktijk had hij voor

zijn ontwerp van de verklaring echter vooral materiaal geleend van een enkele academische instelling: het American Law Institute,

dat een ontwerp had gemaakt met hulp van deskundigen uit zo’n twintig landen van allerlei ideologie en traditie, waaronder Polen,
India, Engeland, Syrië, Panama, China en Libanon. Humphrey maakte een ontwerpverklaring van 48 artikelen. René Cassin kreeg
daarop van de redactieleden het verzoek Humphreys tekst om te schrijven tot een heuse verklaring. Van die opdracht kweet Cassin

zich in één weekend. Wat hij maandagochtend inleverde, omvatte een uitgebreide Preambule, zes inleidende artikelen, zesendertig
artikelen over de verschillende mensenrechten die hij onder acht verschillende hoofdstukken had geschaard, en twee concluderende

bepalingen over de toepassing van de Verklaring. Humphrey had (in eigen woorden) ‘weinig geduld met filosofische beweringen’ en
had bewust alles weggelaten wat niet in afdwingbare juridische termen kon worden gegoten. Cassin daarentegen was grootgebracht

in een Europese traditie van wetsteksten die mooi en met bevlogenheid waren geformuleerd, zoals de Code Napoléon (Frankrijks
burgerlijk wetboek). Hij vond dat de tekst van de Verklaring niet slechts sec de rechten, maar ook de zin en betekenis van die

rechten moest bieden. Zijn Preambule is helemaal gewijd aan het waarom van de mensenrechten.

 

De Internationale Akte van de Mensenrechten moest een echt internationaal project zijn. Alle denkbare wereldvisies moesten erin te

herkennen zijn. Dus stuurde de Unesco, de culturele afdeling van de VN, in de zomer van 1947 een uitnodiging tot commentaar naar

tientallen opinieleiders, denkers en theologen in de hele wereld. Gandhi was een van de geadresseerden, en hij stelde een korte brief

op over rechten en plichten terwijl hij per trein op weg was naar New Delhi. Onder de correspondenten was ook de Franse filosoof

Teilhard de Chardin, een jezuïet, de Italiaanse denker Bernedetto Croce, een liberaal, en Aldous Huxley, de pacifistische auteur van
Brave New World . En verder onder anderen: een dichter uit Bengalen, een hoogleraar politieke filosofie uit India, een vrouwelijke

Indiase historicus van de Harvard-universiteit, een rechter uit China, een Spaanse jurist die voor de troepen van Franco naar Oxford

was gevlucht. Al hun opmerkingen werden verzameld door een redactie onder voorzitterschap van Jacques Maritain, een Franse

filosoof met tientallen boeken op zijn naam die een intieme vriend was van de paus.

 

Volgens Maritain waren ‘de overeenkomsten in denken in alle delen van de wereld opvallend’. Daar was de wens wel enigszins de
vader van de gedachte. Over de grondslagen van de mensenrechten (waardigheid) waren de briefschrijvers het wel eens; over de

invulling veel minder – veel correspondenten vonden bijvoorbeeld het vermelden van God onontbeerlijk. Mahatma Gandhi wijdde
zijn beknopte reactie aan het belang van plichten boven de rechten, die hij ‘egocentrische claims’ noemde. Maritain en de zijnen
wisten van alle inzendingen desalniettemin een mooie samenvatting te maken. Ze concludeerden dat een wereldverklaring vijftien

basisrechten moest bevatten. Ze stelden een lijst op die, in eenvoud en helderheid, sindsdien misschien wel nooit overtroffen is – ook
niet door de Universele Verklaring. Maritain was een conservatieve rechtse katholiek en groot voorstander van een verklaring ‘met
moraal’, maar hier publiceerde hij een lijst zonder filosofie of zedenles.

 

Unesco-lijst van 15 rechten (31 juli 1947)

1 leven

2 gezondheid

3 werk

4 sociale bijstand

5 eigendom

6 onderwijs



7 informatie

8 gedachte en onderzoek

9 zelfexpressie

10 eerlijke procedures

11 politieke participatie

12 vrijheid van meningsuiting, vereniging, pers en verering

13 burgerschap

14 verzet tegen onrechtvaardig bewind

15 deelname in vooruitgang

 

Een lastige brief kwam van de American Anthropological Association (AAA). Die stelde, verontrust, dat er niet zoiets als

‘universaliteit’ bestond. Elke cultuur heeft eigen waarden en soms lijken die maar weinig op die van andere culturen. Een stelsel van
‘universele’ waarden zou dan ook nooit breed kunnen worden aanvaard. In feite ging het bij deze ‘universele’ verklaring, aldus de
AAA, niet om universele waarden, maar om bepaalde westerse waarden die de regeringen van een aantal grote landen aan de

wereld wilden opleggen. De AAA-brief heeft tolerantie als uitgangspunt. ‘Er is geen wetenschappelijke techniek die een cultuur
kwalitatief kan evalueren. Er zijn geen morele beginselen die voor de mensheid als geheel geldig zijn.’ Daarom moet in de beoogde
verklaring (de AAA was niet tegen een mensenrechtenverklaring als zodanig) ‘een uitspraak worden opgenomen inhoudende dat
mensen het recht hebben te leven in termen van hun eigen tradities’.

 

In de praktijk heeft de AAA-brief weinig betekend. De Unesco vond het niet eens de moeite waard de tekst aan de beraadslagende

delegaties door te sturen. Ook uit andere bronnen blijkt niet dat de brief enige weerslag heeft gehad op de formulering van de

Universele Verklaring. Toch hebben antropologen ná 1947 vaak gezegd dat ze er embarrassed over waren. De AAA-tekst was

cultuurrelativisme pur sang. In de publieke opinie heeft de AAA-brief voeding gegeven aan het beeld dat ‘antropologen mensen zijn
die houden van alle culturen, behalve hun eigen’. In 1999 namen de leden van de AAA een nieuwe tekst aan, de Verklaring over
Antropologie en Mensenrechten. Die bevestigt het belang van de Universele Verklaring en van internationale verdragen zoals die

tegen genocide, marteling en discriminatie.



5 HERFST: DE ONDERHANDELINGEN

(New York en Genève, september – november 1948)
 

Aan geen enkel onderwerp heeft de VN ooit zoveel zittingen in zo korte tijd gewijd als aan de Universele Verklaring. In

de herfst van 1948 kwamen de besprekingen in een beslissende fase. Eleanor Roosevelt was geregeld gefrustreerd,

zoals toen het ook na dagen van overleg nog niet gelukt was artikel 1 af te ronden. Twee zinnen telde de concepttekst

van dat artikel: hoe lang kon je debatteren over nog geen dertig woorden? De eerste zin luidde dat mensen ‘vrij en
gelijk in waardigheid en rechten worden geboren’. De Zuid-Afrikaanse afgevaardigde Te Water stelde voor om die
passage over waardigheid te vervangen door ‘fundamentele rechten en vrijheden’. Want iedereen kon weliswaar
aanspraak maken op fundamentele rechten, legde hij uit, maar toch niet iedereen op álle rechten? En wat de
waardigheid betreft, daar bestond geen algemeen aanvaarde standaard voor.

 

De andere leden van het ontwerpcomité waren furieus. Eleanor Roosevelt kreeg zelfs onverwachte bijval van de
Sovjetafgevaardigde Pavlov. Charles Malik, het filosofisch meest onderlegde lid van het gezelschap, herinnerde eraan dat het woord

waardigheid in 1945 in het VN-Handvest was opgenomen op voorstel van de Zuid-Afrikaanse delegatie, geleid door

veldmaarschalk Jan Smuts. Maar de volgende dag begon Te Water opnieuw. Hij vond het woord waardigheid niet passen, omdat

het immers geen recht was. Toen zei Roosevelt dat het woord waardigheid ‘zorgvuldig door de Commissie Mensenrechten was
gekozen, om te benadrukken dat ieder mens recht heeft op respect’. En dat in het geheel van deze Verklaring het eerste artikel niet
hoefde te verwijzen naar specifieke rechten, omdat het bedoeld was om uit te leggen waarom mensen, om te beginnen, rechten

hebben.

 

In de Preambule kwam uiteindelijk te staan: ‘Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en
onvervreemdbare rechten ... grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld ...’ Al met al kwam het woord
waardigheid vier keer in de Universele Verklaring te staan, waarvan twee keer in de Preambule. Niet slecht voor een begrip dat

niemand, in de honderden debatten, serieus had geprobeerd te definiëren. Een van de waarnemers vatte het samen: ‘We zijn het
eens over de tekst op voorwaarde dat niemand vraagt waarom.’

 

Er werd in de besprekingen over de Universele Verklaring een heel punt gemaakt van de vraag of in de Preambule moest worden

opgenomen dat de mens ‘door de natuur’ dan wel ‘door God’ met rede was begiftigd. In de Franse Verklaring van 1789, die toch
bepaald niet door aanhangers van de kerk was opgesteld, was de betekenis van het Opperwezen nog uitdrukkelijk genoemd. Zo

ook in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. De Nederlandse afgevaardigde Leo Beaufort maakte zich in het bijzonder

sterk voor de vermelding van God. Beaufort, het leidende lid van de Nederlandse delegatie, was franciscaan. Zijn opvattingen

waren corporatistisch (hij geloofde in een standenmaatschappij) en natuurrechtelijk (de ethiek is mensen door God gegeven). Hij

kreeg bijval van katholieke landen als Brazilië en de Filipijnen. Toen hij merkte dat tegen het vermelden van God nogal wat
bezwaren rezen, zei hij dat wie het daar niet mee eens was, de desbetreffende zin in de verklaring gewoon kon negeren. Waarop de

vertegenwoordiger van Polen snedig opmerkte dat de staten dan vrij zouden zijn om alles te negeren wat hun niet beviel. Later

noemde een Nederlandse waarnemer het onvermeld laten van God een onoverkomelijke omissie: ‘Alsof je een huis bouwt terwijl je
vergeten bent de fundamenten te leggen.’ Uiteindelijk werden zowel God als de natuur buiten beschouwing gelaten. De mens was
volgens de definitieve tekst ‘met rede begiftigd’, ongeacht door wie of wat. In de slotfase bleek dat de minister van Buitenlandse
Zaken van Pakistan, de grootste islamitische natie, ook niet aan vermelding van een godheid hechtte: ‘Ik lees in de Koran: “Hij die
kan geloven zal geloven, hij die niet kan geloven zal niet geloven; de enige onvergeeflijke zonde is hypocriet te zijn”. Ik zal stemmen
voor de Universele Verklaring.’

 

Oost en West bleven in de besprekingen maar nét on speaking terms. Veel was te danken aan Eleanor Roosevelt. In de speeches

die voor haar door Buitenlandse Zaken werden geschreven, uitte ze vaak kritiek op de Sovjet-Unie, maar in de dagelijkse

diplomatie werkte ze aan een zo groot mogelijk vertrouwen bij de gedelegeerden. Ook andere internationale conflictstof leidde niet

tot een breuk. Inmiddels was de staat Israël uitgeroepen, onmiddellijk gevolgd door een inval van de nabuurlanden. Hoewel Charles
Malik zegsman was van de Arabische Liga en René Cassin negenentwintig van zijn Joodse familieleden (onder wie zijn zus) in de
concentratiekampen had verloren, lijkt Israël geen grote hinderpaal te zijn geweest in de onderhandelingen over de Universele
Verklaring. Malik en Cassin hadden tot het eind een goede zakelijke verstandhouding. In de hoogtijdagen van de beroering om

Israël deelden Cassin en Malik een taxi in New York en bespraken ze de voortgang van de verklaring. Malik werd toen en nog vele
jaren daarna geprezen om de tactvolle manier waarop hij met de Israëlische regering omging (maar door Arabische groepen
misprezen omdat hij niet de ware vertegenwoordiger van de Arabische wereld kon zijn).

 

Van de lange filosofische debatten over de grondslagen van de mensenrechten bleven uiteindelijk een paar zinnen in de tekst van de



Universele Verklaring over. De gebruikte termen zijn nogal vaag, getuigen van weinig filosofische diepgang en een gebrek aan

juridische precisie. Het laatste deel van de Preambule spreekt van:

 

... deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en

naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap ... ernaar zal streven door

onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende

maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen

en toepassen ...

 

Het woord ‘universeel’ werd pas in een laat stadium van de besprekingen toegevoegd, op voorstel van René Cassin. De verwijzing
naar ‘ieder individu en elk orgaan’ benadrukt dat de mensenrechten niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van overheden; later is
de term ‘elk orgaan’ veel gebruikt om bedrijven te wijzen op hun mensenrechtenverplichtingen. ‘Vooruitstrevende maatregelen’ wil
zeggen: feitelijke bescherming door de overheid en de toepassing van wetten en bindende verdragen.

 

Ook achter een andere zin uit de Preambule gaat veel compromis schuil:

 

... Overwegende dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd wordt door de

suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen wordt om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot

opstand tegen tirannie en onderdrukking ...

 

Er was bij de opstelling van de tekst van diverse kanten aangedrongen een recht op verzet tegen onderdrukking op te nemen. Er

was ook gepleit voor een klachtrecht van individuen, maar in 1948 ging men ervanuit dat geen enkele staat dat zou accepteren.

(Inmiddels is individueel klachtrecht in verdragen van Europa, het Amerikaans continent en de VN erkend.) Met deze formulering

werd iets van die geest gered. En een mooie bijkomstigheid was dat naar het Chinese redactielid Peng Chun Chang een reverence

werd gemaakt. Want het idee van de rechtvaardige opstand was wat de Chinese confucianistische filosoof Mengzi (Mencius) al in

de vierde eeuw voor onze jaartelling had geformuleerd.

 

De Universele Verklaring was doordrongen van de verschrikkingen van de Holocaust. In de Preambule staat:

 

Overwegende dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse

handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan ...;

 

Ook veel artikelen van de Verklaring zijn direct op de Holocaust terug te voeren. De Verklaring moest namelijk bescherming bieden

juist tegen het soort discriminerende maatregelen dat de nazi’s hadden genomen tegen de Joden. De Verklaring moest gaan over
bescherming tegen slavernij, het recht van eenieder op erkenning voor de wet, de keuzevrijheid in huwelijk en beroep en onderwijs

voor je kinderen, de geloofsvrijheid, het recht op asiel en zo meer. Nergens blijkt uit de stukken dat de opstellers van de Verklaring

ook wilden verwijzen naar de misdrijven van de Sovjet-Unie onder Stalin, die in veel opzichten niet minder afschuwelijk waren

geweest. De leider van de Sovjetdelegatie bij de VN in 1948, Andrej Vysjinski, was zelf aanklager geweest in showprocessen. Hij

had daar een ware heksenjacht op andersdenkenden in gang gezet en hij was direct of indirect verantwoordelijk voor de dood van

talloze mensen. In de vergaderingen over de Universele Verklaring waren het vooral de Sovjetafgevaardigden die telkens weer naar

het fascisme verwezen. Tot in de laatste redactierondes probeerden ze in de Verklaring te doen opnemen dat rechten zoals die op

vrijheid van meningsuiting en van vergadering niet voor fascisten mochten gelden. Dat ging niet door. Maar op veel punten werd de

Sovjet-Unie door westerse regeringen gepaaid en de Sovjetretoriek over fascisme met instemming begroet. Ten slotte was dat een

van de weinige zaken waarover Oost en West het in 1948 nog eens waren: Hitlers ideologie had de wereld in een hel gestort.

 

Van de lange filosofische debatten over de grondslagen van de mensenrechten bleven

uiteindelijk een paar zinnen in de tekst van de Universele Verklaring over.

 

Oost en West waren het opvallend genoeg eens over het belang van de sociaaleconomische rechten. John Humphrey, de Canadese

secretaris van het Universele Verklaring-project, was een verklaard socialist. Hij was van eenvoudige komaf en had in zijn jeugd

genoeg sociale ellende gezien. De belangrijkste gedelegeerde uit Latijns-Amerika, de Chileen Hernán Santa Cruz, was Humphrey’s
vriend en net zo links. René Cassin, de Franse eindredacteur van de tekst, was een agnosticus met progressieve ideeën over het
belang van een juridische wereldorde. Nu een groot deel van zijn familie door de nazi’s was vernietigd, was hij er meer dan ooit van
overtuigd dat álle rechten op een menswaardig bestaan gewaarborgd moesten worden. En presidentsweduwe Eleanor Roosevelt



was diep doordrongen van de noodzaak van sociale rechtvaardigheid, zoals die van de New Deal van haar man Franklin Delano.

 

Elke Sovjet-afgevaardigde werd tijdens de onderhandelingen dikwijls vervangen, en dan bleek

geregeld dat de nieuwe gedelegeerde ongedaan wilde maken waarmee de vorige had

ingestemd. Roosevelt was heel beminnelijk met de Sovjets, maar ook haar werd het wel eens te

gortig.

 

De Sovjets waren natuurlijk ook voor de sociale rechten. Maar de afgevaardigden van Stalin waren in het algemeen, getuige de

dagboeken van verschillende westerse deelnemers, verschrikkelijke gesprekspartners. Steeds moesten ze wachten op aanwijzingen

uit Moskou en vaak verhulden ze dat wachten door lange toespraken af te steken – Roosevelt maakte als zij voorzitter was soms
van een minieme Russische adempauze gebruik om de zitting af te hameren. Elke Sovjet-afgevaardigde werd tijdens de

onderhandelingen dikwijls vervangen, en dan bleek geregeld dat de nieuwe gedelegeerde ongedaan wilde maken waarmee de vorige

had ingestemd. Roosevelt was heel beminnelijk met de Sovjets, maar ook haar werd het wel eens te gortig. Vooral kon ze weinig

sympathie opbrengen voor de Russische gedelegeerde Aleksej Pavlov, neef van de wetenschapper naar wie de Pavlov-reactie is

genoemd. Pavlov had een grondige studie gemaakt van alles wat er mis was in de Verenigde Staten, zoals de discriminatie van

‘negers’, en bracht dat in ellenlange betogen te berde. Pavlov was een meester in traineren, hij was regelmatig een uur lang aan het
woord. Bij één gelegenheid verklaarde hij, in een debat over de sociaaleconomische grondrechten, dat zijn land aan het begin van
de Tweede Wereldoorlog erin was geslaagd het aantal artsen en verpleegsters met 50 procent uit te breiden. Na afloop van de

vergadering klampte Roosevelt hem aan en vroeg, in het Frans, hoe ze dat gedaan hadden. Pavlov reageerde (volgens Roosevelts

dagboek):

 

‘O dat is het systeem, dat plannen we gewoon.’

‘Kijk eens aan’, zei ik. Dan moet u tevoren hebben geweten wanneer de oorlog begon.’

‘Nee dat wisten we niet.’

‘Dan heeft u misschien alle eerstejaars studenten medicijnen van de ene dag op de andere laten afstuderen?’

‘Nee, de studie medicijnen duurt vijf jaar.’

‘Dat is interessant. Dan begrijp ik nog niet hoe u plotseling 50 procent meer artsen, verpleegsters en ziekenhuizen

kon hebben.’

‘Sorry, ik begrijp u niet’, zei Pavlov en maakte zich van me los.

Overigens, zijn Frans is perfect.

 

Eleanor Roosevelt was niet alleen vanwege haar contacten met de Sovjets een opmerkelijke verschijning in de VN-burelen. Ze was

ook vrouw. Vrouwen waren nog een bijzonderheid in de babyfase van de Verenigde Naties. Dat was Roosevelt nog eens gebleken

toen ze, middenin de besprekingen over de Universele Verklaring, naar Utrecht werd gehaald om daar een eredoctoraat te

aanvaarden. Dat werd haar uitgereikt, zoals de rector van de universiteit onomwonden zei, omdat ze vrouw was. De erepromotor

prees mevrouw Roosevelt ook nog eens als ‘een volmaakte moeder van vijf kinderen en benijdenswaardige grootmoeder van
zeventien kleinkinderen [die] haar grote energie wijdde aan het bevorderen van de maatschappelijke positie van vrouwen’. In haar
rede zei Eleanor Roosvelt, met kenmerkende bescheidenheid, dat de doctorsgraad haar natuurlijk niet toekwam ‘vanwege mijn
eigen verdiensten, maar omdat u erkentelijkheid wilde uitdrukken aan mijn man en aan de Verenigde Staten die uw land hielpen

gedurende uw jaren van beproeving’.
 

Toen het ontwerp van de Universele Verklaring eenmaal klaar was, moest het een stap hoger worden gebracht, naar de ECOSOC,

de Economische en Sociale Raad van de VN die in Genève bijeenkwam. Mevrouw Roosevelt was niet helemaal tevreden met de
tekst. Ze vond het teveel juristentaal. ‘Ik ben geen jurist & vier moeten er achter me zitten om me te sturen & ze zien allemaal
andere valkuilen in elke zin & soms duizelt me het allemaal voor mijn ogen’, schreef ze in een brief. ‘Gezond verstand is nu & dan
waardevol vind ik toch.’ Maar opgelucht was ze wel. Aan het begin van de besprekingen in Genève had ze tegen haar medewerker
gezegd, toen ze door de lange marmeren gangen van het Palais des Nations liepen, dat ze altijd zo’n zin kreeg in een partijtje glijden.
Toen de besprekingen waren afgerond herinnerde de medewerker haar daaraan. Mevrouw Roosevelt gaf hem haar aktentas, nam

een aanloop en gleed de gang door. Daarna liep ze terug en deed het nog een keer.

 

Ook de inhoud van de tekst die Eleanor Roosevelt in 1948 naar het winterse Parijs bracht, was niet volmaakt. Dat wist ze zelf als

geen ander. Ze had bij vele gelegenheden moeizame compromissen tussen de linkse, rechtse, katholieke, communistische, koloniale

of antikoloniale afgevaardigden moeten sluiten. De Universele Verklaring mag dan een uitgebreide reeks rechten opsommen, lacunes



zijn er ook. Er wordt niets gezegd over de doodstraf of over het recht op omzetting van de doodstraf. De vrijheid van drukpers, de

vrijheid van wetenschappelijk onderzoek, het stakingsrecht, het recht op eigen taal en naam, en het individueel klachtrecht worden

niet genoemd. In de Verklaring wordt niet gerept van een verbod op oorlogspropaganda of op ‘hate speech’, haatzaaien door
discriminerende of gewelddadige oproepen. De bescherming van vrouwen tegen vrouwenbesnijdenis of die van kinderen tegen

schadelijk werk is pas later in het internationaal recht uitgewerkt. Er wordt geen gewag gemaakt van het zelfbeschikkingsrecht van

volkeren. En misschien wel het meest opvallende manco: de Verklaring garandeert geen bescherming van minderheden. De

Verenigde Staten waren nog niet toe aan volledige emancipatie van zwarten, de koloniale mogendheden wilden geen oproer in hun

bezette gebieden, in de Sovjet-Unie waren de minderheden binnen eigen grenzen een niet-aflatende dreiging, Latijns-Amerikaanse

regeringen hadden geen boodschap aan hun inheemse bevolkingen, en zo had ieder land wel een reden. Als de gedelegeerden van

1948 écht zo onder de indruk waren geweest van de Jodenvernietiging, had de bescherming van minderheden bovenaan op de
Universele Verklaring moeten prijken. Maar nee. Het moet voor Eleanor Roosevelt, in eigen land een fameus voorvechter van ras

en geloof en sekse, een pijnlijke omissie zijn geweest. Indachtig haar dienende rol in de totstandkoming van de Universele

Verklaring, zou ze dat echter nooit laten blijken.



6 WINTER: DE SLUITING

(Parijs, december 1948)

 

In hun dagboekaantekeningen over de besprekingen in Parijs verhulden protagonisten zoals John Humphrey en

Charles Malik hun afkeer van andere protagonisten niet. Humphrey had de meeste kritiek. Zo zei hij over de Chinese

gedelegeerde: ‘Wat een vreselijke man is Chang! Vol haat en gif en bitterheid.’ De persoonlijke sfeer moet bij tijden
bijzonder slecht zijn geweest. Alleen Eleanor Roosevelt leek van die kritiek gevrijwaard te blijven.

 

Ondanks de aanwezigheid van Roosevelt, dreigden vrouwen in de besprekingen over de Universele Verklaring toch gemakkelijk

vergeten te worden. Hansa Mehta, de aristocratische Indiase afgevaardigde, en Eleanor Roosevelt waren in de voorbereidende

comités en plenaire vergaderingen de enige twee vrouwen van betekenis. De mannelijke gedelegeerden en deskundigen spraken met
gemak over hij en zijn, over de man en broederschap. Illustratief is het geval dat Roosevelt in haar autobiografie aanhaalt:

 

Professor Cassin had in de aanhef van het concept van de Verklaring geschreven: ‘Alle mensen zijn broeders’. Daar

protesteerde de Vrouwencommissie van de VN tegen. Ik legde mevrouw Mehta nog eens uit dat het Engelse

woord men natuurlijk op beide geslachten, op alle mensen duidde. ‘O nee’, zei mevrouw Mehta, ‘als wij eenmaal

thuis zijn zal dat worden uitgelegd als alle mannen.’

 

De vrouwen beschermden in de besprekingen het belang van vrouwen. Hansa Mehta kreeg van de andere redactieleden veel

waardering, al had ze volgens Humphrey ‘zo’n zachte stem dat ze bijna lijkt te fluisteren’. Ze was een geduchte activiste. Binnen en
buiten de cel had ze over de rechten van vrouwen en kinderen zo’n twintig boeken geschreven. Uit Nederland namen twee vrouwen
deel aan de grote plenaire slotbesprekingen. Marga Klompé, ‘mejuffrouw Klompé’ zoals ze zichzelf een leven lang liet aanspreken,
had als studente een geloofscrisis gekend en was tot een mystiek katholicisme gekomen. In Parijs, in december 1948, kon ze het

uitstekend vinden met de andere vrouw in de Nederlands delegatie, Hilda Verwey-Jonker. De twee vrouwen deelden hun

periodieke irritaties over ‘de pater’ (delegatiehoofd Leo Beaufort), met wie ze in de stad echter ook uit eten gingen. Ze losten het
probleem ‘dat we geacht werden elke dag andere kleren te dragen’ op door elkaars bloesjes te lenen en over steeds dezelfde
zwarte rok te draperen. De katholieke Klompé en de socialistische Jonker waren allebei koppig en eigenzinnig, maar ook
diplomatiek. Ze waren beiden gevormd door de ervaring van een intensief en riskant verzetsverleden. Verwey-Jonker kreeg in

Parijs een bijzondere vermelding in de notulen. Ze kwam met de vondst het voorgestelde woord ‘scheiding’ in het artikel over de
huwelijksvrijheid te vervangen door ‘ontbinding’, een term die aanvaardbaar was voor de katholieke gedelegeerden.

 

Tijdens de vergaderingen eind 1948 kwam, volgens Humphrey, het belangrijkste verzet uit twee kampen. Het eerste kamp bestond

uit de vertegenwoordigers van de Sovjet-Unie en vier vazalstaten van het stalinistisch bewind. Het tweede uitte zich vooral in de

interventies en talloze bezwaren die bepaalde katholieke delegatieleden, zoals die van Cuba, opwierpen. Humphrey noteerde over

deze Cubaanse afgevaardigde, Guy Pérez Cisneros: ‘Mocht de Universele Verklaring er niet komen, dan is dat meer zijn fout dan
die van iemand anders. Moge hij daarvoor branden in de hel. Maar ongetwijfeld zal hij de geschiedenis ingaan als een held van de

vrijheid.’ Humphrey had op het eind sowieso schoon genoeg van de vergaderingen. Hij betitelde ze als geestdodend, onwaarachtig,
hypocriet en vervuld van prestigedrang. Hij schreef in zijn dagboek dat hij het de laatste dagen niet meer opbracht naar de

redevoeringen te luisteren.

 

Op 10 december kwam de VN-vergadering in Parijs tot overeenstemming. Een paar minuten voor middernacht aanvaardden de

Verenigde Naties officieel de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Er werd geen stem uitgebracht tégen de
Universele Verklaring, maar er waren, zoals Eleanor Roosevelt schrijft:

 

... een paar teleurstellende onthoudingen. De Sovjet-Unie en haar satellietstaten onthielden zich, omdat de

Russische delegatie ons voorhield dat de verklaring de nadruk legde op ‘achttiende-eeuwse rechten’ en niet

voldoende op economische, sociale en culturele rechten. De gedelegeerde van Saudi-Arabië onthield zich,

zeggende dat hij er heel zeker van was dat de koning niet zou instemmen met de interpretatie van de Koran.

Zuid-Afrika onthield zich tot mijn verdriet ook; haar vertegenwoordiger zei dat zij ‘hun mensen basis-

mensenrechten hoopten te geven, maar dat de verklaring te ver ging.

 

De vergadering nam aldus de Universele Verklaring aan met achtenveertig tegen nul stemmen, bij acht onthoudingen. Volgens

persbureau Reuters ‘applaudisseerde de Algemene Vergadering luider dan bij welke gelegenheid ook tijdens haar driemaandelijkse
zitting, toen mevrouw Roosevelt werd uitgeroepen tot degene die het meeste werk ten behoeve van de verklaring van de rechten

van de mens had verricht. Eerder nog had een woordvoerder van het Oostblok mevrouw Roosevelt een “werktuig van het



fascisme” genoemd.’ Sovjetafgevaardigde Andrej Vysjinski, die juist die dag zijn 65-ste verjaardag vierde, legde in een toelichting
uit dat de verklaring ‘een ontoelaatbare inmenging vormt in de interne aangelegenheden van staten’.

 

Toen Charles Malik ver na middernacht terugkeerde in zijn hotel in Parijs, was hij niet opgetogen. Hij schreef in zijn dagboek slechts

een enkele zin, die hij ontleend had aan zijn leermeester Martin Heidegger. ‘Wir sind zu spät für die Götter, zu früh für das Sein. ’
Achteraf gezien is het eens te meer duidelijk hoezeer Eleanor Roosevelt gelijk had met de haast die ze achter de Universele

Verklaring zette. Misschien was in geen enkel later jaar de Universele Verklaring mogelijk geweest. De wereld sloot zichzelf eind

jaren veertig op in blokken. Vroeg in 1949 begon Stalin met massadeportaties, zoals vanuit de Baltische staten naar ver in Siberië.
Het uitbreken van de oorlog in Korea, juni 1950, was het begin van een telkens lokaal uitgevochten ‘Derde Wereldoorlog’ die
decennia zou duren.

 

Wie mag als auteur van de Universele Verklaring de geschiedenis ingaan? Voor de Nobelprijs voor de Vrede stonden na 1948

jarenlang zowel Roosevelt als Cassin genomineerd. Roosevelt overleed in 1962, voordat die toekenning een feit werd. Cassin kreeg

de prijs in 1968, acht jaar voor zijn dood. Er waren goede redenen voor deze erkenning. Cassin was een van de oprichters van

Unesco geweest en de meest ervaren rechtsgeleerde van de redactieraad. Cassins filosofische overtuigingen sloten perfect aan bij de

teneur die van de Universele Verklaring werkelijkheid zou maken. Terwijl Chang en Malik, elk op eigen wijze, graag de verheven

menselijke waardigheid benadrukten, stelde Cassin de gemeenschappelijke aard van mensen op de voorgrond. De mens was, zei

hij, ‘boven alles een sociaal wezen van wie leven, ontwikkeling en vooruitgang uitsluitend mogelijk zijn gemaakt doordat hij kon
leunen op zijn buren’. Maar hij zei ook dat individuele gewetensvrijheid datgene was ‘dat een mens zijn waarde en waardigheid
geeft’.

 

Noch John Humphrey, de secretaris van de kerngroep van auteurs, noch Cassin claimde later het ‘vaderschap’ van de Universele
Verklaring. Leg je de eerste versie van Humphrey naast de uiteindelijke tekst van de Universele Verklaring, dan zie je veel

overeenkomsten. Heeft Cassin dan wel zo veel toegevoegd aan Humphreys opzet? Jawel, want juist wat Cassin had ingebracht,

zoals de Preambule en de opbouw van artikelen, werd in de VN-vergaderingen beschouwd als essentieel voor de verklaring. Dat er

veel van Cassins oorspronkelijke tekst sneuvelde, was vooral door toedoen van de pragmatisten, van wie Eleanor Roosevelt de

belangrijkste was. Ze bewerkstelligden dat alle frases verdwenen waarover geen brede overeenstemming was bereikt. Je kunt

zeggen dat Humphrey de elementen leverde, dat Cassin de geest in de Universele Verklaring heeft geblazen en dat Roosevelt heeft

gezorgd voor de politiek haalbare tekst.

 

De Sovjet-Unie stemde dus uiteindelijk niet in met de Universele Verklaring. Maar afgevaardigde Vysjinski had moreel gezien

natuurlijk nooit een stem mogen hebben. Zijn grootste verdienste was zijn hondse trouw aan Stalin, wiens wensen hij vervulde nog

voor de leider ze had uitgesproken, of zelfs maar bedacht. Als aanklager en rechter in Moskou onderscheidde hij zich niet alleen

door zijn giftige toon en frequente doodvonnissen, maar ook door de schaamteloze manier waarop hij zich geld of datsja’s eigen
maakte van degenen die hij naar het executiepeloton had gestuurd. In 1945 was hij aanklager in het proces van Neurenberg tegen

de nazikopstukken. Westerse rechters daar waren geschokt door hoe hij naar hen toe placht te kuieren, zich op de tafel zette en

uitgebreid de rechtszaken ging bespreken – het soort onderonsje dat in een fatsoenlijk juridisch stelsel volstrekt uit den boze is. Van
1949 tot Stalins dood in 1953 was hij minister van Buitenlandse Zaken. Daarna kreeg hij de, voor Sovjetbegrippen, zeer luxueuze

post van permanent vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. In 1954 overleed hij in New York. Collega-diplomaten, ook uit

westerse landen, overlaadden hem met lof: hij was een uitmuntend diplomaat geweest, een groot jurist, een bruggenbouwer tussen

Oost en West, een uiterst beminnelijk mens. Hebben die collega’s dan echt niets geweten van zijn functioneren in zijn thuisland? Of
hebben ze dat gewoon genegeerd in de roes van aanzien en luxe die degenen in hoge diplomatieke kringen vaak lijkt te overvallen?



7 MOET DE UNIVERSELE VERKLARING MET PENSIOEN?

De Universele Verklaring is een keerpunt gebleken. Dat er 65 jaar na de aanvaarding volop belangstelling is voor de

mensenrechten op wereldwijde schaal, bewijst elke nieuwsuitzending. Geen dag gaat voorbij of de kranten informeren je

over terrorisme, kindsoldaten, etnische zuivering en de rampzalige gevolgen van globalisering of privatisering. Van de

Verenigde Naties horen we over de bescherming van intellectueel eigendom, de maatschappelijke verantwoordelijkheid

van bedrijven en de plicht tot humanitaire interventie.

 

In de verslagen van internationale organisaties lezen we over doodstraf, dwangarbeid, censuur, de onveiligheid in sloppenwijken en

de vervolging van mensenrechtenverdedigers. Op televisie volgen we de debatten over homoseksualiteit en emancipatie, abortus en

euthanasie, integratie en de multiculturele samenleving, racisme en eerwraak. Van hulporganisaties leren we over de aanpak van

armoede en honger, de uitbanning van mensenhandel, het opruimen van landmijnen. Van gespecialiseerde instituten kunnen we

advies krijgen over waarheidscommissies, instanties voor herstelbetaling en de initiatieven voor preventie. En internationale

rechtbanken confronteren ons met misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en genocide.

 

Geen beter bewijs, zou je zeggen, voor de betekenis die de mensenrechten in de afgelopen zestig jaar hebben verworven. Alleen –

geen van deze onderwerpen vind je terug in de Universele Verklaring.

 

Voor een deel is dat verklaarbaar door de tijd: sommige problemen waren zestig jaar geleden niet, of veel minder prominent

aanwezig. Voor een deel komt het door de beknoptheid van de Verklaring: in de uitwerking in latere verdragen staat veel meer. Juist

die droge en karige opsomming maakt het niet makkelijk voor een gemiddelde lezer van de 21-ste eeuw om de Universele

Verklaring door te nemen, laat staan zich eigen te maken. De tekst van de Universele Verklaring is ook na 65 jaar slecht bekend en

allerminst populair. Ze is het weinig fraaie product van enorm veel overleg en gemarchandeer. Dat was trouwens tot ongenoegen van

Eleanor Roosevelt, die eenvoud voorstond en eraan herinnerde dat ‘als een commissie een paard moet tekenen er een soort kameel
op papier komt’.

 

Wat heeft de Universele Verklaring sinds 1948 betekend? Er zijn inmiddels 61 grondwetten die expliciet verwijzen naar de

Verklaring of aanverwant internationaal recht (de Nederlandse en Belgische horen daar trouwens niet bij). Je vindt verwijzingen naar

de Universele Verklaring in de bedrijfsbeginselen van Shell en in de ‘missies’ van bijna alle grote hulp- en ontwikkelingsorganisaties.
De Universele Verklaring, die geen bindende tekst is, is uitgewerkt in een dozijn internationale verdragen die wél verplichtingen
opleggen. De Universele Verklaring was een basis voor het Europese Hof voor de Mensenrechten, de Akkoorden van Helsinki, de

Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten en het Internationaal Strafhof. Ze inspireerde organisaties van internationale

betekenis: Amnesty International, Human Rights Watch, de Internationale Federatie voor Mensenrechten, de Egyptische

Mensenrechten Organisatie, de Moeders van de Plaza de Mayo, China Human Rights Defenders en honderden andere. Ze is een

baken voor tienduizenden individuen die zich als mensenrechtenverdediger hebben opgeworpen. Het verhaal van de toevallige

reiziger die in een hutje in Afrika of een huisje diep in Azië een exemplaar van de Universele Verklaring heeft zien hangen, is al vele
malen verteld.

 

Maar ook wie de mensenrechten hartstochtelijk is toegedaan, moet erkennen dat de betekenis van internationale rechten haar

beperkingen heeft. Neem het individueel klachtrecht. Er is in voorbereidende vergaderingen van de Universele Verklaring gepleit

voor het recht van ieder individu om schendingen van de eigen regering aan de kaak te stellen, zo mogelijk bij een Wereldhof voor

Mensenrechten. Dat hof kwam er nooit. Het klachtrecht werd een feit vanaf de jaren zeventig, voor landen die bij een verdrag een

extra protocol (een ‘aangehangen’ verdrag) onderschreven. Zo’n protocol is inmiddels van kracht bij vijf mensenrechtenverdragen.
En het resultaat? De organisatie Human Rights Voices turft het aantal nieuwe klachten dat jaarlijks in behandeling wordt genomen bij

het VN-Comité dat toeziet op het Verdrag voor Burgerrechten en Politieke Rechten. Dat waren er 155 in 2012, afkomstig uit alle
landen die individuele klachten toestaan, met een gezamenlijke bevolking van 2,1 miljard mensen. Het Comité tegen
Rassendiscriminatie nam 49 klachten in behandeling in een periode van 28 jaar. Misschien is dat lage aantal een indicatie van de

zorgvuldigheid van behandeling. Internationale mensenrechtenhoven, met een veel lagere drempel, worden bedolven onder klachten.

Het Europees Mensenrechtenhof had in 2012 een achterstand van zo’n 150.000 zaken.
 

Dat de Universele Verklaring grote invloed heeft gehad staat buiten kijf. Verdedigbaar is de stelling dat het bouwwerk van de

mensenrechten heeft bijgedragen aan de val van de Berlijnse Muur, de vrede die in bijna heel Europa al decennia aanhoudt, de

spectaculaire terugval van wereldwijd gemelde gevallen van doodstraf en marteling, de niet minder spectaculaire verbreiding van

democratische verkiezingen. Maar dat aan de Universele Verklaring een en ander ontbreekt, dat staat ook buiten kijf. Moet ze in de

revisie?

 



Laten we ons een scenario voorstellen. Begin 2018 roept de secretaris-generaal van de Verenigde Naties een commissie in het

leven om een nieuwe, actuele, herziene Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op te stellen. De zeventigste verjaardag

is een aanleiding. En de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Want, hebben commentatoren

opgemerkt, als die was afgesloten met een mensenrechtenverdrag was er misschien nooit een Tweede Wereldoorlog uitgebroken.

Anno 2018, zeggen die critici, zitten de mensenrechten nogal in het slop. Of in elk geval hun reputatie. Het Internationaal Strafhof in

Den Haag, met een pracht van een gebouw en een jaarbudget van ruim boven de honderd miljoen, heeft na vijftien jaar werk nog

altijd niet meer dan een handvol zaken afgehandeld. De Afrikaanse landen die het Strafhof ooit ondertekenden, dreigen al jaren met

afhaken. Alle andere tribunalen, zoals die voor Joegoslavië en Rwanda, zijn inmiddels beëindigd. Het bekrachtigen van internationale
verdragen is voor de meeste landen inmiddels geen prioriteit meer, laat staan dat ze nieuwe verdragen willen formuleren. Dat heeft

alles te maken met China. Dat land is bij geen enkel ander land echt geliefd, maar wordt wel volop het hof gemaakt als

onvermijdelijke handelsnatie. Onderwijl doet de Chinese regering alsof internationale mensenrechtenverdragen niet bestaan, zelfs niet

de verdragen die vorige regeringen hebben getekend.

 

Wereldwijd noemt nu nagenoeg elk land zich democratisch, ook het al zeventig jaar dictatoriaal geregeerde Noord-Korea. Maar in

de praktijk zijn er na de politieke lentes in de Arabische wereld, Midden-Afrika en Zuidoost-Azië regeringen aan de macht
gekomen die het vooral moeten hebben van religie, nationalistische retoriek, old boys networks en vrijhandelszones. Het terrorisme

heeft wereldwijd niet zo om zich heen gegrepen als indertijd na 9/11 werd gevreesd, maar elke maand vallen er toch weer

honderden slachtoffers: in Afghanistan, Irak, Pakistan en een paar ‘mislukte’ staten in Afrika. Niet minder doden eist het
drugsgeweld, dat in Mexico de laatste jaren is ingetoomd maar in El Salvador, Guatemala, Honduras en Colombia ongebreideld is

gegroeid. Op terrorisme noch op drugs hebben de mensenrechtendeskundigen een goed antwoord. Dat hebben ze eigenlijk ook niet

op mensenhandel, de snelst groeiende criminele bedrijfstak. De westerse middenklasse huurt massa’s illegale huishoudelijke hulpen
en au pairs, Chinese bordeelhouders kopen de beschikbare vrouwen in Oost-Europa op, de economie van het zuiden van Europa

en de Verenigde Staten draait voor een groot deel op documentloze migranten, in Afrika worden miljoenen mensen versleept naar

plekken waar Aziatische bedrijven werk te bieden hebben. En last but not least: er zijn hongersnoden. Wie had dat verwacht, in de

eenentwintigste eeuw. Tv-persoonlijkheden schuiven de schuld daarvan graag op de klimaatverandering, maar de economen weten

wel beter. Nadat de crisis die tien jaar geleden begon eindelijk is weggewerkt, blijkt de rekening te worden betaald in de

tweederangs landen waar zelfs de middenklasse zich niet meer de boodschappen op de markt kan veroorloven.

 

Lichtpunten zijn er natuurlijk ook. Het gevaar van een kernoorlog is volgens de conflict watchers verder weg dan ooit. De wereld

oogt redelijk ontspannen. Jongeren uit de beter gesitueerde landen hebben het nog nooit zo goed gehad, ze reizen en mailen de

godganse wereld rond, spreken drie of vier talen vloeiend en hoppen voor hun werk van de ene metropool naar de andere. Grote

hulporganisaties die jarenlang de broekriem moesten aantrekken, worden weer rijker omdat steeds meer mensen schuldgevoel en

tijdgebrek afkopen met donaties en legaten. En dan is er natuurlijk de hoop die tegenwoordig Iran heet. Na de vreedzame

machtsomwenteling die volgde op de massale studentenprotesten is dit land, de oudste beschaving van de wereld, een

democratische grootmacht aan het worden.

 

Het is aan de secretaris-generaal van de VN om de commissie voor herziening van de Universele Verklaring te benoemen. Over de

voorzitter hoeft zij niet lang na te denken: Michelle Obama. Als de vrouw van de Amerikaanse ex-president (haar man wijdt zich

tegenwoordig helemaal aan de oplossing van het conflict in het Midden-oosten) is ze een icoon van democratische waarden

geworden. In dezelfde geest wordt Luís Cláudio Lula da Silva benoemd, de jongste zoon van de ex-president van Brazilië, net
dertig jaar oud en nu al een indrukwekkende carrière bij de Wereldbank achter zich. Er moet verder iemand uit China bij, maar
wie? Nobelprijswinaar Liu Xiaobo is net vrijgelaten en is de uitgelezen kandidaat: wetenschapper, filosoof, schrijver en

mensenrechtenverdediger. Maar als gedelegeerde zou de Chinese regering hem nooit accepteren. Dan liever die andere Chinese

Nobelprijswinnaar, Mo Yan. Die is weliswaar geen jurist of filosoof, maar wel een schrijver van groot aanzien. En hij weet zijn

woorden uitstekend zodanig te kiezen dat hij geen regering voor het hoofd stoot, vooral zijn eigen niet. Over de Russische

afgevaardigde maakt niemand zich veel illusies. Poetin is dan wel president-af, maar heeft nog alle touwtjes in handen. De

intellectuelen die niet het land hebben verlaten, zijn jaknikkers. Het lijkt niet eens nodig de naam van de Russische gedelegeerde te

onthouden, want hij zal toch wel een paar keer worden vervangen. De afgevaardigde uit Iran is een heel ander geval: Abdolkarim

Soroush, in 2004 bekroond met de Erasmusprijs en sindsdien prominent op lijstjes van invloedrijkste denkers van de wereld. Uit

Afrika komt een Keniaan, Amos Wako, 71 jaar, voorheen VN-rapporteur, openbaar aanklager en minister. En in dit kerncomité
moet natuurlijk ook een Europeaan komen. Hier heeft de secretaris-generaal een embarras du choix. Want er zijn gewoon te veel

uitstekende kandidaten. Vanwege de balans van taal, geslacht en leeftijd kiest ze een Française van onder de vijftig, de briljante
juriste Laurence Burgorgue-Larsen, beter bekend als ‘LBL’. Ten slotte moet er een secretaris worden aangezocht. Iemand die
vloeiend Engels en Frans spreekt. Niet uit de Verenigde Staten en ook maar niet uit Europa. Een Canadees, dat is de ideale

oplossing. Het wordt een onbekende, onomstreden hoogleraar in het internationaal recht, John Bogart.

 



De commissie gaat aan het werk. Eerst moeten de geleerdste leden van het gezelschap, die uit Frankrijk en Iran, langdurig bomen

over de filosofische grondslagen van recht en waardigheid. De Chinese Nobelprijsschrijver mengt er zich graag in met bon mots en

Chinese wijsheden, die misschien wel of misschien niet serieus zijn bedoeld. De Russische afgevaardigde, wie het ook is, blijkt een

blok aan het been. Hij praat te lang (en uitsluitend in het Russisch), haalt er te pas en te onpas het Tsjetsjeense terrorisme of de

Amerikaanse hypocrisie bij, loopt weg als hij wordt tegengesproken. Toch tekent zich, onder de beminnelijke en vaardige leiding

van mevrouw Obama, langzaam wel een zekere overeenstemming af. Onderwijl opent de Unesco een internetpagina waar essays en

blogs van de meest vooraanstaande denkers worden gepubliceerd: Amartya Sen uit India, Jürgen Habermas uit Duitsland, Martha
Nussbaum uit de VS, Michael Ignatieff die het in Canada eindelijk tot president heeft gebracht, de Ghanees Anthony Kwame

Appiah en de relatief jonge, want 46 jaar oude Amerikaanse professor Samuel Moyn, die in 2011 al het einde van de

mensenrechten voorspelde. De Surinaams-Nederlandse Lilian Gonçalves, oud-staatraad bij de Raad van State, brengt een pleidooi
in voor de ondeelbaarheid van mensenrechten – het wordt een van de vaakst geciteerde stukken.

 

Na maanden van overleg en petit comité is men in september zo ver dat een concept van UVRM 2.0 aan de vergaderingen van de

Verenigde Naties kan worden voorgelegd. Dat concept bevat nogal wat punten die aanmerkelijk verder gaan dan wat de Universele

Verklaring van 1948 biedt. Zoals het recht op ontwikkeling, dat wil zeggen het recht van arme landen om hun hulpbronnen te

reserveren voor hun eigen welvaart. Het recht op onafhankelijkheid van volken. Het recht op bescherming van het milieu. Het recht

op bescherming van seksuele geaardheid en oriëntatie. De vrijwaring van de doodstraf, dat de Russische afgevaardigde (er is in
Rusland al 22 jaar een moratorium op de doodstraf van kracht) graag naar voren duwt om mevrouw Obama in verlegenheid te

brengen. Verder wordt een heel artikel gewijd aan de bescherming van migranten, en een ander artikel aan die van minderheden.

Andere zaken die in de nieuwe tekst op bescherming kunnen rekenen: biodiversiteit, het menselijk genoom, het cultureel erfgoed en

het recht op vrijheid van digitale informatie. Bij dat laatste onderwerp blijft in de concepttekst een groot deel van dat artikel tussen

vierkante haken staan omdat er te veel oppositie tegen is. Een gloedvolle passage komt in de Preambule te staan (voor een eigen

artikel is het onderwerp te omstreden) over de ‘verantwoordelijkheid tot bescherming’. Dat wil zeggen, over het recht of de plicht
van andere landen om in te grijpen als een humanitaire ramp dreigt te ontstaan. Dan zijn er nog een paar frasen die van conservatieve

kant zijn ingebracht en door andere commissieleden vooralsnog gedoogd worden. Bescherming tegen aanvallen op de godsdienst.

Recht op nationale veiligheid. Vrijwaring van terrorisme. En als laatste artikel een onderwerp dat consensus heeft: world peace.

 

Er volgen intensieve maanden van bespreking in de grote organen van de Verenigde Naties. Op sommige dagen komt men niet

verder dan het bespreken van een halve zin uit de Preambule. ‘Gezien de problemen met betrekking tot de activiteiten van de
Verenigde Naties voor de bevordering en stimulering van de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden’, is
een zin die lang als voorstel blijft gehandhaafd, maar het toch niet haalt. Te negatief over het instituut dat men nu juist probeert te

versterken. ‘In het licht van nieuwe mogelijkheden door de snelle vooruitgang van wetenschap en technologie gemaakt’, dat blijft,
want niemand valt erover. Maar dat geldt niet voor de zin: ‘In deze tijd waarin conflicten en geweld de overhand hebben in vele
delen van de wereld, is de noodzaak van solidariteit groter dan ooit.’ Holle retoriek, zeggen de meer juridisch geschoolde
gedelegeerden. Dat vinden ze ook van de voorgestelde zin aan het eind van de Preambule: ‘Het is de plicht van de internationale
gemeenschap samen te werken bij het uitroeien van deze plagen.’

 

Dag na dag breekt een stukje van de nieuwe conceptverklaring af. Alles wat niet duidelijk genoeg is komt onder vuur. Maar ook

alles wat te expliciet is: landen willen zich niet de universele wet laten voorschrijven. Een paar nieuwe rechten blijven na een ferme

lobby overeind tot in de definitieve tekst. Het recht op water. Het reproductieve recht om zo veel kinderen te krijgen als men wil en

maatregelen te nemen om conceptie te voorkomen (een bewust erg open gehouden bepaling, gezien de felle tegenstand van het

Vaticaan). De oproep om ‘binnen de mogelijkheden en vereisten van het strafrecht te streven naar afschaffing van of een moratorium
op de doodstraf’. De oproep om de godsdienst niet aan te vallen noch te misbruiken. De milieurechten worden in vage termen
samengevat in een artikel aan het eind, nogal wat afgevaardigden vinden dat dat helemaal geen mensenrechten zijn. In de laatste

dagen van de besprekingen halen China en haar sympathisanten de harde kern uit het belangrijke artikel over minderheden, wat de

jonge vijftiende dalai lama van Tibet de reactie ontlokt dat ‘het Rijk van het Midden zich opnieuw gedraagt als het onverdraagzame
Rijk van het Eigen Gelijk’. En de westerse landen blokkeren het artikel dat stelt dat migranten ‘volledig’ aanspraak kunnen maken
op de mensenrechten, tot grote teleurstelling van onder meer Amnesty International dat een jaar lang voor die clausule actie heeft

gevoerd.

 

Uiteindelijk wordt de Tweede UVRM op 10 december aanvaard. Zonder tegenstem, maar met onthoudingen. Rusland onthoudt

zich vanwege het onaanvaardbare recht op ontwikkeling. Een paar Arabische en Afrikaanse landen vinden de algemeen gehouden

formuleringen over seksuele oriëntatie toch nog te ver gaan, en onthouden zich ook.
 

Op 11 december 2018 belegt Amnesty International een bijeenkomst. Daar spreekt Stephen Hopgood, zojuist benoemd tot

hoogleraar in Harvard en ’s werelds bekendste wetenschappelijke criticus van het mensenrechtendiscours. Zijn verhaal heeft een



duidelijke boodschap: in hun nieuwe Universele Verklaring hebben de Verenigde Naties nauwelijks iets gedaan dat iets toevoegt aan

de versie van 1948. Want, zegt hij, de vernieuwingen zijn nauwelijks nieuw en zelfs de passages die het niet haalden waren het niet.

De bovengenoemde zinnen die aan de Preambule van 2018 hadden moeten worden toegevoegd, stonden allemaal al in de

‘Proclamatie van Teheran’, een nagenoeg vergeten VN-tekst uit 1968 die toen de Universele Verklaring nieuw leven had moeten
inblazen. In de UVRM-2 zijn alleen maar de rechten toegevoegd die sowieso in de afgelopen decennia in internationaal recht zijn

verankerd. En dat zijn er, zo blijkt, niet zo heel veel. Is dat erg? vraagt Hopgood zich retorisch af. Niet echt. De eerste Universele

Verklaring is ooit tot stand gekomen in een uniek tijdsgewricht van internationale openheid en evenwicht. Ze was toen het maximaal

haalbare. En in grote lijnen is ze nog steeds het maximaal haalbare. Die 1739 woorden, die zeggen waarover de wereld het eens kan

zijn.
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9 UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

De hier opgenomen tekst van de Universele Verklaring is gecorrigeerd ten opzichte van de vertaling die in 1948 in de

Staatskrant is gepubliceerd, echter met behoud van bewoordingen (zoals de mannelijke vorm) die in de oorspronkelijke

tekst worden gebezigd.

 

Preambule

 

Overwegende dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de

mensengemeenschap, het fundament is van vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;

 

Overwegende dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen die het

geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld waarin de mensen vrijheid van meningsuiting

en geloof zullen genieten en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van allen;

 

Overwegende dat het van het grootste belang is dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht,

opdat de mens niet gedwongen wordt om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking;

 

Overwegende dat het van het hoogste belang is de ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te

bevorderen;

 

Overwegende dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens, in

de waardigheid en de waarde van de mens en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen opnieuw hebben bevestigd, en besloten

hebben sociale vooruitgang en een hogere levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen;

 

Overwegende dat de staten die lid zijn van de Verenigde Naties zich plechtig verbonden hebben om, in samenwerking met de

Organisatie van de Verenigde Naties, overal de eerbied voor en de inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele

vrijheden te bevorderen;

 

Overwegende dat het voor de volledige naleving van deze verbintenis van het grootste belang is dat iedereen begrip heeft voor deze

rechten en vrijheden;

 

Proclameert aldus de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk

door alle volkeren en naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring

voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen,

en door vooruitstrevende maatregelen op nationaal en internationaal terrein deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen

erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van de lidstaten van de Verenigde Naties zijn als onder de volkeren van gebieden

die onder hun jurisdictie staan:

 

Artikel 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich

jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

 

Artikel 2

1. Iedereen kan aanspraak maken op alle rechten en vrijheden die in deze verklaring zijn vervat, zonder enig onderscheid zoals naar

ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of

andere status.

 

2. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of nationale status van het land of gebied waartoe

iemand behoort, ongeacht of het een onafhankelijk, niet-zelfbesturend of trust-gebied is dan wel of er een andere beperking van de

soevereiniteit bestaat.

 

Artikel 3

Iedereen heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

 

Artikel 4



Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel zijn in elke vorm verboden.

 

Artikel 5

Niemand zal onderworpen worden aan marteling of aan wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

 

Artikel 6

Iedereen heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

 

Artikel 7

Allen zijn gelijk voor de wet en kunnen zonder onderscheid aanspraak maken op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben

recht op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke

achterstelling.

 

Artikel 8

Iedereen heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen die in strijd zijn

met de grondrechten die de persoon in grondwet of wet zijn toegekend.

 

Artikel 9

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

 

Artikel 10

Iedereen heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en

onpartijdige rechterlijke instantie, voor het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en voor het bepalen van de gegrondheid van

een tegen hem ingestelde strafvervolging.

 

Artikel 11

1. Iedereen die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig te worden gehouden totdat zijn schuld

krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting waarbij hem alle waarborgen zijn toegekend die voor zijn

verdediging nodig zijn.

 

2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of nalatigheid die naar

nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp was op het tijdstip van de handeling of nalatigheid. Evenmin zal een

zwaardere straf worden opgelegd dan die gold ten tijde van het begaan van het strafbare feit.

 

Artikel 12

Niemand zal worden onderworpen aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, zijn gezin, zijn woning of zijn

correspondentie, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft iedereen

recht op bescherming door de wet.

 

Artikel 13

1. Iedereen heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en op te houden binnen de grenzen van elke staat.

 

2. Iedereen heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

 

Artikel 14

1. Iedereen heeft het recht in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.

 

2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan in geval van strafvervolging wegens misdrijven van niet-politieke aard of

handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

 

Artikel 15

1. Iedereen heeft recht op een nationaliteit.

 

2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te

veranderen.

 



Artikel 16

1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht te

huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten in het aangaan van een huwelijk, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding

ervan.

 

2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.

 

3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de

maatschappij en de staat.

 

Artikel 17

1. Iedereen heeft recht op eigendom, zowel alleen als tezamen met anderen.

 

2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

 

Artikel 18

Iedereen heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of

overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst of
overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden

en voorschriften.

 

Artikel 19

Iedereen heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te

koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

 

Artikel 20

1. Iedereen heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.

 

2. Niemand mag worden gedwongen tot een vereniging te behoren.

 

Artikel 21

1. Iedereen heeft het recht deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen

vertegenwoordigers.

 

2. Iedereen heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.

 

3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke

verkiezingen die gehouden worden volgens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemming, of volgens een procedure

die evenzeer de stemvrijheid verzekert.

 

Artikel 22

Iedereen heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er recht op dat, door middel van nationale

inspanning en internationale samenwerking en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de staat, de economische,

sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van de persoonlijkheid,

verwezenlijkt worden.

 

Artikel 23

1. Iedereen heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming

tegen werkloosheid.

 

2. Iedereen heeft zonder enige achterstelling recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.

 

3. Iedereen die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning die hem en zijn gezin een menswaardig bestaan

verzekert, indien nodig aangevuld met andere middelen van maatschappelijke bescherming.

 

4. Iedereen heeft het recht vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.



 

Artikel 24

Iedereen heeft het recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke

vakanties met behoud van loon.

 

Artikel 25

1. Iedereen heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin,

waarbij inbegrepen voeding, kleding, huisvesting, medische zorg en de noodzakelijke maatschappelijke diensten, alsmede het recht

op voorzieningen in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander tekort aan

bestaansmiddelen dat is ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

 

2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde maatschappelijke

bescherming genieten.

 

Artikel 26

1. Iedereen heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en beginonderwijs betreft. Het lager

onderwijs zal verplicht zijn. Technisch onderwijs en beroepsopleidingen zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger

onderwijs zal gelijkelijk openstaan voor iedereen die daartoe de kwalificaties bezit.

 

2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de persoonlijkheid en de versterking van de eerbied voor de rechten

van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of

godsdienstige groepen bevorderen en het zal de inzet van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.

 

3. Aan de ouders komt bij voorrang het recht toe om de vorm van opvoeding en onderwijs te kiezen die aan hun kinderen zal

worden gegeven.

 

Artikel 27

1. Iedereen heeft het recht vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, te genieten van kunst en deel te

hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

 

2. Iedereen heeft recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen die voortspruiten uit wetenschappelijk,
letterkundig of artistiek werk dat hij heeft voortgebracht.

 

Artikel 28

Iedereen heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde dat de rechten en vrijheden die in

deze verklaring worden genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

 

Artikel 29

1. Iedereen heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet

mogelijk is.

 

2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal iedereen slechts onderworpen zijn aan beperkingen die bij wet zijn vastgelegd

en die uitsluitend dienen voor het waarborgen van de geëigende erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen,
en voor het voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een

democratische gemeenschap.

 

3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend In strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde

Naties.

 

Artikel 30

Geen bepaling in deze verklaring zal zodanig worden uitgelegd dat welke staat, groep of persoon dan ook daaraan enig recht kan

ontlenen om iets te ondernemen of een handeling van welke aard ook te verrichten die als doel heeft een van de in deze verklaring

genoemde rechten en vrijheden teniet te doen.
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