De Universele verklaring van de rechten van de mens
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (afgekort UVRM) is een verklaring die
is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 10 december
1948, om de basisrechten van de mens, oftewel de grondrechten, te omschrijven. De UVRM
is van grote betekenis als algemene morele en juridische standaard, als vaak gebruikte
bron voor een nieuwe internationaal verdrag of een nationale grondwet, en als basis van
het werk van mensenrechtenactivisten en -organisaties.
Het eerste mensenrechtenverdrag was het Engelse Magna Carta (Groot Handvest), dat
dateert uit 1215. Het bevatte bepalingen zoals: 'De kerk moet vrij zijn en haar rechten
mogen niet worden geschonden ... Het is iedereen toegestaan ons koninkrijk te verlaten en
er weer terug te keren ... Geen vrije burger mag worden gearresteerd of gevangengezet
tenzij na een veroordeling door de rechters volgens de wetten van het land ... Als rechters
en gerechtsdienaren zullen alleen diegenen worden aangesteld die de wetten van het
koninkrijk kennen en die er oprecht naar streven die na te leven ...'

Op 26 juli 1581 werd het Plakkaat van Verlatinghe getekend in Den Haag. Het stelt dat 'een
vorst is door God aangesteld om heerser over zijn volk te zijn, het tegen onderdrukking en
geweld te verdedigen als een herder zijn schapen ... en wanneer hij zich niet zo gedraagt
maar hen onderdrukt dan is hij niet langer een vorst maar een tiran en dan mogen zij
wettig overgaan tot de keuze van een andere vorst.'
Het Plakkaat van Verlatinghe diende Thomas Jefferson tot inspiratie voor de Amerikaanse
Onafhankelijkheidsverklaring van 1776, waarin veel rechten van (vrije) burgers werden
vastgelegd. De Amerikaanse verklaring was een voorbeeld voor de Verklaring van de
Rechten van de Mens en de Burger (1789) van de Franse Revolutie. De Franse verklaring
somde, vanuit het idee van de zelfbeschikking van het volk en het individu, een lange
reeks rechten op. Ze stelde dat mensen vrij en gelijk in rechten zijn geboren. Ze verbood
gevangenschap zonder proces. Ze bracht rechten zoals die op godsdienstuitoefening, bezit
en controle op de rechtvaardigheid van belastingen. Ze stelde dat burgers vrijelijk

mochten spreken, schrijven en hun ideeën in druk mochten laten verschijnen, zolang dat
althans geen inbreuk was op de wet.
De Britse schrijver Herbert George Wells, toentertijd waarschijnlijk de meest gelezen
auteur ter wereld, schreef in oktober 1939, toen hij 73 jaar was, een ingezonden brief aan
het dagblad The Times. Daarin stelde hij voor een nieuwe verklaring van de rechten van de
mens op te stellen. Het voorstel legde hij dat jaar persoonlijk voor aan de Amerikaanse
president Franklin D. Roosevelt. Roosevelt ontvouwde in januari 1941 de 'Vier Vrijheden':
vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring
van vrees. Later is een prijs hiernaar vernoemd: de Four Freedoms Award.
De ontzetting over de Holocaust was echter doorslaggevend in de formuleringen voor en
debatten over de UVRM. Artikelen zoals over recht op huwelijk, recht op werk en beroep,
recht op vrije keuze van onderwijs voor kinderen en geloofsvrijheid, zijn direct terug te
voeren op bescherming tegen het soort discriminerende maatregelen dat de nazi's namen
tegen Joden.
Voor Nederland waren onder meer de jonge afgevaardigden Marga Klompé (KVP) en Hilda
Verwey-Jonker (PvdA) aanwezig bij vergaderingen over de UVRM, maar ze hadden geen
belangrijke inbreng. De meest prominente Nederlandse gedelegeerde was pater Leo
Beaufort (1890-1965). Hij maakte zich sterk voor de vermelding van God. Aanvankelijk
kreeg hij enige bijval, maar geleidelijk rees bij steeds meer gedelegeerden de vrees dat
christenen, moslims, boeddhisten en atheïsten het nooit over een verwijzing naar een
Opperwezen eens zouden worden. Toen Beaufort merkte dat er nogal wat bezwaar was,
voegde hij aan zijn pleidooi toe dat wie het daar niet mee eens was, de desbetreffende zin
in de verklaring gewoon kon negeren. Waarop de vertegenwoordiger van Polen opmerkte
dat de staten dan vrij zouden zijn om alles te negeren wat hun niet beviel. Uiteindelijk
werd God in de UVRM buiten beschouwing gelaten. Mensen zijn, volgens artikel 1,
'begiftigd met verstand en geweten', maar het wordt in het midden gelaten door wie of
wat ze daarmee begiftigd zouden zijn.
Rechten die ontbreken
•
Er wordt niet gesproken over de doodstraf of over het recht op omzetting van
doodstraf.
•
De vrijheid van drukpers, de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek, het
stakingsrecht, het recht op eigen taal en naam, en het individueel klachtrecht (bij
internationale organisaties) worden niet genoemd.
•
Evenmin wordt genoemd: de bescherming van vrouwen tegen geweld (waaronder
seksueel geweld en vrouwenbesnijdenis) en de bescherming van kinderen tegen schadelijke
kinderarbeid.
Deze rechten zijn later in het internationaal recht wel uitgewerkt. Van andere rechten is
de status tot op heden betwist:
•
Er wordt in de UVRM geen gewag gemaakt van de collectieve rechten. Zo’n
collectief recht is bijvoorbeeld het zelfbeschikkingsrecht van volkeren. In het eerste
artikel van beide VN-verdragen van 1966 is het recht op zelfbeschikking van volken wél
opgenomen. Het is nu algemeen aanvaard dat een 'volk' zelfbeschikking kan verwerven, en
zich af mag splitsen van een staat als het lang onder onderdrukking heeft geleden. Met een
beroep op dat recht verklaarde Kosovo zich begin 2008 onafhankelijk van Servië.
•
Het recht op ontwikkeling staat evenmin in de UVRM, dit kwam pas later op. Het is
in 1986 vastgelegd in een VN-verklaring. Volgens dat recht kunnen individuele mensen de
nationale en internationale gemeenschap aanspreken op de verplichting om hen te
vrijwaren voor absolute armoede. Het recht op ontwikkeling is gebaseerd op het 'recht op

een adequate levensstandaard' van de UVRM (art. 25). Volgens de verklaring van 1968 is
ontwikkeling een economisch, sociaal, cultureel en politiek proces, dat gericht is op de
voortdurende verbetering van het welzijn van de bevolking als geheel en van alle
individuen. Het recht op ontwikkeling betekent in de praktijk vooral: bescherming tegen
kolonisatie en andere vormen van internationale afhankelijkheid die nationale vooruitgang
tegenhouden. Er is veel kritiek op de formulering van dit recht. Het zou regeringen de
gelegenheid bieden om in het kader van de gewenste 'ontwikkeling' bepaalde grondrechten
op te schorten. Bovendien is erg onduidelijk welke volken of andere groepen het recht op
ontwikkeling zouden moeten genieten.
Aan de tekst werd gewerkt door een grote verscheidenheid van mensen. Tot de
grondleggers behoren de Amerikaanse presidentsweduwe Eleanor Roosevelt, de Canadese
jurist John Peters Humphrey en de Franse jurist René Cassin. De laatste kreeg later de
Nobelprijs voor de vrede. Leden van de redactiecommissie waren verder een Libanese
rechtsfilosoof, een voormalige Tsjechische president, een linkse Chileense diplomaat en
een Panamese rechtsgeleerde. Verder werkten onder meer een Chinees, een Uruguayaan,
een Iraniër, een Mexicaanse en een Indiase diplomaat aan de voorbereiding van de tekst
mee. Ook de eerste Russische gedelegeerde toonde zich coöperatief.
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
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en
vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder
enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras,
kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of
andere overtuiging, nationale of maatschappelijke
afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar
de politieke, juridische of internationale status van
het land of gebied, waartoe iemand behoort,
onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of
niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er
een andere beperking van de soevereiniteit
bestaat.
Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere
vorm zijn verboden.
Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing.
Artikel 6
Een ieder 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 hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke
bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere
achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een
dergelijke achterstelling.

Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke
instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij
Grondwet of wet.
Artikel 9
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.
Artikel 17
1. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.
Artikel 18
Een ieder 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 in zijn particuliere leven zijn
godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische
toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.
Artikel 19
Een ieder 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. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.
Artikel 21
1. Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks
of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
2. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de
overheidsdiensten van zijn land.
Artikel 27
1. Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de
gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke
vooruitgang en de vruchten daarvan.
Artikel 30
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat,
groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of
handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en
vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

