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Thema: Als gelijken behandeld? - Mensenrechten 

 
Om het thema mensenrechten te bestuderen, hebben we het in drie onderdelen opgesplitst. In elk 
onderdeel wordt een bepaald aspect van het thema behandeld en komen verschillende inzichten en 
uitdagingen aan de orde. 
 
Onderdeel 1 Mijn rechten  
Onderdeel 2 Jouw rechten 
Onderdeel 3 Rechten in werking  
 
 
Elk onderdeel bestaat uit: 
 

 Wenken voor docenten  

 Activiteiten 

 Ondersteunende visuele en tekstuele bronnen 

 Aanbevolen onlinebronnen  
 
Bij de activiteiten kan het gaan om discussies onder leiding van de docent, werken in groepjes, 
zelfstudie en gebruik van historisch materiaal uit primaire en secundaire bronnen. De docent kan 
zelf bepalen welke klassikale en groepsactiviteiten worden uitgevoerd.  
 
 
Overzicht van het thema  
 
'Waar beginnen mensenrechten dan eigenlijk? Op kleine plaatsen, dichtbij huis – zo dichtbij en zo 
klein dat ze op geen enkele wereldkaart te zien zijn. Toch vormen ze de wereld van het individu; de 
buurt waar hij woont; de school of opleidingsinstelling die hij bezoekt; de fabriek, de boerderij of het 
kantoor waar hij werkt. Dit zijn de plaatsen waar elke man, elke vrouw en elk kind gelijke 
gerechtigheid, gelijke kansen en gelijkwaardigheid zoekt, waarbij discriminatie niet voorkomt. Deze 
rechten hebben elders weinig betekenis, tenzij ze iets betekenen op deze kleine plaatsen. Zonder 
actie van betrokken burgers om deze rechten dichtbij huis te handhaven, is onze zoektocht naar 
vooruitgang in de grotere wereld tevergeefs'.  
 
Eleanor Roosevelt, ‘In Our Hands’ (toespraak gehouden in 1958 ter gelegenheid van tien jaar 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) 
 
Wat zijn rechten? Rechten zijn aan mensen verleende vrijheden, gebaseerd op een rechtsstelsel, een 
sociaal pact of een ethische theorie. Rechten worden vaak bezien in relatie tot specifieke sociale 
groepen (minderheidsgroepen), of tot alle individuen. Deze tweede categorie universele rechten 
wordt 'mensenrechten' genoemd. Mensenrechten zijn fundamentele menselijke vrijheden, 
gebaseerd op het beginsel van eerbiediging van het individu en de stelling dat ieder mens het 
verdient om gelijk en waardig behandeld te worden. In veel delen van de wereld worden 
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mensenrechten niet geëerbiedigd of toegepast. Toch komen deze rechten alle mensen overal ter 
wereld toe. De ontwikkeling van een grondig begrip van mensenrechten is een belangrijk onderdeel 
van onze collectieve status als leden van de mondiale gemeenschap van mensen. Het is evenzeer 
van belang ons te richten op de geschiedenis van de mensenrechten, zodat we kunnen overzien 
welke uitwerking rechten (of een gebrek aan rechten) op maatschappijen gehad hebben. Door de 
geschiedenis heen zijn rechten aan mensen ontnomen, en moesten zij dikwijls vreedzame dan wel 
gewelddadige methoden gebruiken om deze rechten te herwinnen. Deze strijd wordt in veel delen 
van de wereld tot op de dag van vandaag gevoerd. 
 
We moeten begrijpen wat mensenrechten zijn om te kunnen begrijpen hoe deze rechten ons 
dagelijks leven beïnvloeden en om onze verantwoordelijkheden te nemen en te onderkennen dat 
deze rechten in evenwicht moeten zijn met de rechten van anderen. Dus wat zijn mensenrechten? 
Hoe zijn ze ontstaan? Welke gevolgen hebben ze voor de mensheid? Hoe beïnvloeden ze mij? 
 
 
Definities 
 
Mensenrecht  
Mensenrechten zijn fundamentele rechten en vrijheden die alle mensen toekomen, ongeacht hun 
nationaliteit, sekse, nationale of etnische herkomst, ras, religie, seksualiteit, taal of andere status. 
Mensenrechten omvatten civiele en politieke rechten, zoals het recht op leven en vrijheid, en de 
vrijheid van meningsuiting, alsook sociale, culturele en economische rechten, waaronder het recht 
om deel te nemen aan cultuur, het recht op voedsel, het recht om te werken en het recht op 
onderwijs. Mensenrechten worden beschermd en gehandhaafd op grond van internationale en 
nationale wetten en verdragen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) is het 
fundament onder het internationale systeem voor bescherming van de mensenrechten. Deze 
Verklaring werd op 10 december 1948 aangenomen door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties. Jaarlijks wordt deze dag gevierd als de Internationale Dag van de mensenrechten. 
In de 30 artikelen van de UVRM zijn de civiele, politieke, economische, sociale en culturele rechten 
van alle mensen vastgelegd. Het betreft hier een visie op menselijke waardigheid die politieke 
grenzen en autoriteiten ontstijgt, en regeringen ertoe verplicht om de grondrechten van elke 
persoon te handhaven.  
(Definitie: Amnesty International, 2015) 
 
 
Ethiek  
Morele beginselen die ten grondslag liggen aan het gedrag van een persoon of aan de wijze waarop 
een handeling wordt verricht.  
Het vakgebied dat zich bezighoudt met morele beginselen. 
(Definitie: Oxford Dictionary) 
 
 
Rechten van minderheden 
Met de opkomst van de natiestaten in de achttiende en negentiende eeuw gingen niet-dominante 
groeperingen zich inspannen om culturele, religieuze of etnische verschillen in stand te houden. De 
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erkenning en bescherming van de rechten van minderheden uit hoofde van internationaal recht 
begon toen de Volkenbond diverse 'minderheidsverdragen' aannam. In 1945 werd de Verenigde 
Naties opgericht ter vervanging van de Volkenbond. Ook deze organisatie ontwikkelde geleidelijk 
een aantal op minderheden toegespitste normen, procedures en mechanismen. 
(Definitie: Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, 2010) 
 
 
Privilege  
Een bijzonder, persoonlijk voorrecht of voordeel dat een persoon, onderneming of klasse geniet en 
dat de gewone voordelen van andere burgers ontstijgt. Een uitzonderlijke of buitengewone 
bevoegdheid of vrijstelling. Een recht, bevoegdheid, ontheffing of immuniteit die een persoon of 
klasse tegen de wet in of buiten de wet om is toegekend. Een privilege is een ontheffing van een 
bepaalde last of dienst die bepaalde personen genieten op grond van de wettelijke veronderstelling 
dat de post die zij bezetten of de dienst waar zij tewerkgesteld zijn, al hun tijd en aandacht vraagt, 
en dat het derhalve zonder deze ontheffing onmogelijk zou zijn om deze ambten naar behoren uit te 
oefenen, op een wijze zoals het algemeen belang vereist. 
(Definitie:Law Dictionary) 
 


