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BRON 2

Een geschiedenis van de mensenrechten

De Cyruscilinder (539 voor Chr.)

In 539 voor Christus veroverde Cyrus de Grote, de eerste koning van Perzië (het huidige Iran) de
oude stad Babylon (gelegen in het huidige Irak). De decreten van Cyrus werden gegraveerd op een
cilinder die er vandaag de dag nog steeds is. Ze zijn uitzonderlijk belangrijk voor de mensheid en
worden beschouwd als het eerste handvest van mensenrechten ter wereld. Cyrus bevrijdde onder
andere slaven, gaf alle mensen het recht hun eigen godsdienst te kiezen en stelde raciale gelijkheid
in.

De Magna Carta (1215)

Koning Jan van Engeland schond een aantal oude wetten en gewoonten op grond waarvan Engeland
geregeerd werd. Daarom heeft een aantal van zijn leenheren hem in 1215 gedwongen de Magna
Carta te ondertekenen, een document dat de koning verplichtte tot eerbiediging van bepaalde
rechten. Het ging bijvoorbeeld om het recht van de kerk om gevrijwaard te blijven van inmenging
van de staat, het recht van alle vrije burgers om goederen te bezitten en te erven, en op
bescherming tegen excessieve belastingen. Het recht van weduwen om af te zien van een nieuw
huwelijk werd vastgelegd, alsook de beginselen van een behoorlijk proces en gelijkheid voor de wet.
Tevens bevatte de Magna Carta een verbod op omkoperij en wangedrag van de overheid.

De Petition of Right (1628)

De Petition of Right is in 1628 in het Engelse Parlement opgesteld en naar koning Karel I gezonden
als een verklaring van burgerlijke vrijheden. Het Parlement had geweigerd het impopulaire
buitenlands beleid van de koning te financieren, waardoor de regering zich gedwongen zag leningen
te vorderen en als economische maatregel troepen in het huis van mensen in te kwartieren.
Willekeurige arrestaties en gevangenneming bij verzet tegen deze politiek lokten in het Parlement
gewelddadige vijandigheden jegens de koning uit. Sir Edward Coke had het initiatief genomen tot de
Petition of Right, waarin vier beginselen werden vastgelegd: (1) zonder instemming van het
Parlement mogen geen belastingen worden geheven, (2) niemand mag  zonder opgave van redenen
gevangen genomen worden (3) er mogen geen soldaten worden ingekwartierd bij burgers, en (4) de
staat van beleg mag niet worden afgekondigd in vredestijd.
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De Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten (1776)

De door het Congres van de Verenigde Staten aangenomen Onafhankelijkheidsverklaring was in feite
een formele rechtvaardiging van de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. In de Verklaring werden
twee thema's benadrukt: de rechten van het individu en het recht op revolutie. Deze ideeën werden
gemeengoed onder Amerikanen en verspreidden zich tevens over de hele wereld, waarbij zij in het
bijzonder van invloed waren op de Franse Revolutie.

De Bill of Rights (1791)

De Grondwet van de Verenigde Staten van Amerika is opgesteld in 1787. De eerste tien
amendementen op de Grondwet – de Bill of Rights – traden op 15 december 1791 in werking,
waarbij de macht van de federale overheid van de Verenigde Staten werd ingeperkt en de rechten
van alle burgers, ingezetenen en reizigers op Amerikaans grondgebied werden beschermd. De Bill of
Rights beschermt de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, het recht om wapens in
bezit te hebben en te dragen, de vrijheid van vergadering en de vrijheid tot het indienen van een
verzoekschrift. Tevens bevat deze wet een verbod op onredelijke doorzoeking en inbeslagneming,
wrede en ongebruikelijke bestraffing, en op zelfincriminatie. De Bill of Rights biedt vormen van
juridische bescherming, maar verbiedt de federale overheid tevens om iemand zonder eerlijk proces
van het leven, zijn vrijheid of bezit te beroven. Bij federale strafzaken wordt een tenlastelegging
door een 'grand jury' bij elk ernstig strafbaar feit verplicht gesteld, wordt een snel, openbaar proces
met een onpartijdige jury in het district waar het delict gepleegd werd gewaarborgd, en geen enkel
persoon zal ooit tweemaal worden berecht voor hetzelfde strafbare feit.

Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (1789)

Met de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger werd beoogd het traditionele erfelijke
koningschap ten val te brengen en hiervoor nieuwe instituties in de plaats te stellen die
voortkwamen uit de Verlichting, een filosofische beweging in de achttiende eeuw. In 1789 bracht de
bevolking van Frankrijk de monarchie ten val en maakte daarmee de weg vrij voor de eerste Franse
Republiek. Hierop volgde al snel de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger. Alle
burgers genieten op grond van de Verklaring 'het recht op vrijheid, bezit en veiligheid, en het recht
om in opstand te komen tegen onderdrukking.' Er wordt gesteld dat de behoefte aan wetgeving
voortkomt uit het feit dat '... de uitoefening van de natuurrechten door ieder mens slechts dan op
grenzen stuit wanneer de garantie dat andere leden van de maatschappij dezelfde rechten kunnen
genieten in het geding is.' Daarmee beschouwt de Verklaring de wet als een 'uitdrukking van de
algemene wil', die bedoeld is om de gelijkheid van rechten te bevorderen en alleen 'handelingen die
schadelijk zijn voor de maatschappij' te verbieden. De 'vrijheid' waarover in de Verklaring wordt
gerept, verwijst naar de vrijheid van godsdienst, persvrijheid en vrijwaring jegens een onredelijke
overheid (bijvoorbeeld marteling, censuur).
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Het eerste Verdrag van Genève (1864)

In 1864 woonden zestien Europese landen en een aantal Amerikaanse staten op uitnodiging van de
Zwitserse Bondsraad en op initiatief van het Comité van Genève, een conferentie in Genève bij. De
diplomatieke conferentie werd georganiseerd met het oog op het aannemen van een verdrag inzake
de behandeling van soldaten die bij gevechtshandelingen gewond zijn geraakt. De belangrijkste in
het Verdrag vastgelegde beginselen, die ook in de latere Verdragen van Genève zijn opgenomen,
voorzagen in de verplichting om zonder onderscheid zorg uit te breiden naar gewond en ziek militair
personeel, en om het vervoer van medisch personeel te respecteren en te markeren met een apart
teken: een rood kruis op een witte achtergrond.

De Verenigde Naties (1945)

Toen het einde van de Tweede Wereldoorlog naderde, waren de steden in heel Europa en Azië
veranderd in smeulende ruïnes. Miljoenen mensen waren dood of dakloos, of leden honger. In april
1945 ontmoetten delegaties van vijftig landen elkaar in San Francisco, zeer hoopvol en optimistisch
gestemd. Het doel van de conferentie van de Verenigde Naties was het vormen van een
internationaal orgaan ter bevordering van de vrede en ter voorkoming van toekomstige oorlogen.
De idealen van de organisatie werden verwoord in de preambule bij het voorstel voor een handvest:
'Wij, de volken van de Verenigde Naties, vastbesloten komende geslachten te behoeden voor de
gesel van de oorlog, die tweemaal in ons leven onnoemelijk leed over de mensheid heeft gebracht'.
Het Handvest van de nieuwe organisatie, de Verenigde Naties, trad in werking op 24 oktober 1945,
een datum die ieder jaar wordt herdacht als de Dag van de Verenigde Naties.

Het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (1953)

Het Europees Verdrag voor de rechten van de mens trad in werking in 1953. Het Verdrag was het
eerste instrument dat handen en voeten gaf aan bepaalde in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens genoemde rechten, waarmee zij bindend werden. Tevens werd in Straatsburg
een beschermingsmechanisme ingesteld om vermeende schendingen te onderzoeken en erop toe te
zien dat de staten die partij zijn bij het Verdrag dit ook naleven. Daartoe werd in 1959 het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens opgericht. Elke persoon die van mening is dat zijn of haar rechten
in het kader van het Verdrag geschonden zijn door een staat die partij is bij het Verdrag, kan de zaak
bij dit Hof aanhangig maken. Vonnissen waarin schendingen worden vastgesteld zijn bindend voor
de betrokken staten en zij zijn verplicht uitvoering aan deze vonnissen te geven.

Bron: Europees Hof voor de Rechten van de Mens
http://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=basictexts


