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BRON 8 

 
Scenario's 

 
 
 
Scenario 1: Moord gepleegd in opdracht van de overheid 

 
Bron: MartinaVaculikova/iStock 

 
 
Moord gepleegd in opdracht van de overheid is moord met politieke motieven waartoe een regering 
het bevel geeft of die een regering zelfs uitvoert. Deze praktijk is weliswaar niet wijdverbreid, maar 
heeft zich in het verleden voorgedaan onder verschillende regimes, zowel democratische als 
totalitaire. Zoals het geval is bij alle moorden is moord gepleegd in opdracht van de overheid in strijd 
met een fundamenteel mensenrecht: het recht op leven.  
 
 
Voorbeelden van gevallen die mogelijk verband houden met moord in opdracht van de overheid zijn 
onder meer:  

1. de operatie 'Gods Toorn' die volgde op het bloedbad in München in 1972, waarbij een 
Israëlisch team op bevel van de Israëlische premier drie overlevende Palestijnse 
moordenaars van elf Israëlische atleten achtervolgden en vermoordden; 

2. het 'shoot to kill'-beleid in Noord-Ierland in de jaren tachtig van de vorige eeuw, waar een 
aantal verdachten naar verluidt moedwillig werd vermoord door overheidsfunctionarissen 
en soldaten zonder dat eerst geprobeerd werd hen te arresteren. 
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Scenario 2: Detentie voor onbepaalde tijd zonder proces 

 
Bron: sakhorn38/iStock 

 
Detentie voor onbepaalde tijd houdt in dat een gearresteerde persoon door de staat in hechtenis 
wordt gehouden zonder proces. Detentie voor onbepaalde tijd schendt de mensenrechten van de 
gearresteerde persoon, aangezien deze vorm van detentie indruist tegen de idee dat elke verdachte 
onschuldig is tenzij zijn schuld is bewezen. Hoewel dit geen wijdverbreide praktijk is, hebben 
overheden de afgelopen jaren soms mensen die verdacht werden van terrorisme of verraad  
voor onbepaalde tijd vastgehouden zonder proces. 
 
Voorbeelden hiervan zijn onder meer: 

1. operatie 'Demetrius' van het Britse leger, in het kader waarvan honderden Ieren 
gearresteerd en geïnterneerd werden van wie men vermoedde dat zij banden hadden met 
het Ierse Republikeinse Leger (IRA). 

2. Guantánamo Bay, een door de Amerikanen gecontroleerde gevangenis op Cuba, die 
fungeert als detentiecentrum waar verdachten lange periodes worden opgesloten. 

 
 
Scenario 3: Mondiale surveillance  

                  
Bron: © Hellertoon 

 
Mondiale surveillance omvat de grensoverschrijdende massale surveillance van de totale bevolking 
van meerdere landen. Dit is geen nieuw concept en, los van de politieke connotaties ervan, valt ook 
surveillance van de bevolking van meerdere landen met het oog op de volksgezondheid hieronder. 
Mondiale surveillance met politieke motieven druist onder meer in tegen het recht van het individu 
op privacy. In 2013 heeft Edward Snowden, een werknemer van de Amerikaanse National Security 
Agency (NSA) een reeks documenten naar het publiek gelekt waaruit blijkt hoe zijn werkgevers 
mondiale surveillance toepassen. 
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 Is er ooit sprake van omstandigheden waaronder mensenrechten kunnen worden 
opgeschort of nietig verklaard?  

 Kunnen we rechtvaardigen dat één persoon zijn mensenrechten wordt ontnomen in het 
belang van de maatschappij als geheel? 

 En wanneer krijgt deze persoon zijn rechten weer terug? Wat vind jij hiervan; zou je ermee 
instemmen wanneer de mensenrechten van één persoon hem onder bepaalde 
omstandigheden worden ontnomen?  

 Legt het belang van de maatschappij als geheel groter gewicht in de schaal dan de 
mensenrechten van één persoon? 

 En wie heeft uiteindelijk het recht om te bepalen of de rechten van verdachten kunnen 
worden ingetrokken? 

 


