
Prof. Dr. Eva Brems 

Human Rights Centre 

Universiteit Gent 



1. Mensenrechten en universaliteit 
• Universaliteitsbegrippen 

• Universaliteitskritieken  

2. Inclusieve universaliteit 
3. Culturele normen veranderen- maar 

hoe? 
• Voorbeeld vrouwenrechten 

4. Inclusiviteit door flexibele 
mensenrechten 
• Voorbeeld regionale rechtenbescherming 



Formeel juridische universaliteit: wie heeft 
voor een verklaring gestemd? Wie heeft 
een verdrag ondertekend? 

Historische oorsprong: Welke culturen 
hebben bijgedragen? 

Formeel-historisch: Wie heeft mee 
geschreven en waar kwam die vandaan? 

Antropologische/filosofische universaliteit: 
zoeken naar een equivalent in elke cultuur 



Maximaal toepassingsgebied 
• Alle mensen 

• Overal ter wereld 

Keuze, doel 



 Natuurrecht: universele menselijke natuur; cf. 
Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen 
(1789), Bill of Rights (1791) 

 Nationaal 

 Slaven/vrouwen… 

 Inclusie na succesvolle campagnes: 
• Magna Charta (1215): aristocraten t. Koning 

• Franse Revolutie (1789): bourgeoisie t. aristocraten 

• Socialisme: werkende klasse t. bourgeoisie 

• Dekolonisatie 

• Emancipatiebewegingen vrouwen/kinderen,…. 



Antropologie 

Eerste helft 20ste eeuw 

Geen absolute waarden 

Verwerpen universele mensenrechten 

MAAR normatieve universaliteit behoeft 

geen empirische universaliteit 



 Stelt principiële geldigheid niet in vraag 

 Doorprikt de illusie van neutraliteit 

 Vraag om correctie op eenzijdig mensbeeld 

• Cf. vrouwenbeweging/kinderrechtenbeweging 

 Afwijzende reacties 

• Cf. misbruik 

• Cf. politieke context 

 Herdefiniëren, herinterpreteren, bepalen van 

nieuwe prioriteiten 



Westerse oorsprong 
machtsrelaties in de wereld 
Westers gekleurde rechten? 
Kritieken van verschillende hoeken 

• (Zuid-)Oost Azië 

• Zwart Afrika 

• Islamitische wereld 

• Inheemse volkeren (Latijns Amerika) 

• ‘Traditionele waarden’ in Europa 

• Exceptionalisme VS 



Economische argumenten 
• Kost van mensenrechtenbescherming 

• Voorrang voor ontwikkeling 

• Mensenrechten als rem of motor van 
ontwikkeling? 

• Sociale en economische mensenrechten versus 
burgerlijke en politieke rechten 

Culturele argumenten 
• Gemeenschap versus individu 

• Plichten versus rechten 

 



Enerzijds 
• Mensenrechten willen samenleving veranderen 
• Culturele kritiek wordt vaak misbruikt 

Anderzijds 
• Westers overwicht is waar 
• Mensen moeten zich herkennen in mensenrechten 

Naar een diepere universaliteit 
• Van 2 kanten: 
 Culturele normen veranderen owv mensenrechten: interne 

dialoog 
 Openheid voor transformatie mensenrechten 

• UVRM vandaag: geen facelift maar betere PR over 
flexibiliteit en dynamisch karakter 

 



Vrouwenrechten 
• De meeste culturen zijn patriarchaal 

• Vrouwenrechten: gelijkheid + verschil 

• Wetten veranderen 

• Culturele patronen en visies veranderen: 

Ook overheidsopdracht, bv. onderwijs 

 Artikel 5 (a) Vrouwenverdrag 

 Artikel 10 Vrouwenverdrag 

 Artikel 29 Kinderrechtenverdrag 

 



De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen 
alle passende maatregelen om het sociale en 
culturele gedragspatroon van de man en de 
vrouw te veranderen ten einde te komen tot 
de uitbanning van vooroordelen, van 
gewoonten en van alle andere gebruiken, die 
zijn gebaseerd op de gedachte van de 
minderwaardigheid of meerderwaardigheid 
van één van beide geslachten of op de 
stereotiepe rollen van mannen en vrouwen. 
 



uitbanning van elke stereotiepe opvatting van 
de rol van mannen en vrouwen op alle 
niveaus en in alle vormen van onderwijs, door 
het aanmoedigen van gemengd onderwijs en 
andere soorten onderwijs die zullen bijdragen 
tot het bereiken van dit doel, en in het 
bijzonder door de herziening van leerboeken 
en onderwijs- programma's en door de 
aanpassing van onderwijsmethodes. 
 



1. De Staten die partij zijn, komen overeen 
dat het onderwijs aan het kind dient te zijn 
gericht op: … 

b. het bijbrengen van eerbied voor de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, 
(…) 

d. de voorbereiding van het kind op een 
verantwoord leven in een vrije samenleving, 
in de geest van begrip, vrede, 
verdraagzaamheid, gelijkheid van 
geslachten, (…) 
 



Afrikaans Handvest voor de Rechten van 
Mensen en Volkeren (Afrikaanse Unie, 
1981) 
• Groepsrechten 

• Plichten 
 Bv. plicht ouders te respecteren (art. 29 (1)) 

 Interamerikaans Hof Mensenrechten 
• Inheemse visies 
 Awas Tingni t Nicaragua (2001) 
 Collectieve dimensie eigendom 

 Spirituele dimensie eigendom 

 



 Inclusieve universaliteit is haalbaar 
• Mits interne culturele dialoog 

 Overheidsinspanningen  

• Mits dialoog tussen culturen 

 Debat voeren over flexibiliteit mensenrechten 

 Eerst fora voor debat… 

 


