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 Dhr. Kienhuis refereert er aan dat 10 december de dag is van de Rechten van de Mens, opgesteld in 
1948. De achtergrond is dat door de eeuwen heen machthebbers van welke aard dan ook, 
geprobeerd hebben mensen rechten te ontzeggen d.m.v. geweldpleging. Op basis daarvan is EEN 
no7e en daarna DE no7e ontstaan van wat rechtvaardig en niet rechtvaardig genoemd mag worden. 

De R.K.-kerk vertoonde in de Middeleeuwen een voortrekkersfunc7e door te stellen dat 
rechtvaardigheid gebaseerd is op dat wat redelijk genoemd mag worden, maar bleef wel binnen de 
door God gewilde orde. Tijdens de Verlich7ng in het proces van de Franse Revolu7e met haar 
scharnierpunt in 1789, veranderde dit perspec7efdoor toedoen van filosoof Immanuel Kant. De mens 
werd de maatstaf in het recht: de andere persoon dien je niet als middel te gebruiken maar als doel 
in zichzelf Dus: wat rechtvaardig is hangt af van hoe jij de andere persoon behandelt en jij door die 
andere persoon behandeld wenst te worden. 

BlijX de vraag of het begrip rechtvaardigheid universeel (natuurlijk-absoluut) genoemd mag worden 
dan wel: toch 7jd- en plaatsgebonden is binnen culturen (posi7vis7sch-rela7ef). 

Dhr. Kienhuis wijst op het ontstaan van universele elementen die boven-cultureel en boven-
maatschappelijk, dus al7jd en overal geldend zijn: zorg, eerlijkheid, vrijheid, trouw, gezag, heiligheid 
en hij verbindt er een naam bij van een voor hem onbekende psycholoog (wellicht Shalom Schwartz). 

Deze universele waarde van gelijkwaardigheid tussen mensen is vrij laat ontstaan en nog veel later 
pas erkend. De vrijheid, gelijkheid en broederschap van de Verlich7ng was er in de geest wel, maar in 
de werkelijkheid nog helemaal niet. Dat begon pas met het denken van Karl Marx, die erop wees dat 
deze geestelijk-ideologische bovenbouw een materiële onderbouw heeX op basis van een te 
ongelijke verdeling van produc7emiddelen en goederen. 

BlijX dus de kloof tussen het recht op prive-eigendom (de haves…dus rijkdom) en het recht op 
eerlijke verdeling van goederen (de not haves, dus: armoede). In de USA leven 30 miljoen mensen 
onder de armoedegrens en heeX 1 procent het bezit over 90 procent van het Bruto Na7onaal 
Product. Econoom Thomas Pikeby wijst er in zijn werk over het kapitaal in de 21e eeuw op, dat een te 
groot verschil in rijkdommen een nega7eve invloed heeX op de gezonde ontwikkeling van welke 
economie dan ook. 

Over het ontstaan van de Rechten van de Mens, het tweede deel van zijn betoog, het volgende: deze 
zijn geproclameerd in 1948 en universeel geldend verklaard door de VN. Maar er is ook veel kri7ek 
op: daarbij noemt hij de Joodse filosofe Hannah Ahrendt die er in de Eichmann-processen op wees 
dat die rechten binnen een totalitair systeem vrij gemakkelijk door gewetenloze bureaucraten als een 
Eichmann ondergraven kunnen worden. Daarna schakelt Dhr, Kienhuis zeer snel van herbert Marcuse 
(teveel consump7e leidt tot een lege eendimensionale mens. Heb meer aandacht voor de 
ecologische dimensie) naar John Rawls (er is een nieuw begrip van jus7ce=fairness, dus dat wat 
menselijk-redelijk is, nodig). Daarna snel naar Robert Nozick (niet teveel individuele verschillen 
afvlakken) . Daarna snel naar Robert Nozick (niet teveel individuele verschillen afvlakken) naar 
Samuel Hun7ngton (te snelle migra7e zal tot cultuurbotsingen leiden). 

Even kort door de bocht: hoezo mensenrechten? 

Kern is dat dat wat rechtvaardig genoemd mag worden helemaal niet vanzelfsprekend is, maar een 
reflexie vereist op het wezen van de mens in zijn/haar grondrechten. 

Socioloog Zygmunt Bauman  noemt hij een goed observator van onze huidige neo-liberale 
samenleving. Deze spreekt over vloeibare 7jd en ziet een toenemende sociale isola7e, een 



versnelling van de levenss7jl, een flexibele arbeidsmarkt en een toename van visies over het vrije 
individu. Toch is dit schijn. 

Iemand die in armoede leeX kan niet echt vrij zijn. We moeten met andere ogen naar de realiteit 
kijken! In 1945 waren er nog helemaal geen mensenrechten en de neo-liberale visie gaat ervan uit 
dat ieder mens wel het lot in eigen handen kan nemen, maar dat is niet zo. 

De mensenrechten van 1948 werden juridisch afdwingbaar en voeren verder dan adviezen. Amnesty 
Interna7onal heeX een grote betekenis gehad bij de repressie van dictator Salazar in Potugal. Cri7ci 
belandden in het gevang. In China werd geprotesteerd op het Plein van de Hemelse Vrede en in 
Sebrenica heeX Amnesty ook haar stem laten horen. 

Amnesty Interna7onal heeX inmiddels 255.000 leden en voor 10 euro kun je de organisa7e c.q. de 
beweging al steunen. 
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