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VOORWOORD

Mensenrechten. Er zijn weinig 
debatonderwerpen waar zo ab-
soluut mee geschermd wordt als 
met mensenrechten. Vrijheid van 

godsdienst tegenover vrijheid van meningsuiting 
bijvoorbeeld. Wat men in het officieel onderwijs 
dan zo begint te interpreteren dat een neutraal 
onderwijs haast niet meer mogelijk wordt (en 
terloops stelt men die neutraliteit soms nog eens 
gelijk aan racisme).

De instantie die het toekomt om deze men-
senrechten te interpreteren, is de rechterlijke 
macht. Met aan de top het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens, dat het gelijknamige 
Verdrag moet interpreteren. Zelden is de recht-
spraak van dat rechtsorgaan zo ongenuanceerd 
als ze wordt uitgedrukt door zij die er op sociale 
media mee schermen. Zo zien zij noch graten in 
de Franse (secularisme) of de Angelsaksische (de 
overheid moeit zich niet en iedereen mag doen 
wat ze willen) interpretatie van neutraliteit als 
het op het vernoemde debat aankomt. Terloops 
weze er aan dat debat nog toegevoegd dat ieder-
een vrij is een onderwijsnet van zijn doctrine te 
kiezen en zelfs op te richten. Vrijheid alom dus. 
De VDAB kan ook niemand verplichten een job als 
sommelier te aanvaarden als de persoon om reli-
gieuze redenen geheelonthouder is of katholieken 
kunnen niet verplicht worden naar een abortus-
centrum te gaan. 

Als het op gezondheidszorg en onderwijs aan-
komt, verbaast het mij overigens nogal eens dat 
de Rik Torfsen, Mia Doornaerts en Fernand Keu-
leneers van deze wereld wél de vrijheid opeisen 
om de doctrine toe te passen en op te dringen die 
zij willen, maar niet de vrijheid om dat allemaal 
zelf te financieren. Aan hun de doctrine, aan de 
maatschappij de factuur. Dat de maatschappij 
zich niet meer moet aanpassen aan de kerk, als de 
kerk zich niet wil aanpassen aan die maatschappij, 
ontgaat hen nogal eens. 

Nu we de grootste gezondheidscrisis in een 
generatie meemaken, komen die mensenrechten 

nogal snel onder druk te staan. Ei zo na wilden 
we, indien de behandelingsmogelijkheden beperkt 
waren, gaan selecteren op basis van leeftijd wie 
wél en wie niet behandeld werd. Privacy was het 
volgende dat sneuvelde (met apps die de contac-
ten die men had, registreerde), net zoals het vrij 
verkeer van goederen en diensten. Wetten zijn het 
eerste dat sneuvelt als het land in paniek is. 

Vrouwenrechten ook. Een artikel op de web-
site van CNN toonde aan dat een aantal conser-
vatieven van de coronacrisis gebruikmaakte om 
de klinieken mee te delen dat alleen essentiële 
behandelingen nog konden, maar abortussen 
geen essentiële behandeling waren. 

O tempora, o mores, zou Marcus Tullius 
Cicero zeggen. Het is in twee millennia niet ver-
anderd. 

Hou het gezond, blijf uw handen wassen en 
houd vooral uw gedachten open. Want er zijn er 
genoeg die vrije gedachten (en de wetten die ze 
garanderen) niet goed kunnen verdragen in tijden 
van crisis. Zij het dat het net op dat moment is 
dat ze het meeste nut hebben. 

MARIO VAN ESSCHE 
Voorzitter Humanistisch Verbond

BEMINDE 
ONGELOVIGEN
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Er is maar één eeuwige vrede, en 
dat is de dood. In het Duits heet 
een kerkhof niet voor niets een 
‘Friedhof ’. Niemand spreekt u nog 

tegen. Niemand kapittelt u nog als u het recht 
ombuigt, als u mensenrechten schendt, als u 
dwangarbeid koppelt aan uithongering, als u 
foltert voor het “goede doel” (ook als u dat 
“bijzondere ondervragingstechnieken” noemt), 
als u stelselmatig anderen onderdrukt omdat 
zij uw mening en vermeend gelijk niet delen. 

Wat voor vrede doorgaat, is gewoonlijk het 
equivalent van wraak.

Ik lees er het stenografisch verslag op na 
van het geding tegen de Vlaamsgezinde com-
munist Jef Van Extergem. Regelrechte leugens 
van politie en de voorzitter van de rechtbank, 
graaf de Lichtervelde, moedwillige en selectieve 
verdraaiingen van wat Van Extergem geschre-
ven heeft, ze moesten ‘parfors’ aantonen dat 
de republikeinse agitator en bolsjewistische 
‘Aktivist’ “voor den Duits” gewerkt had. Op 

het assisenproces in Antwerpen lag de straf (16 
juni 1920) dan ook al vast nog voor de pleidooi-
en: twintig jaar cel, eeuwige ontzetting uit de 
burgerrechten en betaling van de proceskosten 
(927 Belgische franken, of 185,4 belga). Van 
Extergem had de tegenslag dat het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens nog niet was 
opgericht (1959). Dat de Volkenbond (gesticht 
in 1919) aan wederzijds bedrog ten onder ging 
(1946), hoewel hij al in 1920 een Permanent 
Hof voor Internationale Justitie (vandaag het 
Internationaal Gerechtshof) had opgezet. 
Dat de Verenigde Naties nog geen Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens hadden 
opgesteld (1948). Het probleem met al die initi-
atieven is de afdwingbaarheid.

Bij de Volkenbond was het een krabben-
mand: nog voor WO II begon, hadden zich 
al vier van de zes permanente leden terugge-
trokken, zowat heel Latijns-Amerika was er 
al uit gestapt, de fascisten van Italië, de nazi’s 
van Duitsland, de Japanse overweldigers van 
China trokken met een klap de deur dicht. 
Eigenlijk was het de laatste poging van Frank-
rijk en Groot-Brittannië om de waan hoog te 
houden dat ze wereldrijken waren. Niet, dus. 
De onmacht van de VN is in hetzelfde bedje 
ziek, maar is toch omvattender en iets minder 

EEUWIGE 
VREDE

“De roes van de overwinnaar is zelfbedrog.”
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particularistisch dan de Volkenbond ooit was. 
Maar ook hier: hoe ga je de VS beletten om 
waterboarding normaal te vinden, de doodstraf 
herin te voeren, andere landen binnen te vallen 
(Vietnam, Grenada, Irak) of oorlog per procu-
ratie te voeren (Libië, Syrië, Nicaragua)? Wie 
houdt de Russen tegen om anderhalf miljoen 
vrouwen te verkrachten na Stalingrad, dissiden-
ten en krijgsgevangenen in goelags op te slui-
ten, processen van Moskou te voeren, tegen-
standers in het buitenland te vergiftigen? Hoe 
China de arm om te wringen, als het Tibetanen 
en Oeigoeren uitroeit, neokolonialisme toepast 
in Afrika, internationale wateren omvormt tot 
een militaire gordel, zijn eigen burgers en die 
van Hongkong indoctrineert? Mensenrechten, 
het is me wat.

Nochtans bestaat er een handvest, die Uni-
versele Verklaring, waarop Europa zijn Verdrag 
voor de Rechten van de Mensen en de Funda-
mentele Vrijheden heeft gegrondvest (Rome 
1950). Daarop kan iedere burger of groep een 
beroep doen als alle rechtsmiddelen in eigen 
land zijn uitgeput tegen de overheid of een 
openbare instantie. Had de beroepspacifist Van 
Extergem (hij zou trouwens – we schrijven dan 
1944 – in het concentratiekamp van Mittel-
bau-Dora oplossen in ‘Nacht und Nebel’) die 
mogelijkheid gehad, hij zou niet met handen, 
voeten en donderend geroep moeten hebben 
uitleggen dat hij Geen Duim, Geen Meter 
boog voor koning of bezetter, Geen Le Havre, 
Geen Berlijn, Geen België, maar een Vlaamse 
Sovjetrepubliek nastreefde. Van Extergem was 
een der eersten die het Verdrag van Versailles 
doorzagen als wat het was: de onwrikbare toorn 
van de overwinnaars, de eeuwige straf voor de 
verliezers. Omdat “het zomeroffensief 1918 
van de Entente lukte, waardoor de Vrede van 
Versailles tot stand kwam – de schandelijkste 
‘vrede’ welke ooit gesloten werd”. Nu moest 
hij werken met een pro-Deoadvocaat voor een 
vooringenomen Hof dat niet de feiten, maar 
de ideologie als maatstaf nam. “Ik ben echter, 
van de eerste dag van de oorlog af, opgekomen 
tegen de mensenslachting (...) Mijn grote be-
trachting was dat de soldaten, aan alle fronten, 
hun wapens omgekeerd zouden hebben, om ze 
te richten op de borsten van de uitbuiters, van 
de kapitalisten. Tegen de Internationale van het 
kapitalisme, die de arbeiders tegen elkaar in het 
vuur joeg, moest de Internationale komen van 

het proletariaat, die het kapitalistisch wange-
drocht verpletterd zou hebben.” Eerlijk gezegd, 
ik vrees dat zijn anarchistische vredesdrang 
ook nu geen gehoor zou vinden bij het Euro-
pees Hof. België wordt wel aangemaand om de 
Franstalige minderheid in de Vlaamse randge-
meenten (en Jean-Claude Juncker allicht ook 
in Knokke) niet (taalkundig) te onderdrukken, 
maar zo’n opruiend pacifisme zou ook het Eu-

ropees Hof (en de wapenlobby) niet tolereren.
Ik was erbij half september toen het Euro-

pees Hof voor de Mensenrechten – het zetelt 
in Straatsburg, vlak bij de Raad van Europa 
die 47 lidstaten telt – Turkije voor de driedui-
zendenzoveelste keer veroordeelde. Het is 
goed om te weten dat sinds 1998 de arresten 
van het Hof bindend zijn voor de 47 leden 
van de Raad van Europa. Hoezo bindend? Als 
het Grondwettelijk Hof in Karlsruhe wel stelt 

“Het probleem met al die initiatieven 
is de afdwingbaarheid.”



COLUMN

H E T  V R I J E  WO O R D6

dat de uitspraken verplicht gevolgd moeten 
worden, maar dat tegelijk de Duitse Grond-
wet boven elke andere rechtsbedeling staat? 
Hoezo bindend, als Rusland met geweld de 
Krim inneemt? Hoezo bindend, als Italië en 
Slovenië al jaar en dag processen onrechtmatig 
lang laten aanslepen? Voor de sport: in acht jaar 
tijd liep Italië 1246 veroordelingen op, Turkije 
1076, Frankrijk 431. De cijfers dateren uit 2007. 
Aan hoeveel aanmaningen is gevolg gegeven? Je 
kunt ze op één hand tellen. Hoezo bindend, als 
Hongarije met een doodserieus gezicht ervoor 
pleit weer de doodstraf in te voeren? In het 
zesde van de zestien intussen bij de tekst van 
Rome toegevoegde protocollen is de doodstraf 
uitdrukkelijk verboden. Houdt Turkije zich 
daaraan? In de zaak Selahattin Demirtaş tegen 
Turkije is andermaal bewezen dat een regering 
zich niks aantrekt van de arresten. Samen met 
zijn covoorzitster Figen Yüksekdağ Şenoğlu 
van de HDP, de Koerdische partij, zit Demirtaş 

in voorlopige hechtenis. Sinds 4 november 
2016. Opnieuw verlengd op 20 november 2018. 
Nochtans had het Hof zijn vrijlating bevolen, 
aangezien de aanklacht van “terreur” niet 
bewezen is, en er zelfs geen proces plaatsvindt. 
De rechtbank in Ankara legde de dwangmaat-
regel van Straatsburg doodgemoedereerd naast 
zich neer. Hun schuld? Ze zijn verkozen voor 
de HDP, die de kiesdrempel van tien procent 
(!) haalde, en dus nemen zij de verdediging 
van hun volksgenoten op in het parlement. Het 
Hof oordeelde ook dat niet alleen de individu-
ele rechten van de klager waren geschonden 
(vrijheidsberoving zonder bewijsvoering), 
maar de hele democratie staat op het spel (de 
politieke oppositie wordt monddood gemaakt). 
Het antwoord van president Erdoğan was al 
vooraf gegeven: hij ontsloeg drie belangrijke 
burgemeesters, onder wie die van Diyarbakir, 
zogenaamd omdat ze “banden hebben met 
de verboden PKK”. Als ze dat niet zijn, dan 
steunen ze ongetwijfeld Gülen. Erdoğan slaat al 

jaren wild om zich heen: in 2016 gingen in één 
klap 28 burgemeesters eruit (en twaalf in de 
gevangenis); toen hij dit jaar Ankara en Istan-
boel verloor, zette hij het gerecht onder druk 
om een nieuwe verkiezingsronde te houden 
(die hij schandelijk verloor), en de vervolging 
van tegenstanders gaat onverminderd door. De 
campagneleidster van de kemalistische republi-
keinen (CHP) kreeg na het succes in Istanboel 
bijna tien jaar gevangenis voor “beledigingen 
aan het staatshoofd” – zeven jaar geleden. Pas 
ontdekt, allicht. “Het verschil tussen macht en 
recht bestaat niet meer”, merkte het kritische 
Europarlementslid Kati Piri zuur op.

En dus rijst de vraag: is het zinvol dat 
Europa tegen de bierkaai vecht en zich blijft 
inzetten voor de mensenrechten? Het Interna-
tionaal Strafhof in Den Haag waagt zich wel aan 
de veroordeling van politici die zich schul-
dig maakten aan oorlogsmisdaden en grove 
schendingen van de mensenrechten (Charles 
Taylor in Liberia, militieleider Bemba in Congo 
– die na tien jaar opsluiting in hoger beroep 
de vrijspraak kreeg! –, de Servische leiders 
Milosevic en Mladic), maar het zal u opvallen: 
Vae Victis! Alleen de verliezers worden ge-
daagd en veroordeeld, net als in Versailles, of 
op de processen van Neurenberg en Tokio. De 
Amerikanen, die grote democraten, weigeren 
zelfs onderdanen te laten berechten, al hebben 
ze My Lai in brand gestoken en uitgemoord, 
Guantanamo tot foltergevangenis omgebouwd, 
en hun frustraties uitgewerkt op Afghanistan 
en Irak. Maar de VS hebben het Verdrag nooit 
willen ratificeren, al heeft Bill Clinton het in 
1998 wel ondertekend. Amerikanen plegen 
immers geen oorlogsmisdaden. De Britten in 
Dresden of Hamburg evenmin. De Fransen in 
Algerije nog minder. Ik weet het, het klinkt als 
een klaaglitanie, maar net daarom moet Europa 
hardnekkiger dan ooit oorlogsmisdaden aan de 
kaak blijven stellen, een vredespolitiek grondi-
ger uitbouwen, diplomatieke en economische 
bijstand opdrijven in landen in ontwikkeling, 
internationaalrechtelijk nadrukkelijker optre-
den. Niet aan de kant blijven toekijken, zoals in 
Hongkong, Oekraïne, Libië of Jemen. Gezapig-
heid is medeplichtigheid. De roes van de over-
winnaar is zelfbedrog. Er is maar één eeuwige 
wrede, en dat is de wraak.

LUKAS DE VOS

“Is het zinvol dat Europa tegen de 
bierkaai vecht en zich blijft inzetten 
voor de mensenrechten?”



Informatie
Bij ons vind je informatie over levensbeschouwelijke onderwerpen, 
over het vrijzinnig humanisme en zijn waarden, en over ethische en 
maatschappelijke thema’s zoals euthanasie, abortus, mensenrechten …

Vrijzinnig humanistische plechtigheden
Wil je graag stilstaan bij een belangrijke gebeurtenis in je leven?
Wij helpen je bij de organisatie van een vrijzinnig humanistische 
plechtigheid bij een geboorte of adoptie, een huwelijk of relatieviering, 
een overlijden of afscheid …

Gesprekken
Bij ons kan je terecht voor gesprekken omtrent levensvragen en 
zelfbeschikking, levensbeschouwing en zingeving.

Waardig levenseinde
Wij bieden informatie over euthanasie, patiëntenrechten, palliatieve zorg … 
en helpen je met het opstellen van een wilsverklaring.

Gemeenschapsvorming
Een huisvandeMens werkt als vrijzinnig humanistische draaischijf en 
geeft ondersteuning aan onze lidverenigingen. In een huisvandeMens 
vind je informatie over initiatieven en activiteiten van de lokale vrijzinnig 
humanistische verenigingen en ontmoetingscentra.

Vrijwilligerswerk
Heb je zin om het vrijzinnig humanistische netwerk te versterken?
Vrijwilligers zijn bij ons meer dan welkom. Wij zorgen voor begeleiding en 
geven je alle kansen. Zo kan je onder meer plechtigheden verzorgen of 
meewerken aan gemeenschapsvormende activiteiten.

Wij zijn er voor jou!
Bij deMens.nu staat de mens centraal. Mensen hebben mensen nodig. 
En mensen willen verbonden zijn met elkaar. Daarom vind je overal in 
Vlaanderen en Brussel een huisvandeMens in je buurt.

De huizenvandeMens zijn een initiatief van deMens.nu

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen 
in Vlaanderen en Brussel
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deMens.nu Magazine
Zoomt in op mensen en maatschappelijke tendensen vanuit een 
vrijzinnig humanistisch perspectief. Verschijnt viermaal per jaar.

Gratis proefnummer of gratis abonnement?
Mail naar info@deMens.nu
Of schrijf naar deMens.nu-UVV vzw
Brand Whitlocklaan 87 bus 9
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Het Vrije Woord: In uw biografie zien we dat u uw 
carrière begon in het onderwijs. Zag u zich niet 
heel uw leven voor de klas staan?

Wies De Graeve: Nee. Eigenlijk vind ik het onder-
wijs een fantastische sector, ik heb dat ook heel 
graag gedaan. Natuurlijk, ik gaf Latijn en Grieks, 
wat dikwijls het voordeel heeft dat je kleinere klas-
sen hebt. Dan kun je op een andere manier werken 
en kan je je ook wat meer vrijheid permitteren. Ik 
heb vaak in de hogere jaren lesgegeven, de poësis 
en de retorica. Dat vond ik wel heel fijn. Achteraf 
heb ik nog veel nagedacht over wat mij nu uit het 
onderwijs deed weggaan. Ik denk de wil om dichter 
bij die andere stroom in mijn leven, het activisme, 
te staan. Ik ben sinds mijn jonge tienerjaren actief 
geweest in milieuorganisaties, en later in Oxfam 
en de Liga voor Mensenrechten. In het onderwijs 
kun je de wereld veranderen door met leerlingen 
te werken. Maar het is toch nog iets anders dan 
op maatschappelijke structuren gericht zijn. Dat 
is één. Ik wilde meer politiek en internationaal 
gericht werken. Het tweede: lesgeven is nogal een 
individualistische job. De leraar is baas in zijn klas 
en werkt met zijn leerlingen. Ons schoolsysteem zit 
zo in elkaar, of toch de scholen waar ik gewerkt heb. 
Het collectieve en gedeelde van een organisatie en 
projecten, iets waar je voor gaat, dat miste ik een 
beetje in het onderwijs. Ik weet ondertussen dat 
er ook scholen bestaan waar dat wél het geval is, 

MENSENRECHTEN 
ALS MOREEL KOMPAS
Aan het hoofd van de mensenrechtenorganisatie 
Amnesty International Vlaanderen staat Wies De 
Graeve. Sinds 2016 is hij directeur van het Amnes-
ty-secretariaat in Brussel. Als mensenrechtenac-
tivist legt hij de focus op internationale en Belgi-
sche mensenrechtenvraagstukken. Zijn activisme 
is een streven naar meer mensenrechtenimpact. 
Een van zijn acties is het boek ‘Het recht om mens 
te zijn’.

waar men er wél in slaagt om een collectieve missie 
voor de school te ontwikkelen. Maar toen was dat 
niet zo. Vandaar het zoeken naar iets anders. Het is 
natuurlijk niet zo eenvoudig met mijn diploma van 
classicus, omdat het normaal gezien een rechte lijn 
naar het onderwijs is. Het is dan via de taal gegaan, 
een communicatiejob bij het Vlaams Parlement, 
het Vlaams Vredesinstituut dat toen net opgericht 
was, dat meer die maatschappelijk structurele rol 
opnam. En wat ik hier bij Amnesty vooral gevonden 
heb, is het activisme dat er met een flinke scheut 
bovenop komt. Momenteel is dit helemaal wat ik 
wil doen.

HONDERD DAGEN IN DE CEL

HVW: U bent nu drie jaar directeur van Amnesty 
Internationaal Vlaanderen. U focust op actuele 
internationale en Belgische mensenrechten-
vraagstukken. Op welke Belgische items hebt 
u ondertussen het accent gelegd en wat wilt u 
nog gaan doen?

WDG: Ons werk is altijd voor een groot stuk 
internationaal gericht, van nature, dat is hoe we 
ontstaan zijn. Vroeger was het zelfs zo dat lokale 
Amnesty-secties niet met issues uit eigen land 
móchten werken. Dat had veel te maken met onze 
onpartijdigheid, onze onafhankelijkheid en soms 
ook wel veiligheid. Voor ons is dat soms moeilijk 
om te bedenken, maar zelfs in landen als Polen 
vandaag, is het absoluut niet evident om een Am-
nesty-medewerker te zijn. Mijn collega in Turkije 
heeft meer dan honderd dagen in de cel gezeten. 
Maar sinds een tiental jaar kunnen lokale afdelin-
gen ook rond binnenlandse thema’s gaan werken. 
Waar we sinds drie jaar het meeste op gefocust 
hebben, zijn twee thema’s. Het ene is alles wat met 
veiligheidsbeleid te maken heeft, sinds de aansla-
gen in Brussel in maart 2016. Dat is een thema dat 
binnenlands en in Europa enorm opgekomen is: het 
antiterreurbeleid of veiligheidsbeleid, wat op veel 
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er geen problemen zijn, rond het gebruik van data-
banken en privacy, bijvoorbeeld. Het andere thema 
is etnisch profileren door de politie. Dat gaat over 
politieagenten die op straat niet-blanke mensen 
tegenhouden voor identiteitscontroles om hoe ze 
eruitzien, maar niet om wat ze doen. Niet omdat 
ze verdacht gedrag stellen, maar omdat ze gekleurd 
zijn of een andere nationaliteit hebben. Dat is een 
discriminatie die een enorme impact heeft op een 
grote groep, vooral jongeren, die soms drie keer per 

dag tegengehouden worden in de metro of de bus. 
Ik denk dat het heel moeilijk is voor mensen die dat 
niet meemaken om de impact daarvan in te schat-
ten. Het is ook slecht politiewerk. Terwijl de politie 
die zinloze controles doet, kijken ze niet naar écht 
verdacht gedrag. We hebben daar met ons team veel 
werk rond gedaan en daar ben ik best wel trots op, 
omdat dat thema niet op de agenda stond bij de 
politiek en ook niet bij de politie. Iets anders wat 
we ook permanent opvolgen, is de toestand in de 

vlakken raakt aan mensenrechten. Veiligheid is een 
basismensenrecht, maar we moeten zien dat een 
veiligheidsbeleid niet ten koste gaat van rechten. 
We hebben dat grondig opgevolgd in België. Vooral 
als er gevaarlijke ballonnetjes opgelaten werden. Op 
een bepaald moment waren er plannen om meer 
restricties op te leggen aan de vrijheid van menings-
uiting, bijvoorbeeld om het verheerlijken van terro-
risme strafbaar te maken. Nu, het verheerlijken van 
terrorisme is problematisch. Maar wij zijn beducht 
op het inperken van de vrijheid van meningsuiting 
via de strafwet, omdat we in andere landen gezien 
hebben hoe snel dat misbruikt wordt op allerhande 
vlakken. Het aanzetten tot geweld is al strafbaar. 
Het is er uiteindelijk niet van gekomen. We volgen 
dat thema nog altijd op, maar al bij al zie je dat men 
in landen zoals Frankrijk een heel stuk verder ge-
gaan is dan in België inzake antiterreurbeleid en het 
ondergraven van rechten. Het recht op protesteren, 
bijvoorbeeld. We zien dat men in België in grote 
lijnen enige terughoudendheid aan de dag gelegd 
heeft. Er zijn veel ideeën geweest, maar in de prak-
tijk was het bewaken van de mensenrechten wel 
een zorg van het beleid. Mede door onze aandacht 
daarvoor – en dat is maar goed ook. Het is niet dat 

“Het is niet evident om een 
Amnesty-medewerker te zijn.”

Foto: Amnesty International Vlaanderen
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gevangenissen. De manier waarop gedetineerden 
behandeld worden en de manier waarop geïnter-
neerden behandeld worden, is een van de meest 
ernstige mensenrechtenschendingen in België. De 
recidive spreekt boekdelen.

LOBBYMACHINE

HVW: Als ik het station uitloop, zie ik mensen 
van Amnesty die promotie maken. Is de 
mensenrechtenbeweging de afgelopen tijd 
gegroeid?

WDG: Ja. Als het over onze afdeling Amnesty 
International Vlaanderen gaat zeker. Wij zijn van 
7000 leden eind 2015 gegroeid naar 40 000 leden 
vandaag. We zijn niet enkel in ledenaantal gegroeid, 
maar ook in mensen die actie voor ons onderne-
men. Die petities ondertekenen, brieven schrijven, 
die activist zijn voor Amnesty. Daar zijn we van 
60 000 in 2016 naar meer dan 100 000 vandaag 
gegroeid. Dus ja, wij zijn de voorbije jaren enorm 
gegroeid. Dat is het resultaat van de inspanningen 
die onze ambassadeurs die op straat lopen doen, 

die ook schenkers voor ons werven. We proberen 
ook zinvol en zo publiek mogelijk werk te doen 
en te tonen dat we impact hebben en dat we een 
verschil maken, wat nog altijd mogelijk is. Dat 
brengt veel jongeren ertoe om zelf de weg naar ons 
te vinden, omdat ze iets willen dóén. Amnesty heeft 
altijd al mensen samengebracht rond het mensen-
rechtenkader, mensen die hun verontwaardiging 
willen omzetten in actie, de moedeloosheid omzet-
ten in hoop. We hebben onze recepten daarvoor. 
We schrijven nog altijd brieven en we schrijven nog 
altijd mensen vrij. We hebben ook nog veel andere 
technieken, er is een onlinepoot, we hebben een 
enorme lobbymachine waarmee we machthebbers 
aanspreken. Met de steun van al die leden kúnnen 
we machthebbers veel sterker aanspreken. Heel 
belangrijk: we hebben nog altijd ons onderzoek. Al 
ons werk is gebaseerd op onderzoek, op feiten, we 
zijn op het terrein geweest, we hebben de mensen 
gezien, we weten wat er gebeurd is, we hebben het 
gedocumenteerd, en dan leggen we het op tafel 
zodanig dat het vastgenomen kan worden. Dat 
is ook een uitdaging in een tijd waarin de waar-

heid soms flou geworden is of toch niet meer als 
dusdanig aanvaard wordt. Heel het gedoe rond fake 
news enzovoort. Desalniettemin willen wij daar een 
baken zijn.

MISKRAAM

HVW: Zijn er voorbeelden waarbij u het beleid 
hebt kunnen beïnvloeden?

WDG: In België is er een Mensenrechteninstituut, 
dat is mede de verdienste van Amnesty. Rond het 
etnisch profileren hebben we met de leidinggeven-
de van de federale politie gesproken, erkenning van 
het probleem gezien en ook een engagement om 
een aantal proefprojecten te doen. Dus daar hebben 
we echt gezien dat we invloed hebben op het be-
leid. Er zijn ook de individuele gevallen waar we het 
verschil maken. In Congo, Malawi, Nicaragua en 
bijvoorbeeld in El Salvador met Teodora Vásquez 
die daar vastzat na een miskraam op beschuldiging 
van abortus. De abortuswet is daar zodanig streng 
dat zelfs vrouwen die een miskraam hebben in de 
gevangenis belanden. Ze heeft tien jaar in de gevan-
genis gezeten en ze was veroordeeld tot dertig jaar. 
Door wat we bereiken met dat individuele geval is 
het de bedoeling om dan structurele verandering 
te brengen in de wetgeving rond abortus in El 
Salvador. Gelukkig zien we iedere dag onze impact 
ofwel in individuele gevallen, ofwel structureel. Dat 
is te danken aan de internationale aandacht en druk 
die we hebben kunnen uitoefenen. De mensenrech-
tenbeweging vraagt enige volharding, doorzettings-
vermogen en consistentie. Neem bijvoorbeeld de 
doodstraf. Dat is een van de grootste successen van 
Amnesty, we voeren al veertig jaar campagne tegen 
de doodstraf. Toen waren er maar een handvol lan-
den die de doodstraf niet uitvoerden, momenteel 
zijn dat er 140. Ieder jaar zien we er nog landen bij 
komen. Jammer genoeg zie je ook wel een push-
back van landen waar het weer ter discussie wordt 
gesteld, zelfs in ons eigen land. Tot mijn verbazing 
heb ik in die drie jaar dat ik hier werk al drie opinie-
stukken tegen de doodstraf moeten schrijven. Dat 
is raar, want je zou denken dat het verworven is. 
Maar het is dus nooit verworven. Je moet dat altijd 
blijven verdedigen.

GEWETENSGEVANGENEN

HVW: In de jaren zeventig werden er brieven ge-
schreven om politieke gevangenen te bevrijden. 

“Het veiligheidsbeleid mag niet 
ten koste gaan van rechten.”
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Hoe krijgt het activisme voor meer mensen-
rechtenimpact nu vorm?

WDG: Dat is echt een goeie vraag omdat dat een 
vraag is die wij onszelf constant moeten stellen. 
Enerzijds is er een mensenrechtenactivisme dat 
doorheen de jaren helemaal niet veranderd is. Het 
bijna iconische brieven schrijven, heeft nog altijd 
een enorme impact. Zoals ik in mijn boek schrijf 
over onze actie rond kobalt, dat de CEO van Sam-
sung terugbelde omdat heel veel leerlingen brieven 
geschreven hadden. Die vielen van hun stoel, wat 
is dat hier?! Die impact is er nog altijd. Wat we ook 
nog altijd doen, is solidariteit tonen. We sturen 
solidariteitskaartjes naar gewetensgevangenen. Als 
ze dan uiteindelijk vrijkomen – ik heb er zo al een 
aantal mogen ontmoeten –, dan zeggen die: ‘Het 
enige dat ons overeind gehouden heeft, is dat we 
wisten dat die solidariteit er was, dat die kaartjes 
er waren.’ Soms gaan ze naar huis met dozen en 
dozen vol. Dat is meer dan symboliek, dat heeft 
een enorme impact. Wat er ook nog altijd is, zijn 
de meer dan tachtig lokale groepen die in gemeen-
ten in Vlaanderen iedere maand samenkomen om 
brieven te schrijven of om over mensenrechten te 
discussiëren, of die een quiz organiseren, of een 
kaas-en-wijnavond, of een voordracht, of een debat, 
of een film. Dat is zó gelinkt met Amnesty. Overal 
in de wereld bestaat dat. Wij zijn een bottom-upor-
ganisatie en geen top-downorganisatie. Wat het 
grote verschil is met bijvoorbeeld Human Rights 
Watch, wat een zeer goede organisatie is die heel 
goed werk doet, soms gelijk aan ons rond onder-
zoek en rond lobby. Maar zij zijn geen beweging. Zij 
zijn een professionele organisatie, centraal ge-
stuurd. Die onderzoekers komen ergens toe, doen 
onderzoek en zijn weer weg. Bij ons is dat jammer 
genoeg ook soms zo, bijvoorbeeld in vluchtelin-
genkampen in Bangladesh rond de Rohingya, maar 
in veel landen werken we met lokale activisten. 
Petities is iets nieuws geworden, handtekeningen 
verzamelen is eenvoudiger dan brieven schrijven. 
En natuurlijk ook online. Die hele digitale instroom 
op sociale media, Twitter-stormen – vooral rond 
sensibilisering zijn sociale media niet meer weg te 
denken. Onze onderzoeken hebben een neerslag 
in een rapport en die worden op veel verschillen-
de manieren naar buiten gebracht. De grootste 
vernieuwing zit hem in het digitale activisme, maar 
dat ontwikkelt zich ook altijd. Een vrij innovatieve 
manier van activisme is dat we ons onderzoek en 
ons activisme combineren. We hebben bijvoor-

beeld vorig jaar de verwoesting van Raqqa in Syrië 
in beeld gebracht na de bombardementen van de 
coalitie tegen IS. Duizenden activisten over de hele 
wereld hebben daaraan meegewerkt door satel-
lietbeelden van de stad te vergelijken om te zien 
welk gebouw wanneer verwoest werd. We hebben 
dat ook gedaan rond de vervuilingen van Shell in 

Nigeria, om te zien waar de grootste olievlekken 
zijn en hoe die zijn geëvolueerd. Hoe dat leefgebied 
verwoest geraakt is. Dat is dus een nieuwe vorm 
van activisme die we aan het verkennen zijn.

BOERKAVERBOD

HVW: Amnesty heeft afdelingen in verschillende 
landen. Wat vindt u van de actie tegen het 
boerkaverbod van Amnesty Nederland?

WDG: Het statement van Amnesty Nederland over 

“De mensenrechtenbeweging 
vraagt volharding, doorzettingsvermogen 

en consistentie.”

Wies De Graeve. Foto: Amnesty International Vlaanderen
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het boerkaverbod, is het standpunt van Amnesty 
als organisatie. Dat is dus ook ons standpunt. Ik 
wil dat wel eventjes verduidelijken. Dat standpunt 
houdt in dat een vrouw moet kunnen kiezen wat ze 
draagt.

HVW: Ah ja, en dat is de boerka?

WDG: Ik maak gewoon het principiële punt dat 
een vrouw noch door de staat, noch door familie 
of weet ik veel wie, gedwongen moet worden tot 
het dragen van bepaalde kleding. In die zin zijn wij 
tegen eender welk verbod rond kleding door de 
staat. Het logische gevolg daarvan is dat je zoals in 
Nederland tegen een verbod op de boerka ageert. 
Dat wil niet zeggen dat wij vóór de boerka zijn, 
maar wel als een vrouw in alle vrijheid beslist om 
een boerka of een hoofddoek te dragen.

HVW: In alle vrijheid? En wat met de sociale en 
religieuze druk waaraan ze zich conformeren 
om zich veilig te stellen?

WDG: Het gaat over het principiële. Ik maak de link 
naar een Vlaams thema rond de hoofddoek en het 
gemeenschapsonderwijs. Als er druk is op de keu-
zevrijheid, als er in een school druk gelegd wordt 
op meisjes om de hoofddoek te dragen, dan moet 
daartegen opgetreden worden. Als er specifieke 
redenen zijn, kan er een verbod zijn in die school. 
Wat voor ons niet kan, is een algemeen hoofddoe-
kenverbod over alle scholen heen in het land omdat 
dat een onnodige inperking is van de godsdienst-
vrijheid. Godsdienstvrijheid is niet enkel de vrijheid 
om die te beleven, maar ook om die te uiten. Maar 
de meningen verschillen daarover, we krijgen daar 
veel kritische vragen over. Het is niet het gemak-
kelijkste standpunt, maar het is wel ons principiële 
standpunt dat er geen verbod, noch een druk moet 
zijn op vrouwen wat betreft wat ze dragen.

HVW: In uw boek ‘Het recht om mens te zijn’ 
draagt u een aantal oplossingen aan voor de 
vluchtelingenproblematiek. Bijvoorbeeld veilige 
en legale routes openen voor mensen op de 
vlucht. Ziet u voorbeelden van maatregelen die 
de goede kant opgaan?

WDG: Nee. Jammer genoeg niet. Integendeel, het 
is nog altijd verder aan het evolueren in de rich-
ting van het verhinderen van elke route en niet het 
faciliteren ervan. De manier waarop men momen-
teel op de Middellandse Zee schepen wekenlang 
laat ronddobberen, toont dat het niet de juiste 
kant opgaat. De juiste kant opgaan, zou zijn dat er 
rond hervestigingen grotere programma’s opgezet 
worden. Maar je ziet dat België zijn engagement, 
dat al heel beperkt was, zelfs niet nakomt. Jam-
mer genoeg zie je weinig voorbeelden van goede 
maatregelen. Er zijn wel landen zoals Ierland die 
een zeer beperkt, maar toch goed systeem opgezet 
hebben van hervestiging, waarmee mensen meteen 
opgenomen worden in een gemeenschap, die ook 
voor een stuk zorgt voor hun levensonderhoud. Dat 
zijn mooie, kleinschalige en geïsoleerde projecten. 
Maar het algemene beleid gaat jammer genoeg niet 
de goeie kant op.

LEVENDE VRIJHEIDSBEELDEN

HVW: Kunt u een voorbeeld geven van een actie 
die jullie hebben ondernomen die u een groot 
succes vond, en andersom eentje die u jammer-
lijk mislukt vond?

WDG: Succes voor ons zou natuurlijk impact zijn. 
Iets wat ik heel fijn vond, zonder directe impact, 
was toen Trump op bezoek kwam in Brussel zo’n 
twee jaar geleden. Er was een grote mars tegen 
Trump. Hij had zijn moslimban en allerlei uitspra-
ken over holebi’s al gedaan. Wij wilden daar ook 
zijn met een duidelijke boodschap. We hebben 
een oproep gedaan en hebben honderd levende 
vrijheidsbeelden laten oprukken in die mars. Dat 
was een mooi beeld en ik was heel trots op Amnes-
ty. Maar wat ik het meest succesvol vind, is als we 
iemand vrij krijgen. Vooral als je iemand ontmoet 
die je vrij geschreven hebt. Of als je hoort wat we 
doen voor de mensen met albinisme in Malawi. 
Mislukt? Het feit dat we er niet in slagen om een 
humaner migratiebeleid ingang te doen vinden en 
er meer publieke en politieke verontwaardiging en 
engagement rond te krijgen. Dat vind ik toch wel 
een mislukking. Je ziet het naar de andere kant 
evolueren en dat is heel teleurstellend.

HVW: Wat maakt dat u blijvend enthousiast 
bent om u energiek in te zetten voor mensen-
rechten, ondanks de tegenstand en mistoestan-
den?

“Rond sensibilisering zijn sociale media 
niet meer weg te denken.”
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WDG: Twee dingen eigenlijk, een heel diepe over-
tuiging dat dit het juiste moreel kader is waarbin-
nen wij werken en dat het de belofte heeft dingen 
te kunnen oplossen. Het andere is heel concreet 
impact zien, mensen ontmoeten voor wie je het 
verschil gemaakt hebt, mensen die zeggen wat het 
werk van Amnesty voor hen betekende. Dat geeft 
een energieboost die onwaarschijnlijk is. Ook al 
heb je tegenslagen, als je ziet dat het nog altijd 
kan om dingen te veranderen, als je ziet dat ons 
ledenaantal aansterkt, dat er zo veel samenhorig-
heid en solidariteit is in de organisatie en tussen 
de activisten, dan zijn dat allemaal ingrediënten 
die ervoor zorgen dat we met veel enthousiasme 
blijven doorgaan.

WIJ-ZIJ-DENKEN

HVW: Ziet u zorgwekkende evoluties op het vlak 
van mensenrechten, in eigen land, Europa, de 
wereld?

WDG: Ja, de meest fundamentele bedreiging is die 
waarbij de universaliteit in vraag gesteld wordt. 
Niet zozeer in lijn van culturen, maar ook bin-
nen samenlevingen. De verdeeldheid die oprukt, 
die blijkbaar een politiek succes is. De manier 
waarop het in democratieën gebruikt wordt voor 
politiek gewin. Dat is toch wel opmerkelijk. Het is 
een probleem omdat vaak de groep die zogezegd 
vertegenwoordigd wordt, de ‘wij-groep’, ‘het volk’, 
tegenover een andere groep wordt gezet. De ‘wij-
groep’ eigent zich de mensenrechten wel toe, maar 
als ‘onze’ waarden en normen, niet in de zin van 
iedereen. De ‘anderen’ worden daarvan uitgeslo-
ten. Dat is echt een fundamentele bedreiging voor 
heel het mensenrechtenkader, want dat zet die 
universaliteit onder druk. Anderzijds zie ik aan het 
hele migratieverhaal, over heel de wereld trou-
wens, dat we niet in staat zijn om daar als wereld 
op een mensenrechten-proof manier mee om te 
gaan. Dat zorgt voor het ondergraven van mensen-
rechten op veel plaatsen, op veel manieren en bij 
heel veel mensen. Het gevolg daarvan zien wij in 
onze rapporten over Libië, en elders, de verhalen 
zijn onwaarschijnlijk. Iets wat blijft en er jammer 
genoeg niet op verbetert, is: oorlog, gewapend 
conflict, Syrië, Jemen. Al zo lang, daar zijn geen 
mensenrechten mogelijk, zelfs. Dat is heel zorg-
wekkend, maar dat is geen nieuwe tendens. Dat we 
niet in staat zijn daar anders mee om te gaan, is 
heel zorgwekkend.

EXPORTPRODUCT

HVW: Vindt u dat mensenrechten een absoluut 
universeel gegeven (moeten) zijn? Sommigen 
beschouwen ze eerder als een typisch westers 
fenomeen dat niet noodzakelijk moet worden 
geëxporteerd naar culturen met andere tradi-
ties, waarden en normen?

WDG: Daar staan twee bijvoeglijke naamwoorden 
in: absoluut en universeel. Ik vind dat mensenrech-
ten universeel zijn en geen exportproduct van het 
Westen. De inhoud en de waarden die onder die 
universele verklaring zitten, die zijn voor mij veel 
breder dan deze of gene cultuur. Men zegt soms 
dat het westerse waarden zijn, alsof die verworven 
zouden zijn in het Westen. Alsof wij die van nature 
zouden bezitten, maar dat is absoluut niet het ge-
val. Het is een programma dat opgesteld werd na de 
Tweede Wereldoorlog en waar de wereld zich rond 
verzameld heeft. Elk land in de Verenigde Naties 
heeft die Verklaring ondertekend. Als je aan een fol-

terslachtoffer in een Chinese gevangenis vraagt of 
de mensenrechten westers zijn, heeft die persoon 
daar geen boodschap aan. Die boodschap hoor je 
vaak van schenders van mensenrechten en nooit 
van slachtoffers. Voor mij zijn de mensenrechten 
universeel, maar universeel is niet uniform. Dat is 
superbelangrijk. De diversiteit binnen mensenrech-
ten is groot. Die universaliteit is een basisgegeven 
met een heel brede invulling. Die invulling leidt 
tot discussie en dan kom ik bij het absolute. Er zijn 
maar twee mensenrechten absoluut: dat is het ver-
bod op foltering en het verbod op slavernij. Geen 
uitzonderingen mogelijk. Al de rest is niet absoluut. 
Neem zelfs het recht op leven: het is niet tegen de 
mensenrechten als een staat een wetgeving heeft 
die wettige zelfverdediging mogelijk maakt. Het 
recht op vrijheid van meningsuiting is niet abso-
luut. In tijd en plaats kunnen daar door een rechter 
afwegingen op gemaakt worden. Het kader is uni-
verseel, dat is voor mij een gegeven.

MAGDA HEEFFER

“Godsdienstvrijheid is niet enkel de vrijheid 
om die te beleven, maar ook om die te uiten.”
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We zien dat het vooral die veilig-
heid is waar onze politici graag 
op inspelen. Het was een van dé 
thema’s in de voorbije verkiezin-

gen, maar ook in de voorbije jaren is er veel werk 
gemaakt van ons veiligheidsbeleid. We kregen er 
zowaar een federaal minister van Veiligheid bij. De 
verleiding om toe te geven aan de vox populi die 
roept om meer beschermingsmaatregelen en stren-
gere straffen is groot.

Nochtans is voorzichtigheid geboden. Het 
risico dat in een poging een veilige samenleving te 
bewerkstelligen andere grondrechten geschonden 
worden, is immers reëel. Voor de Liga is dat nu net 
de omgekeerde richting. Het is immers door meer 
respect voor mensenrechten dat onze veiligheid 
vergroot kan worden.

Dit idee komt niet van ons, maar van de grond-
leggers van de Universele Verklaring voor de Rech-
ten van de Mens. Geconfronteerd met de gruwel 
van de twee wereldoorlogen, werkten mensen met 
verschillende religieuze overtuigingen en met zeer 
uiteenlopende politieke achtergronden samen aan 

één tekst met als één doel: een nieuwe wereldoor-
log vermijden. 

Om daartoe te komen, namen de opstellers 
een duidelijk standpunt in. Een nieuwe oorlog zou 
vermeden kunnen worden door respect voor iedere 
burger en diens grondrechten, zoals het recht op 
vrije meningsuiting, het recht op vereniging, het 
recht op een eerlijk en onafhankelijk proces en zo 
verder.

MASSASURVEILLANCE
Zeventig jaar later lijkt men deze les vergeten te 
zijn en worden, in een poging om het terrorisme 
te bestrijden en onze veiligheid te waarborgen, 
maatregelen genomen die onze mensenrechten 
beknotten.

Zo werden in de nasleep van de aanslagen in 
Parijs en Brussel heel wat wetten aangenomen die 
vooral gericht zijn op het verzamelen en het be-
waren van gegevens en daarmee voornamelijk ons 
recht op privacy aantasten.

Zo is er de dataretentiewet die internetpro-
viders en telecommaatschappijen verplicht om 

ONZE 
MENSENRECHTEN 
IN HET GEDRANG

Mensenrechten zijn belangrijk, en dat vindt u waarschijnlijk ook. 
Uit een bevraging die de Liga voor Mensenrechten liet uitvoeren, 
blijkt namelijk dat 91 procent van de ondervraagden mensenrech-
ten belangrijk vindt.

Wanneer we dan vroegen wélke rechten de Vlaming belangrijk 
vindt, kwam er een interessante top vijf naar voren. Het recht op 
vrije meningsuiting voerde de lijst aan, gevolgd door het recht op 
een voldoende levensstandaard, het recht op vrijheid en het recht 
op gelijkheid. Het recht op veiligheid sluit de lijst af, maar er zijn 
risico’s verbonden aan het creëren van een veilige samenleving.
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kerncentrales met een gestolen vingerafdruk.
Vanaf juni 2019 is er de digitale meter. Dat 

houdt in dat in elk Vlaams gezin een meter geïn-
stalleerd zal worden die het energieverbruik meet 
en deze gegevens om de minuut of om het kwartier 
doorstuurt. Op deze manier krijgt de netwerkbe-
heerder en iedereen die toegang krijgt tot de data 
die verzameld worden een zeer duidelijk beeld 
van je privéleven. Kook je ’s nachts nog water voor 
een kop kamillethee? Hoe vaak was je? Hoelang 
sta je onder de douche of ga je in bad? Naar welke 
televisieprogramma’s kijk je? Met hoeveel zijn jullie 
thuis? Allemaal informatie die door deze digitale 
meter ‘geklikt’ wordt aan de nutsbedrijven zonder 
dat we er enig zicht op hebben in wiens handen 
deze info terecht zal komen en wat ermee gedaan 
zal worden. Al deze maatregelen hebben gemeen 
dat de persoon en het leven van alle burgers door 
de overheid zonder enig onderscheid in kaart ge-
bracht worden. Het vermoeden van onschuld gaat 
daarmee volledig op de schop. 

De overheid evolueert steeds meer naar een surveil-
lancestaat: een staat waarin eenieder doorlopend 
wordt gecontroleerd, zelfs als zijn gedrag niets te 
wensen overlaat en geen aanleiding kan geven tot 
enige ongerustheid.

Natuurlijk zijn er een aantal gegevens die de 
overheid van ons mag weten. Waar we wonen, 
bijvoorbeeld, is nuttig om ons een uitnodiging te 
sturen voor de verkiezingen. Om kindergeld te 
kunnen krijgen, moet de overheid weten of we 
kinderen hebben, hoe oud die zijn en of ze nog naar 
school gaan. Om ons pensioen te kunnen bereke-
nen, moet de overheid weten waar en wanneer we 
gewerkt hebben.

GRONDRECHT
Natuurlijk zijn we blij dat misdrijven snel en 
efficiënt opgelost kunnen worden aan de hand van 
camerabeelden en het uitpeilen van gsm’s.

Maar de recent genomen maatregelen gaan veel 
te ver.

Want privacy is niet enkel een grondrecht, maar 
ook een noodzakelijke voorwaarde om onze demo-
cratische rechtsstaat te kunnen behouden. Onder-
zoek toont aan dat mensen die zich gecontroleerd 

zo goed als alle gegevens een jaar lang op te slaan: 
hoeveel mails u stuurt, de titels van de mails die u 
stuurt, met wie, waar en hoelang u belt, wanneer en 
via welk netwerk u surft enzovoort. Op eenvoudig 
verzoek kunnen politie, gerecht, staatsveiligheid 
en de militaire inlichtingendiensten deze gegevens 
inzien ...

Er zijn de ANPR-camera’s, de ‘slimme’ camera’s 
die aan de hand van de nummerplaat weten welk 
voertuig, van wie, waar, wanneer rijdt. Het gebruik 
van deze camera’s kan nuttig zijn bij het beteugelen 
van sluipverkeer, maar de camera’s kunnen onder-
tussen al veel meer. Ze kunnen ook een foto nemen 
van het hele voertuig, waardoor de overheid ook 
weet wie met de auto rijdt en wie in de auto zit. 
Er zijn ook plannen om deze camera’s te voorzien 
van een systeem dat gelaatsherkenning mogelijk 
maakt. Wetende dat er over heel België duizenden 
camera’s staan, kunnen we spreken over massasur-
veillance, zonder dat ooit advies werd gevraagd aan 
de Gegevensbeschermingsautoriteit of dat hierover 
een diepgaand maatschappelijk debat gevoerd werd.

Er zijn de geautomatiseerde abonnementen en 
de registratie van onze identiteitsgegevens als we 
vliegen. Want ook wie met het openbaar vervoer 
reist, doet dat niet anoniem. Wie gebruikmaakt van 
een abonnement of een MOBIB-kaart, wordt door 
de overheid gevolgd. Dat deze gegevens belangrijk 
zijn voor de overheid, blijkt uit het feit dat je een 
boete kan krijgen als je je MOBIB-kaart niet scant. 
Ook al heb je een geldig vervoerbewijs, toch word 
je gesanctioneerd als je weigert of vergeet je where- 
abouts te delen met de overheid. Een bijzonder ver-
ontrustende evolutie. Wie vliegt, doet dat evenmin 
ongemerkt. Vliegtuigmaatschappijen stellen per 
vlucht lijsten op met namen van passagiers en delen 
deze gegevens met de Amerikaanse autoriteiten.

Er is de wet op de vingerafdrukken op onze 
identiteitskaarten die ons verplicht onze vinger-
afdrukken af te geven bij het aanvragen van een 
identiteitskaart. Een maatregel die een grote impact 
heeft op onze privacy, terwijl de technologie die ge-
bruikt zal worden voor de opslag van onze vingeraf-
drukken op de kaart niet veilig is. De gevolgen van 
diefstal van onze vingerafdrukken zijn niet te over-
zien: een wachtwoord kan relatief gemakkelijk ver-
anderd worden, vingerafdrukken blijven hetzelfde 
voor de rest van je leven. Vingerafdrukken geven bij 
velen van ons toegang tot onze smartphones, maar 
ze worden ook gebruikt om sommige werkplekken 
te beveiligen. Beeld je maar eens in dat personen 
met slechte bedoelingen toegang krijgen tot onze 

“Door meer respect voor mensenrechten 
kan onze veiligheid vergroot worden.”
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weten, zich anders gedragen. Denk maar aan uzelf: 
als u weet dat iemand van u een foto zal maken, 
dan zal u al sneller wat liever of vriendelijker gaan 
kijken of misschien gekke bekken trekken. Bepaalde 
meningen, gedragingen of uitspraken houden men-
sen voor zich in landen waar gezichtsherkenning 
al een feit is. Mensen passen hun denken en doen 
aan, waardoor minder nieuwe ideeën ontstaan en 
minder oppositie gevoerd wordt tegen bestaande 
ideeën.

Daarnaast dragen deze veiligheidsmaatregelen 
niet noodzakelijk bij aan onze veiligheid. 

Door op zo’n grote schaal data te verzamelen, 
ziet de overheid het bos door de bomen niet meer. 
Deze ‘infobesitas’ maakt het moeilijker om na te 
gaan wat belangrijk is en wat niet. Er gaat enorm 
veel geld uit naar het verzamelen, opslaan en 
analyseren van al die data, geld dat niet gebruikt 
kan worden voor iets anders, zoals preventie of 
uitbreiding van de wijkwerking. Bovendien is ook 
erg veel personeel nodig om al de verzamelde data 

te controleren, personeel dat er doorgaans niet 
is. In Kortrijk gaat men ondertussen zo ver dat de 
beelden die genomen worden door de camera’s 
overal in de straten bekeken worden door burgers. 
Ondertussen weten we ook dat deze camera’s het 
plegen van misdrijven niet voorkomen, in het beste 
geval worden de daders sneller opgespoord.

ZONDER CONTROLE
Maar niet alleen het recht op privacy wordt ge-
schonden door de genomen antiterreurmaatregelen. 
Ook onze vrijheid van meningsuiting, vrijheid van 
vereniging en recht op gelijkheid staan op het spel.

Met een aantal wetswijzigingen in 2015 en 2016 
werd het aantal misdrijven gelinkt aan terrorisme 
fors uitgebreid en bestaande misdrijven worden 
strenger bestraft als ze gepleegd worden met terro-
ristische motieven. Problematisch daarbij is dat de 
wetgever nalaat duidelijk aan te geven wat nu pre-
cies strafbaar is. Deze onduidelijkheid geeft aanlei-
ding tot willekeurig optreden van politiediensten of 
administraties, zonder effectieve controle door de 
rechterlijke macht. Allerhande vormen van radicali-
sering moeten worden aangepakt, zonder dat wordt 
uitgelegd wat radicalisering precies is. Radicaal zijn 

moet in principe kunnen in onze democratische 
rechtsstaat, zeker in tijden wanneer opkomen voor 
mensenrechten al als radicaal wordt gezien.

Met de wet van 6 juli 2017 werd artikel 485 
ingevoerd in het strafwetboek. Dit artikel voorziet 
in een opheffing van het beroepsgeheim van sociaal 
werkers in het kader van de strijd tegen terreur.

De vrees van de Liga is dat deze maatregel wel-
eens het omgekeerde effect zou kunnen hebben van 
wat beoogd wordt. Wetende dat de hulpverlener 
niet meer gebonden is door zijn beroepsgeheim, 
gaan mensen mogelijk hun hulpverleners niet meer 
in vertrouwen nemen en blijven heel wat men-
sen met hun hulpvraag zitten. Dit kan op termijn 
gevaarlijk zijn.

Zeker in het kader van de werking van de 
LIVC’s, de lokale integrale veiligheidscellen, is dit 
problematisch. In deze lokale integrale veiligheids-
cel zitten hulpverleners samen met onder anderen 
de burgemeester en de politiecommissaris en 
wordt heel wat informatie gedeeld. De wetenschap 
dat de informatie gedeeld met de hulpverlener 
vervolgens door deze hulpverlener gedeeld kan 
worden met de overheid, kan heel wat mensen 
afschrikken. Daardoor gaan mensen de informatie 
waarover ze mogelijk beschikken helemaal niet 
meer delen.

DEPORTATIEWET
De strijd tegen terreur heeft vervolgens ook zijn 
impact op de grondrechten van minderheden, zoals 
vreemdelingen en personen met migratieroots.

In 2017 werd de vreemdelingenwet op zoda-
nige wijze aangepast dat vreemdelingen die legaal 
in België verblijven, zelfs hier geboren zijn, uit 
het land gezet kunnen worden. Een rechterlijke 
beslissing is daarvoor niet nodig en een schorsend 
beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistin-
gen is in vele gevallen uitgesloten.

Deze deportatiewet zette al heel veel kwaad 
bloed. De wet laat de Dienst Vreemdelingenzaken 
toe mensen het land uit te zetten wanneer, al naar 
gelang de omstandigheden, er gewone, ernstige 
of dringende redenen zijn om aan te nemen dat 
een vreemdeling een bedreiging zou vormen voor 
de openbare orde of de nationale veiligheid. Een 
vermoeden is voldoende, het is niet nodig dat er 
ook een effectieve veroordeling is geweest. Men-
sen die al jaren in België wonen, hier geboren zijn, 
kunnen op basis van deze wet opgepakt worden en 
gedurende acht maanden opgesloten worden met 
het oog op hun ‘repatriëring naar hun land van her-

“Mensen passen hun denken en doen aan, 
waardoor minder nieuwe ideeën ontstaan.”
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komst’, welk land dat dan ook mag zijn. Een aantal 
landen, waaronder Marokko en Algerije, lieten de 
Belgische overheid weten hiermee niet akkoord 
te gaan en geen onderdanen terug te nemen die 
in België geboren zijn of hier al lang wonen. Het 
gevolg is dat de Dienst Vreemdelingenzaken die 
mensen na acht maanden opsluiting weer vrij moet 
laten, maar hun verblijfsvergunning intrekt. Deze 
mensen kunnen dus geen kant meer op.

Tegelijk met de aanpassing van de vreemde-
lingenwet werd ook de mogelijkheid om iemands 
Belgische nationaliteit te ontnemen fors uitgebreid. 
Ook hier heerst onduidelijkheid en ontbreken 
essentiële procedurele waarborgen.

Het ontnemen van iemands nationaliteit is 
evenwel een bijzonder ingrijpende maatregel en 
een dergelijke maatregel moet dan ook met de no-
dige omzichtigheid toegepast worden. Zeker wan-
neer deze maatregel genomen wordt in samenhang 
met de deportatiewet, waarvan daarnet sprake. 
Nemen we het voorbeeld van iemand die zowel de 
Marokkaanse als de Belgische nationaliteit heeft en 
in België geboren is of hier al lang woont. Wanneer 
deze persoon de Belgische nationaliteit verliest, 
dan kan België deze persoon terugsturen naar 
Marokko. Maar zoals gezegd zal de Marokkaanse 
overheid weigeren deze persoon terug te nemen. 
Het gevolg is dat deze persoon geen keuze heeft 
dan verder zonder verblijfsvergunning in België te 
blijven, met alle gevaren van dien. Niemand zal nog 
weten waar deze persoon woont en de betrokkene 
zal dienen te overleven met wat hij of zij krijgt van 
anderen, want werken mag niet en het vragen van 
steun is uitgesloten. Het zal iedereen duidelijk zijn 
dat de veiligheid van de Belgische samenleving niet 
meteen verhoogd wordt door deze maatregel.

TOTALITAIRE STAAT
In haar rapport uitgebracht dit voorjaar maakt de 
UN Special Rapporteur on the promotion and pro-
tection of human rights and fundamental freedoms 
while countering terrorism de balans op van het 
antiterrorismebeleid in ons land. Ook het Comité T 
maakte dit jaar een lijvig verslag op.

De rode draad in beide rapporten is duidelijk: 
de nieuwe maatregelen maken gebruik van veel te 
vage begrippen en in vele gevallen doen de maat-
regelen die genomen werden om terrorisme te 
voorkomen en te bestrijden een afbreuk aan het zo 
belangrijke principe van de scheiding der machten. 
Een dergelijke evolutie is gevaarlijk omdat hierdoor 
de deur naar een totalitaire staat wordt opengezet.

Waakzaamheid is dan ook geboden. Geluk-
kig hebben wij in België een uitgebreid en sterk 
middenveld dat een oogje in het zeil houdt en zijn 
krachten verenigt wanneer de overheid onze rech-
ten niet respecteert.

Jammer genoeg zien we de laatste jaren dat 
er steeds minder ruimte is voor kritiek vanuit dat 
middenveld. 

Mensen en organisaties nemen in vele geval-
len taken op zich die de overheid laat liggen, zoals 
het voorzien van een veilige doorgang voor wie 
bescherming nodig heeft, de opvang van docu-
mentlozen, het opzetten van een buddysysteem 
voor nieuwkomers, het verzamelen en verdelen 
van voedselpakketten voor personen in armoede 
... Deze organisaties zien wat het beleid beter zou 
kunnen doen en proberen ook actief verandering 
teweeg te brengen. We zien nu dat deze organisa-
ties die zich inzetten voor het respect voor men-
senrechten worden aangevallen om wie ze zijn, niet 
om wat ze vertellen. De kritiek is niet meer gericht 

op de boodschap, maar enkel en alleen op de bood-
schapper. Gutmensch klinkt stilaan misprijzend als 
untermensch. Maar wie neemt het nu nog voor hen 
op?

DE STEM VAN HET VOLK
Er is dus heel veel wat wij, burgers, kunnen doen. 
Wij kunnen ons verenigen en spreken wanneer 
onze rechten in het gedrang komen. Als politici 
echt zo veel belang hechten aan ‘de stem van het 
volk’, dan moeten wij ervoor zorgen dat die luid 
genoeg klinkt opdat ze gehoord zou worden. Dan 
is het aan ons om duidelijk te maken dat wij het 
respect voor mensenrechten belangrijk vinden.

Om te eindigen, maak ik graag gebruik van een 
citaat van Martin Niemöller: ‘Le silence des pan-
toufles est beaucoup plus dangereux que le bruit 
des bottes!’

Ik vraag u daarbij niet allemaal uw laarzen 
aan te trekken. Ik vraag u: hou die pantoffels aan, 
maar hang er belletjes aan zodat ze overal gehoord 
worden.

KATI VERSTREPEN 
Voorzitter Liga voor Mensenrechten

“De overheid evolueert steeds 
meernaar een surveillancestaat.”
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Het volgend relaas bevat alle elementen 
die een situatie ondoorgrondelijk kunnen 
maken: onrechtvaardigheid, mensenrech-
tenschendingen en de doodstraf, het kluwen 

van internationale politiek en spionage, persoonlijke, 
collectieve en Europese onmacht, verwevenheid van kerk 
en staat, religieus fanatisme, terrorisme, en de zwakke 
positie van het humanisme op wereldvlak.

SPECIALIST RAMPENGENEESKUNDE
Ahmadreza Djalali studeerde af als arts in Iran, maar 
specialiseerde zich verder in Zweden en Italië. Hij woonde 
jaren in Stockholm met zijn echtgenote Vida Mehrannia 
(analytisch chemicus van opleiding en beroep), waar 
zij een permanente verblijfsvergunning verkregen. Hun 
dochter Ariyo (16) en zoon Amitis (7) werden er geboren 
en lopen er (nog steeds) school. Djalali volgde als stu-
dent in 2010 de European Master-na-Master in Disaster 
Medicine (EMDM), gezamenlijk georganiseerd door de 
VUB en UPO (Università Piemonte Orientale, Novara, 
Italië). Hij doctoreerde in 2012 aan de Karolinska-uni-
versiteit (Stockholm, Zweden) in het domein van de 

“Hoe is het nog met uw 
Iraanse collega, prof. Djalali?”
Sinds drieënhalf jaar stellen veel mensen in binnen- en buitenland me 

regelmatig de vraag of er nog beweging zit in de complexe zaak van prof. 
dr. Ahmadreza Djalali. Elke keer doet me dat tegelijk plezier en verdriet: 
enerzijds is de vraag op zich aangenaam omdat het weergeeft dat veel 
mensen zich betrokken voelen, dat hij niet vergeten wordt en dat men-

sen er de hoop in houden. Anderzijds is het antwoord helaas erg verdrie-
tig, want zijn situatie is erg slecht en zit nu al jaren muurvast. En daar 

zitten wij met z’n allen zelfs mee voor iets tussen.

rampengeneeskunde (proefschrift ‘Preparedness and 
safe hospital: medical response to disasters’), waarna hij 
zich verbond met de internationale onderzoeksgroep in 
rampenmanagement CRIMEDIM in Novara (Italië). Via 
die weg werd hij ook gevraagd om te doceren als ‘faculty 
member’ aan de EMDM, onder contract met zowel UPO 
als de VUB, en krijgt hij intens contact met specialisten 
over heel de wereld.

ARRESTATIE
Djalali was in april 2016 op uitnodiging van Iraanse colle-
ga’s in zijn thuisland voor een symposium over rampenge-
neeskunde. Onderweg naar zijn familie werd hij opgepakt 
door de Iraanse veiligheidsdiensten, en meteen naar de 
beruchte Evin-gevangenis in Teheran gebracht, waar hij 
zeven maanden doorbracht in een isoleercel. Zijn enige 
contact met de buitenwereld was een kort, gecontroleerd 
telefoontje naar familie om de twee weken.

Djalali kreeg rechter Salavati toegewezen (hoofd 
van de vijftiende ‘branch’ van de Islamic Revolutionary 
Court), een man die erom bekendstaat politieke gevange-
nen – liefst die met een zweem van dubbele nationaliteit – 
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(aangeduide) advocaat, maar tegelijk werd de toegang 
tot het proces voor de nochtans daar aanwezige Zweedse 
diplomaat geweigerd.

Op zaterdag 21 oktober 2017 werd Ahmadreza via zijn 
advocaat geïnformeerd dat er een uitspraak is: hij wordt 
inderdaad beschuldigd van samenwerking met een vijan-
delijke staat, in casu Israël, en zou daar miljoenen euro’s 
mee verdiend hebben. De uitspraak van de strafmaat door 
rechter Salavati na anderhalf jaar schimmige opsluiting is 
dan toch de doodstraf.

BEROEPSPROCEDURE ONBESTAAND
Djalali schrijft binnen de drie weken (de officieuze ter-
mijn in Iran om niet akkoord te gaan met een rechtsbevel) 
zelf een brief om in ‘hoger beroep’ te gaan. Dat systeem 
lijkt echter in Iran niet vergelijkbaar met het westerse: 
half december 2017 wordt Djalali’s familie ingelicht door 
bevriende advocaten die hadden opgevangen dat Djalali’s 
scheve advocaat enkele minuten had samengezeten met 
een rechter van de Supreme Court, en dat deze – zonder 

Djalali te zien of horen, zonder het dos-
sier opnieuw door te nemen – de eer-
der gestelde doodstraf eenvoudigweg 
bevestigde. De (aangeduide) advocaat 
liet het dagenlang na om dit te melden 
aan Djalali of zijn familie.

Vervolgens zendt de Iraanse 
nationale tv op 17 december 2017 een 
zeventien minuten durend programma 
uit, waarin de Inlichtingendienst een 
heel verhaal ophangt rond de schuld 

van Djalali: de veel eerder opgenomen gedwongen en 
geknipte bekentenissen worden doorspekt met verhalen 
over deel aan moorden op Iraanse nucleaire wetenschap-
pers in 2010, banden met de Israëlische inlichtingendienst 
Mossad, en het daarvoor ontvangen van grote sommen 
geld en de Zweedse nationaliteit.

DE VERSIE VAN DJALALI ZELF
Ahmadreza Djalali reageert door te stellen dat alle beken-
tenissen waren afgedwongen, en hem toen beloofd was in 
ruil voor die bekentenissen dat zijn familie niet geschaad 
zou worden en hijzelf de vrijheid zou krijgen. Zijn origi-
nele antwoorden ‘voldeden niet’ en worden weggeknipt. 
Hij moet meermaals nazeggen wat hem wordt ingelepeld. 
Later stelt hij zijn eigen versie dan maar op schrift: in 
2010 werd hij in Zweden op een wetenschappelijke bij-
eenkomst benaderd door twee Iraniërs die hem dwingend 
verzochten informatie vanuit Europa over te maken aan 
de Iraanse inlichtingendiensten. Een van de expertiseto-
pics van prof. Djalali is immers de hospitaalrespons in 
geval van nucleaire rampen. Ondanks bedreiging dat zijn 

maandenlang te laten wachten op processen die vervol-
gens een aanfluiting zijn van het internationaal recht, 
en kwistig met doodstraffen om te springen, vaak zelfs 
zonder enige vorm van proces. Zijn bijnaam in Iran is ‘the 
hanging judge’, sinds zijn dodelijke rol in de gemediati-
seerde processen die volgden op het volksprotest in Iran 
na de betwiste presidentsverkiezingen in 2009.

RECHTSONZEKERHEID
Djalali kreeg met moeite toegang tot verdediging: eerst 
werd twee advocaten die hij zelf uitkoos toegang tot de 
zaak geweigerd door rechter Salavati, en na langer dan 
een jaar gevangenschap moest hij finaal vrede nemen met 
een advocaat die werd aangewezen door … de rechter zelf. 
Hij diende meer dan een jaar in onzekerheid te wachten 
op amper twee korte hoorzittingen voor rechter Salava-
ti. Van een proces was al die tijd geen enkele sprake, de 
inbeschuldigingstelling bleef onduidelijk (men sprak van 
‘verraad aan de bodem’ – landverraad, dus – en ‘een kwes-
tie van nationale veiligheid’), maar het was evident dat de 
internationale samenwerking die eigen 
is aan de wetenschap, zeker die in het 
kader van rampengeneeskunde, een 
doorn in het oog van deze rechter was. 
Eerder had diezelfde rechter andere 
Iraniërs ontzettend hard veroordeeld 
wegens samenwerking met Amerikaan-
se wetenschappers in de zoektocht 
naar middelen tegen aids.

Ondanks wekenlange honger- en 
dorststakingen als middel om een 
advocaat van zijn eigen keuze te krijgen en een eerlijk en 
publiek proces, was het enige wat veranderde de gezond-
heidstoestand van Ahmadreza: hij diende op een bepaald 
ogenblik opgenomen te worden op de ziekenboeg na een 
langdurige epilepsieaanval. Zijn collega’s vreesden dat hij 
het niet zou overleven, en overtuigden hem om niet op te 
geven en over zijn eigen gezondheid te waken.

In februari 2017 werd dr. Djalali gedwongen een be-
kentenis te ondertekenen, die hem wellicht de doodstraf 
zou opleveren. Op dat moment startten collega’s en Am-
nesty International een petitie die intussen door bijna 320 
000 mensen ondertekend werd, en via de ambassadeur 
overhandigd werd aan Iraans president Hassan Rouha-
ni. Ook de Vlaamse, Belgische, Zweedse en Italiaanse 
diplomatie werd ingeschakeld, en zelfs Europees commis-
saris voor Buitenlandse Zaken Federica Mogherini gooide 
haar gewicht in de schaal. Talloze brieven van bezorgde 
burgers en politici naar Iraanse gezagsdragers bleven alle 
onbeantwoord.

Eind september 2017 kreeg Djalali eindelijk de 
kans om zichzelf te verdedigen, in het bijzijn van een 

“Hij werd meteen naar 
de beruchte Evin-

gevangenis in Teheran 
gebracht, waar hij 

zeven maanden in een 
isoleercel doorbracht.”
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echtgenote en kinderen ernstig risico liepen, weigerde 
Djalali. Jarenlang dacht hij te ontsnappen aan die dreiging, 
tot zijn laptop met wetenschappelijke data wordt gesto-
len, een feit dat hij zelf linkt aan die mensen en hun vraag 
tot spionage van toen.

Hij stelt in dat schrijven ook dat rechter Salavati be-
wijsstukken negeert: de Zweedse overheid stuurde bewijs 
over zijn legitieme verwerving van het permanente ver-
blijfsrecht, de Zweedse bank stuurde uittreksels waaruit 
bleek dat Djalali geen geld ontving, en er zit een hiaat van 
vier maanden tussen de moorden in Iran en de veel latere 
sporadische contacten van Djalali met mensen die daar 
iets mee te maken gehad zouden kunnen hebben.

Pas op 25 december 2017 informeert de openbare aan-
klager in Teheran, Dolatabadi, de Iraanse bevolking dat 
het Hooggerechtshof Djalali’s doodstraf bevestigde.

Omdat de rechters hem niet willen horen, stuurt 
Djalali eind december een brief aan ayatollah Larijani, 
het vijfde hoofd van het gerecht in Iran, aangeduid door 
de Supreme Leader Ali Khamenei in 2009. Hij doet dat 
omdat die man ervoor bekendstaat erg religieus te zijn, en 
haalt het argument aan dat “een onschuldig man doden 
volgens de Koran neerkomt op het doden van de hele 
mensheid”. Weliswaar is Larijani in 2012 door de EU op 
een ‘sanctielijst’ geplaatst omdat hij als hoofd van het 
Iraanse gerecht – net als rechter Salavati – mensonterende 
vergeldende straffen voor protesteerders (na twijfel bij de 
bevolking over de verkiezingsuitslag van 2009) toestond 
en zelfs aanmoedigde, wegens “crimes against God, 
and against the state”. De man schreef vijf boeken over 
“islamic view points” en staat bekend 
als grote criticus van de westerse visie. 
Toch is hij zowat de laatste hoop van 
Djalali, die in zijn brief alle laster bear-
gumenteerd weerlegt.

Onduidelijk of het door die brief 
komt, of door de niet-aflatende wester-
se aandacht voor de zaak, maar begin ja-
nuari 2018 volgt het bericht dat nu toch 
ook de 33ste tak van de Revolutionaire 
Rechtbank in Iran de zaak zal herbekijken. Dat deze tak de 
doodstraf op 4 februari 2018 nogmaals bevestigt, is alweer 
geen verrassing, aangezien deze net als tak 15 (met rechter 
Salavati als hoofd) afhangt van dezelfde ayatollah Larijani.

Daarmee worden alle elementen – die in het voordeel 
van Djalali pleiten en op zijn minst ernstig onderzocht 
dienen te worden – nogmaals genegeerd.

EUROPESE ONMACHT
Aangezien experts nu stellen dat er geen gerechtelijke 
stappen in Iran meer mogelijk zijn, hoewel er duide-
lijk grote stappen zijn overgeslagen in het ‘gerechtelijk 

proces’, pleiten Europese diplomaten en gezagsdragers nu 
voor het niet-uitvoeren van de doodstraf om principiële 
en humanitaire redenen, en vragen ze president Rouhani 
en ayatollah Khamenei, de grootste religieuze leider in 
Iran, Djalali gratie te verlenen. Opnieuw geen respons.

Mensenrechtenadvocaten, onder wie VUB-alumnus 
Chihaoui, kaarten de zaak intussen aan bij Internationale 
Rechtsinstanties. Op 9 februari 2018 roepen verzamelde 
VN-mensenrechtenspecialisten Iran op om de doodstraf 
tegen Djalali op te heffen, net als verzamelde Nobelprijs-
winnaars later, beide eveneens zonder resultaat.

In februari 2018 verleent Zweden Djalali het Zweeds 
en dus Europees staatsburgerschap. Die demarche toont 
vooral aan hoe weinig Europese landen vermogen tegen de 
gang van zaken in Iran. Ook nadien slagen zelfs Europese 
toppolitici er niet in iets aan zijn situatie te verbeteren.

TERRORISTEN IN BELGISCHE CEL
Een van de (bedenkelijke) mogelijkheden om schot te 
krijgen in een zaak van een gewetensgevangene, is om 
hem uit te wisselen tegen Iraanse gevangenen in Europese 
cellen. Die mogelijkheid kwam er onverwacht toen vier 
Iraanse terroristen – onder wie een diplomaat – midden 
2018 werden opgepakt in Frankrijk en Duitsland, en later 
aan België uitgeleverd. Deze planden een aanslag op de 
jaarlijkse samenkomst van Iraanse dissidenten in Parijs. 
Dat blijkt echter een obscuur diplomatiek kluwen, en 
Djalali werd er niet beter van.

In de tijd van de Europese sancties tegen Iran (in ver-
band met hun nucleair programma en onder druk van de 

VS) zou 1,6 miljard dollar (origineel ei-
gendom van de Iraanse centrale bank) 
geblokkeerd staan op een Luxemburg-
se rekening. Iran wil dat graag terug, 
en daar is vooral de Deputy Foreign 
Minister Takht-e-Ravanchi sinds maart 
2017 mee bezig. Djalali meldde aan 
zijn vrouw dat ook die som ter sprake 
kwam in zijn gevangenschap, maar ook 
die piste is duister en stoot moreel en 

van rechtswege op grote vragen.

GEZONDHEID
Djalali’s gezondheid gaat intussen zienderogen achteruit. 
Zijn origineel gewicht van 82 kg zakte na twee honger-
stakingen naar 72 kg (oktober 2017), naar 60 kg ( januari 
2018) en verder naar 54 kg (begin 2019). Hij klaagt van 
spierzwakte, darmklachten, verminderd zicht uit het 
linkeroog, en ook mentaal heeft hij het erg moeilijk om 
de moed erin te houden sinds de bevestiging van zijn 
vonnis eind 2017. Rechter Salavati weigert hem bezoek 
van een arts in zijn cel, of aan een ziekenhuis. Tot hij eind 

“Zijn collega’s 
vreesden dat hij het 

niet zou overleven, en 
overtuigden hem om 

niet op te geven.”
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2018 dringend geopereerd moet worden voor een inge-
klemde liesbreuk. Na die ingreep wordt hij onmenselijk 
ongemakkelijk aan zijn ziekenhuisbed vastgeklonken, en 
verzoekt hij daarom zelfs vroeger naar zijn cel te kunnen 
terugkeren. Intussen weet men dat zijn 
bloedwaarden erg afwijkend zijn, maar 
ook dat mag niet verder onderzocht 
worden. Meermaals werd door Iraanse 
ministers (onder andere van Volksge-
zondheid) tijdens Europese bezoeken 
aan hun collega’s beloofd dat ze ervoor 
zouden zorgen dat Djalali de nodige 
medische hulp zou krijgen, maar deze 
werd tot nog toe stelselmatig gewei-
gerd in Iran zelf.

HOE MOET HET VERDER?
Vandaag zijn de opties beperkt, zeg maar griezelig mager. 
De aanhoudende aandacht in Europa zorgde er weliswaar 
voor dat Djalali (nog) niet werd geëxecuteerd (Iran voert 
dat overigens meestal uit door ophanging), maar stelde op 
die manier ook een patstelling in.

Iran wil Europa enigszins te vriend houden te midden 
van de economische sancties vanwege de VS in verband 
met het fameuze akkoord tussen enkele grote landen en 
Iran om het Iraans nucleair programma te bevriezen. Dat 
akkoord werd inmiddels door Iran zelf weer getorpedeerd.

Iran zal toch nog voorzichtig zijn om de Europese 
leiders niet voor het hoofd te stoten door Djalali om te 
brengen, hoewel dat als een zwaard van Damocles boven 
zijn hoofd blijft hangen. Hem vrijlaten, na alle hem aan-
gewreven beschuldigingen, zou immens gezichtsverlies 
betekenen voor de (religieuze) gezagsdragers in Iran en 
behoort dus wellicht tot het rijk der fabelen. De enige 
optie die Iran dus rest, is om prof. Djalali te laten rotten 
in zijn cel.

Finaal zou een politieke en religieuze omwenteling in 
Iran wellicht de enige échte oplossing bieden voor Djalali. 
Hoewel er schuchtere tekenen zijn dat (een deel van) de 
bevolking daar ook op aanstuurt (zie de vrouwen die hun 
leven riskeren door hun hoofddoek publiek af te doen of 
te dansen op sociale media, het voetbalminnend meisje 
dat zichzelf in brand stak ter wille van de vrijheid, en de 
herhaalde volksprotesten om het land op meer democra-
tische koers te krijgen), werden alle initiatieven de laatste 
vijfendertig jaar hardhandig de kop ingedrukt, en riskeren 
arrestanten eveneens de doodstraf. Zolang de ayatollahs 
het gerecht stevig in handen hebben, zal elke afwijkende 
stem steevast gesmoord worden.

Juridisch, diplomatiek, politiek en op het vlak van 
mensenrechten werd intussen ongeveer alles geprobeerd. 
Buiten prof. Djalali zijn er nog honderden andere ‘gewe-

tensgevangenen’ in Iran met even rechteloze en uitzicht-
loze situaties. De boodschap voor alle Europese staten die 
handeldrijven (Iran heeft handelsverdragen voor ettelijke 
miljarden euro’s met onder meer bedrijven uit Frankrijk, 

Italië en Duitsland), diplomatiek of we-
tenschappelijk samenwerken met Iran, 
is dat het land onbetrouwbaar is en alle 
internationale regels met de voeten 
treedt. De Vlaamse rectoren, onder 
impuls van VUB-rector Caroline Pau-
wels, gaven een erg duidelijk voorbeeld 
door alle academische samenwerking 
met Iraanse kennisinstellingen op te 
schorten in april 2018.

Iran is een zeer slechte leerling, 
maar er zitten nog (veel) andere rotte 

appels in de wereldklas. Respect voor mensenrechten, in-
dividueel en collectief, horen een conditio sine qua non te 
zijn voor samenwerking op alle vlak met een land, zowel 
voor politici, zakenlieden als voor wetenschappers.

GERLANT VAN BERLAER 
Vriend en collega spoed- en rampenarts

“Die demarche toont 
aan hoe weinig 

Europese landen 
vermogen tegen de 
gang van zaken in 

Iran.”

HELPEN?
U kan nog altijd de petitie tekenen via  
www.amnesty-international.be/help-djalali. 

Via Twitter kan u de gezagsdragers in Iran en 
Europa aansporen iets aan Djalali’s zaak te doen:  
@JZarif (minister Buitenlandse Zaken),  
@HassanRouhani (president), @khamenei_ir 
(ayatollah), @larijani_ir (hoofd gerecht),  
@CharlesMichel (voorzitter Europese Raad),  
@FedericaMog (Eurocommissaris Buitenlandse 
Zaken) en @dreynders (Eurocommissaris Justitie en 
Veiligheid)

INZAMELING VOOR AMNESTY  
INTERNATIONAL VLAANDEREN
Tijdens de Music for Life-campagne 2019 organiseer-
den verschillende afdelingen van het Humanistisch 
Verbond Provincie Antwerpen solidariteitsacties voor 
Ahmadreza Djalali en de Iraanse mensenrechtenadvo-
cate Nasrin Sotoudeh, die tevens in een Iraanse cel ge-
vangenzit op basis van ongefundeerde beschuldigingen.

Drie stadslichtwandelingen in Mechelen, Wille-
broek en Antwerpen, vijf afdelingsbenefieten, en giften 
van vrijzinnige partnerverenigingen en sympathisanten 
leverden in totaal 7173 euro op voor Amnesty Interna-
tional Vlaanderen, dat actief campagne voert voor hun 
vrijlating.
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MARYAM NAMAZIE:

In januari vorig jaar hield de Iraans-Britse mensenrechtenactiviste 
Maryam Namazie de 24ste Vrijheidslezing in De Balie. Het was 

een vurig pleidooi voor solidariteit van links met alle dissidenten, 
ex-moslims, feministen, secularisten, kortom, met iedereen die 

zich verzet tegen dictaten vanuit de islam. In een vervolg voor Vrij 
Links: een interview over de manier waarop politici, media en wij 
als burgers allemaal kunnen bijdragen aan, in haar woorden, deze 

‘beweging van secularisme en gedeelde menselijkheid’.

Vrij Links: Als eerste, voor alle duidelijkheid: 
‘secularisme’ kan in Nederland op twee manieren 
worden uitgelegd. De ene uitleg is ‘niet-gelovigheid’ 
of zelfs ‘atheïsme’; de andere is ‘het zorgen voor een 
gelijk speelveld voor alle levensovertuigingen’. Hoe 
zou u het concept secularisme definiëren?

Maryam Namazie: Ik zou zeggen: secularisme is de vol-
ledige scheiding van religie en staat, inclusief de institu-
ties en het beleid van de staat. Religie of de afwezigheid 
daarvan is een privézaak en niet het domein van de staat. 
Iedereen zou daarvoor moeten staan.

VL: U deed een oproep aan ons allemaal op links om 
de dissidenten, secularisten en iedereen die zich 
verzet tegen de politieke islam, te steunen. En u 
voelt nog een gebrek aan die steun. Wat zou u, om 
te beginnen, van politici willen vragen om daarin 
verandering te brengen?

MN: Ik zou politici en beleidsmakers willen zeggen dat 
ze pal moeten staan voor universele mensenrechten en 
secularisme voor iedereen, en die waarden niet moeten 
zien als ‘Europese waarden’ of ‘Nederlandse waarden’ 
of ‘Britse waarden’. Ze zijn universeel. Mensen hebben 
ervoor gevochten, en vechten er nog steeds voor, soms 
met groot gevaar voor hun leven, ook in landen onder 
islamitisch bestuur.

Als je denkt dat ‘hun cultuur anders is’ en dat zij dus 
‘niet dezelfde vrijheden en rechten willen als wij’, dan 
ben je niet in staat om solidair te zijn met de mensen 
die anders denken en die in de frontlinies vechten voor 
verandering. Als je gemeenschappen en samenlevingen als 
homogeen ziet, en je denkt dat de machthebbers daar-
in de ‘authentieke cultuur’ vertegenwoordigen, dan zul 
je uiteindelijk de islamisten steunen, de mensen die de 
macht hebben en die tegen universele rechten en secula-
risme zijn – en niet de dissidenten.

Ik zou politici ook dringend willen vragen om pal te 

“Fundamentalisme is 
extreemrechts met 
andere kleren aan”
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staan voor burgerrechten. Toen ik naar De Balie kwam, 
werd ik verliefd op Amsterdam, die prachtige stad en 
de mensen daar. Maar wat me ook erg raakte, was het 
gesprek dat ik er de dag erna had met twee groepen 
leerlingen. Een groep kwam van een rijkere school uit een 
welvarende wijk, en de andere van een school met veel 
leerlingen met een migratieachter-
grond. En voor mij was het contrast erg 
groot – van het niveau van onderwijs, 
de toegang tot middelen en informatie, 
tot de mate waarin mensen openston-
den voor andere ideeën of niet.

Onze samenlevingen lopen 
slaapwandelend naar de afgrond, door 
kinderen op grond van hun families en 
de levensovertuigingen van hun fami-
lies te segregeren. Dat leidt tot grote 
ongelijkheid in de toegang die mensen 
krijgen tot mogelijkheden, en ook tot 
grote ongelijkheid in de mate waarin 
mensen het gevoel hebben dat ze bij een samenleving 
horen. Als je behandeld wordt als een outsider, zelfs als je 
in die samenleving geboren bent, dan zul je je ook zo gaan 
voelen. Dit is essentieel – onderwijs móét seculier zijn en 
het speelveld gelijkmaken voor alle kinderen, ongeacht 
welke verschillen.

We moeten pal gaan staan voor seculier onderwijs, voor 
het zien van kinderen en volwassenen als gelijkwaardige 
burgers ongeacht hun achtergrond, voor het zorgen dat 
mensen voelen dat zij er echt bij horen en dat zij echt 
gelijkwaardig zijn – en niet zeggen ‘dat is nu eenmaal hun 
cultuur’, alsof ze buiten de rest van de samenleving staan.

In Groot-Brittannië, bijvoorbeeld, 
moest een basisschool stoppen met 
de lessen over homoseksualiteit als 
onderdeel van een programma tegen 
homofobie, nadat islamitische ouders 
klaagden en hun kinderen thuishiel-
den. Bij een andere basisschool werd 
een toneelstuk over Darwin en de 
evolutie afgelast na klachten van chris-
telijke ouders. Dat is de invloed van 
christelijk-rechts en islamisme, met 
grote schade voor onze samenleving, 
terwijl natuurlijk niet alle christelijke 
en islamitische ouders zo denken. Een 

aantal zal vinden dat hun kinderen belangrijke lessen mis-
sen door die afgelastingen. Maar religieus-rechts maakt 
altijd het meeste lawaai, ook al zijn ze absoluut geen 
meerderheid.

Het enige antwoord is erop te staan dat onderwijs 
seculier moet zijn, en dat respect voor mensenrechten en 

“Onze samenlevingen 
lopen slaapwandelend 
naar de afgrond, door 

kinderen op grond 
van hun families en de 
levensovertuigingen 
van hun families te 

segregeren.”

Maryam Namazie, One Law for All: www.onelawforall.org.uk – onelawforall@gmail.com
Foto: Jan Boeve / Hollandse Hoogte
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staatsburgerschap onderdeel moeten zijn van het curricu-
lum, ongeacht wat ouders vinden. En ook toegang tot de 
nieuwste inzichten in wetenschap en menselijke kennis 
is essentieel. Pal staan voor universele mensenrechten en 
secularisme is cruciaal in alle aspec-
ten van de samenleving, maar in het 
bijzonder in het onderwijs en in de 
wet. Het is echt een minimaal kader 
voor ons allemaal.

VL: Wat zou u zeggen tegen ons, de 
burgers? Wat kunnen wij vandaag 
allemaal doen?

MN: Ik zou zeggen: wees moedig. 
We moeten opstaan tegen de racis-
ten, tegen ontmenselijking en tegen 
gettovorming van mensen op grond van hun afkomst. 
We moeten staan voor burgerrechten. En we moeten ook 
pal staan voor de andersdenkenden binnen minderheids-
groepen, voor degenen die zich uitspreken en die groot 
gevaar lopen op bedreigingen, geweld, uitsluiting, zelfs in 
Europa. We moeten opstaan tegen álle fundamentalisten, 
en onze gedeelde menselijkheid verdedigen.

Het is heel erg belangrijk dat mensen op links, die 
bang zijn om olie op het vuur van het racisme te gooien, 
begrijpen dat de fundamentalisten óns extreemrechts 
zijn. Ze zijn, ten diepste, heel erg hetzelfde als de white 
supremacists en de racisten: hetzelfde in hun vertrouwen 
op religie en op geweld, in hun aanwijzen van zondebok-
ken, in het afwijzen van iedereen die zich niet kleedt en 
spreekt zoals zij; ze zijn hetzelfde in hun seksisme, in hun 
homofobie en in hun antisemitisme. Ze zijn precies gelijk, 
alleen met andere kleren aan. Kijk daaronder, en het is 
hetzelfde.

Wij, progressieven, vechten tegen alle vormen van 
overtuigingen die de rechten van mensen schenden, en 
dus vechten we ook tegen religieus-rechts. We verdedigen 
universele mensenrechten, we verdedigen het secula-
risme, en we verdedigen de andersdenkenden die zich 
verzetten tegen de status quo. Zoals iedereen op links zou 
moeten doen, en historisch gezien ook altijd heeft gedaan.

VL: Wat zou u de media willen vragen?

MN: In de media zijn het altijd de meest regressieve en 
reactionaire stemmen die aan tafel worden gezet als de 
zogenaamde ‘vertegenwoordigers van de gemeenschap’. 
De dissidente stemmen, de feministische stemmen, de 
socialistische stemmen vanuit minderheidsgroepen wor-
den vrijwel nooit gehoord. En met feministische stemmen 
bedoel ik degenen voor wie vrouwenrechten boven religie 

en overtuigingen gaan. Ik bedoel niet ‘islamitische femi-
nistes’ – een oxymoron – die vooral geïnteresseerd zijn in 
het verdedigen van de islam.

Jammer genoeg, als het om dissidenten gaat, passen 
we niet in het narratief van de media 
om te kunnen spreken over de onder-
werpen waarvoor wij ons leven op het 
spel hebben gezet. Gelukkig heeft het 
internet ons die ruimte wel gegeven, 
ook als de media ons negeren en doen 
alsof wij niet bestaan. Zoals ik het al 
eerder uitdrukte, het internet doet 
met de islam wat de drukpers deed 
met het christendom.

Om dissidenten te kunnen steu-
nen, moet je ze eerst kunnen zien. 
Als je zelfs niet kunt geloven dat ze 

bestaan, hoe kun je ze dan ooit steunen? Pas als je ziet dat 
er heel veel mensen zijn die het niet eens zijn met repres-
sie, die vechten voor echte gelijkwaardigheid, die vechten 
tegen racisme en discriminatie inclusief die in religie, dán 
zul je de kant kiezen van de andersdenkenden, in plaats 
van die van de regressieve leiders van gemeenschappen en 
de islamisten.

VL: Af en toe denk ik dat sommige mensen op links 
het niet wíllen zien. Het zou betekenen dat ze moeten 
erkennen dat er ook machtsstructuren zijn bínnen 
minderheidsgroepen. Het voelt alsof sommige 
mensen liever naar moslims willen kijken als in een 
simpel goodguys-badguysscenario, als één homogene 
‘gemeenschap’ die hun bescherming verdient tegen 
extreemrechts. Om het anders te zien zou voor hen 
niet comfortabel zijn.

MN: Natuurlijk is het niet comfortabel! Denk je dat ik me 
elke dag comfortabel voel? Absoluut niet. Het is heel, heel 
erg ongemakkelijk om dingen te zeggen die niet accep-
tabel zijn, we voelen ons allemaal oncomfortabel. Maar 
weet je, sommige dingen móéten gezegd en gedaan wor-
den. Hoe zouden Nederlanders zich voelen als ze gezien 
werden als precies hetzelfde als Geert Wilders? Dát is hoe 
ik me voel als ik gezien word als precies hetzelfde als de 
islamisten. Er is geen homogeniteit, en er is heel veel ver-
schil van mening onder minderheden. Denk je dat bruine 
en zwarte mensen niet in staat zijn om vrij te denken, of 
om het oneens te zijn met de status quo?

VL: Als ik me uitspreek over bijvoorbeeld 
vrouwenrechten in de islam, krijg ik soms te horen 
dat ik, als ‘witte niet-moslima’, daar niet het recht toe 
heb. Wat mij erg hielp, waren de woorden van Zineb El 

“Pal staan voor universele 
mensenrechten en 

secularisme is cruciaal 
in alle aspecten van 

de samenleving, maar 
in het bijzonder in het 

onderwijs en in de wet.”
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Rhazoui: ‘Als je je de mond laat snoeren uit angst om 
islamofoob of racist genoemd te worden, dan steun je 
onze onderdrukkers.’ Maar ik denk dat nog steeds te 
veel mensen op links aarzelen om zich uit te spreken.

MN: Een van de problemen van identiteitspolitiek is dat 
het beschouwd wordt als links en progressief, maar in fei-
te promoot het extreemrechtse politiek. Het versterkt het 
narratief van zowel de fundamentalisten als dat van ex-
treemrechts en de white supremacists. Identiteitspolitiek 
ziet moslims als een monoliet, als een homogene groep. 
Extreemrechts wil dus alle moslims haten en deporteren, 
omdat zij ze precies hetzelfde vinden als de fundamen-
talisten. Dat is het probleem met identiteitspolitiek. Het 
verhindert ons om de menselijkheid van mensen te zien. 
En sommigen aan de linkerkant denken dat ze de isla-
misten moeten steunen om een ‘moslimminderheid’ te 
steunen.

Identiteitspolitiek staat je alleen toe om de macht-
hebbers te zien, omdat die de gemeenschap ‘verte-
genwoordigen’ en zouden bepalen en opleggen wat de 
‘authentieke’ cultuur is. Maar ze zijn in feite alleen maar 
zelfbenoemd. Mensen hebben zoveel eigenschappen die 
hen definiëren – geen enkele cultuur of gemeenschap of 
samenleving is homogeen. Ik bedoel, denkt iedereen in 
Nederland precies hetzelfde?

VL: Nee. We hebben zeventien miljoen bondscoaches 
en dertien politieke partijen in ons parlement, volgens 
mijn laatste telling.

MN: Denkt iedereen in Groot-Brittannië hetzelfde? Ik 
bedoel, kijk naar brexit! Er zijn meningsverschillen en 
een heleboel zelfs. Dus waarom zou 
iemand denken dat dat niet bestaat in 
minderheidsgroepen? Zijn wij mínder 
dan jullie? Wat neerbuigend, om te 
beginnen, om te zeggen of te denken 
dat wij het allemaal eens zijn met 
onze ayatollahs. Zijn Nederlanders 
het allemaal eens met de paus? Zijn ze 
allemaal katholiek? En fanatiekelin-
gen ook nog, die tegen abortus zijn en 
tegen homorechten en tegen vrou-
wenrechten?

Natuurlijk niet! Dus hoe kan het 
dat mensen denken dat wíj zo zijn? 
Hoe neerbuigend. Hoe racistisch, in feite, om ons te be-
schouwen als precies hetzelfde als onze onderdrukkers.

Identiteitspolitiek ziet geen andere meningen. Het is 
blind voor de politieke en sociale bewegingen die vechten 
voor verandering. Hoe kun je solidair zijn met dissidenten 

als je het te druk hebt met kijken naar de moellahs en de 
imams en de ayatollahs? Dan ben je niet in staat om de 
feministen en de socialisten en de vakbondsmensen en de 
geloofsverlaters te zien, die hun leven op het spel zetten 
in hun verzet tegen de status quo.

VL: Kenan Malik schreef: ‘Wat ‘beledigend voor een 
gemeenschap’ wordt genoemd, is in werkelijkheid 
vaker wel dan niet een strijd binnen de gemeen-
schappen.’ Een politieke cartoon, bijvoorbeeld, kan 
‘beledigend’ worden gevonden, terwijl die eigenlijk 
de machthebbers tart. Zoals cartoons altijd gedaan 
hebben. U liet in De Balie een oude, Arabische cartoon 
zien die de spot dreef met religieuze leiders. Bent u 
het eens met Maliks visie?

MN: Voor honderd procent. Om te beginnen, wat betekent 
‘beledigend’ eigenlijk – is tegen brexit zijn beledigend 
voor de Britse gemeenschap? Is niets geven om brexit 
beledigend voor de Engelse of de christelijke gemeen-
schap? Universele mensenrechten, het concept van 
staatsburgerschap, gaan niet over ‘groepsrechten’; ze gaan 
over individuele rechten. Er zijn heel veel verschillende 
soorten mensen en ideeën in de zogenaamde ‘moslimge-
meenschap’ – zoals dat in elke gemeenschap en samenle-
ving het geval is.

Veel ex-moslims krijgen te horen dat ze niet over 
de islam mogen praten, omdat wij geen ‘echte moslims’ 
zijn. Weet je hoe vaak er tegen mij gezegd is: ‘Jij komt uit 
de sjiitische traditie, en sjiieten zijn niet eens moslims, 
dus jij was sowieso al nooit een echte moslim’? Wat ik 
interessant vind, want als zij de statistieken van moslims 
maken, tellen ze wel iedereen mee. Dat is het probleem 

van identiteitspolitiek: je bent nooit 
moslim genoeg, je bent nooit zwart 
genoeg, je bent nooit vrouw genoeg, 
je bent nooit minderheid genoeg om 
te spreken over zulke onderwerpen.

Maar ik zál me uitspreken over 
elk onderwerp dat mensen raakt – 
omdat ik, vóór al het andere, een 
mens ben. Ik zie onze gedeelde men-
selijkheid, en ik zie de gemeenschap-
pelijkheid van onze worstelingen en 
problemen. Identiteitspolitiek is blind 
voor deze overeenkomsten. Het wil 
alleen maar, tegen elke prijs, identiteit 

verdedigen. Maar ik vind dat we in plaats daarvan men-
senrechten en mensenlevens zouden moeten verdedigen, 
met al onze kracht. En dat we mensen als het het hoogste 
goed zouden moeten beschouwen, in plaats van cultuur, 
religie en heel specifieke, vaak verzonnen, identiteiten.

“Het is heel erg 
belangrijk dat mensen 
op links, die bang zijn 

om olie op het vuur 
van het racisme te 

gooien, begrijpen dat de 
fundamentalisten ons 
extreemrechts zijn.”
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Wat belediging betreft – we worden allemaal wel ergens 
door beledigd, maar op de een of andere manier voelen de 
meesten van ons nooit de behoefte om daarvoor te gaan 
moorden. De fundamentalisten daarentegen, voelen zich 
beledigd door alles dat te maken heeft met het leven in 
de eenentwintigste eeuw en ze bedreigen of vermoorden 
iedereen die ze tegenspreekt. En opmerkelijk genoeg zijn 
ze nooit beledigd door stenigingen en onthoofdingen 
en boekverbrandingen, maar altijd door ongesluierde 
vrouwen of homoseks of zingen of dansen. Die hele bele-
digingsindustrie hier in het Westen heeft in feite niets te 
maken met religieuze gevoeligheden, maar met islamis-
tische eisen om blasfemie- en afvalligheidswetten op te 
leggen waar die niet bestaan.

VL: Ik vind het heel lastig om het concept van 
‘regressief links’ uit te leggen aan mensen die in 
mijn ogen precies dat zijn. Zij zeggen: ‘Dat is een 
rechts frame! Niemand op links steunt de gedwongen 
hoofddoek!’ En dat is natuurlijk ook helemaal waar. 
Maar in Nederland is het, voor mijn gevoel, een ‘fault 
by omission’, een verzuim van niet-spreken. We 
spreken ons altijd uit over alles, behalve wanneer het 
gaat over andersdenkenden en emancipatie binnen 
moslimgemeenschappen. Dán zeggen sommige 
mensen op links: ‘Ja, maar, het moet van binnenuit 
komen, wij mogen onze waarden niet opleggen, die 
dingen kosten tijd, en kijk waar wij vijftig jaar geleden 
in Nederland waren.’

MN: Het probleem is niet dat sommigen op links – en ik 
zeg dit als iemand die zelf met overtuiging links is – voor 
de verplichte hoofddoek zouden zijn. Natuurlijk zijn ze 
daartegen. Het probleem is: ze leveren nooit kritiek op de 
hoofddoek als instrument om vrouwenlichamen te beheer-
sen, te controleren en te bewaken. Als je zegt: ‘Kijk waar wij 
vijftig jaar geleden waren, we moeten 
tolerant zijn’ – dat is tolerantie voor het 
ontoelaatbare. We leven nu in de eenen-
twintigste eeuw, tenslotte. Verdient niet 
iedereen dezelfde rechten en vrijheden?

Als je zegt: ‘Dat is hun cultuur, dat 
is hun geloof ’, dan zie je hen als iets 
dat anders is dan de rest van de ‘witte’ 
Nederlandse samenleving. Als ‘witte’ 
meisjes in Holland verplicht religieuze 
symbolen moesten dragen omdat hun ouders gelovig zijn, 
of als ze apart werden gehouden van jongens omdat hun 
ouders dachten dat ze de samenleving in chaos zouden 
storten als de seksen met elkaar omgaan – zouden ze dan 
zeggen: ‘Tja, weet je, dat is de cultuur van hun ouders’? 
Natuurlijk niet! Waarom zeggen ze het dan wel als het 

gaat om meisjes met een moslimachtergrond?

VL: Mensen zeggen ook wel: ‘Natuurlijk zijn we tegen 
onderdrukking, maar dat is in andere landen. In 
Nederland zijn alle vrouwen vrij om te kiezen, dus de 
hoofddoek moet wel hun eigen keuze zijn en als we 
ons ertegen uitspreken, zouden we niets beter zijn dan 
de autoritaire regimes.’ Wat is uw mening daarover?

MN: Dat inkaderen in termen van een ‘keuze’ is in feite 
onderdeel van het narratief van de fundamentalisten. 
En als je dat doet, dan ben je blind voor alle druk, al de 
subtiele en soms niet zo subtiele bedreigingen, en al de 
dwang die achter de schermen plaatsvindt om op te leg-
gen aan vrouwen en meisjes, of aan homoseksuele men-
sen of aan afvalligen, of elke andere minderheid binnen 
de minderheid, dat ze zich moeten conformeren aan de 
gemeenschap. En met name als het om kinderen gaat, is 
het gebruiken van de term keuze een excuus om kinder-
mishandeling te negeren.

Natuurlijk zijn er vrouwen die ervoor ‘kiezen’ om de 
hoofddoek te dragen, net zoals er vrouwen zijn die weige-
ren uit een gewelddadige relatie te stappen, maar het zien 
als een vrije keuze mist het punt. De hoofddoek is een in-
strument om vrouwen te controleren en te bewaken – net 
zoals voetbinden, of weduweverbranding, of FGM. Door 
te focussen op de vrouw die ‘ervoor kiest’ om zichzelf op 
de brandstapel van haar overleden echtgenoot te werpen, 
negeer je de onderdrukking van vrouwen en vrouwenhaat 
– en legitimeer je die zelfs.

Mensen die zeggen: ‘Hun cultuur, een keuze, het is 
niet aan ons’, denken dat als zij maar geen slapende hon-
den wakker maken, dat een soort sociale vrede zal bewa-
ren. Maar in werkelijkheid zal het dat niet. Er is een strijd 
gaande. Is het niet beter dat wij allemaal, als progressie-
ven, een aandeel hebben in die strijd? Zodat de samenle-

ving die daaruit ontstaat, er een is waar 
progressieve mensen bij betrokken zijn 
geweest, en niet alleen de fascisten – of 
dat nu de white supremacists zijn, de 
islamisten of evangelisch-rechts.

Dingen kunnen wezenlijk verande-
ren als meer mensen betrokken gaan 
zijn, mensen die antiracistisch zijn en 
vóór mensenrechten, ongeacht achter-
grond en geloof. Dat zou die strijd zo 

veel menselijker maken. En de uitkomsten ervan ook.

Dit interview verscheen eerder op de website van Vrij 
Links, https://www.vrij-links.nl. Wij van het Humanistisch 
Verbond willen hen via deze weg nogmaals van harte be-
danken dat we de tekst mochten overnemen.

“Dat is het probleem 
met identiteitspolitiek: 
het verhindert ons om 
de menselijkheid van 

mensen te zien.”
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Deze gebeurtenis is een van de zovele 
voorvallen waarbij we stapje voor 
stapje afglijden richting radicaal en 
zelfs extremistisch gedachtengoed. 

Minderheidsgroepen worden vogelvrij verklaard 
en gradueel raakt maatschappelijke bescherming 
door de rechtstaat uitgehold. Cruciaal bij zo’n 
proces van cumulatieve radicalisering is wat 
we het Raam van Overton noemen. Joseph P. 
Overton duidde daarmee op het steeds verschui-
vende spectrum van gedachtegoed dat door de 
samenleving als aanvaardbaar wordt aanzien. 
Dat raam is een van de indicatoren welke je kan 
opvolgen om na te gaan of bepaalde meningen 
of gedragingen verschuiven over een continuum 
van ondenkbaar-radicaal-aanvaardbaar-verstan-
dig-populair-beleid. Naarmate de publieke opinie 
wijzigt, kan een politiek idee als meer of minder 
aanvaardbaar worden aanzien. Zo’n proces is ons 
historisch goed genoeg gekend als we kijken naar 
hoe ‘de imaginaire jood’ als biologisch anders en 
sociaal gevaarlijk werd gekaderd tijdens de bloei 
van het nationaal-socialisme. De categorisatie 
en sociale uitsluiting liet zich ook snel kennen in 
plakkaten waarop stond ‘Juden sind hier unerwün-
scht’ of een plaats die als ‘Judenfrei’ werd gela-
beld. We zijn verontwaardigd als we dit historisch 
aanschouwen, maar het moet ons een belletje 

POLARISATIE IN 
VLOEIBARE TIJDEN

Op 24 juli vorig jaar publiceerde Gazeta Polska een stickercampagne 
tegen de LGBT-rechten. De bijgevoegde sticker toont een 

doorkruiste regenboogvlag met daarbij de vermelding een ‘LGBT-
vrije zone’. Deze conservatief-nationalistische krant steunt de 

Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). In dezelfde 
lijn stelde de partijleider Jaroslaw Kaczynski dat ‘de beweging 

voor LGBT-rechten hun identiteit en natie bedreigt’. Een duidelijk 
staaltje van sterk leiderschap dat mooi aansluit op de identitaire 

bewegingslogica die we globaal zien aanwassen.

doen rinkelen als in een Europees land bepaalde 
kranten en politieke partijen analoge verschuiven-
de gedachteconstructies bewerkstelligen. Collec-
tief geweld is immers het eindresultaat van een 
proces van gradatie, van gradueel afglijden tot het 
ondenkbare. Het hanteren van zulke (beeld)taal 
in het negatief kaderen van de identiteit van de 
‘andere’ is dus gevaarlijk te noemen.

Ook in eigen land zijn zulke tendensen op 
te merken. Gaande van de tweet over het go-
back-busje van Vlaams Belang om de ‘schurft-, 

malaria- en tbc-migranten’ uit het Noordstation 
het land uit te zetten tot de Pano-reportage over 
de racistische en negationistisch meme-cultuur 
binnen de identitaire beweging Schild & Vrienden. 
Ook vandaag horen we taalgebruik dat Victor 
Klemperer heeft omschreven als Lingua Tertii 
Imperii. Woorden zoals ‘Lügenpresse, ‘avond-
land’ en ‘Boreaal’ worden wederom nieuw leven 
ingeblazen. Taal schept een referentiekader en 
is uiteindelijk een voorbode van gedrag. Even 

“Naarmate de publieke opinie wijzigt, 
kan een politiek idee als meer of minder 

aanvaardbaar worden aanzien.”
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zorgwekkend is de VRT-peiling in 2018 bij 868 
jongeren die toen voor het eerst gingen stem-
men. Een kwart van deze jongeren geloofde niet 
langer dat democratie de beste bestuursvorm is 
en 26% verkoos een autoritaire leider om onze 
samenleving richting te geven. Bij jongeren in 
een beroepsopleiding bleek dat zelfs te stijgen 
tot 57%. De reden waarom identiteitsproces-
sen, onveiligheidsgevoelens en hang naar sterk 
leiderschap zo prominent aanwezig zijn in onze 
hedendaagse wereld heeft veel te maken met wat 
Zygmunt Bauman benoemde als vloeibare tijden. 

In zijn gelijknamige boek omschrijft hij de vele 
veranderingen die zich sneller voltrekken dan het 
menselijk aanpassingsvermogen. Dat zorgt niet al-
leen voor onzekerheid en ontwrichting, maar ook 
voor een vloeibare angst die viraal gaat en zelfs als 
populistisch instrument wordt ingezet voor ande-
re belangen. Bauman roept dan ook op om ernstig 
na te denken over onze omgang met deze angst, 
de hoop die we absoluut noodzaken en de creatie 
van een maatschappelijke ruimte waarbinnen we 
dit samen moeten bewerkstelligen. 

De hedendaagse uitdagingen zijn dan ook niet 
van de minste. Autoritaire leidersfiguren, brexit, 
toenemend extremisme, tribalisering, identitaire 
bewegingen en gele hesjes indachtig verschui-
ven we duidelijk van een langdurige periode van 
harmonisatie na WO II steeds meer in de richting 
van een gepolariseerde realiteit. Uitdagingen 
zoals klimaatverandering, migratie, informa-
tiestormen, verlies van vertrouwen, uitholling van 
mensenrechten, inkomens- en genderongelijk-
heid, snelle uitsterving van soorten, verspreiding 
van kernwapens en nog zo veel meer zetten niet 
alleen druk op ons sociaal systeem, maar kunnen 
ook – gedreven door angst – groepen vijandig en 
zelfs gewelddadig tegenover elkaar plaatsen. Die 
andere is dan niet meer iemand met een andere 
mening of een andere achtergrond of verhaal, 
maar wel iemand die uit de boot moet worden ge-
zet. Vanuit een zero-sum logica wordt die andere 
als een bedreiging aanzien voor ons, onze huidige 
samenleving of onze welvaart. Bovenstaande uit-
dagingen zijn bijzonder complex en het zou naïef 
zijn te stellen dat er eenvoudige oplossingen voor 
bestaan. In recente tijden zien we bijvoorbeeld 

hoe in Duitsland een moeilijk evenwicht wordt 
gezocht tussen een historisch gekoppelde ‘wir 
schaffen das’-migratieaanpak en de snelle toena-
me van extreemrechtse groeperingen en politieke 
moorden. De oplossing is niet een totaal open of 
militair gesloten grensbeleid, maar vermoedelijk 
een voortdurend bijsturen van een complex mi-
gratiebeleid dat rekening houdt met de noden en 
rechten van vluchtelingen, maar ook met de ang-
sten en draagkracht bij de bevolking. De aanpak 
zal er een van nuance en voortdurende bijsturing 
zijn. Daarbij mogen problemen op scherp gesteld 
worden, maar moet men voorzichtig zijn niet af 
te glijden in een eenzijdig denken en handelen. 
Complexe uitdagingen zoals deze zijn dynamisch 
en moeten genuanceerd aangepakt, maar ook 
uitgelegd worden. Twee zaken zijn daarvoor abso-
luut noodzakelijk. Enerzijds wat Hannah Arendt 
‘Amor Mundi’ noemde, m.n. een gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid 
op onze wereld. En anderzijds een empathisch 
doordrongen methodiek van multiperspectivi-
teit. Peter K. Fritzsche verduidelijkte dit als ‘een 
strategie van verstaan’. De toegenomen onderlin-
ge verbondenheid en afhankelijkheid is niet alleen 
de oorzaak van enkele uitdagingen, maar ook de 
oplossing ervan. Hierbij moeten we stevig inzet-
ten op het uitbouwen en opnieuw openbreken 
van ruimtes voor verbinding en de vaardigheden 
die daarvoor nodig zijn. Een van die vaardigheden 
is luisteren en het trachten te begrijpen van het 
perspectief van de andere. Het is een besmette-
lijk proces van verbondenheid, begrip en nuance, 
maar laat ook toe een autonome positie in te 
nemen. Soms zullen we moeten nuanceren, soms 
zullen we dus moeten (de)polariseren. 

Dit maakt dan ook dat we de uitdaging op 
vlak van polarisatie ‘double trouble’ kunnen 
noemen en heeft te maken met het onderscheiden 
van twee soorten of wijzen van polariseren, nl. 
politieke versus sociale polarisatie. Het eerste is 
een verrijking voor de democratie en het tweede 
een bedreiging voor het sociale weefsel. Polari-
satie op zich is neutraal en betekent louter het 
vormen van polen (groepen) of het op scherp 
stellen van tegenstellingen (meningen). Op zich 
is daar niets mee verkeerd en men zou kunnen 
stellen dat polarisatie eigenlijk zorgt voor een 
duidelijke groepsafbakening. Deze groep denkt 
of handelt bijvoorbeeld meer links-progressief 
op het politieke spectrum, de andere dan meer 
rechts-conservatief. Zo’n politieke polarisatie is 

“Taal schept een referentiekader en is 
uiteindelijk een voorbode van gedrag.”



 H E T  V R I J E  WO O R D 29

CHRISTOPHE BUSCH

dus een belangrijke toolkit om maatschappelijke 
uitdagingen te kunnen benoemen en een proces 
van verandering te bewerkstelligen. Politieke 
polarisatie maakte uiteindelijk het vrouwen- 
stemrecht mogelijk en zal vandaag mensenrech-
tenschendingen aan de kaak stellen. Bij politie-
ke polarisatie bespeel je immers het legitieme 
politieke thema of maatschappelijke uitdagingen 
zoals ongelijkheid, vrouwenrechten, neutrali-
teit van de rechtstaat e.d.m. De focus ligt op de 
bal en politieke proces om tot veranderingen te 
komen. Een gezonde democratische rechtsstaat 
geeft hiervoor maximaal vrije ruimte aan zijn 
onderdanen om deze meningen en argumenten te 
mogen aandragen, aan te sturen op wijzigingen en 
besluitvormingsprocessen. Zo’n polarisatie is een 
verrijking voor de democratie en moet geculti-
veerd worden. Eén deel van het polarisatiepro-
bleem is dus de krimpende ruimte om te mogen 
polariseren, en al zeker voor minderheidsgroepen. 
Het ‘sterke leiderschap,’ zoals we zien in Polen en 
Hongarije laat niet langer toe bepaalde meningen 
te hebben of demoniseren en criminaliseren zelfs 
bepaald gedachtengoed, of doen het gewoon af als 
fake news. Hoog tijd dus om de krimpende ruimte 
voor politieke polarisatie weer open te breken en 
de (politieke) dialoog met elkaar aan te gaan. Het 
tweede deel van de uitdaging bestaat erin de soci-
ale polarisatie te bestrijden. Bij sociale polarisatie 
wordt niet langer het legitieme probleem bespro-
ken of de bal bespeeld, maar wel de persoon of de 
groep als zodanig. Niet langer staat het onder-
werp centraal, maar wel de negatieve labeling 
van de ‘andere’. Uitspraken zoals ‘links zijn naïve 
Gutmenschen’, ‘rechts zijn nazi’s’, ‘moslims zijn 
gewelddadig’, ‘Vlamingen zijn inherent racistisch’ 
e.d.m. zijn herkenbare sociaal polariserende uit-
spraken. Het probleem wordt toegewezen aan een 
identiteitskenmerk van de andere. Zulke sociaal 
polariserende uitspraken hebben een desastreus 
effect op het sociale weefsel van een samenleving. 
Meningsverschillen worden als het ware een zaak 
van leven of dood en groepen komen vijandig 
tegenover elkaar te staan. Vanuit een historisch 
perspectief is sociale polarisatie vaak een van de 
drijfveren die de geweldspiraal op gang brachten. 
In onze Europese context zijn de Balkanoorlogen 
tussen ’92-’95 een tragisch voorbeeld daarvan. 

Hoezeer we politieke polarisatie moeten 
cultiveren, zo sterk moeten we sociale polari-
satie bestrijden op alle fronten. Voor het eerste 
moeten we de ruimte vergroten, voor het tweede 

de ruimte verkleinen. Double trouble vereist een 
dubbele aanpak. In dit licht heeft het humanisme 
niet alleen een lange weg afgelegd, maar ook nog 
een lange weg te gaan. De ratio bracht ons ver, 
maar ook het begrijpen van de mens als emotio-
neel en groepsdynamisch wezen is een noodzaak. 

Het humanisme gaat daarbij uit van die men-
selijke verbondenheid en autonomie in denken 
en handelen. Een gedachtegoed dat we absoluut 
daadkrachtig verder moeten borgen en verbreden 
in deze vloeibare tijden.

CHRISTOPHE BUSCH
Ex-directeur Kazerne Dossin

“Polarisatie op zich is neutraal en betekent 
louter het vormen van polen of het op scherp 

stellen van tegenstellingen.”

Christophe Busch. Foto: Jimmy Kets

The Auckland declaration against the politics of division. 
https://humanists.international/policy/auckland- 
declaration-against-the-politics-of-division/?lang=nl
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“Vrouwenrechten zijn 
mensenrechten”

In gesprek met Jean-Jacques Amy

De strijd voor gelijke rechten voor vrouwen en 
mannen is zo oud als het geheugen van de lezer 
van dit artikel. De vrouwen die de strijd voerden, 
en nog voeren, noemen zichzelf al lang geen 
feministen meer, op de uitzonderingen na. Ze 
zijn er zich vooral van bewust dat de strijd nog 
altijd gestreden moet worden in eigen land en 
meer dan ooit buiten de landsgrenzen. Ze zijn 
ervan overtuigd dat er gewonnen kan worden 
als mannen medestanders worden.
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De auteur van ‘‘Anoniem’ is een vrouw’ 
is zo’n man, een medestander. Meer 
zelfs, hij behoort tot die minderheid 
van het ‘sterke’ geslacht die zich ge-

schaard heeft bij de meerderheid van het ‘zwak-
ke’ geslacht. Jean-Jacques Amy is een feminist tot 
in de kist. Dat zegt hij zelf in de proloog van zijn 
boek. Een bewering die elke lezer die het boek of 
dit artikel leest, zal beamen.

“Ik besef nu pas – bij het schrijven van dit 
boek – hoe groot de behoefte is aan een boek 
over vrouwenkwesties, geschreven vanuit de 
perceptie van een man en dus … zonder enige 
identitaire idee-fixe.”

HOE EEN MAN AUTEUR WORDT VAN 
EEN VROUWENBOEK
In 2017 werd dokter en hoogleraar gynaecologie 
en verloskunde aan de VUB gevraagd de Leer-
stoel Willy Calewaert te bekleden. Uitzonderlijk, 
want het is niet zo vanzelfsprekend iemand uit 
de eigen faculteit daarvoor te vragen. Het bewijst 
eens te meer dat dokter Amy een bijzonder ge-
engageerd en zeer sociaal bewogen humanist is. 
Zo’n leerstoel houdt niet alleen in dat er colleges 
gegeven worden; van de titularis wordt ook een 
boek verwacht. Voor dr. Amy was dit de uitgele-
zen kans om te tonen dat zijn levenswerk meer is 
dan ‘abortus’ alleen.

“Ik was vereerd met de vraag om in 2017 de 
Leerstoel Willy Calewaert te bekleden. Zeker ook 
omdat de negen mij bekende vorige titularissen 
doceerden aan andere, gerenommeerde, zelfs 
buitenlandse universiteiten. Toen mijn vakgeno-
ten van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie 
van de VUB mij kozen – eerder dan een collega 
uit Yale, Dublin of Luik –, vervulde mij dat met 
trots.” Dr. Amy twijfelt even voordat hij het 
woord trots uitspreekt.

In zijn boek ‘‘Anoniem’ is een vrouw’ komt 
slechts een van de zes thema’s aan bod die hij 
gedurende zijn colleges in de herfst van 2017 
besprak, namelijk ‘geweldpleging op vrouwen 
en de strijd die zij nog steeds voeren voor hun 
wettelijke gelijkstelling op de werkvloer’.

“Dit boek gaf me de kans om te laten zien 
dat mijn engagement verder reikt dan abortus 
alleen. Ik heb voluit kunnen schrijven over het 
onderwerp waarin ik het beste thuis ben, name-
lijk geweldpleging op vrouwen. Doorheen het 
boek loopt mijn sociaal engagement voor gelijke 
rechten voor vrouwen als een rode draad. In het 

hoofdstuk ‘De strijd voor de depenalisering van 
vrijwillige zwangerschapsafbreking’ vertel ik mijn 
persoonlijke verhaal. Ik ben nog altijd trots op 
het feit dat ik, ondanks de veroordelingen (dr. 
Amy is de arts die vanwege uitgevoerde zwan-
gerschapsafbrekingen het vaakst gerechtelijk ter 
verantwoording geroepen werd, n.v.d.r.), voor 
mijn principes ben blijven opkomen voor de 
correcte uitvoering en achteraf een wettelijke 
regeling van abortus. Wie ben ik als ‘arts’ om in 
plaats van een vrouw die mij om hulp vraagt, te 
beslissen over haar zwangerschap? Ik sta in eer 
en geweten nog altijd achter elke abortus die 
ik uitvoerde. Ik ben nog altijd overtuigd van de 
vooringenomenheid en het totale gebrek aan 
empathie van bepaalde magistraten. Ik werd er 
destijds vaak genoeg mee geconfronteerd. En ik 
durf hieraan toe te voegen dat de vertegenwoor-
digers van de Orde der Geneesheren (nu Orde 
der Artsen, n.v.d.r.) vaak niet deontologisch en 
correct optraden tijdens een inbeslagname van 
medische dossiers. De reden waarom ik perti-
nent mijn lidgeld niet betaalde en nog altijd niet 

betaal.” Dr. Amy geniet duidelijk van zijn onge-
hoorzaamheid aan de Orde. Ook in die ‘onge-
hoorzaamheid’ stond en staat hij niet alleen. Ook 
hier heeft hij strijdmakkers.

Dit boek van dr. Amy is, zoals hij het zelf 
zegt, “eindelijk eens geen medisch schrijfsel”. 
Dat is het inderdaad niet, zes delen structureren 
de tekst tussen het voorwoord van Eliane Van 
den Ende en de literatuurlijst. ‘Deel I – Geweld 
tegen vrouwen’, ‘Deel II – Acht emblematische 
vrouwen’ en ‘Deel III – Een strijd door en voor 
de vrouwen gevoerd’ maken van dit boek een 
leesbaar en bruikbaar naslagwerk. Het zou niet 
mogen ontbreken op de verplichte literatuur-
lijsten – als die nog bestaan – van de derde 
graad middelbaar onderwijs, van hogescholen 
en universiteiten en zeer zeker van de poli-
tieschool. Een samenleving die geweld tegen 
vrouwen ernstig neemt, en dan hebben we het 
over kindhuwelijken, maagdelijkheid, seksueel 
geweld, femicide, infanticide en foeticide enkel 
en alleen ‘omdat ze vrouw zijn’, leest en herleest 
dit naslagwerk tot het vol ezelsoren, accentueer-
strepen en koffievlekken zit. ‘‘Anoniem’ is een 

“Jean-Jacques Amy is een 
feminist tot in de kist.”
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vrouw’ hoort thuis op de werktafel van de politici 
die, na de moord op Julie Van Espen, opriepen 
om nu eens eindelijk werk te maken van het voor 
eens en altijd aanpakken van seksuele geweldple-
ging op vrouwen.

DE ONTVOOGDINGSSTRIJD VAN DE 
VROUWEN IN BELGIË
“Dit deel van het boek gaf me veel onrust. Het 
chronologische overzicht moet volledig zijn 
en correct. Toch wilde ik op bepaalde gebeur-
tenissen dieper ingaan en dat deed ik ook.” 
Het zijn vooral die uitgeschreven stukken met 
veel details, die de gelijkekansenstrijd levendig 
beschrijven. Maar die stukken vertellen zo veel 
meer. De zin waarin Amy de stakende FN-vrou-
wen beschrijft, vrouwen oplopend in betogingen 
met de baby in de armen en de andere kinderen 
aan de hand en hangend aan de rokken, zegt ons 
evenveel over de auteur als over de staaksters 
van toen. Zagen (en zien) wij ooit mannelijke 
betogers met een baby in de arm en kinderen 

vastgeklampt aan hun broekspijpen? Empathie is 
nooit ver weg in de uitvoerige beschrijvingen van 
historische feiten die de auteur raakten.

Dr. Amy wijst naar een foto in zijn boek: 
“Deze foto zegt toch alles. Zie je hoe Lucie 
Henrard hier spreekt? De durf en de begees-
tering springt van het papier af. En kijk naar de 
gezichtsuitdrukkingen van de mannen achter 
haar. Boekdelen spreekt dat …” Deze foto werd 
genomen in Herstal op 15 april 1966. Lucie 
Henrard spreekt een zaal toe, de micro in haar 
hand, de andere hand strijdvaardig in haar zij. De 
mannen, hoogstwaarschijnlijk vakbondsbazen, 
ongetwijfeld geen directeurs, zitten achter haar, 
achter een tafel, zwarte maatpakken en veelzeg-
gende gezichten. Deze vrouw zou geschiedenis 
schrijven en niet op uitdrukkelijk verzoek van de 
mannen achter haar.

Als Amy moet kiezen voor één feit dat voor 
hem het verschil maakte, aarzelt hij niet: “Op 
16 februari 1966 leggen meer dan drieduizend 
arbeidsters van de Fabrique nationale d’armes de 
guerre in Herstal het werk neer voor ‘gelijk loon 

voor gelijk werk’. Dit was het doorslaggevend feit 
voor de ontvoogdingsstrijd in België.” Hij voegt 
er nog aan toe dat ook ‘de pil’ belangrijk was, 
zeer belangrijk, hij citeert professor Gerrit-Jan 
Kloosterman, die bij zijn afscheidscollege in 1982 
verklaarde dat ‘de pil meer (had) verwezenlijkt 
op het vlak van de emancipatie van de vrouw 
dan de gehele Verenigde Naties.’ “Maar voor mij 
blijven het toch de FN-arbeidsters. Voor Europa 
is het stemrecht voor vrouwen ongetwijfeld het 
belangrijkste feit en internationaal het belang 
dat er eindelijk gehecht wordt aan een einde 
maken aan fysieke geweldpleging op vrouwen en 
vrouwenmoord.”

SEKSISTISCHE VROUWENRAAD
De auteur komt al eens openhartig uit de hoek, 
hij heeft een duidelijke mening en die mag gewe-
ten zijn.

“De Dolle Mina’s hebben het verschil ge-
maakt en dit in een tijd zonder sociale media. In 
1970 laten ze van zich horen in Brussel en meer-
dere Vlaamse steden – en hoe. Ze stonden los 
van elke politieke partij en leunden niet aan bij 
de vakbond. Dat was een van hun sterke punten. 
Maar, ze hadden het ongelooflijke talent om op 
een ludieke en begrijpelijke manier het probleem 
op straat te gooien. Letterlijk. ‘Baas in eigen buik’ 
was een duidelijke boodschap. Elke arts die ‘ik 
weet het beter’ verkondigde, werd het zwijgen 
opgelegd. De slogan is nu nog actueel, want ook 
vandaag moet een arts die met empathie luistert 
naar wat de vrouw hem / haar vraagt en vertelt, 
toegeven dat, als het over abortus gaat, alleen de 
vrouw, en zij alleen, kan beslissen.” De auteur is 
niet zo lovend over de Vrouwenraad: “Ik be-
sef ten volle aan welke kritiek ik mij blootstel 
wanneer ik beweer dat de Vrouwenraad openlijk 
seksistisch is en niet voor het bewerkstelligen 
van gendergelijkheid ijvert.” Het feit dat de 
Marie Popelinprijs enkel aan vrouwen toegekend 
wordt – en dan meestal nog aan Vlaamse vrou-
wen –, is een miskennen van gendergelijkheid. 
“Gender mag geen selectiecriterium zijn voor de 
toekenning van een prijs ter bevordering van een 
universele waarde, namelijk gendergelijkheid.”

Volgens Amy lag de motivatie voor een 
wettelijke regeling van de vrijwillige zwanger-
schapsafbreking eerst en vooral bij de openbare 
gezondheid en de individuele gezondheid van de 
vrouw in kwestie. Hij zag meermaals wat een ille-
gale abortus uitgevoerd door een ‘engeltjesmaak-

“Dit boek gaf me de kans om 
te laten zien dat mijn engagement verder 
reikt dan abortus alleen.”
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ster’ aanrichtte. Elke vrouw die stierf na zo’n 
slecht, vaak uit geldzucht uitgevoerde abortus, 
was er een te veel. De hypocrisie van de Kerk was 
onbegrijpelijk. Alsook die van vele collega-artsen. 
Maar ook de sociale motivatie speelde een rol. 
De vrouw en haar rechten staan centraal en zij 
alleen kan de beslissing nemen, op voorwaarde 
dat dit niet onder externe druk gebeurde. Een 
wet die abortus toelaat, zal er bovendien voor 
zorgen dat er geen schuldgevoel meer is, of 
alvast veel minder.

“De dag dat de abortuswet gestemd werd, 
werd er geschiedenis geschreven. Deze ‘gewon-
nen’ strijd heeft een blijvende impact op de po-
litieke wereld, op de verdeling van de macht. De 
Kerk werd teruggedrongen binnen de kerkmu-
ren. De euthanasiewet in 2002 kwam er dankzij 
de weg die geruimd was door de tweehonderd 
mensen die onafgebroken opkwamen voor de 
zelfbeschikking van de vrouw bij de keuzes die 
zij maakte om al dan niet een kind te baren.”

TABOE
Als dokter Amy vertelt over zijn artsenstudie, de 
specialisatie voor gynaecologie en verloskunde, 
wordt veel duidelijk: “Toen ik in ’64/’65 in mijn 
laatste jaar doctoraat zat, werd er geen woord 
gesproken over anticonceptie. Stel u voor, de 
pil was toen al vier jaar beschikbaar en toch 
raadden bepaalde professoren nog altijd coitus 
interruptus of zaaddodende middeltjes aan. 
Niet te verwonderen dat er ongewenste zwan-
gerschappen waren. Enerzijds was een correct 
uitgevoerde – zij het clandestiene – vrijwilli-
ge abortus een ‘kwaad’, langs de andere kant 
gebeurde het wel voor grof geld. Dr. Willy Peers 
voerde zwangerschapsafbrekingen gratis uit en 
hij kwam er nog voor uit ook. Een moedig man. 
Gelukkig lieten hij en vele anderen zich niet 
stoppen door de vele gerechtelijke zaken en ver-
oordelingen.” Jean-Jacques Amy noemt zichzelf 
een goede leerling van dr. Peers, mede dankzij de 
kennis die hij opdeed in New York, waar abortus 
tegen het einde van zijn verblijf in de VS wel 
toegelaten was. Daar leerde en ondervond hij 
dat niet elke abortus ‘een kwaad’ was. Hij leerde 
ook doorheen de verhaaltjes te prikken die een 
vrouw – soms samen met haar partner – verzon 
om een slecht uitgevoerde, clandestiene abortus 
te verbergen. Hij leerde er vooral empathisch te 
luisteren en de goed onderbouwde wens van de 
vrouw in te willigen. Toen hij doceerde aan de 

VUB, gaf hij wel informatie over anticonceptie. 
Niet ‘terloops’, maar wel colleges van in totaal 
acht uur – en niet alleen aan artsen.

“Margaret Sanger was verpleegster en de 
moeder van de anticonceptiepil. Een iconisch 
figuur. Ze behandelde ooit een vrouw na een 
slecht uitgevoerde abortus. Ondanks het feit 
dat ze duidelijk tegen het koppel zei dat een 
volgende abortus fataal kon zijn, werd de vrouw 
opnieuw zwanger. Anticonceptie kon niet, want 
‘zondig’. De vrouw overleefde haar tweede abor-
tus niet.”

“Wie de strijd voor een abortuswet aanging 
en wie de dag van vandaag opkomt tegen elke 
vorm van geweld tegen de vrouw, mag niet laf 
zijn”, besluit hij.

GENITALE VERMINKING
“Voor 1990 werden we er als arts nooit mee 
geconfronteerd. Dat probleem kwam ons land 
binnen, samen met de migranten uit landen als 
Somalië”, licht dr. Amy toe. “Artsen wordt ook 
alsmaar vaker verzocht maagdenvliesattesten 

te redigeren en hymenreconstructies te verrich-
ten.” Hij geeft zelf de voorkeur aan het aanbie-
den van alternatieven. Zo is er een vaginale zetpil 
gemaakt van gelatine die een halfuur na het 
inbrengen een slijmerige, rode afscheiding geeft. 
Ook doen het intensief oefenen van de bekken-
bodemspieren en de opzettelijke contractie van 
deze spieren tijdens de coïtus de opening van de 
vagina nauwer aanvoelen. Al kan hij begrijpen dat 
artsen wel overgaan tot een reconstructie, omdat 
ze het meisje wensen te beschermen tegen het 
geweld dat haar te wachten staat als blijkt tijdens 
de huwelijksnacht dat ze geen maagd meer is. 
“Maar zowel de getuigschriften als de ingrepen 
zullen altijd bijdragen tot de voortzetting van 
deze verwerpelijke gebruiken.” Dit is het dilem-
ma waar elke arts mee geconfronteerd wordt. 
“Ik verafschuw elk getuigschrift dat afgeleverd 
wordt, elke reconstructie die uitgevoerd wordt 
tegen grof geld. Dan is deontologie en ethiek ver 
weg …”

QUOTA
Op de vraag of quota nodig en nuttig zijn, is  

“Dr. Amy geniet duidelijk van zijn 
ongehoorzaamheid aan de Orde.”
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dr. Amy duidelijk: “Ja! Er is geen onderscheid 
tussen vrouwen en mannen. Vrouwen staan op 
dezelfde voet en dit zal pas doordringen in onze 
maatschappij als er gelijke vertegenwoordiging 
is. Alle raden van bestuur, de politiek, de leiding-
gevende functies … moeten minstens veertig 
procent hebben van elk van de twee geslachten. 
Dan pas zal de strijd voor gelijke rechten gestre-
den zijn. Vrouwenrechten zijn mensenrechten.” 
Over hoe dit er in de toekomst uit moet zien, 
nu we evolueren naar een samenleving waar 
gender een ruimer begrip wordt dan het binaire 
systeem van vandaag (twee geslachten, namelijk 
‘man’ en ‘vrouw’, n.v.d.r.), weet hij ook niet. In de 
woorden ‘genderneutraliteit’ en ‘genderindiffe-
rentie’ moet hij zich nog eens verdiepen, geeft hij 
openhartig toe.

Volgens dr. Amy ligt het negeren van het 
gelijkheidsbeginsel aan de basis van vele pro-
blemen waarmee vrouwen wereldwijd gecon-
fronteerd worden. “Foeticide (het aborteren van 
een meisje, n.v.d.r.) en meisjesmoord gaan op 
gruwelijke wijze in tegen dit gelijkheidsprincipe. 

Elke vorm van geweld enkel en alleen omdat 
iemand ‘vrouw’ is, is verwerpelijk.” Ook het 
uithuwelijken van meisjes, kindhuwelijken en 
genitale verminking zijn ongeoorloofde vormen 
van geweld, wel of niet onder de noemer van 
cultureel ‘erfgoed’ of religie. “Want ‘religie’ is pas 
tolerant als ze niet meer dominant is”, verdui-
delijkt hij. Dr. Amy is positief-pessimistisch of 
pessimistisch optimist, want goede voorbeelden 
van preventie bestaan wereldwijd. Hij verwijst 
naar Zuid-Amerika, waar een wet de pleger ertoe 
verplicht in een programma te stappen om zijn 
‘probleem’ aan te pakken. Dan speelt politie 
een belangrijke rol. En zo zijn we terug bij het 
begin van dit artikel. ‘‘Anoniem’ is een vrouw’ is 
het ideale naslagwerk dat in elke combi, in elke 
politiewagen moet liggen om de stille uurtjes al 
‘studerend’ door te brengen.

“De optimist die ik was, heeft een gedaante-
verwisseling ondergaan. Ik verplicht mezelf nu 
om mijn ontmoediging niet de vrije loop te laten. 
De steeds terugkerende teleurstelling, de afkeer, 

de verontwaardiging zijn evenveel beweegre-
denen geworden om op te staan en met woord 
– en soms daad – te reageren. Een betere wereld 
vraagt een inspanning. Burgers moeten actief en 
met verantwoordelijkheidsbesef aan het poli-
tieke debat deelnemen.” Met deze woorden legt 
Jean-Jacques Amy de bal ook in de handen van u, 
de lezer.

JACINTA DE ROECK EN LAURA MICHIELS

Deze tekst is gebaseerd op een interview naar 
aanleiding van de publicatie van het boek 
‘‘Anoniem’ is een vrouw’.

Jean-Jacques Amy (°1940) was hoogleraar 
gynaecologie en verloskunde aan de VUB, 
voorzitter van de Fédération Laïque de Centres 
de Planning Familial en hoofdredacteur van 
de European Journal of Contraception and 
Reproductive Health Care. Zijn essay ‘La bête 
rôde encore’, over het aanzetten tot haat, 
verscheen in 2017.

‘‘Anoniem’ is een vrouw. De strijd voor gelijke 
rechten’, Jean-Jacques Amy, ASP / VUB-
PRESS, 2019, ISBN 9789057188596, 232 p., 
€ 22,95

Dit boek is uit diepe eerbied opgedragen 
aan Régine Karlin-Orfinger (1911-2002).

Lezers van Het Vrije Woord kunnen het boek 
bestellen met korting via de website van ASP 
/ VUBPRESS. 
Ga naar www.aspeditions.be en bestel met 
kortingscode HVV10.

“Burgers moeten actief en met 
verantwoordelijkheidsbesef aan het 
politieke debat deelnemen.”
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Er hangt een onwennige stilte rond de thematiek van sek-

sueel geweld. Toch is er een nood om die stilte te door-

breken. Alleen daardoor kan de kennis en de expertise 

vergroot worden in het kader van preventie en sensibili-

sering en worden de drempels voor slachtoffers en om-

staanders om feiten te melden zo veel mogelijk verlaagd. 

Opdat het anderen ook nooit hoeft te overkomen.

 

Dit boek kiest er uitdrukkelijk voor om elke vorm van sek-

sueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een 

kind te benoemen met de term seksueel geweld. Vol-

gens de definitie die wereldwijd gehanteerd wordt, is dat 

ook gerechtvaardigd. Grensoverschrijdend gedrag heeft 

sinds de #metoo-beweging soms een bijklank gekregen 

van minder ernstig of ongeloofwaardig omdat het ‘maar’ 

om verbale vormen zou gaan en ‘maar’ over volwasse-

nen. Hoewel ook seksueel grensoverschrijdend gedrag als 

een koepelterm beschouwd moet worden, wil dit boek 

een zeer duidelijk signaal geven om elke vorm van onge-

past seksueel gedrag ten aanzien van een kind ernstig te 

nemen en duidelijk te categoriseren als geweld. Daarom 

wordt doorheen dit boek de term seksueel geweld ge-

bruikt.

 

In veel sportmiddens, ver weg van het publieke oog, 

heerste er lange tijd (en nu soms nog) een hoge tolerantie 

voor seksistische, vrouw- of holebi-onvriendelijke uitla-

tingen. Ze worden weggezet als ‘locker room talk’. Pas 

nadat er in het maatschappelijke debat meer aandacht 

kwam voor vrouwen- en kinderrechten, gendergelijkheid 

en ongewenste seksuele intimidatie, komt de discussie 

ook in de sport stilaan op gang.

 

Ongelijk spel is het resultaat van het gedreven onderzoek 

dat criminologe en moraafilosofe Tine Vertommen in het 

kader van het VOICE-project voerde, dat lotgenoten bijeen-

bracht, de sportwereld een geweten schopte en de thema-

tiek hoog op de politieke agenda plaatste. Het boek zet zich 

in voor een veilig sportklimaat en is een gids voor iedereen 

die het risico op seksueel geweld in de sport ernstig neemt.

BESTEL OP

WWW.VUBPRESS.BE

KORTINGSCODE:
HVV10
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“Ik ben politiek 
onafhankelijk.”

Caroline Vrijens is sinds afgelopen zomer de nieuwe 
kinderrechtencommissaris. Met een studieachtergrond 
in de rechten (Europees en Internationaal Recht, VUB) 
en jarenlange ervaring in zowel de sector Jeugdhulp 
(Agentschap Jongerenwelzijn) als het vluchtelingen-
werk, neemt ze met overtuiging haar mandaat op. Zij 
benadrukt in het gesprek meteen haar open houding.  
“Ik ben politiek onafhankelijk. Ik ben er vooral, in de  
eerste plaats voor kinderen en jongeren. Ik praat met 
alle beleidsverantwoordelijken, van alle partijen.”

GESPREK MET KINDERRECHTENCOMMISSARIS 
CAROLINE VRIJENS
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Het Vrije Woord: Welke evoluties zagen jullie inzake 
de schending van kinderrechten het voorbije jaar?

Caroline Vrijens: We kunnen trends capteren, maar echt 
over evoluties spreken is misschien wat verregaand. We 
pikken veel signalen op, hoewel we vaak enkel het topje 
van de ijsberg zien. We ontvangen jaarlijks zo’n 1200 
klachten via de klachtenlijn – een vrij stabiel aantal. We 
horen dus heel veel, en proberen voor structurele klach-
ten en grote knelpunten de vertaalslag te maken naar het 
beleid, bijvoorbeeld in de vorm van een advies. 

Vroeger stonden problemen bij gezinnen als klacht op 
nummer één, nu is dat onderwijs. Veel signalen handelen 
ook over pijnlijke vechtscheidingen, waarbij kinderen 
geschonden worden in hun rechten (een onbezorgde kin-
dertijd, goede ontplooiing) of gewrongen zitten. Er zijn 
uiteraard goede bemiddelingsinitiatieven, maar die zijn 
vaak niet gratis, wat een drempel kan vormen. Kinderen 
zijn daarom toch vaak de dupe. Het Kinderrechtencom-
missariaat steunde onlangs een onderzoek naar tools voor 
familierechtbanken. Er zijn vormingen voor begeleiders, 
bijvoorbeeld over het benaderen van ouders. Er gebeurt 
op het terrein veel om het belang van 
het kind meer voorop te stellen, en 
om dit belang op een respectvolle 
manier in te brengen, maar het blijft 
nog altijd wel een groot probleem.

In het secundair onderwijs zijn 
definitieve uitsluitingen een vaak 
terugkerende kwestie. Het aantal ligt 
te hoog: voor schooljaar 2017-2018 betrof het 3333 leerlin-
gen. We maken ons daar echt zorgen over. Zij moeten dan 
op zoek naar een andere plek, wat vaak moeilijk lukt. Dik-
wijls zien we nog openingen om de leerlingen aan boord 
te houden. Het toont dat onderlinge afstemming tussen 
onderwijs en welzijn hard nodig blijft, zodat alle leerlin-
gen maximale kansen krijgen. Ook hier is het echter zeker 
geen negatief verhaal: CLB’s ondernemen veel, evenals 
leerkrachten, die het vaak niet makkelijk hebben. Positief 
is zeker ook dat volwassenen zoals ouders en mensen in 
de omgeving het toch wel vaak opnemen voor de kinderen 
en jongeren. Er zijn verder burgerinitiatieven en zelfor-
ganisaties actief op dit vlak. Dus we merken globaal zeker 
dat het topic kinderrechten vandaag lééft. Het negatieve 
heeft zeker niet de boventoon, maar het is onze rol om op 
te pikken waar zich nog problemen situeren.

HVW: Over welke thema’s wil u graag een 
maatschappelijk debat aangaan?

CV: In de eerste plaats wil ik inzetten op de strijd tegen 
kinderarmoede. Het kan echt niet dat dit zo fel blijft 

stijgen. We moeten vooral uitzoeken wat er al gebeurt op 
elk niveau – gemeentelijk, Vlaams, federaal –, en voor-
al wat er wérkt. Waar kunnen we een verschil maken? 
Armoede heeft heel nadelige gevolgen. Mijn rol is om als 
kinderrechtencommissaris mee te geven wat die armoe-
de doet met kinderen en jongeren. Hoe zij dat, vanuit 
hun perspectief, ervaren. Er zijn steden en gemeenten 
die goed bezig zijn hierrond, en ik wil kijken naar die 
succesverhalen om te zien hoe we kennis kunnen de-
len en praktijken kunnen verspreiden. Dit neem ik dus 
zeker ter harte. Ook inzake écht kwetsbare groepen heeft 
het Kinderrechtencommissariaat een speciale rol op te 
nemen, bijvoorbeeld jongeren met psychische problemen, 
vluchtelingen, en kinderen en jongeren in de jeugdhulp. 
Voor die doelgroepen zijn er nog vele uitdagingen en wij 
moeten het voor hen opnemen waar zij dat, gezien hun 
moeilijke context, vaak niet zelf kunnen. 

HVW: Op welke terreinen ontbreekt de jongerenstem 
nog te veel als het om hun rechten en de mogelijke 
schending ervan gaat?

CV: Er is op veel domeinen nog heel 
wat werk aan de winkel, bijvoorbeeld 
omtrent migratie, in de jeugdhulp 
... Maar ook daar beweegt er al veel. 
Heel wat voorzieningen doen hun 
best om die stem effectief naar de 
oppervlakte te halen. Ik denk onder 
meer aan het label ‘kindvriendelijke 

steden en gemeenten’. Men treedt hier effectief op, het is 
geen schijnparticipatie, niet gewoon een overlegorgaantje. 
Er zijn allerhande initiatieven lopende waarin men de 
visie van jongeren op een creatieve manier te pakken wil 
krijgen. En steden en gemeenten ‘besmetten’ elkaar ook 
echt wel met good practices – wat heel tof is om te zien. 

HVW: Zou u graag specifieke initiatieven opzetten om 
inspraak of participatie nog te vergroten? 

CV: Op zich is dat belangrijk, en ik denk dat we dit ook 
vroeger al veel gedaan hebben voor ons eigen werk, maar 
ik denk dat overheid en middenveld dat in de eerste plaats 
zelf moet doen voor hun eigen domeinen. Als kinderrech-
tencommissaris zal ik dit zeker aanmoedigen en steunen. 
Onze hoofdactiviteit blijft het detecteren, signaleren en 
adviseren rond knelpunten. Wij starten wel met een soort 
participatieproject, ‘Caroline luistert’, ook ter kennisma-
king met mij als startende kinderrechtencommissaris. Dit 
project bestaat uit twee delen. Een oproep naar scholen 
rond 30 jaar Kinderrechtenverdrag met als focus artikel 
12, over het recht om gehoord te worden. We vroegen 

“Er zijn goede 
bemiddelingsinitiatieven, 

maar die zijn vaak niet 
gratis.”
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leerlingen om hun mening of ervaringen hierover te delen, 
via filmpjes of schriftelijke inzendingen. De deadline 
daarvoor was 15 november. De opzet was om met al dat 
materiaal aan de slag te gaan. Daar was ik heel benieuwd 
naar. Het tweede luik, van november 2019 tot november 
2020, is een soort ronde van Vlaanderen, met bezoeken 
op verschillende plaatsen waar kinderen en jongeren zijn, 
zoals kinderziekenhuizen en jeugdhulpvoorzieningen, 
of in het bijzonder onderwijs. Ik wil voor mijn mandaat 
zeker input krijgen over de noden, en achterhalen waarop 
zij nog botsen. 

HVW: Kan het informeren en vormen van kinderen 
rond hun rechten ooit los worden gezien van 
inspanningen om ook volwassenen te informeren en 
empoweren? 

CV: Ik denk dat dit absoluut samenhoort. Kinderen zijn 
handelingsonbekwaam of juridisch onbekwaam, en voor 
hun welzijn en kansen deels afhankelijk van volwassenen, 
ook voor beslissingen die over hen 
genomen worden. Het informeren en 
sensibiliseren van volwassenen heeft 
hier natuurlijk als doel ervoor te zorgen 
dat wát kinderen te zeggen hebben en 
hoe ze situaties ervaren, ook gehóórd 
wordt, dat er op een open manier naar 
geluisterd wordt. Dit vraagt natuurlijk 
om een mindshift, en die zien we gro-
tendeels wel. De leeftijd voor inspraak 
is bijvoorbeeld gedaald: mensen beseffen dat een 11-jarig 
kind ook wel kan aangeven wat oké is of niet. Er is hier 
dus al wel een weg afgelegd, maar het doel moet natuur-
lijk zijn om écht te luisteren, ook dingen in vraag durven 
stellen … Een echte dialoog, dus. Maar je kunt de twee 
inderdaad niet echt los zien van elkaar.

HVW: In welke mate speelt de diversiteit aan visies 
een bemoeilijkende rol bij een kinderrechtenbeleid?

CV: In gezinnen, onderwijs en jeugdhulpvoorzieningen 
leven inderdaad meerdere pedagogische visies. Die zijn 
soms zeer uiteenlopend. Dat is ook een recht van ouders 
en instellingen. Zolang zij kinderen tot hun recht laten ko-
men en hun rechten respecteren, moeten wij daar als Kin-
derrechtencommissariaat los van staan. Wij vertrekken 
vanuit het internationaal kader van het Kinderrechtenver-
drag: voor ons zijn dit minimumnormen en -standaarden 
waar niet van afgeweken kan worden. We streven natuur-
lijk naar een verregaande vertaling daarvan. 

Aan de opmaak van het Kinderrechtenverdrag gingen 
heel wat discussies vooraf. Landen met zeer verschillende 

achtergronden en culturen kwamen tot een compro-
mistekst. Daarom is het Kinderrechtenverdrag echt het 
minimum. Wij willen daar dan ook niet van afwijken. 
Denk maar aan de discussie over de pedagogische tik 
bijvoorbeeld, daarin kunnen wij heel stellig zijn: als dit 
systematisch gebeurt, dan gaat dit om een vorm van 
geweld, wat niet kan. Visies kunnen dus wel verschillen, 
maar wij kijken of het minimumkader wel gerespecteerd 
wordt – niet alleen het Internationaal Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind (IVRK) maar ook andere verdragen, 
regels en wetten. 

HVW: Een rechtenperspectief hangt nauw samen 
met inzet voor rechtvaardigheid en een menselijke 
behandeling.

 
CV: De rechten en verdragen staan op papier, maar wij 
zien natuurlijk ook de klachten. Het is vanzelfsprekend 
ook bij kinderrechten zo dat de toepassing ervan soms 
ontbreekt. Een voorbeeld. Wij zeggen in principe “een 

kind sluit je niet op”. Maar er zijn, 
bijvoorbeeld bij migratie, de facto na-
tuurlijk situaties waarin dit wél gebeurt 
en waarbij dit recht geschonden wordt. 

Rechten worden soms ook niet 
uitgeoefend door onwetendheid omdat 
mensen niet op maat geïnformeerd 
worden. Neem de schooltoelage: vóór 
het groeipakket werd deze lang niet au-
tomatisch toegekend. Daarom pleiten 

wij voor maximale automatische rechtentoekenningen, 
zodat rechten benut worden. Of we krijgen klachten van 
scholen waar leerkrachten, ondanks een eigen deontologi-
sche code en pedagogische richtlijnen, kinderen vernede-
ren en kleineren of op onrechtvaardige wijze straffen. 

Onze rol is om te informeren, sensibiliseren en vaak 
ook bemiddeling te organiseren over de na te leven rech-
ten. Een kind heeft recht op onderwijs, ook als scholen 
dat niet meer zien zitten. Wij praten dan met directies, 
leerkrachten, ouders en hulpverleners, en bekijken hoe 
we ondersteuning kunnen bieden zodat het recht toch 
uitgeoefend wordt. We proberen voor individuele kinde-
ren effectief een verschil te maken. Dit is geen juridische 
weg: wij plaatsen de jongere centraal en luisteren naar alle 
betrokkenen. We zoeken een consensus, een werkbare 
oplossing, zodat de jongere verder kan. Soms volstaat een 
simpel advies. 

HVW: Het recht op informatie wordt steeds 
belangrijker. Zo pleiten jullie voor het oprichten 
van een DNA-databank waarin jongeren 
afstammings- en verwantschapsinformatie kunnen 

“In het secundair 
onderwijs zijn 

definitieve uitsluitingen 
een terugkerende 

kwestie.”
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vinden. Relevant bij adoptie, maar ook in onze 
geglobaliseerde migratiemaatschappijen. Dit kan 
helpen om meer voeling te krijgen met afkomst en 
achtergrond. 

CV: Uit vragen van kinderen en jongeren op het Kin-
derrechtencommissariaat blijkt hoe belangrijk het is te 
weten van wie je afstamt. Kinderen hebben ook recht op 
die informatie. Denk maar aan artikel 7 dat elk kind recht 
geeft op een naam, een nationaliteit en het recht om zijn 
of haar ouders te kennen en voor zover dat kan door die 
ouders verzorgd te worden. Maar in de praktijk is dat 
niet altijd mogelijk, omdat ze bijvoorbeeld verwekt zijn 
via anoniem donorschap. Vanuit het kinderrechtenver-
drag en het recht op identiteit, zijn wij bijgevolg gekant 
tegen anoniem donorschap. Wij kunnen ons hiermee niet 
verzoenen, want het is niet in het belang van het kind. 
Gezien de ontwikkeling in de geneeskunde wordt dit 
wellicht belangrijker, want het gaat ook over toegang tot 
onder andere genetische informatie en erfelijke ziekten. 
Die DNA-databank komt er effectief, er 
is een decreet gestemd. Een belangrijke 
stap vooruit, maar het lost nog niet het 
probleem van al deze kinderen op. Het 
gaat uit van vrijwilligheid. Mensen be-
slissen zelf of ze gezocht en gevonden 
willen worden. Niemand kan verplicht 
worden. 

HVW: Er was recent veel te doen 
over opsluiting of afzondering van jongeren in de 
hulpverlening. Hoe ziet u dit?

CV: Mensen weten dikwijls niet zo goed hoe het er echt 
aan toegaat. Het zou absoluut afbreuk doen aan de sector 
om te stellen dat zij slecht werk leveren. Soms is isolatie 
een noodoplossing, omdat er situaties zijn waarin mensen 
geen andere opties zien. Hulpverleners staan meestal écht 
met hart en ziel in hun werk, maar zijn ook vaak zoeken-
de: zij bekijken meestal per geval wat mogelijk is. Er zijn 
instellingen met een hele mooie visie, met als hoofdbrok 
niet een set groepsregels, maar juist veel ruimte voor 
overleg met elke jongere, individueel. Er zijn natuurlijk 
veel verschillen tussen de voorzieningen. Wij organi-
seerden op 15 oktober een studiedag ‘Sleutelmomenten: 
afzondering en isolatie vanuit de ervaring van jongeren’, 
samen met de Vlaamse Jeugdraad en vzw Cachet. Juist 
met de bedoeling om te inspireren, het gesprek over de 
praktijk open te trekken, alternatieven aan te brengen 
en te helpen verspreiden. En natuurlijk om de stem en 
ervaringen van jongeren mee te geven – de dag opende 
daarmee.

HVW: Het Kinderrechtencommissariaat ijvert in haar 
beleidsadviezen voor een kindnormering. 

CV: De vraag is telkens of er in een beleid of bij beslissin-
gen eigenlijk wel rekening gehouden wordt met het feit 
dat er kinderen zijn en dat zij óók rechten hebben. Neem 
bijvoorbeeld wonen: als ouders slecht behuisd zijn – 
schimmels in huis, te weinig kamers … –, dan is dit slecht 
voor de ontwikkeling en kansen van kinderen. Maar zijn 
er eigenlijk wel voldoende ruime woningen op de sociale 
woningmarkt voor grote gezinnen? We weten dat er een 
tekort is. Dus daar moet het kind als ‘norm’ meegenomen 
worden bij de bouw van nieuwe woningen. Of neem mo-
biliteit: er worden deelfietsen geplaatst, maar zijn er wel 
exemplaren met kinderzitjes? Of kinderfietsen? 

HVW: Niet zozeer normen, maar misschien eerder een 
kindertoets?

CV: Inderdaad. De ‘kindnorm’ werd eigenlijk door de 
Gezinsbond geïntroduceerd. Het is een 
waardevol instrument dat ze toepassen 
op uiteenlopende domeinen. Je kan bij-
voorbeeld wel speelplekken in een stad 
voorzien zodat kinderen hun recht op 
spel kunnen uitoefenen, maar zijn die 
speelplekken wel goed bereikbaar? 

Het perspectief van kinderen en 
jongeren binnenbrengen in elk domein, 
rond elk thema waarover debat of 

dialoog nodig of zinvol is. Dát is onze rol als Kinderrech-
tencommissariaat. 

SIEN SIMOENS

MEER WETEN? 
Lees meer over kinderrechten in België, klachtenbehande-
ling, 30 jaar Kinderrechtenverdrag en ‘Caroline luistert’ op 
de toegankelijke website www.kinderrechten.be.

“Er zijn initiatieven 
lopende waarin men de 

visie van jongeren op 
een creatieve manier te 

pakken wil krijgen.”
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Wat is 
klimaatrechtvaardigheid?

Stel dat je kon kiezen waar je geboren werd. Had je dan gekozen 
voor een woestijn? Waarschijnlijk niet. Maar mag je dan iemands 

woonplaats veranderen in een woestijn, door klimaatverandering? 
Of stel dat je niet weet wanneer je geboren wordt, maar je kon 

wel kiezen hoeveel broeikasgassen er uitgestoten werden vóór 
je geboorte. Hoeveel ervan zou je dan willen? Dit zijn vragen die 

helpen om ons begrip van rechtvaardigheid te peilen.

De visie van Stijn Bruers
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niet willen.
Als we denken aan discriminatie als vorm van 

ongewenste willekeur, dan kunnen we ook denken 
aan strikt nationalisme: iemands leven is dan als 
het ware minder waard als deze persoon aan de 
verkeerde kant van een willekeurige onzichtbare 
landsgrens is geboren. De landsgrens is willekeurig, 
want ze had evengoed elders getrokken kunnen 
worden. Ze is zelfs dubbel willekeurig, want je kunt 
evengoed focussen op gemeentegrenzen, provin-
ciegrenzen, gewestgrenzen of continentgrenzen. 
Welke regel volg je om te zeggen dat landsgrenzen 
fundamenteler zijn dan provinciegrenzen?

Nationalisme is een vorm van discriminatie op 
basis van willekeurige plaats. Maar we kunnen ook 
discrimineren op basis van tijd. Het is willekeur 
om te zeggen dat bijvoorbeeld personen geboren 
na het jaar 2056 minder waard zijn. Het jaar waarin 
je geboren wordt, bepaalt niet welke rechten je 
krijgt. Dat wil dus zeggen dat de generaties in de 
verre toekomst even sterk meetellen als de huidige 

generaties. En zo komen we terecht bij ecologische 
duurzaamheid en klimaatrechtvaardigheid. Dat is 
een logisch gevolg van het antiwillekeurprincipe of 
antidiscriminatieprincipe.

DE SLUIER VAN ONWETENDHEID ALS 
TOETSSTEEN
Het gedachte-experiment in de inleiding laat toe 
om discriminatie te vermijden. De politiek filosoof 
John Rawls gebruikte dit gedachte-experiment, dat 
bekendstaat als de ‘sluier van onwetendheid’, om 
regels voor onze samenleving af te leiden. Stel dat 
je achter een sluier van onwetendheid zit: straks zal 
die sluier afgeworpen worden en zal je iemand zijn 
in de wereld, maar je weet nu nog niet wie, je weet 
nog niet waar, en je weet ook niet wanneer je zult 
bestaan. Je kunt dus terechtkomen in het jaar 2123. 
Zou je dan willen dat er ernstige klimaatveranderin-
gen plaatsvinden? Indien niet, dan wil je dus dat je 
voorgaande generaties niet te veel broeikasgassen 
uitstoten. Maar stel dat je zélf iemand van die voor-
gaande generaties zou blijken, zou je het dan leuk 
vinden dat een hoge CO2-uitstoot verboden wordt 
en je dus niet meer zomaar alles kan doen? Ook 
niet. We moeten dus een afweging maken: maxima-
le consumptie of een veilig klimaat? Een kleinere 

Mijn centrale drijfveer in mijn engage-
menten voor een betere wereld, is 
de zoektocht naar rechtvaardigheid. 
Denk aan de gulden regel: behandel 

een ander niet zoals je zelf niet behandeld wil wor-
den. Als jij niet graag een slachtoffer van klimaat-
verandering bent, zorg er dan voor dat iemand an-
ders ook geen slachtoffer wordt. Jouw vrijheid is erg 
belangrijk, maar je vrijheid eindigt waar die van een 
ander begint. Als je te veel broeikasgassen uitstoot, 
dan is dat schadelijk voor anderen. Anderen verlie-
zen dan hun vrijheid om bijvoorbeeld op hun woon-
plaats te blijven wonen, omdat die overstroomt of 
uitdroogt. Dit is het liberale niet-schadenprincipe.

ONGEWENSTE WILLEKEUR VERMIJDEN
Laten we om te beginnen eens naar de fundamente-
le kern gaan, naar het belangrijkste morele principe. 
Na enig denkwerk kwam ik tot de volgende formu-
lering: voor elke keuze die we maken, moeten we 
een rechtvaardigende regel kunnen geven waarvan 
wij consistent kunnen willen dat iedereen ze volgt, 
in alle denkbare situaties. Toegepast op het klimaat: 
als jij de keuze maakt om jaarlijks tien ton CO2 uit 
te stoten, dan zou je als regel kunnen nemen “je 
mag minstens tien ton uitstoten” of “je mag zoveel 
uitstoten als je wil”. Maar als iederéén dergelijke 
regels volgt, en we dan in een denkbare situatie 
belanden waarin iedereen zóveel CO2 uitstoot dat 
het klimaat te sterk verandert en jij daar slachtoffer 
van wordt, dan kun je die regels niet willen. Als je er 
niet in slaagt een andere rechtvaardigende regel te 
geven, dan mag je geen tien ton CO2 uitstoten.

Alles wat we weten over rechtvaardigheid, 
is het gevolg van dit fundamentele principe. Het 
principe zegt dat we ongewenste willekeur moeten 
vermijden. Er is sprake van willekeur wanneer je 
een keuze maakt zonder daarbij een regel te volgen. 
Je neemt bijvoorbeeld een willekeurig koekje uit 
de doos. Een willekeurige keuze wordt moreel 
onverantwoord wanneer ze ongewenst is, wat wil 
zeggen dat minstens één persoon de gevolgen van 
die willekeur niet kan willen. Discriminatie is een 
goed voorbeeld van ongewenste willekeur: je sluit 
anderen uit van de morele gemeenschap op basis 
van een willekeurig gekozen criterium (zoals huids-
kleur of seksuele geaardheid) en op een manier die 
de uitgestotenen niet willen. Ongewenste wille-
keur is de grootste boosdoener in de ethiek: als jij 
ongewenste willekeur mag hebben in jouw ethiek, 
dan mag ik ook ongewenste willekeur hebben. Dan 
mag ik jou naar willekeur uitsluiten, en dat kun jij 

“Het principe zegt dat we ongewenste 
willekeur moeten vermijden.”
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ecologische voetafdruk of meer extreme weerfe-
nomenen? Om het nog spannender te maken, kun 
je je ook afvragen of je een niet-menselijk dier zal 
worden dat evenzeer getroffen kan worden door 
klimaatveranderingen.

Als je deze afwegingen maakt, zal je waarschijn-
lijk een morele regel formuleren over een recht-
vaardige verdeling van levenswelzijn. Elk voelend 
wezen heeft een levenswelzijn of levenskwaliteit 
die aangeeft hoe sterk dat wezen verkiest om dat 
leven te ervaren. Consumptie, een veilig klimaat, en 
alle andere dingen die een voelend wezen belang-
rijk vindt, dragen bij tot diens levenswelzijn. Dan 
zou je regel kunnen zijn: maximaliseer de wel-
zijnswaarden (levenskwaliteit) van alle voelende 
wezens, en geef daarbij een sterke voorkeur aan 
een verhoging van de laagste welzijnswaarden. Dus 
maximaliseer de levenskwaliteit van de minstbe-
deelden (de voelende wezens met het minste wel-
zijn), tenzij dit ten koste gaat van ontzettend veel 
méér welzijn van anderen. Stel: je moet honderd 

euro verdelen over twee personen, een rijke en een 
arme. Wie zou je kiezen? Als je een van die twee 
personen zou zijn, maar je weet nog niet wie van 
de twee, dan zou je voorkeur uitgaan naar de arme. 
Waarom? Omdat de arme persoon een grotere stij-
ging van geluk of welzijn ervaart bij de ontvangst 
van dat geld dan de rijke.

EXISTENTIËLE RISICO’S EN HET 
STAARTRISICO
Bovenstaande morele regel handelt over alle 
voelende wezens, ook die met een latere ge-
boortedatum. Als je toekomstige generaties niet 
meeneemt in je overweging, dan discrimineer je. 
Maar bij klimaatverandering is er nog een extra 
aspect dat meetelt, naast de discriminatie op basis 
van geboortedatum. Er is een kleine kans dat onze 
broeikasgasuitstoot leidt tot een op hol geslagen 
klimaatverandering, met terugkoppelingsmecha-
nismen in het mondiale klimaatsysteem die de 
temperatuur tot extreme waarden opdrijven. Als we 
een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uitstoten, 
dan weten we niet precies hoeveel de aarde gaat 
opwarmen. We hebben een kansverdeling, en we 

hebben dan een staartrisico: in het uiteinde van die 
kansverdeling zien we een kleine kans op een heel 
extreme opwarming. En dat zou het einde van onze 
samenleving kunnen betekenen.

Dat staartrisico is een zogenaamd existentieel 
risico, waarbij ons voortbestaan op het spel staat. 
Er zijn twee mogelijke werelden: in de eerste we-
reld hebben we geluk, is er geen extreme klimaat-
verandering, overleven we alle rampen en komen 
er nog vele generaties na ons. In de tweede wereld 
hebben we pech, worden we uitgeroeid, en gaat ‘het 
licht’ uit: geen bewust of intelligent leven op aarde 
meer. Toekomstige generaties worden dan niet 
gediscrimineerd, want ze bestaan niet eens. Bij een 
extreme klimaatverandering staat de hele toekomst 
op het spel. Dat zijn meer voelende wezens dan 
het grootste getal dat nu in je hoofd opkomt. Als 
het volgens jou ook maar een klein beetje belang-
rijk is dat er in de toekomst ook nog veel positieve 
ervaringen zijn van zoveel voelende wezens – en 
het zullen er gigantisch veel zijn –, dan wordt het 
belangrijk om dat staartrisico zo klein mogelijk te 
maken. Dat is het voorzorgsprincipe: minder CO2 
uitstoten, uit voorzorg om een existentieel risico te 
vermijden.

DE DIEFSTAL VAN EMISSIERECHTEN
De atmosferische opnamecapaciteit voor broei-
kasgassen is beperkt: te veel broeikasgassen erop 
loslaten, veroorzaakt schade. Die aardse verwer-
kingscapaciteit voor broeikasgassen is een schaars 
goed, en niemand heeft dat goed met eigen handen 
gecreëerd. In die zin behoort deze capaciteit die de 
aarde ons biedt toe aan iedereen. Vanuit rechtvaar-
digheidsoogpunt heeft iedereen die broeikasgassen 
wil uitstoten een gelijk recht op een deel van die 
eindige verwerkingscapaciteit. Iemand met een te 
hoge CO2-uitstoot eist te veel dat recht op voor 
zichzelf. Die persoon neemt een te groot stuk van 
de taart. Een emissierecht is een soort van eigen-
domsrecht op een deel van de schaarse atmosfe-
rische verwerkingscapaciteit. Maar in ons huidige 
economisch systeem worden emissierechten niet 
eerlijk verdeeld. We zouden een ‘koolstofprijs’ 
moeten plakken op de uitstoot van broeikasgassen, 
bijvoorbeeld via een CO2-taks of een systeem van 
verhandelbare emissierechten. Elke persoon zou 
dan eerlijkheidshalve een gelijke hoeveelheid emis-
sierechten moeten krijgen.

Om de klimaatdoelstellingen te halen – in het 
bijzonder om de kans op een klimaatopwarming 
groter dan 1,5 °C voldoende te beperken – zou een 

“Als je toekomstige generaties 
niet meeneemt in je overweging, 
dan discrimineer je.”
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efficiënte koolstofprijs ongeveer 100 euro per ton 
CO2 bedragen en jaarlijks toenemen met 5 euro 
per ton CO2. Een gemiddelde mens op aarde stoot 
ongeveer 7 ton CO2 en equivalente broeikasgassen 
per jaar uit. Dus als een internationale overheid de 
inkomsten van een koolstofbelasting of de verkoop 
van emissierechten zou uitdelen als een dividend 
of universeel basisinkomen, dan zou elke mens op 
aarde 700 euro per jaar krijgen. Maar een gemiddel-
de persoon in een rijk land stoot per jaar ongeveer 
15 ton CO2-equivalenten uit. Dus zou een gemid-
delde persoon ongeveer 1500 euro moeten betalen 
aan emissierechten (of vergoeden via een kool-
stofbelasting). De gemiddelde persoon in een rijk 
land zou dus netto gezien 800 euro moeten betalen 
omdat hij of zij te veel broeikasgassen uitstoot, én 
dat bedrag zou elk jaar met 75 euro verhogen. De 
armste personen in de armste landen krijgen (ont-
vangen) netto gezien bijna 600 euro per jaar, want 
zij stoten bijna geen broeikasgassen uit.

Wat betekent dit nu allemaal? Het betekent ei-
genlijk dat in de huidige situatie rijke mensen emis-
sierechten stelen van de armsten, ter waarde van 
800 euro per jaar per persoon. De rijken verwerven 
een deel van de schaarse CO2-opnamecapaciteit 
van de atmosfeer zonder voor dit schaars goed te 
betalen. De geldsom van 800 euro is een vorm van 
schadevergoeding die een rijke persoon verplicht is 
te betalen aan de armste mensen. Het is de prijs die 

de armste mensen zouden vragen bij de verkoop 
van hun emissierechten.

STIJN BRUERS

Stijn Bruers is doctor in de moraalfilosofie en 
voorzitter van Effectief Altruïsme België. 
Hij is auteur van ‘Beter worden in goed 
doen. Vergroot je impact met effectief 
altruïsme’, Academia Press, 2018, 210 p., ISBN 
987940145988, € 24,99

Vorig jaar werd een Europees 
burgerinitiatief gelanceerd voor 
een koolstofheffing en dividend. 
Zie hiervoor https://eci.ec.europa.
eu/007/public/#/initiative. Door 
de stijgende koolstofheffing worden 
consumenten aangezet om minder 
uit te stoten en producenten gesti-
muleerd om klimaatvriendelijkere 
technologieën te ontwikkelen. De 
belastinginkomsten worden uitge-
keerd als dividend aan alle burgers. 
Dit systeem is tegelijk economisch 
efficiënt, sociaal rechtvaardig en 
ecologisch duurzaam: de klimaatver-
andering wordt op de goedkoopste 
manier aangepakt, de koopkracht 

van het grootste deel van de bevol-
king (voornamelijk de armen) stijgt, 
en de klimaatdoelstellingen worden 
vanzélf gehaald. Dergelijk burgerini-
tiatief kan men ondersteunen. Ook 
organisaties zoals Citizens’ Climate 
Lobby (https://citizensclimatelobby.
org) ijveren voor een koolstofheffing 
en dividendsysteem. 

In afwachting van de invoe-
ring van een dergelijk systeem op 
Europees of mondiaal niveau, kun 
je met onlinecalculatoren, bijvoor-
beeld via Treelogical (https://www.
treecological.be/calculator), je eigen 
klimaatvoetafdruk (carbon footprint) 
berekenen en een bedrag (het tonna-

ge broeikasgassen maal 100 euro per 
ton CO2) doneren aan goede doelen 
die een dividend (basisinkomen of 
onvoorwaardelijke cash transfers) 
uitkeren aan de mensen op aarde 
met de laagste CO2-uitstoot. Eight 
(https://eight.world) en GiveDirectly 
(https://www.givedirectly.org) zijn 
enkele van de mogelijkheden. Zo kan 
je virtuele emissierechten aankopen 
en bijdragen aan meer klimaatrecht-
vaardigheid. 

Als je niet zo veel geld wil 
doneren, dan kun je ook je eigen 
klimaatvoetafdruk verlagen, bijvoor-
beeld door minder of geen dierlijke 
producten te eten, je woning goed te 
isoleren en minder met de wagen en 
het vliegtuig te reizen.

WAT KUN JIJ CONCREET DOEN?
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REGELS VOOR ROBOTS

Katleen Gabriels over    
ethiek in tijden van AI

‘Regels voor robots. Ethiek in tijden van AI’ kwam tot stand in het 
kader van de Leerstoel Willy Calewaert. Voor het academiejaar 
2018-2019 kende de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de 
VUB die aan mij toe. De Calewaert-leerstoel maakte het mogelijk 
voor ingenieursstudenten om hoorcolleges over techniekethiek aan 
de VUB te volgen. Behalve voor VUB-studenten stond elk college 
ook open voor personeelsleden van de VUB, studenten van andere 
universiteiten en alle andere geïnteresseerden. Dit boek bevat 
de inhoud van de colleges, maar volgt niet de structuur ervan en 
gaat inhoudelijk breder en dieper. Ik heb het boek geschreven voor 
iedereen die interesse heeft in het thema; het vereist geen specifieke 
voorkennis over ethiek of technologie.

De combinatie van robots en AI leidt, samen 
met big data, tot ongelooflijk veel mogelijkhe-
den. Maar er zijn ook reële ethische proble-
men die we niet mogen negeren. We kunnen 

intussen morele beslissingen aan algoritmen uitbesteden. 
De impact reikt ver en dat is niet altijd positief. Welke 
beslissingen delegeren we aan machines en welke liever 
niet? En van ‘wie’ leren zelflerende systemen eigenlijk?

De tekst die volgt, is een fragment uit het boek ‘Regels voor 
robots. Ethiek in tijden van AI’. Daarin werd tevens een 
notenapparaat opgenomen, dat hier om praktische redenen 
werd weggelaten.

MOORDLUSTIGE MACHINES
Geïnspireerd door het zachte weefsel waaruit wij en 

vele andere organismen bestaan, worden ‘soft robots’ 
(zachte robots) gemaakt uit flexibele materialen. Door 
hun flexibiliteit kunnen ze ingezet worden voor talloze 
toepassingen. Zo worden ze gebruikt om delicate en malse 
voorwerpen te grijpen in de voedselindustrie of in mini-
maal-invasieve chirurgie. De zachte materialen maken hen 
echter gevoelig voor schade door scherpe voorwerpen of 
overmatige druk. Eens beschadigd, moeten componenten 
vervangen worden of belandt de robot bij het vuilnis, wat 
belastend is voor het milieu.

Als wij een wonde hebben, dan herstelt die vanzelf. 
Robotonderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel 
(VUB) maken robotonderdelen van rubberachtige poly-
meren die zelfherstellende eigenschappen hebben: als die 
beschadigd worden, dan hecht de ‘wonde’ vanzelf terug 
aan elkaar. Dit materiaal is duurzaam en kan gerecycleerd 
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worden. Maar bij robots is morele paniek nooit ver weg. 
Toen de Britse tabloid The Sun schreef over dit onder-
zoek, wekten ze de indruk dat als mensen in een gewapen-
de strijd robots neerschieten, deze terminators zichzelf 
zullen herstellen en dus onklopbaar zijn. Media praten 
ons angsten aan: binnen afzienbare tijd komen robots ons 
vermoorden. Van zelfbewuste en uit vrije wil handelende 
robots is echter nog lang geen sprake en naar alle waar-
schijnlijkheid komen ze er zelfs nooit.

ROBOT RONALDO
De Da Vinci-robot voert vandaag 
precisieoperaties uit die risicovol zijn 
voor feilbare mensenhanden. In zorg-
centra wordt het robotje Zora (‘Zorg, 
Ouderen, Revalidatie en Animatie’) 
ingezet als hulp bij ergotherapie. Zora 
doet bewegingen voor die de senioren 
moeten nadoen. Er zijn ook robotjes die in woon-zorgcen-
tra de medicijnen per patiënt verdelen. Aan de Technische 
Universiteit Eindhoven (TU/e) spelen de robots voetbal, 
terwijl de mensen aan de zijlijn supporteren. In 2018 werd 
het robotvoetbalteam van de TU/e zelfs wereldkampioen. 
Thuis krijg je misschien hulp van een stofzuigerrobot 

en ontfermt een grasmaairobot zich over je gazon. En 
misschien zat je aan het scherm gekluisterd toen de In-
Sight-robot in 2018 veilig landde op Mars.

De oude Grieken fantaseerden in hun mythes al over 
robotachtige wezens, maar het woord ‘robot’ ontstond 
pas in 1921, in een theaterstuk van de Tsjech Karel Čapek. 
Robot is afgeleid van het oud-Tsjechische woord voor 
slaaf (‘robota’). De eerste industriële robot werd in 1961 

ingezet door autofabrikanten. Robots 
moeten niet slapen, hebben geen nood 
aan plas- of lunchpauzes en kennen 
geen angsten, zoals hoogtevrees. Daar-
om zijn ze erg geschikt voor jobs met 
de zogenaamde drie d’s: ‘dull’ (saai), 
‘dirty’ (vuil) en ‘dangerous’ (gevaar-
lijk).

De eerste robots in fabrieken in de 
jaren 1960 bevatten nog geen kunst-

matige of artificiële intelligentie (AI): die waren volledig 
op voorhand geprogrammeerd om repetitieve handelin-
gen uit te voeren. Maar vandaag leidt de combinatie van 
robots en AI tot ongelooflijk veel mogelijkheden. AI begon 
in de jaren 1950 als onderzoeksveld om menselijke intel-
ligentie in een machine na te bootsen. De opzet was om 

“In 2018 werd het 
robotvoetbalteam 
van de Technische 

Universiteit Eindhoven 
wereldkampioen.”

Katleen Gabriels. Foto: Bart van Overbeeke Fotografie
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machines op een vergelijkbaar niveau als de mens taken te 
laten uitvoeren, bijvoorbeeld redeneren. Ondertussen zit 
de technologie van dagdagelijkse dingen – zoals de zoek-
machine van Google, tijdlijn van Facebook of spraakassis-
tent Siri – vol AI-toepassingen.

Bij de start van AI lag de klemtoon op cognitieve 
intelligentie. Veel onderzoek focuste op schaakcomputers. 
Schaakspelen waren populair en bovendien prestigieus 
omdat ze complex en creatief zijn en strategie vereisen. 
Schaken heeft een sterke associatie met wiskunde en biedt 
de mogelijkheid tot programmeren. Bovendien bestond 
er al veel theoretische literatuur over schaakspelen waar 
onderzoekers rijkelijk uit konden putten. Het orgelpunt 
vond plaats in 1997 toen Deep Blue (IBM) wereldkampi-
oen Garri Kasparov versloeg, maar de schaakcomputer 
kon de hoge verwachtingen niet inlossen, omdat die geen 
nieuwe theorieën en inzichten opleverde die het AI-on-
derzoeksveld vooruithielpen en die meer inzage gaven in 
menselijke cognitie en intelligentie. Deep Blue was niet 
écht intelligent: de computer was enkel goed in datgene 
waarin hij getraind was.

AI-onderzoek laat de focus op het puur cognitieve 
los. Het onderzoek van Rodney Brooks in de jaren 1980 en 
1990, bijvoorbeeld, kijkt meer naar leren via de omgeving. 
De humanoïde robot Cog werd ontwikkeld om te leren uit 
interacties met mensen, net zoals kinderen. In plaats van 
volledig interne instructies te volgen, krijgt Cog via senso-
ren input over de omgeving, waarbij de ‘oren’ microfoons 
zijn, de ‘ogen’ camera’s en de ‘handen’ kunnen bewegen 
en grijpen. De perceptie (input via 
sensoren) leidt tot verandering in het 
gedrag van de robot.

De grootste doorbraken in AI-on-
derzoek komen echter door de gigan-
tische datasets. De focus ligt vandaag 
meer op het bestuderen van intelligen-
tie via neurale netwerken en zelflerend 
gedrag. Je kan een AI-systeem bijvoor-
beeld leren hoe een kat eruitziet, door 
het te trainen met een massale hoe-
veelheid kattenfoto’s. Op den duur kan het zelf een kat 
herkennen en labelen. Omdat AI zelf kan leren, wordt het 
beter, wat heel wat perspectieven opent voor robots. Dit 
betekent echter niet dat elke robot die capaciteit heeft, 
net zoals ook niet elk AI-programma een ‘fysiek’ lichaam 
heeft zoals een robot dat heeft.

DE IPHONE-FOUT
Tony Fadell stond aan de wieg van de iPhone, die in 2007 
voor het eerst op de markt kwam. In een interview in 
2017 gaf hij aan spijt te hebben van een aantal ontwerp-
keuzes. Toen hij en zijn collega’s bij Apple de iPhone 

ontwikkelden, waren ze in de twintig, ongetrouwd en 
kinderloos. Ondertussen is hij niet alleen ouder, maar 
ook getrouwd en vader van tienerkinderen, die regelma-
tig worden opgeslorpt door hun smartphone, waardoor 
Fadells vrouw hem voor de voeten wierp: ‘Jij bent mede-
verantwoordelijk.’ En zoals elke goede man geeft hij zijn 
vrouw gelijk. Toen zijn collega’s en hij die iPhone ont-
wierpen, vroegen ze zich te weinig af hoe die binnen een 
gezinsverband moest functioneren. Kortom, ze hadden de 
iPhone indertijd voor zichzelf ontwikkeld. Hij noemt dat 
nu een ontwerpfout. Zonder het zo expliciet te maken of 
te zien, kunnen ontwerpers hun eigen leefwereld, moreel 
kader of geslacht echter als norm nemen, met als gevolg 
dat anderen gediscrimineerd of genegeerd worden. Pas 
door expliciet aandacht te schenken aan ethische aspecten 
van ontwerp worden die blinde vlekken zichtbaar.

‘MADE WITH MORALITY’
Techniekontwikkelaars, ingenieurs, computerwetenschap-
pers en programmeurs zien zichzelf vaak als neutrale, 
uitvoerende spelers, werkzaam binnen de exacte weten-
schappen, maar wie ontwerpt, maakt voortdurend keuzes, 
zowel functionele als morele. Moraliteit en technologie 
zijn dus geenszins afgescheiden domeinen, maar lopen 
sterk door elkaar.

Techniekfilosofen Ibo van de Poel en Lambèr Ro-
yakkers stellen dat ingenieurs niet alleen de wereld beter 
willen begrijpen, maar ook veranderen. Veel ingenieurs 
vinden dat die verandering de wereld beter maakt of op 

zijn minst beter moet maken, wat per 
definitie een morele betrachting is. 
Alleen al daarom is het werk van inge-
nieurs en ontwerpers moreel geladen. 
De wereld ten goede veranderen, vraagt 
evenwel om ethische reflectie en ken-
nis. Met ingenieurskennis alleen kom je 
er dus niet.

Op minstens vier niveaus speelt 
ethiek een cruciale rol: dat van de 
maatschappij, de technologie zelf die 

het resultaat is van (morele) keuzes, de maker (inclusief 
wetenschapper) en de gebruiker. Lange tijd werd (tech-
niek)ethiek beschouwd als iets wat achteraf komt, nadat 
een technologie ontwikkeld is. Maar ethische vragen over 
ontwerp moeten net gesteld worden vóór en tijdens het 
ontwerpproces: elk product dat door mensen gemaakt is, 
is ‘made with morality’.

Daarom dit pleidooi voor techniekethiek. Het doel 
van dit boek is kijken naar welke ethische regels nodig 
zijn: regels die robots en AI-systemen zelf moeten volgen, 
maar ook de regels voor het ontwerpen en maken er-
van, zodat het ontwerp van in de beginfase ethisch is. 

“AI begon in de 
jaren 1950 als 

onderzoeksveld om 
menselijke intelligentie 

in een machine na te 
bootsen.”
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Innovatie gaat immers niet alleen om technologische 
vooruitgang, maar ook om het (h)erkennen van de morele 
keuzes die de technologie in zich draagt en daar bewust 
mee omspringen.

VAN ‘WIE’ LEREN ZELFLERENDE AI-SYSTEMEN?
Tay, de AI-chatbot van Microsoft, werd in maart 2016 
losgelaten op Twitter. Tay moest ‘leren’ uit tweets. Men-
sen konden op Twitter een conversatie met Tay aangaan, 
zodat de bot waarheidsgetrouwe ant-
woorden leerde geven. Door de input 
die de chatbot van Twitter-gebruikers 
kreeg, werd het taalgebruik al snel 
gemeen, seksistisch en racistisch. Toen 
het hopeloos de verkeerde kant uitging, 
haalde Microsoft Tay van het inter-
net. Microsoft publiceerde nadien een 
publiek statement waarin ze toegaven 
dat de uitdagingen niet alleen techno-
logisch, maar ook sociaal en ethisch 
zijn. Ook op Zo, de opvolger van Tay, kwam veel kritiek. 
Microsoft trok lessen uit de negatieve ervaringen en pro-
grammeerde Zo als een politiek correcte chatbot. Maar als 
iemand religies nog maar vermeldde, veranderde de bot 
volgens critici in een veroordelende gesprekspartner. Elke 
referentie aan politiek gevoelige thema’s werd in de kiem 
gesmoord, maar zonder daarbij toelichting of duiding te 
geven. Inmiddels is Zo weggehaald van de meeste platfor-
men waar ‘ze’ eerder werd ingezet.

Een essentiële vraag is: van ‘wie’ leren AI-systemen, 
nu en in de toekomst? Uiteraard zijn kwaliteitsvolle 
datasets – niet vooringenomen en door meerdere mensen 
onafhankelijk gelabeld – essentieel, maar ook interdisci-
plinariteit en diversiteit in ontwerpteams en ‘ethics by 
design’. Ontwikkelaars van computertechnologie heb-
ben ook de verantwoordelijkheid om geen schade aan 
te richten. In verschillende professionele gedragscodes 
is dit opgenomen als een morele imperatief, zoals de 
‘ACM (Association for Computing Machinery) ethische 
code en professioneel gedrag’. Microsoft schatte vooraf 
de mogelijke impact van Tay verkeerd in, vooral omdat 
de software moest leren communiceren met een groot 
onlinepubliek, met als gevolg dat de schadelijke effecten 
direct zichtbaar waren voor veel mensen. De schade werd 
in realtime veroorzaakt, zonder veiligheidsmaatregelen in 
te bouwen. Microsoft bleek naïef te zijn over de intenties 
van een aantal twitteraars.

Op voorhand grondig en in een interdisciplinair, 
divers team over de innovatie nadenken kan vermijden 
dat makers achteraf spijt krijgen. Voormalig Twitteront-
wikkelaar Chris Wetherell betreurt de retweetknop, die 
hij in 2009 bedacht. Hij vergelijkt de retweet zelfs met het 

geven van een geladen wapen aan een vierjarige. De re-
tweet maakt massale verspreiding van valse nieuwsberich-
ten laagdrempelig, wakkert woede en polarisatie aan en 
draagt bij aan onlineheksenjachten. Wetherell heeft spijt 
dat hij daar geen rekening mee hield; hij had bijvoorbeeld 
proactief een vorm van verdediging kunnen inbouwen 
in Twitter. Een andere oplossing is het aantal keren dat 
een tweet ‘hertweet’ kan worden inperken. De retweet is 
volgens hem een belangrijke reden waarom sociale media 

zo snel in een slagveld ontaarden: de 
knop is te ‘instant’ en zorgt ervoor dat 
mensen niet moeten nadenken.

Technici zijn vaak zo bezig met 
de ontwikkeling zelf en de focus op 
innovatie, dat ze te weinig stilstaan bij 
negatieve gevolgen. Wetherell gaf aan 
dat hij uitging van de positieve effecten 
van de retweetknop: dat ze bijvoor-
beeld de stem van minderheden kan 
optillen of helpen bij snelle informatie-

verspreiding als er een ramp gebeurt.

KATLEEN GABRIELS
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“Pas door expliciet 
aandacht te schenken 
aan ethische aspecten 
van ontwerp worden 

die blinde vlekken 
zichtbaar.”

‘Regels voor robots. Ethiek in tijden van AI’, 
Katleen Gabriels, ASP/VUBPRESS, 2019, ISBN 
9789057186622, 172 p., € 17,95
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OVER 
MENSENRECHTEN 
GESPROKEN …

In het nummer van deMens.nu Magazine van 
juli-augustus-september 2019 vindt men onder 
bovenstaande titel een tekst, ondertekend 
door de leiders van de zes in België erkende 
erediensten en door de voorzitter van deMens.
nu, Freddy Mortier.

Als men denkt aan de vele taaie 
meningsverschillen op ethisch vlak, zoals over 
euthanasie of zwangerschapsonderbreking, 
mag het toch minstens opmerkelijk heten dat 
de hoogste instanties van de verschillende 
levensbeschouwingen het met overtuiging 
ééns zijn over de aanpak van een ernstig 
maatschappelijk probleem, armoede, en ze dat 
ook onder de aandacht willen brengen met hun 
uitdrukkelijk, persoonlijk engagement.

Onze verantwoordelijkheid tegenover 
armoede en sociale uitsluiting
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Tijdens de vorige legislatuur werd de tekst 
ook overhandigd aan de voorzitter van 
het Vlaams Parlement, nadat dezelfde 
problematiek met dezelfde eensgezind-

heid al in een hoorzitting in de bevoegde parlemen-
taire commissie aan de orde was gesteld. Het is de 
journalisten van de “gewone” pers allemaal ontgaan. 
Zouden ze meer aandacht besteed hebben aan geru-
zie tussen levensbeschouwingen? 

De redactie van het deMens.nu Magazine kon de 
tekst wel op zijn waarde schatten. De gemeenschap-
pelijke standpunten zijn perfect te rijmen met het 
vrijzinnig humanisme. Het zal wel de eerste keer 
geweest zijn dat een ledenblad van de vrijzinnigen 
een tekst publiceert mede ondertekend door de 
kardinaal en andere geestelijke leiders, en bovendien 
niet als curiosum, maar met volledige instemming! 
Kerk & Leven en Kerknet hebben ondertussen ook al 
aandacht aan deze tekst gewijd.

Ook de redactie van Het Vrije Woord vindt deze 
tekst merkwaardig genoeg om er wat dieper op in 
te gaan – ook omdat hij voor velen onder ons op het 
eerste gezicht vanzelfsprekend kan lijken, maar be-
keken vanuit de levensbeschouwingen en geplaatst 
tegenover de huidige politieke context in België, in 
Europa en daarbuiten, is hij dat niet. 

VOORAF EVEN SITUEREN WAAR DIE TEKST 
VANDAAN KOMT
Al enkele jaren hoort men af en toe over initiatieven 
van een lokale, regionale en ook de federale overheid 
om vertegenwoordigers van de erkende erediensten 
voor overleg samen te brengen. Als het meevalt, 
vergeten ze daarbij de vrijzinnig humanisten als 
levensbeschouwing met reëel gewicht niet. In een 
voortdurend diverser wordende samenleving zijn 
dergelijke initiatieven een vorm van wijs beleid, om 
tegelijkertijd voeling te houden met wat er in de ver-
schillende gemeenschappen leeft en de samenhang 
ertussen enigszins aan te moedigen. Wanneer er 
spanningen zouden ontstaan tussen levensbeschou-
welijke gemeenschappen, kunnen dergelijke ont-
moetingen zeker dienst bewijzen om die zo nodig te 
helpen bedaren.

Als Vlaams minister van Binnenlands Bestuur 
nodigde Geert Bourgeois in 2014 de erkende ere-
diensten en de vrijzinnig humanisten uit om ook 
in zo’n regelmatig overleg te stappen. We zijn daar 
allemaal op ingegaan, maar hebben vrij vroeg onze 
zelfstandigheid tegenover dit overheidsinitiatief 
beklemtoond. De overheid stelt een secretariaat 
ter beschikking, maar komt inhoudelijk niet tussen, 

tenzij met af en toe een vraag naar een eventueel 
gezamenlijk standpunt.

We noemen onszelf (niet zo elegant) de Vlaamse 
Interlevensbeschouwelijke Dialoog, afgekort VILD.

Betrekkelijk vlug kwamen we tot een Charter 
over de plaats van de levensbeschouwelijke gemeen-
schappen in de samenleving en de steunende, maar 
inhoudelijk neutrale rol van de overheid. Daarin 
werden waarden beklemtoond zoals vrije meningsui-
ting, respect voor mensen met andere overtuigingen, 
gelijke rechten en solidariteit, die een samenleven in 
een geseculariseerde maatschappij mogelijk maken, 

die ook goed te rijmen zijn met ons vrijzinnig hu-
manisme en waarin toch ook de vertegenwoordigers 
van de geloofsgemeenschappen zich konden vinden.

Geleidelijk ontwikkelde zich een manier van 
overleggen, afspreken, onderwerpen voorbereiden 
enzovoort, waarbij mensen die goed beseffen hoe 
verschillend ze over sommige thema’s denken, toch 
in vriendelijk respect blijven uitzoeken waar consen-
sus of toenadering mogelijk is. Men zou er bijna bij 
vergeten hoe in andere middens de relaties en ma-
nieren van omgaan met elkaar soms sterk verruwen.

EN NU TERUG NAAR ONZE 
VERANTWOORDELIJKHEID TEGENOVER 
ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING 
Het was een vrijzinnig-humanistisch initiatief om – 
uiteraard naast talrijke andere onderwerpen uit de 
maatschappelijke actualiteit – aandacht te vragen 
voor armoede en sociale uitsluiting als ethische 
uitdaging in dit rijke land. We kregen onmiddellijk 
medewerking van de katholieke en de protestantse 
afvaardiging, die elk kunnen verwijzen naar een 
lange traditie van hulpverlening, soms met omvang-
rijke organisaties. In de voorbereidende werkgroep 
kwamen mensen met lange praktijkervaring. Maar 
ook de andere groepen lieten zich niet onbetuigd.

 Laten we een stukje geschiedenis overslaan en 
ons op die laatste gemeenschappelijke verklaring 
van VILD concentreren. Van belang hierbij is te 
weten dat alle delegaties eerst hebben afgesproken 
om aan te geven of en waarom vanuit hun levensbe-
schouwing armoedebestrijding een morele plicht is, 
waar ze de verantwoordelijkheid voor de bestaande 
armoede situeren en hoe ze denken het probleem 
te kunnen aanpakken. Elk van de stellingen in de 
gemeenschappelijke verklaring is het resumé van 

“Armoede wordt dikwijls in één adem 
genoemd met sociale uitsluiting.”
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wat in de respectieve bijdragen werd vooropgesteld 
en de tekst werd zin per zin, woord per woord (zelfs 
komma per komma!) in een bijeenkomst met alle 
afvaardigingen gewikt, gewogen en goed bevonden. 

De VILD bereikte overeenstemming over vijf 
principiële stellingen, die elk een klein commentaar 
verdienen.

1  Solidariteit met mensen in armoede is een 
morele plicht binnen elke levensbeschouwing. 

Die solidariteit gaat uit van een besef van gelijke 
waardigheid als mens. Bijgevolg: geen armoede 
moeten ondergaan is een recht, geen gunst.

Hoe diverse groepen van gelovigen dat persoonlijk 
beleven, kan wel uiteenlopen, maar voor de leiding 
gaat het duidelijk om gelijke menselijke waardigheid. 
Dat die gelijkwaardigheid door vele gelovigen wordt 
ingekleed als: alle mensen, ook de armen, zijn ge-
schapen naar het evenbeeld van god, terwijl wij eer-
der denken dat het omgekeerd was, doet er eigenlijk 
niet toe (tenminste voor ons niet): het voornaamste 
is dat uit gelijkwaardigheid ook gelijke rechten 
worden afgeleid. Terwijl sommigen onder ons nog 
een achterhaald beeld hebben van gelovige mensen, 
die vooral met het eigen zieleheil zouden bezig zijn, 
wordt in gelovige kringen het vertoog over het recht 
op een menswaardig bestaan voor alle medemen-
sen al sedert vele jaren ontwikkeld. Laten we dat 
niet onderschatten! Nog sterker: in bijvoorbeeld 
het jodendom staat het begrip ‘tsedaka’ al eeuwen 
voor tegelijkertijd liefdadigheid en gerechtigheid, in 

eindeloze debatten over nuanceringen van beteke-
nissen. En herstel van rechtvaardiger verhoudingen 
tussen rijk en arm vindt men ook in eeuwenoude 
Koran-commentaren. 

2  Mede vanwege die waardigheid als mens, 
mag onze solidariteit zich niet beperken tot 

het materiële: ze moet ook gaan naar psychisch, 
sociaal en spiritueel welzijn.

Armoede wordt dikwijls in één adem genoemd met 
sociale uitsluiting. Gebrek aan financiële middelen 
verhindert ook deelname aan een levenswijze die 

voor de gewone en gegoede medeburgers normaal is: 
behoorlijke huisvesting, mobiliteit, sociale ontmoe-
tingen, deelname aan cultuur en verdere vorming, 
met alle frustraties, schaamte en vereenzaming 
die dat meebrengt. Benevens manieren om zich te 
verzetten of zich uit de slag te trekken, die door de 
gegoede omgeving dan weer afgekeurd worden en 
tot verdere uitsluiting leiden. Men heeft het soms, 
terecht, over de buitenkant van armoede (geldge-
brek) en de binnenkant: de pijnlijke beleving ervan 
met alle gevolgen voor de psychische gezondheid.

In de gesprekken in de VILD daaromtrent werd 
meermaals verwezen naar initiatieven in de eigen 
gemeenschap, die toelaten dat mensen in benar-
de omstandigheden zich enigszins thuis kunnen 
voelen, door ze als gelijken op te nemen, kansen te 
geven zich uit te drukken en hun competenties te 
tonen. Er ontstond een hele gedachtegang over de 
elkaar aanvullende rol van overheidsvoorzieningen, 
zoals OCMW en verdere sociale dienstverleningen 
enerzijds, en geloofs- of civiele gemeenschappen 
anderzijds. Een onderzoeksgroep aan de UA is 
geïnteresseerd in deze verhouding tussen de rol van 
officiële instanties enerzijds en (al of niet levensbe-
schouwelijk geïnspireerde) middenveldorganisaties 
anderzijds in de benadering van mensen in armoede 
en zou onze deelname vragen  aan een stuurgroep.

3  De impact van persoonlijke keuzen en ge-
dragingen op het ontstaan van armoede is 

beperkt. Het zijn in de eerste plaats de maatschap-
pelijke structuren, de heersende mentaliteit en de 
gevolgde regels in onze samenleving die armoede 
uitlokken of bestendigen: vooral de financiële, 
de economische en de politieke sector vertonen 
ethisch onaanvaardbare praktijken.

Deze visie gaat wel lijnrecht in tegen wat de poli-
tiek-economische literatuur als het “neoliberalisme” 
heeft omschreven – de lezer zal hopelijk wel weten 
dat wat hier neoliberalisme wordt genoemd, slechts 
heel zijdelings te maken heeft met wat wij gewend 
zijn liberalisme te noemen in filosofische of politie-
ke zin –, een gedachtegang die de laatste dertig jaar 
zwaar huisgehouden heeft in heel het economisch 
wereldbestel. Zeven levensbeschouwingen verwer-
pen resoluut het eigen-schuld-model om armoede 
te verklaren, dat samenlevingsmodel waarin con-
currentie de voornaamste regel schijnt  en dat doet 
alsof iedereen met gelijke kansen aan de start begint: 
dus wie de wedloop niet goed aanpakt, verliest: 
eigen schuld! Wie het terrein kent en van dichterbij 

“Zeven levensbeschouwingen verwerpen 
resoluut het eigen-schuld-model om 
armoede te verklaren.”



 H E T  V R I J E  WO O R D 51

REMI BAEKELMANS

kan vaststellen hoe kansen van o.a. kinderen in ar-
moede of van migranten ondergraven worden, weet 
dat het neoliberale vertoog hoogstens kan dienen als 
schaamlapje om met de schade die men veroorzaakt 
geen rekening te moeten houden.

Die zeven levensbeschouwingen beperken zich 
niet tot het eensgezind vaststellen van de doorslag-
gevende rol van ons samenlevingsmodel in het ont-
staan of bevestigen van armoede, ze vinden aspecten 
ervan ook ethisch onaanvaardbaar!

De onverantwoordelijke roekeloosheid in de 
bankensector, of de spitsvondigheden van talrijke 
grote bedrijven en hun voornaamste aandeelhouders 
om een billijke bijdrage aan het algemeen belang te 
ontlopen, ontgaan niemand. De ongerijmdheid van 
een systeem dat een behoorlijk inkomen afhankelijk 
maakt van beroepsarbeid, maar tegelijkertijd zo veel 
mogelijk technologie inschakelt om diezelfde arbeid 
overbodig te maken, kan bijna niet anders dan (in 
het beste geval: tijdelijk) overbodige mensen maken. 
Oneerlijkheden in zowel politieke als commerciële 
marketing hebben niet alleen gevolgen voor wie zich 
laat vangen, maar soms op de hele samenleving en 
de manier waarop ze bestuurd wordt.

Men kan niet ontkennen dat de VILD hier blijk 
heeft gegeven van kritisch realisme.

4  Onze bezorgdheid moet voor alle armen gel-
den, van gelijk welke origine, hier en elders in 

de wereld. Dat heeft uiteraard consequenties voor 
onze houding tegenover migranten en ons denken 
over ontwikkelingssamenwerking.

Aan armoedebestrijding bijdragen, geïnspireerd door 
de eigen levensbeschouwing, houdt helemaal niet in 
dat die actie zich dan ook beperkt tot wie die levens-
beschouwing deelt. Mensen die materieel, psychisch, 
sociaal of spiritueel ondersteuning behoeven, 
moeten niet eerst bewijzen zuiver in de leer te zijn, 
zelfs niet tot dezelfde levensbeschouwelijke groep 
te behoren en er wordt hen niets opgedrongen. Dat 
geldt voor hier en voor overal elders. Dat principe 
passen wij toch ook toe?

Dat in de praktijk soms gemakkelijker contac-
ten ontstaan binnen levensbeschouwelijk verwante 
mensen of groepen is onvermijdelijk. Nog niet zo 
lang geleden had een kritische pers het over een 
humanitaire corridor uit Syrië, waar selectief hulp 
geboden zou zijn. Maar de tijd van exclusieven op 
grond van overtuiging en van het zieltjes winnen, 
schijnt – althans in onze contreien – hopelijk toch 
stilaan voorbij (?).

5  De problematiek omtrent armoede overstijgt 
verschillen in levensbeschouwing: samenwer-

king is noodzakelijk. We moeten verder kijken en 
handelen dan in onze eigen gemeenschap.

Als logisch vervolg op de voorgaande stelling, gaat 
dit nog een stapje verder: niet alleen richt de actie 
zich tot iedereen, de levensbeschouwelijk gekleur-
de organisaties zien in dat samenwerking tussen 
initiatiefnemers noodzakelijk wordt. Dit inzicht en 
die praktijk moeten uiteraard nog groeien, maar 

men ziet toch al meer en meer burgerbewegingen 
samengesteld uit groepen uit uiteenlopende levens-
beschouwelijke hoeken, bijvoorbeeld op gebied van 
armoedebestrijding: de ‘Decenniumdoelen’. 

VILD stelt dan de vraag:

HOE KUNNEN WE DEZE 
GEMEENSCHAPPELIJKE INZICHTEN 
OMZETTEN IN ZINVOLLE EN EFFICIËNTE 
ACTIE?
Als antwoord volgt bijna het stramien van een 
beknopte cursus kritisch opbouwend burgerschap, 
zoals we allemaal onze kinderen en jongeren toe-
wensen!

1  Als burgers moeten we er bij de wetgevende 
en uitvoerende overheid op aandringen dat ze 

naar behoren haar taak vervult op drie gebieden:

a. Voor iedereen de voorwaarden scheppen voor 
een menswaardig bestaan, zoals dat omschreven 
is in art. 23 van de grondwet.

Dat artikel, dat er pas in 1994 gekomen is na 
een parlementair initiatief en een twee legislaturen 
durende discussie, wordt de laatste tijd vaker aan-
gehaald in debatten over armoede. Armoede wordt 
er niet in vernoemd, maar wel de grondrechten die 
voor iedereen gelden, maar precies bij mensen in ar-
moede grotendeels niet gehaald worden: voldoende 
betaald werk in behoorlijke omstandigheden, sociale 
zekerheid en gezondheidszorg, behoorlijke huisves-
ting, gezond leefmilieu, culturele en maatschappe-
lijke ontplooiing. De gewone wetgever wordt geacht 
ervoor te zorgen dat de doelstellingen gerealiseerd 

“De levensbeschouwelijk gekleurde 
organisaties zien in dat samenwerking 

tussen initiatiefnemers noodzakelijk wordt.”
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worden, maar formuleringen als “zo goed mogelijk” 
of “zo veel mogelijk” laten toe in de omstandigheden 
of de beschikbare middelen de nodige excuses te 
vinden, om de doelstellingen niet of maar gebrekkig 
te halen. De opeenvolgende regeringen vóór 1994 
hebben natuurlijk wel beleid gevoerd t.a.v. armoede, 
ook zonder dat grondswetsartikel, maar het geeft 
nu wel een handig stramien bij sommige debatten. 
Juridische afdwingbaarheid zit er niet in, maar 
het geeft wel een leidraad bij de beoordeling van 
wetgevend en regeringswerk. Enkele rapporten van 
zowel Nederlandstalige als Franstalige universitaire 

onderzoeksgroepen over de armoede in ons land zijn 
opgebouwd volgens het stramien van de opsomming 
van de grondrechten, zoals in dat artikel 23.

b. Door middel van wetgeving en internationale 
onderhandelingen de financiële en economische 
regels zodanig vastleggen, dat iedereen naar 
vermogen bijdraagt tot het algemeen belang, dat 
dit steeds primeert op privé belangen, als die 
ermee in strijd zijn en dat de menselijke waardig-
heid van burgers, werknemers en consumenten 
door iedereen wordt gerespecteerd. (We beseffen 
dat dit in een gemondialiseerde context geen 
eenvoudige opdracht is, maar ook hier kan de 
overheid zich inspireren op het internationaal 
verdrag inzake economische, sociale en culturele 
rechten van december 1966. Dat verdrag kwam 
tot stand onder auspiciën van de UNO, parallel 
met het verdrag inzake burgerrechten en politie-
ke rechten.)

De VILD laat hiermee verstaan dat zelfs een 
klein land toch iets meer kan doen dan de interna-
tionale, vooral door commerciële belangen geïnspi-
reerde trends te volgen: o.a. in onderhandelingen 
andere landen herinneren aan vroeger aangegane 
engagementen. Dat internationaal verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten is on-
dertussen door ongeveer 150 landen ondertekend: 
het is een lange opsomming van engagementen, die 
de ondertekenende landen aangaan om alle nodige 
maatregelen te treffen, opdat hun hele bevolking zou 
kunnen genieten van alle mensenrechten en speci-
fiek wat betreft welzijn en gezondheid, sociaal leven, 

onderwijs, deelname aan wetenschap en culturele 
ontplooiing. België is geen voortrekker geweest! In 
naam van België werd het verdrag na 2 jaar, in 1968, 
ondertekend, maar we hebben het pas in 1983 gera-
tificeerd.  Later (1973 en 2009) tot stand gekomen 
klachtenprocedures en controle- en sanctiemogelijk-
heden worden schromelijk onderbenut.                          

Het staat vol goede voornemens die, als men de 
recente geschiedenis volgt, dikwijls blijken ver-
geten te worden. De lijst van voorbeelden is lang. 
Om er maar enkele te noemen: landen (regeringen 
uiteraard) laten zich tegen elkaar uitspelen door 
internationale bedrijven op zoek naar de voorde-
ligste fiscale “ruling”, i.p.v. samen te werken aan 
een gezamenlijke regelgeving, met alle gevolgen 
van dien voor de publieke financies. De situatie is 
ook ons goed bekend. Verscheidene vrijhandelsak-
koorden gaan regelrecht in tegen vele van de mooie 
engagementen: men denke maar aan de desastreuze 
gevolgen voor de agrarische bevolking van ontwikke-
lingslanden, waar de westerse agro-industrie dankzij 
dergelijke akkoorden haar waar weet te slijten of 
monoteelten weet op te leggen. 

c. Voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg, 
onderwijs en sociale voorzieningen garanderen, 
voldoende inspelend op verschillen in culturele 
achtergrond, draagkracht en competentie, zodat 
deze verschillen niet tot (ongewilde, onopge-
merkte) uitsluiting leiden.

Inzicht in leefomstandigheden, leefgewoon-
tes, groepsprocessen in uiteenlopende culturele 
middens (autochtone armen vormen vaak ook zo’n 
specifiek midden) moet toelaten aan te knopen bij 
wat mensen, hun kinderen, jongeren aanvankelijk 
denken, kunnen, willen, om ze langs een gepast 
onthaal in geleidelijkheid een plaats te geven in onze 
voorzieningen. Ondanks al gedane inspanningen 
nog een enorme opdracht, zowel voor beleidsma-
kers als voor de professionele uitvoerders van dat 
beleid! Hoe moeilijk hebben vele scholen het niet 
om kinderen die met armoede kampen, of met een 
migratieachtergrond, te helpen hun achterstand op 
allerhande gebied in te halen?

2  Middenveld-organisaties (al of niet levensbe-
schouwelijk gekleurd) hebben een dubbele 

functie:

a. Ons helpen inzicht te verwerven in de gevolgen 
van financiële en economische processen op 

“Het staat vol goede voornemens die, als 
men de recente geschiedenis volgt, dikwijls 
blijken vergeten te worden.”
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de samenleving die mee armoede veroorzaken, 
om zinvolle verwachtingen t.a.v. de overheid te 
formuleren;

b.  Mee instaan voor hulp en dienstverlening die 
veel persoonlijke nabijheid vereisen:  ondersteu-
ning aan mensen om zich uit de armoede te wer-
ken; herstel van psychisch, sociaal  en spiritueel 
welzijn, vooral door met mensen als gelijken om 
te gaan en in het groepsleven op te nemen.

Veel leden van VILD kennen uiteraard beter de 
praktijk die hier onder b. wordt genoemd: er wordt 
vanuit levensbeschouwelijke hoek veel (en dikwijls 
vrijwillig) werk verzet in heel diverse vormen van 
ondersteuning van mensen in armoede. Dat pluralis-
tische initiatieven dat vaak even goed doen en dat de 
“verenigingen waar armen het woord nemen” door 
de eigen inbreng en competenties van de mensen te 
waarderen heel succesvol kunnen zijn, wordt zeker 
erkend. 

Zoals op het einde van de verklaring nog eens 
duidelijk gesteld, dringt het besef door dat al die 
inspanningen maar uiterst zelden mensen echt uit 
de armoede halen. De irritatie over die relatieve 
machteloosheid leidt tot het inzicht dat het aan de 
overheid is om de regels te veranderen, zodat het 
economisch systeem zelf geen armoede meer cre-
eert. Dat verklaart mee waarom de rol van midden-
veldorganisaties om de burgers te helpen inzicht op 
te bouwen vooraan is geplaatst: om veranderingen te 
bepleiten moet men uiteraard klaar zien in het wat 
,hoe en waarom. Bij de meesten onder ons laat de 
nodige financiële en economische “geletterdheid” 
nog veel te wensen over. Middenveldorganisaties 
kunnen hier nog een tandje bij steken. Ze hoeven 
dat niet over te laten aan de studiediensten van de 
politieke partijen.

3  Persoonlijke inzet binnen en naast midden- 
veldorganisaties blijft het fundament van al 

het voorgaande.

Dit is inderdaad een tekst van mensen die met en-
gagement vanuit hun levensbeschouwing handelen, 
geen onverschilligen.

De tekst eindigt met een oproep, die wel al gele-
verde inspanningen erkent, maar méér wil:

Armoede door allerhande beperkte initiatieven 
verzachten en draaglijker maken, is zeker waardevol, 
maar volstaat niet. Het (weliswaar moeilijk te berei-
ken) einddoel moet zijn: armoede doen verdwijnen, 

m.a.w. iedereen een menswaardige plaats in de 
samenleving geven. 

Volgen de ondertekeningen uit naam van de 
zeven levensbeschouwingen.

VALT ER ENIG EFFECT TE VERWACHTEN 
VAN DEZE VERKLARING?
Men zou durven hopen dat zo’n gemeenschappelijke 
stellingname van toch de zeven meest representa-
tieve levensbeschouwingen in ons land er minstens 
in zou slagen politici ertoe te bewegen  armoedebe-
strijding ernstig te nemen en reële pogingen op te 
zetten. Daar is tot nog toe geen spoor van.

 Vóór die verklaring deed de federale regering al 
een niet gehouden belofte om vervangingsinkomens 
op te trekken tot aan de volgens Europese normen 
bepaalde “armoedegrens”. Op Vlaams niveau  waren 
er allerhande kleine tegemoetkomingen, die inder-
daad wat verzachtend kunnen werken. Daaraan is 
niets veranderd. Ondertussen stellen alle onderzoe-
kers wel vast dat de armoede en het armoederisico 
traag maar zeker toenemen.

Maar zou het anders kunnen? Wie weet er van 
het bestaan van de VILD? Het grote publiek niet 
en de pers niet. Dus van die kant staat er zeker 
geen druk op politici. Zolang de VILD geen actie 
onderneemt en er niet in slaagt de volle aandacht 
te krijgen voor deze problematiek, blijft het effect 
van deze oefening nihil. Degenen die zich al jaren 
inzetten om mensen in armoede tegemoet te komen, 
zullen blijven voortdoen, en degenen die in een an-
dere richting kijken, zullen dat ook blijven doen.

De hele zaak wordt dan herleid tot een schijnver-
toning: enkele brave jongens – ondertussen wat oude-

re heren geworden, want helaas blijven vrouwen nog 
steeds afwezig uit de top van de geloofsgemeenschap-
pen – hebben samen een opstel geschreven en het aan 
meester Peumans voorgelezen en afgegeven. Die heeft 
het mooi gevonden, hen bedankt en het opstel in zijn 
schuiflade weggeborgen. Einde van het verhaal.

Of zou er toch nog iemand, goed geplaatst, 
verder willen schrijven en vooral iets doeltreffends 
dóén, bovenop wat nu al met veel inzet, maar in 
gespreide orde geprobeerd wordt?

REMI BAEKELMANS
Prof. em. Universiteit Gent

“Al die inspanningen halen maar uiterst 
zelden mensen echt uit de armoede.”
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Men weet niet exact hoeveel vrijdenkers er 
wereldwijd zijn. Eerst en vooral is het zo 
dat, zoals het woord al doet vermoeden, 
vrijdenkers zichzelf doorgaans graag op een 

eigenwijze manier identificeren. Je hebt rationalisten, se-
culieren, atheïsten, humanisten. De lijst gaat nog wel even 
door. Verder is het ook bijzonder moeilijk om te gaan tel-
len wanneer mensen helemaal niet zo happig zijn om toe 
te geven dat ze niet in god geloven. Kan je ze het kwalijk 
nemen? In 18 landen is het nog steeds 
een zwaar misdrijf om niet in god te 
geloven. In 12 landen riskeert men er 
zelfs nog de doodstraf voor. In 71 lan-
den is godslaster een misdrijf. De stap 
om als vrijdenker naar buiten te komen, 
is – jammer genoeg – niet voor iedereen 
evident. Niettemin zijn volgens het Pew Research Center 
een onpartijdig kenniscentrum, de zogenaamde “niet-ge-
lovigen” de snelst groeiende bevolkingsgroep wereldwijd. 
Het hoeft dus niet te verwonderen dat men uit de combi-
natie van al dat cijfermateriaal kan afleiden dat het steeds 
moeilijker is om nog openlijk humanist te zijn.

Een organisatie die dat goed begrepen heeft, is 

Humanists International – voorheen de International Hu-
manist and Ethical Union. Vanuit hun kantoren in hartje 
Londen, op wandelafstand van King’s Cross, strijden ze al 
meer dan een halve eeuw voor vrijheid van geloof, overal 
ter wereld. Met een toegewijd team van vijf personeelsle-
den en tal van vrijwilligers verzet Humanists International 
elke week bergen werk. De organisatie lobbyt dag in, dag 
uit bij de Verenigde Naties en vertolkt de humanistische 
principes van fundamentele gelijkwaardigheid en vrijheid 

in tal van raden. Jaarlijks publiceert ze 
ook het Freedom of Thought Report, 
dat in kaart brengt hoe het wereldwijd 
gesteld is met de vrijheid van levens-
beschouwing. Opmerkelijk: sinds vorig 
jaar deelt België samen met Nederland 
de eerste plaats wereldwijd, omdat 

het via een uniek systeem van staatssteun inzet op een 
interlevensbeschouwelijk verhaal. Dat dit systeem nog 
duidelijke punten voor verbetering heeft, behoeft geen 
verder betoog. Dat België zo goed scoort, spreekt mogelijk 
boekdelen over hoe het er in de rest van de wereld aan toe 
gaat. 

“In vergelijking met de rest van de wereld, hebben 

HUMANISTS 
AT RISK

In het merendeel van de wereld is het nog steeds niet makkelijk 
om humanist te zijn. De internationale koepel voor humanisten 

wereldwijd, Humanists International, schakelde in 2017 een 
versnelling hoger met de lancering van de campagne ‘Humanists at 
Risk’. Anton Van Dyck interviewde hierover Gary McLelland, CEO bij 
Humanists International. McLelland ziet maar één optie: opschalen 

zodat elke zaak onmiddellijk geholpen kan worden, ongeacht de 
plaats. Ook sprak Van Dyck Anne-France Ketelaer, algemeen directeur 

bij deMens.nu. Zij is ondervoorzitter van Humanists International.

“Zolang één van ons 
niet vrij is, is niemand 

van ons vrij.”
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we het in België redelijk goed. Wij verkeren in de moge-
lijkheid om wereldwijd mee gemeenschappen te onder-
steunen die onze hulp nodig hebben. Het is eigen aan 
de humanistische gemeenschap dat we helpen waar we 
kunnen. Samenhorigheid staat centraal in onze levensbe-
schouwing. Zolang één van ons niet vrij is, is niemand van 
ons vrij”, aldus Anne-France Ketelaer. De nauwe samen-
werking tussen de internationale koepel en nationale 
organisaties lijkt overigens de rode draad in dit verhaal. 
Zaken met een internationaal kantje hebben vaak net een 
erg lokale impact, een sterke brug tussen beide niveaus is 
vereist voor een goede afhandeling. 

Het aantal zaken van discriminatie op grond van 
levensbeschouwing valt bijna niet bij te houden. Door in 
te zetten op globale beleidsverandering hoopt Humanists 
International zo veel mogelijk mensen tegelijkertijd te 
helpen. Sommige zaken zijn echter zo prangend dat ze 
een onmiddellijke interventie vereisen. Situaties op leven 
of dood zijn geen zeldzaamheid. Om zo vlot mogelijk in 
te kunnen grijpen, lanceerde Humanists International in 
2017 de permanente campagne ‘Humanists at Risk’. De 
organisatie zamelt hiermee middelen in om personen te 
helpen die omwille van hun levenswandel in rechtstreeks 
en onmiddellijk gevaar zijn. 

EEN REUS IN KLEINE KLEREN 
In gesprek met Gary McLelland

Anton Van Dyck: Hoe zijn jullie op het 
idee gekomen om de ‘Humanists at Risk’-
campagne te lanceren?

 
Gary McLelland: Zoals jullie weten, lanceert 
Humanists International elk jaar het Freedom of 
Thought Report, een soort thermometer van hoe 
het gesteld is met de vrijheid van levensbeschou-
wing wereldwijd. Het rapport scoort elk land in-
dividueel op een aantal categorieën en plaatst ze 

ook nog eens op een interactieve kaart. Wanneer 
je al die data bij elkaar ziet, besef je hoe groot het 
probleem is. Tegelijkertijd realiseerden we ons 
ook dat de cijfers zo overweldigend zijn dat ze het 
probleem te abstract maken. Via ‘Humanists at 
Risk’ willen we de menselijke verhalen in de kijker 
zetten die achter die cijfers verscholen zitten. Wie 
bijvoorbeeld Mauritanië opzoekt, zal meteen zien 
dat het land bijzonder slecht scoort in het gros 
van de categorieën. Zaken zoals die van Cheikh 

Gary McLelland, CEO van Humanists International, 
is een goedlachse Schot en een van de bezielers van 

de campagne.

Anne-France Ketelaer
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Ould Mohamed M’Kheitir, een blogger die zich 
uitsprak tegen slavernij en daarvoor in 2014 de 
doodstraf kreeg uitgesproken, tonen aan wat de 
menselijke impact is. Mohamed is inmiddels vrij, 
maar de mechanismen die hem initieel van zijn 
vrijheid hadden beroofd, bestaan nog steeds. Zijn 
verhaal vertellen, maakt het voor ons makkelijker 
om ervoor te zorgen dat de geschiedenis zich niet 
herhaalt. 

Het blijft echter niet bij publieke sensibilise-
ring. Op elk moment volgen we tussen de 15 à 20 

personen op die een reëel risico op ontvoering, 
foltering of executie lopen. We proberen hen 
zo goed mogelijk te helpen, gaande van morele 
dienstverlening tot materiële ondersteuning. Elke 
zaak is bijzonder delicaat en vormt een moei-
lijke evenwichtsoefening tussen vertrouwen en 
transparantie. Eens een noodsituatie acuut wordt, 
moeten we onze netwerken zo snel mogelijk acti-
veren en navigeren we ons in de hoogste echelons 
van de diplomatische wereld. 

Oplossingen zoeken, gebeurt in de grootste 
discretie. We kunnen het ons niet veroorloven om 

op zulke momenten openlijk te communiceren. 
Er staat te veel op het spel. Elke euro die we aan 
de campagne kunnen uitgeven, heeft dus twee 
zijden. Een deel gaat naar sensibilisering en met 
het andere deel helpen we actieve zaken.

AVD: Dat klinkt allemaal erg arbeidsintensief. 
Hoe verhouden jullie zich tot andere ngo’s?

GM: Absoluut. Eigenlijk zouden we 24 uur, 7 
dagen op 7 beschikbaar moeten zijn, maar daar 
hebben we de middelen niet voor. Ons team bijt 
er zich elke dag in vast, maar je kan maar zoveel 
van mensen vragen. Daarom is het belangrijk 
dat we voor ons werk beroep kunnen doen op 
partners. Een deel ervan zijn onze eigen lidver-
enigingen. Sinds 2017 zijn we haast verdubbeld in 
grootte, naar bijna 200 organisaties, en een nauwe 
samenwerking met hen zorgt ervoor dat we be-
roep kunnen doen op een wereldwijd netwerk van 
contacten die ons graag helpen in ons werk. Het 
maakt niet uit of een organisatie groot of klein 
is: de bereidheid tot helpen is er altijd. Kleinere 
organisaties zitten vaak sterk geworteld in de 
gemeenschappen die we proberen te helpen. De 
grotere partners zoals deMens.nu doen daar nog 
een schepje bovenop en versterken ons met hun 
middelen en netwerken. Onze huidige onder-
voorzitter Anne-France Ketelaer is overigens de 
algemeen directeur van deMens.nu, wat de stap 
naar een intense samenwerking waar mogelijk ge-
makkelijker maakt. Als entiteit zijn we misschien 
niet zo groot, maar de gemeenschap waarop we 
een beroep kunnen doen, barst uit zijn voegen. 
We kunnen het met zekerheid hebben over mil-
joenen. Afhankelijk van hoe je gaat meten, mag je 
er nog een aantal nullen achter zetten. 

AVD: Een reus in kleine kleren?

GM: (lacht) Ja, zo zou je het kunnen omschrij-
ven! Onze wereldwijde beweging is sterk lokaal 
verankerd en de wisselwerking tussen de hoogste 
politieke sferen en lokale netwerken mag je niet 
onderschatten. Het principe van ‘think global, act 
local’ ligt aan de basis van ons succes. 

AVD: In België heeft de zaak van de VUB-
professor Ahmadreza Djalali heel wat stof 
doen opwaaien. In 2016 werd hij wegens 
spionage in Iran tot de doodstraf veroordeeld, 
waarop notabelen als dr. Jean-Jacques Amy 

“De menselijke verhalen in de kijker zetten 
die achter die cijfers verschuild zitten.”

Gary McLelland
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en dr. Gerlant van Berlaer in een ijltempo 
de gemeenschap mobiliseerden. Naast 
Amnesty International pleitte ook Humanists 
International voor zijn vrijheid. Werken jullie 
nauw samen? 

GM: Dat hangt natuurlijk erg af van zaak tot zaak. 
Wanneer zich zoiets voordoet, is het tijdsframe 
waarin je kan handelen bijzonder klein en hangt 
er veel af van je persoonlijke contacten. Onder 
ngo’s als Humanists International, deMens.nu en 
Amnesty International heerst er vaak een grote 
bereidheid tot het delen van contacten en net-
werken. Organisaties helpen elkaar graag, maar 
dat kan niet altijd door het brede publiek gezien 
worden. Soms is hulp discreet en soms betekent 
ze het opzetten van zeer publieke campagnes voor 
ambassades. Alles hangt van de situatie af. 

Het is voor ons trouwens een belangrijke 
indicatie van succes indien andere organisaties 
buiten het humanistisch netwerk mee onze cam-
pagnes ondersteunen. Humanists International 
was zo een van de eerste organisaties die de zaak 
van de Saudische poëet Raif Badawi heeft verde-
digd. Dat bredere organisaties ook mee aan boord 
zijn gekomen, was voor ons een groot succes. 
Veel daarvan heeft te maken met de vooringeno-
menheden die nog bestaan jegens atheïsten. We 
maken er rustig komaf mee, maar het zal nog wel 
even duren.

AVD: ’Humanists at Risk’ doet het inmiddels 
erg goed. Toch blijven er nog heel wat 
uitdagingen. Op wat voor obstakels stuiten 
jullie vaak bij het helpen van humanisten in 
precaire situaties?

GM: Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar meer 
middelen, maar de uitdagingen zijn complexer. Je 
moet begrijpen dat de mensen die we proberen 
te helpen soms al weken in extreme angst leven. 
Het is dan geen sinecure om ze een rationeel 
uitgedacht plan te laten volgen. Zo is het soms erg 
moeilijk om de discretie te handhaven indien we 
om iemands welzijn moeten bemiddelen op poli-
tiek niveau. De laatste jaren zijn er gelukkig twee 
zaken die dat vergemakkelijken. Vooreerst zijn er 
nu zo veel mogelijkheden van veilige elektroni-
sche communicatie, zoals WhatsApp en Telegram, 
dat we rechtstreeks en snel kunnen communice-
ren. Vervolgens zien we ook steeds meer dat over-
heden een interlevensbeschouwelijke ambtenaar 

aanstellen die onze contacten bijzonder kan 
faciliteren. Het is echter wel belangrijk dat die 
ambtenaar neutraal blijft. Er zijn immers landen 
die de interlevensbeschouwelijke dialogen gebrui-
ken om hun eigen invloedssfeer in het buitenland 
uit te bouwen. In zulke fora wordt vrijheid van 
geloof dan vervangen door religieuze vrijheid, wat 
hetzelfde lijkt, maar in de praktijk iets volledig 
anders is. De religieuze vrijheid wordt er op een 
slinkse wijze geplaatst boven de universele men-
senrechten. Voor voorbeelden hoef je overigens 
niet ver te zoeken. We zien dat verworven rechten 
zoals abortus en het homohuwelijk terug openlijk 
in vraag gesteld worden. Men probeert vrijheid als 
iets beklemmends af te schilderen door te zeggen 
dat het de tradities in de weg staat, en dat is iets 
waar we ons absoluut tegen moeten verzetten. 

AVD: Een stevige uitdaging die jullie maar 
al te graag aangaan. Hoe kunnen mensen 
bijdragen aan de campagnes van Humanists 
International?

GM: Je kan ons op de beste manier helpen door 
zélf ook gewoon actief te worden. Sluit je aan bij 
onze lidorganisaties, zorg voor sterke en levendi-
ge gemeenschappen en doe vrijwilligerswerk waar 
je kan. 

We hebben een sterke nood aan mondige 
burgers, niet alleen op straat, maar ook online. 
Help ons met het sensibiliseren van de bevolking 
en durf zelf ook campagnes op te zetten. Er zijn 
in ieder geval meer dan genoeg mensen die jouw 
hulp kunnen gebruiken!

ANTON VAN DYCK 
Directeur juridische zaken en overheidsrelaties  
deMens.nu

Meer weten en ook iets ondernemen? Surf naar 
https://humanists.international/get-involved/!

Ook Amnesty International strijdt actief 
voor humanisten, bijvoorbeeld voor Raif 
Badawi. Zie hun website hierover op 
https://www.amnesty-international.be/
nieuws/de-strijd-voor-raif-badawi-gaat-
voort-in-2019.

“Het principe van ‘think global, 
act local’ ligt aan de basis van ons succes.” 
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MORELE BIJSTAND 
IN DE GEVANGENIS

De SMBG, Stichting Morele Bijstand aan Gevangenen, bestaat 55 jaar. 
Het maatschappelijk doel van de Stichting is morele bijstand te geven 

aan personen die opgesloten zitten en aan hun families, om sociale 
vooruitgang te bevorderen en de reclassering te vergemakkelijken. 

Criminologe Tania Ramoudt werkte als moreel consulente in de 
gevangenissen en was ook directeur van de stichting.
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in iemands leefwereld binnen. De cipier doet 
de deur open, die man of vrouw zit in de cel. Ik 
vroeg altijd: ‘Mag ik binnenkomen?’ ‘Ja! Natuur-
lijk, kom binnen, ga zitten. Wil je iets drinken?’ 
Je wordt altijd zeer goed onthaald. Je ziet of 
iemands cel aangekleed is of kaal. Hangen er 
foto’s aan de muur? Als ze een brief of foto 
gekregen hebben van thuis, dan tonen ze dat: 
‘Kijk eens, dit is mijn dochtertje, kijk eens hoe 
groot ze al geworden is!’ Dat is een heel ander 
gesprek dat je daar kunt hebben dan wanneer 
ze bij je op het bureau komen, want ze mogen 
niets meebrengen. Als ze een verslag gekregen 
hebben van de psychosociale dienst rond reclas-
sering, hebben veel mensen daar vragen rond. 
Sommigen die daar zitten, begrijpen de helft 
niet van wat daarin staat. ‘Wat zeggen ze hier 
nu, wat bedoelen ze daarmee, gaat dat nu over 
mij?’ Dat soort gesprekken hebben we wel met 
hen. Een beetje verklaren als ze vragen hebben. 
Maar wij mogen geen dingen voor ze doen, 
dat is de taak van de maatschappelijk werkers. 

Wij beperken ons tot het grote luisterend oor 
te zijn. De hoofdtaak is die individuele morele 
bijstand. In Hasselt had ik ook wel drie ge-
spreksgroepen, één keer per maand. Eén bij de 
vrouwen – er is ook een kleine vrouwenafdeling 
in Hasselt met dertig vrouwen –, en de andere 
twee gespreksgroepen bij de mannen.

HVW: Hoe werkt dat?

TR: Bij de vrouwen keken we meestal naar een 
film. Ik heb daar een mooie anekdote van. Ze 
wilden een ‘blètfilm’. Toen ze binnenkwamen in 
de zaal, hadden ze allemaal een pakje zakdoek-
jes bij zich. Mijn hoofdbetrachting bij de man-
nen was vooral samen te zijn, en naar elkaar 
te leren luisteren. Te leren dat je van mening 
kan verschillen, dat je kunt discussiëren over 
zaken, maar met respect voor de mening van 
iemand anders, dat je niet moet beginnen ruzie 
te maken. Dat viel goed mee. Ze keken daar ook 
naar uit. Aan het eind van het jaar vroeg ik dan 
aan de directie of ik een soort feestje mocht 
geven. Dan bracht ik wat eclairs, tompoezen, 

Het Vrije Woord: Hoe ziet het werk van een 
moreel consulent in de gevangenis eruit?

Tania Ramoudt: Van de moreel consulenten die 
in de gevangenissen werken, is de taak indivi-
duele bijstand of counselinggesprekken, zoals 
dat heet. Wij gaan enkel in gesprek met mensen 
die ons vragen. Wij gaan niet de cellen aflopen, 
tikken en zeggen: ‘Ik ben de moreel consulent.’ 
Neen, wij worden gevraagd. Dat wil dus zeggen 
dat je, als je ergens begint in een gevangenis, 
voorwaardenscheppend werk moet doen. Dat 
is in een ziekenhuis ook zo. De mensen moeten 
je leren kennen. Je gaat naar de verschillende 
diensten die daar actief zijn, zoals justitieel wel-
zijnswerk, de psychosociale dienst, en ook bij 
het personeel ga je zeggen wie je bent. Je kunt 
daar rondlopen en iedereen straal voorbijlopen, 
maar dat wordt niet echt geapprecieerd. Die 
gevangenissen hebben hun eigen cultuur. Als je 
daar binnenkomt, is dat handjes schudden met 
iedereen, een goeiendag zeggen, een babbeltje 
doen. Dat ze je leren kennen. Op den duur krijg 
je ook wel doorverwijzingen via die diensten of 
door personeelsleden die je zeggen: ‘Ik heb de 
indruk dat die persoon slecht nieuws gekregen 
heeft. Hij / zij is gaan telefoneren en was echt 
heel beteuterd. Kun je daar misschien eens gaan 
zien?’ Dan doen we dat, maar dan vragen we 
de persoon in kwestie wel of het goed is dat we 
met hem / haar in gesprek gaan. We dringen ons 
niet op, dat is niet de bedoeling. Niet zoals som-
mige religies die aan zieltjeswinnerij proberen 
te doen in de gevangenissen. Zo werken wij niet. 
Hoe komen ze met ons in gesprek? Ze kunnen 
een rapportbriefje invullen. Dat zijn briefjes 
waarop alle diensten staan die ze kunnen spre-
ken. Dat komt dan in ons bakje terecht en dan 
weten we dat die persoon ons wil spreken.

HET GROTE LUISTEREND OOR

HVW: Komen de gedetineerden dan naar je 
toe of ga je bij hen langs?

TR: Dat hangt ervan af. We gaan naar hen toe 
of we laten hen tot op ons bureau komen. Eén 
groot voordeel vind ik dat wij op cel kunnen 
gaan. We zijn een van de weinigen, de geeste-
lijke verzorgers, zoals ze genoemd worden in 
de gevangenissen, de pastoors, de imams en 
wij, die op cel mogen gaan. Je komt dan echt 

“Een moordenaar heeft iemand het leven 
benomen en zit ook in een rouwproces.”
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chips en limonade mee, want alcohol mag 
niet. Dat was het feest ter afsluiting van het 
werkingsjaar van onze gespreksgroep. En dan 
deden we een kleine quiz, dat was gezellig en 
plezant. Die dingen kun je ook doen. Je wordt 
tevens aangemoedigd om waardestimulerende 
activiteiten te ondernemen. Bijvoorbeeld een 
spreker uitnodigen. Ik heb ooit eens iemand 
uitgenodigd van het huisvandeMens om rond 
het levenseinde informatie te geven. Een paar 
keer heb ik begin november een herdenkings-
plechtigheid georganiseerd. Dan had ik iemand 
uitgenodigd die gitaar speelde. Er was muziek, 
afgewisseld met gedichten rond rouw en ver-
driet. Dat kan allemaal. Je kan daar veel doen. 
Je kunt er creatief in zijn, natuurlijk altijd met 
toelating van de directie. Zij zijn ook blij dat er 
groepsactiviteiten georganiseerd worden.

CONTACTVERBOD

HVW: Kunnen de familieleden die thuis 
zitten ook een beroep doen op morele 
assistentie?

TR: Nee, de familieleden niet. Die kunnen we 
naar een huisvandeMens doorverwijzen. Het 
gebeurt al eens dat gedetineerden vragen of 
we eens iets aan een vader, moeder of dochter 
kunnen uitleggen, maar we moeten daar heel 
voorzichtig mee zijn, want wij weten niet van 
tevoren of er misschien een contactverbod is. 
Wij gaan niet zomaar bellen naar iemand en 
zeggen: ‘Uw zoon heeft dit of dat gevraagd.’ Fa-
milie kan in het huisvandeMens terecht. Ik heb 
ooit zo’n huis ingeschakeld voor iemand die 
zich moest komen aanbieden voor een enkel-
band, een elektronisch toezicht. Maar in plaats 
van hem een bandje te geven, hebben ze hem 

drie maanden de doos in gedraaid. De directeur 
vond dat hij moest zitten. Hij zat wel thuis met 
een dementerende vrouw, die dan alleen was. 
Die man zei: ‘Ik ga nu mijn bandje halen, ik 
kom terug en ik ga brood meebrengen’, en hij is 
pas drie maanden later naar huis kunnen gaan. 

Zijn auto heeft ook drie maanden op de parking 
gestaan.

HVW: Dat kan zomaar?

TR: Dat kan. Het is de realiteit. Het zijn uitzon-
deringen, maar het kan zeker.

HVW: Dan moesten jullie opvang regelen 
voor die vrouw?

TR: Ja, vragen of er contact werd opgenomen 
met de familie en dat ze moesten zien hoe het 
met die vrouw was, want zij wist van niks. Dat 
is een concreet voorbeeld van wat er kan ge-
beuren, waarbij je dan hulp van buitenuit moet 
inschakelen. Wat doen wij nog? Als er iemand 
een uitgangsvergunning krijgt om een woonst 
te gaan zoeken of om naar het CGG te gaan, het 
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, voor 
begeleiding als hij vrijkomt, en ze vinden dat er 
een vertrouwenspersoon mee naar buiten moet 
gaan, zeker de eerste keer, dan doen we dat 
ook. Ik heb dat een aantal keren gedaan. Dat 
zijn ook unieke ervaringen.

BEROEPSGEHEIM

HVW: Is het voor de meeste gevangenen 
voldoende dat je een luisterend oor bent? Of 
wordt er meer gevraagd?

TR: Er wordt dikwijls meer gevraagd. Maar voor 
velen is dat luisterend oor al voldoende omdat 
wij gebonden zijn aan ons beroepsgeheim. Wat 
er gezegd wordt, blijft tussen ons. Als ze naar 
de psychosociale dienst gaan, en ze daar een 
gesprek hebben in functie van hun reclassering 
of voorbereiding op hun voorwaardelijke vrijla-
ting, dan wordt alles wat ze zeggen, genoteerd. 
Daar zijn ze dus op hun hoede, want wat ze 
zeggen, kan voor de strafuitvoeringsrechtbank 
tegen hen gebruikt worden. Dat is het grote 
verschil. Bij ons kunnen ze echt vrijuit praten. 
Die gesprekken kunnen letterlijk over alles 
gaan. Een gevangenis is een maatschappij in het 
klein. Dat gaat van mensen met beperkingen 
tot superintelligente mensen en alles wat daar-
tussenin zit. Je komt er alle soorten mensen 
tegen. Die gesprekken zijn dan ook navenant. 
Je benadert hen als mens, niet als dossier. Er 
zit iemand tegenover je die je als gelijkwaardig 

“Een gevangenis is een 
maatschappij in het klein.”



 H E T  V R I J E  WO O R D 61

TANIA RAMOUDT

beschouwt. Dat is belangrijk. Want wij zeggen 
altijd: ‘Hoe wil je dat ze de gevangenis verlaten? 
Als tikkende tijdbommen, door alle frustraties 
te laten opkroppen, of geef je ze de kans dat ze 
regelmatig kunnen ventileren en hun hart luch-
ten?’ Dat kunnen ze bij de moreel consulenten. 
Je hebt er ook die zich opsluiten, die niet uit 
hun cel komen, die depressief zijn. Maar je kunt 
maar mens zijn door contact te hebben met 
andere mensen. Dat maken we dan ook duide-
lijk. ‘Ga naar de wandeling, ga naar cursussen, 
ga naar opleidingen, probeer dat toch’ – om dat 
mens-zijn in stand te houden.

HVW: Kun je een voorbeeld geven van een 
situatie van een gevangene die je bijzonder 
heeft aangegrepen?

TR: Goh, er zijn veel situaties, en ieder op 
zijn eigen manier. Om er één uit te pikken … 
Er wordt dikwijls vergeten dat moordenaars, 
die iemand het leven benomen hebben, ook 
in een rouwproces zitten. Er was een oudere 
man die zijn vrouw met haar minnaar in bed 
betrapte. Hij pakt zijn long rifle en schoot 
haar neer. Daarna wou hij zichzelf doodschie-
ten. Wat deed hij? Hij schoot de helft van zijn 
gezicht weg. Hij kwam erdoor, maar hij heeft 
wel vijfentwintig jaar gekregen. Dat is een heel 
triest verhaal, vind ik. Het is een emotionele 
reactie, maar ik zeg altijd: ‘Als je geen wapens 
in huis hebt, dan kun je ze ook niet gebruiken.’ 
Ik ben tegen wapens. Je kunt iemand iets naar 
zijn hoofd gooien of kwaad zijn, maar dat is nog 
iets anders dan een wapen. Die mens was ver-
schrikkelijk verminkt. Ze noemden hem Popeye 
omdat zijn gezicht helemaal scheef stond. Hij 
kwam ook naar de gespreksgroepen, want voor 
de rest was dat een doodbrave mens. Hij had 
één moment gehad.

GESTORVEN VOOR DE GEVANGENIS-
POORT

HVW: Ja, crime passionnel.

TR: Dus die mens zit ook in een rouwproces. 
Het gevolg is: geen contact meer met zijn 
dochter, want: ‘Jij hebt mijn moeder ver-
moord.’ Geen contact meer met zijn familie. 
Hij krijgt op een zeker moment kanker. Hij gaat 
naar het ziekenhuis onder begeleiding: hand-

boeien aan, voet vastgemaakt aan het bed en 
twee cipiers ernaast. Op een bepaald moment 
zeggen ze dat er niets meer aan te doen is, dat 
het een terminale kanker is. Ze brengen de 
dochter daarvan op de hoogte en zijn dochter 
zegt: ‘Kijk, wat gebeurd is, is gebeurd en er 

zijn jaren overheen gegaan.’ Ze vergeeft het 
haar vader. ‘Het blijft mijn vader. Ik wil hem 
bij mij in huis nemen voor die paar weken die 
hij misschien nog te leven heeft.’ Dat werd 
geweigerd. Hij kreeg geen voorwaardelijke 
vrijlating om medische redenen. Soms gebeurt 
dat wel, maar in dit geval werd beslist: ‘Neen, 
we doen dat niet.’ Ik vraag me dan af wat die 
oude mens, die bijna op sterven ligt, nog gaat 
doen. Een gevaar voor de maatschappij is hij 
niet meer. Hij zit dan opnieuw in de gevange-
nis. Op een bepaald moment is hij heel slecht. 
In de gevangenis zeiden ze: ‘We kunnen hier 
niets met hem doen. Wij zijn geen verplegers, 
wij zijn geen ziekenhuis.’ Dus hij moet terug 
naar het ziekenhuis en daar zeggen ze: ‘Die 
mens is aan het sterven. Wij kunnen hier ook 
niets meer voor hem doen’, en ze sturen hem 
in de ambulance terug naar de gevangenis. Die 
mens is bijgevolg voor de gevangenispoort in 
de ambulance gestorven. Hoe ga je dan met 
mensen om, hé? Terwijl er een mogelijkheid 
was. Zijn dochter wílde dat doen. Mocht hij nu 
niemand meer gehad hebben ...

HVW: Is het leven in de gevangenissen de 
laatste tijd verbeterd?

TR: Er zijn nieuwe, grotere, modernere gevan-
genissen gebouwd, zoals in Hasselt, waar de 
gevangenen uit de oude, kleinere gevangenis-
sen naartoe gebracht zijn. Maar veel mensen 
die de oude gevangenissen kennen, zeggen dat 
het in Oud-Hasselt en Tongeren beter was, 
omdat dat kleinere gevangenissen waren en er 
meer contact was met de cipiers. Hasselt is een 
betonnen bunker. Dat is precies een fabriek als 
je daar rondloopt. Qua menselijkheid is dat er 
niet op vooruitgegaan. Ze kunnen nu telefone-
ren en douchen vanop cel. Zo zijn er mensen 
die nu niet meer buitenkomen. Die al niet naar 

“Opsluiting moet het laatste middel zijn.”
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de wandeling of niet naar cursussen gingen, 
maar wel uit hun cel kwamen om te gaan 
telefoneren en douchen. In die nieuwe gevan-
genissen valt dat allemaal weg. Het menselijk 
contact verdwijnt.

DRUGSFEITEN

HVW: Vind jij in het algemeen de 
gevangenisstraffen te lang voor het 
gepleegde feit?

TR: Ja, door de band wel, omdat rechters er 
rekening mee houden dat ze zogezegd allemaal 
op één derde vrijkomen. Dat is nog de oude 
wet-Lejeune. Dat is nu wel veranderd, ze heb-
ben het verstrengd, maar de rechters oordelen 
nog steeds: ‘Ze komen toch op één derde vrij, 
ik zal ze maar genoeg geven.’ Zoals het verschil 
tussen onder de drie jaar en boven de drie jaar. 
Normaal gezien moet je onder de drie jaar 
niet binnen, maar als je er zo verschillende na 
elkaar hebt, dan telt dat op en dan moet je tóch 

binnen. De rechters houden daar rekening mee 
en dat is het grote verschil met Nederland. Als 
je in Nederland wordt betrapt voor drugsfeiten, 
dan ga je vijftien dagen krijgen, maar je gaat die 
vijftien dagen effectief zitten. Hier ga je voor 
dezelfde feiten drie maanden krijgen. Ik denk 
dat je beter het systeem van Nederland toepast. 
Je krijgt minder lange straffen, maar ze worden 
wel effectief uitgevoerd.

 
HVW: Zie jij andere oplossingen dan 
mensen opsluiten?

TR: Opsluiting moet het laatste middel zijn. 
Je bent je vrijheid kwijt. Alles wat je wil doen, 
moet je vragen. Je kan zelf de deur niet ope-
nen, er is geen klink langs binnen. Het moet 
veel meer geïndividualiseerd worden. Kijk naar 
het individu. Van waar komen ze? Wat is er 
gebeurd? Maar daar zijn geen middelen voor. 
Het is gemakkelijk: ‘Sluit ze maar op.’ Neem 
nu mensen met drugsfeiten, zij zijn verslaafd 
en worden in de gevangenis gestopt. Zij krijgen 

dan vervangmiddelen, maar zij blijven ver-
slaafd. Zij komen buiten en zijn nog altíjd 
verslaafd. Dat lost niets op. Zij zijn niet afge-
kickt, met als gevolg dat ze, als ze vrijkomen, 
gewoon herbeginnen. Ik zeg altijd: ‘Zorg dat ze 
eerst afgekickt zijn en als ze inderdaad feiten 
gepleegd hebben, mensen overvallen hebben en 
dergelijke, laat ze dan hun straf nuchter uitzit-
ten, zodat ze beseffen wat ze in die gevangenis 
zitten te doen. Want nu beseffen ze dat niet.

HVW: Er is veel kritiek op het Belgische 
gevangeniswezen: plaatsgebrek, overvolle 
cellen, onveiligheid, problemen met 
hygiëne: zie jij dat ook in de dagelijkse 
praktijk en hoe kan dat verholpen worden?

TR: Minder straffen uitspreken en minder lange 
straffen: dat is al een begin voor de overvolle 
gevangenissen. Hygiëne valt in de meeste ge-
vangenissen wel mee, behalve in oude gevan-
genissen zoals Vorst. In Vorst is de helft van de 
gevangenis gesloten omdat het gebouw aan het 
instorten is. De burgemeester heeft beslist om 
twee vleugels te sluiten. Nu zijn er nog twee 
vleugels open en daar werken ze met een open-
deursysteem. Tijdens de dag staan de celdeuren 
open, maar dat is niet uit menslievendheid. Dat 
is omdat er geen sanitair op de cellen is. Dat 
is nog met de pot. Dat zijn dus middeleeuwse 
toestanden in Vorst en Sint-Gillis. Ze wachten 
nu tot Haren opengaat, maar dat wordt steeds 
uitgesteld. In 2022 zou het nu echt open moe-
ten gaan. Er zou plaats zijn voor 1200 gedeti-
neerden. Van de drie gevangenissen van Brussel 
gaat de populatie dan naar daar.

VZW DE HUIZEN

HVW: Er is in België blijkbaar weinig 
aandacht voor de re-integratie van 
gevangenen in de maatschappij. Wat kan er 
op dat vlak gebeuren?

TR: Hen beter voorbereiden op het moment 
waarop ze naar buiten gaan. Nu is het vaak zo 
dat je aan de deur wordt gezet en je plan moet 
trekken. Een van de mogelijkheden is vzw De 
Huizen van Hans Claus, waar je met kleinere 
eenheden werkt, op maat, gedifferentieerd. Je 
gaat zorgen dat ze werk hebben als ze buiten-
komen, want er is ook het probleem van het 

“Je kunt maar mens zijn door 
contact met andere mensen.”
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strafblad: ga maar eens solliciteren! Schaf dat 
strafblad af. Je heb je straf gedaan. Ofwel moe-
ten ze afschaffen dat werkgevers het strafblad 
mogen vragen. Dat is één ding. Maar als je in je 
voorwaarden komt om voorwaardelijk vrijge-
laten te worden, en je begint aan je dossier te 
werken, dan zijn er de drie W’s: werk, woonst 
en wijf. Je moet werk gaan zoeken met je straf-
register, je hebt geen blanco strafblad.

HVW: Krijgen ze geen uitkering?

TR: Nee. Je weet ook niet wanneer je juist 
vrijkomt. Je kunt deze maand voor de strafuit-
voeringsrechtbank komen en alles in orde 
hebben, of denken dat je alles in orde hebt, en 
dan zeggen ze: ‘Maar we gaan je zes maanden 
uitstellen, want dat en dat is nog niet in orde.’ 
Ga dan maar aan de werkgever zeggen: ‘Ik kan 
volgende maand toch nog niet beginnen. Het 
is pas over zes maanden, misschien.’ Welke 
werkgever gaat er zes maanden op je wachten? 
Dat is één, dán je woonst. Als je niet meer bij 
ouders of echtgenote thuis terechtkunt, dan 
moet je iets gaan huren. Hetzelfde probleem. 
Je begint iets te huren, maar het kan goed zijn 
dat je zes maanden voor niets gaat huren. Waar 
ga je dat geld halen? Dat zijn zo van die dingen 
die anders zouden moeten om die re-integratie 
gemakkelijker te maken. Inderdaad, maak die 
straf korter, maak ze effectief, dan weet diegene 
op welke datum hij of zij vrijkomt en kan je 
betere afspraken met de buitenwereld maken. 
Het hangt allemaal samen.

ROTTE APPELS

HVW: Er wordt regelmatig gestaakt door 
de penitentiair beambten: met welke 
problemen worden zij zoal geconfronteerd 
en hebben jullie ook met hen contact?

TR: Ja, ik had met de meesten een redelijk 
goed contact. Er waren ook cipiers die bij mij 
op gesprek kwamen. Wij zijn er ook voor het 
personeel. Zelfs een directeur kwam af en toe 
even bij mij ventileren. Dat kan. Je moet er 
rekening mee houden dat cipiers eveneens 
acht uur per dag opgesloten worden. Ik heb 
ondervonden dat het ook met mij iets deed 
als ik daar acht uur per dag opgesloten zat. 
Oké, je kunt ’s avonds naar huis, maar toch. 

Het is voor je werk belangrijk dat je een goed 
contact hebt met de cipiers. Je bent ook van 
hen afhankelijk. Als zij ambetant doen tegen 
jou en de deur niet opendoen … Je kunt ze 
beter te vriend hebben. Er heeft ooit een ge-
detineerde gezegd, en ik vind dat het wel een 
beetje het beeld schetst van wat het is: ‘Als je 
aan een kleine jongen vraagt wat hij later wil 
worden – dokter, piloot –, er is er geen enkele 
die zegt dat hij cipier wil worden. Dus je kunt 
je afvragen wie er cipier wórdt? Tot 2015 waren 
er geen diplomavereisten. Dan wil ik weer 
vergelijken met het systeem in Nederland. Dat 
zijn allemaal bachelors, maatschappelijk wer-
kers, die hen ook begeleiden en waar ze altijd 
met vragen terechtkunnen. Dat is een verschil 
met de cipiers bij ons. Ik kan me inbeelden dat 
je, als je van thuis niet veel hebt meegekregen 
en je emotionele intelligentie ook niet is wat 
het moet zijn, én je hebt ook nog eens een kort 
lontje, dat als er dan een gedetineerde is die 
wat ambetant doet, het er al eens tegen kan 
zitten. ‘Sluit ze op en gooi de sleutels weg’, 

vinden zij. Dan merk je wel de verrechtsing 
van de maatschappij. Het komt via je perso-
neel ook de gevangenis binnen. Het meren-
deel van de cipiers doen hun job en zij zijn 
aanspreekbaar, maar er zitten een aantal rotte 
appels tussen die het leven van gedetineerden 
behoorlijk zuur kunnen maken.

HVW: Is SMBG ook een gesprekspartner 
voor het beleid? Hebben jullie een stem?

TR: Wijzelf niet. Als wij dingen te melden 
hebben of constateren, moeten wij ons richten 
tot de CVR, de Centraal Vrijzinnige Raad. Onze 
raad van bestuur en de voorzitter of ondervoor-
zitter zit in de CVR en dát is de gesprekspart-
ner van het beleid. Dat is een keuze, omdat wij 
ons werk op de werkvloer niet in gevaar mogen 
brengen. We mogen ook geen politieke stand-
punten innemen omdat wij op de werkvloer 
moeten kunnen functioneren.

MAGDA HEEFFER

“De verrechtsing van de maatschappij komt 
via het personeel de gevangenis binnen.”
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BESTAAN ER DIERENRECHTEN?
Als we de teksten, pamfletten, websites en boeken 
van een aantal filosofen, dierenrechtenactivis-
ten en dierenrechtenorganisaties zoals GAIA en 
Animal Rights (die een tijd geleden de slacht-
huizen in Tielt en Izegem heeft doen sluiten) en 
zelfs politieke partijen (Partij voor de Dieren in 
Nederland, maar ook in onze contreien is er nu 
een Partij voor de dieren) erop nalezen, is het ant-

woord volmondig ja, dierenrechten bestaan net zo 
echt als mensenrechten en vormen de basis voor 
elk dierenwelzijn en elke dierenethiek.

In eerste instantie bestaan dierenrechten 
natuurlijk wel, om de eenvoudige reden dat 
men erover praat, discussieert, actie rond voert 

enzovoort. Je kan het vergelijken met de term 
god. Bestaat god? Hij “bestaat” in die mate dat hij 
bestaat in ons taalspel. Dat is een eerste niveau 
van bestaan. Er wordt over gesproken, getheore-
tiseerd, hij is onderwerp van teksten, psalmen, 
poëzie, congressen, heilsleren, bomaanslagen 
enzovoort. Hij bestaat hoe dan ook talig en 
cognitief, hij zit in ons brein. God bestaat in onze 
taal en dus ook in ons bewustzijn en zelfs in ons 
handelen. Toch worden we gedwongen om met 
die talige realiteit van god rekening te houden. 
God wordt hoe dan ook verzelfstandigd in de 
taal. Hetzelfde gebeurt met andere mysterieuze 
termen als de ziel, de hemel, vrije wil enzovoort. 
Ze verwijzen naar niets in de realiteit, maar door-
dat ze vaak genoeg in ons taalspel opduiken en 
gebruikt worden, krijgen ze een bestaansrecht en 
worden ze geontologiseerd. Wanneer een kind in 
een gezin wordt opgevoed waar er constant wordt 
gepraat over god, gaat dat kind alvast in het begin 

BESTAAN ER 
DIERENRECHTEN? 

OVER HET FILOSOFISCH STATUUT VAN 
MENSEN- EN DIERENRECHTEN

De aanleiding van dit artikel is een zekere ergernis die ik ondervond over het 
bijzonder onkritisch gebruik van de term dierenrechten. Bedoeling is om 
enerzijds de morele link tussen mensen- en dierenrechten te verduidelijken en 
anderzijds de mystificatie en de mythevorming die rond beide begrippen bestaan 
enigszins te expliciteren. Hierin stel ik me duidelijk in een “neopositivistische 
traditie”, die ontstaan is in het begin van de vorige eeuw door filosofen als 
Betrand Russell en Ludwig Wittgenstein en later ook door de Wiener Kreis en die 
de taak van een filosoof vooral zagen in het verhelderen en verduidelijken van 
filosofische begrippen en problemen. Vandaar de titel en ondertitel van dit stuk. 

“Zit er vlees aan dierenrechten 
of is het een zinledige, holle term?”
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geloven in het bestaan van god omdat het van de 
naïeve gedachte uitgaat dat men toch niet heel de 
tijd over iets praat dat niet zou bestaan. Hetzelfde 
gebeurt nu met dierenrechten en wij als naïeve 
burgers zijn een beetje het kind van zonet. Die-
renrechten zitten reeds zo verweven in onze taal 
en onze morele taalspelen en ze zijn zo salonfähig 
geworden dat ze permanent als ethische stok 
gebruikt worden om elke vorm van dierenmishan-
deling of uitbuiting aan de kaak te stellen. 

Als GAIA zichzelf een dierenrechtenorgani-
satie noemt, dan moeten er wel dierenrechten 
bestaan (?!). De filosofische vraag is nu of dieren-
rechten écht bestaan, dus niet alleen in onze taal, 
maar ook naar iets buiten die taal verwijzen? Zit 
er vlees aan dierenrechten of is het een zinledige, 
holle term?

Dierenrechten worden steeds vergeleken 
met mensenrechten, men pleit er zelfs voor ze in 
de grondwet te willen laten opnemen. En om-
dat mensenrechten een bijzonder hoog moreel 
statuut hebben, hangt men graag het wagonnetje 
van de dierenrechten aan die van de mensenrech-
ten. Tevens redeneert men, als er zoiets bestaat 
als mensenrechten, moeten er bij uitbreiding ook 
dierenrechten bestaan. We zijn tenslotte allemaal 
kinderen van dezelfde biologische evolutie, dieren 
en mensen kennen vergelijkbare pijn en genot en 
verschillen essentieel niet erg van elkaar in more-
le consideratie. Zo mens, zo dier. 

Op zich is dit reeds een problematische 
vergelijking, omdat het niet erg duidelijk is wat 

iemand bedoelt met de uitspraak dat mensenrech-
ten bestaan. Wat betekent het woordje bestáán 
hier? Mensenrechten bestaan in elk geval niet op 
dezelfde manier als de lucht die u inademt, het 
licht dat op uw netvlies valt of de zwaartekracht 
die u momenteel aan de grond houdt. Mensen-
rechten zijn immers sociale constructen die niet 
onafhankelijk van de mens bestaan. Lucht, licht 
en zwaartekracht bestaan ook zonder dat de mens 
bestaat. Ik geef nog een ander voorbeeld. In het 
boek ‘Justine’ van D.A.F. de Sade komt Justine, 
de deugdzame, op een gegeven moment in de 
handen van Dom Sévérino, een gewetenloze abt 
die haar meeneemt naar een diepe kelder, in de 
ingewanden van de aarde, en die ingericht is als 

martelkamer. Justine wordt er op de meest gru-
welijke manieren seksueel misbruikt en mishan-
deld. En de perverse Dom Sévérino daagt Justine 
uit om hem met rationele argumenten te overtui-
gen om te stoppen met martelen. Kan Justine zich 
intellectueel beroepen op iets om Dom Sévérino 
te overtuigen te stoppen met martelen? Echter 
noch het aanroepen van god, noch het appelleren 
op enige menselijkheid of de mensenrechten kan 
de abt ultiem overtuigen tot het staken van zijn 

“Mensenrechten zijn sociale 
constructen die enkel bestaan doordat 

mensen ze doen bestaan.”
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gruwelijk spel. En de reden hiervoor is zeer een-
voudig; noch god, noch enige menselijkheid, noch 
de mensenrechten op zich bestaan daadwerkelijk 
in die diepe kelder onder de grond. Het enige dat 
echt bestaat daar diep in de aarde, is de macht 
en willekeur van Dom Sévérino zelf. Die bestaan 
reëel en absoluut, net zoals de lucht die Justine 
inademt of de zwaartekracht die haar op de grond 
houdt. De rest, menselijkheid, moraliteit en de 
mensenrechten, zijn zuivere illusies. 

Dit duidt ons op een eerste belangrijk ken-
merk van mensenrechten, namelijk dat ze erkend 
en afdwingbaar of opeisbaar moeten zijn om te 
kunnen bestaan. Zo kunnen mensenrechten even-
eens pas bestaan als ze minimaal erkend worden 
door de dragers ervan. Dom Sévérino erkende 
geen mensenrechten en dus bestonden ze in die 
kelder ook gewoonweg niet. Justine kon ze in elk 
geval niet aanroepen! Er moeten immers wetboe-
ken, rechtbanken, rechters, politie en gevange-
nissen voor handen zijn om überhaupt aanspraak 
op mensenrechten te kunnen maken. Een heel 
juridisch apparaat is nodig om mensenrechten te 
kunnen afdwingen. Mensenrechten zijn dus soci-
ale constructen die niet in ons DNA zitten, maar 
enkel bestaan doordat mensen ze doen bestaan. 
Ze bestaan, in tegenstelling tot zwaartekracht, 
lucht en licht, niet op zichzelf. 

In dit opzicht is het bestaan van dierenrech-
ten nog problematischer. Door het feit dat dieren 
hun eigen rechten op geen enkele manier kunnen 
afdwingen, wegens hun cognitieve en psychische 
beperkingen, zijn het mensen die dit in hun plaats 
moeten doen. Met als gevolg dat als er morgen 
geen mensen meer zijn, ook alle dierenrechten 

meteen verdwijnen. Dierenrechten bestaan dus 
enkel bij gratie van het juridisch optreden van 
mensen en niet zelfstandig en onafhankelijk van 
de mens. Mensenrechten bestaan nog in die zin 
dat er althans mensen voor kunnen opkomen, en 
ze erkennen en doen afdwingen. Dieren daaren-
tegen kunnen onmogelijk voor hun eigen rechten 
opkomen, ze kunnen ze ook niet erkennen of 
doen afdwingen. 

Er zijn natuurlijk radicale dierenrechtenac-

tivisten die zeer ver gaan en zeggen dat wanneer 
een vogeltje uit een kooi vliegt, het vogeltje op dat 
moment zijn vrijheidsrecht opeist. Wel, het enige 
wat dat vogeltje doet, is zijn biologische drang 
om te vliegen benutten. De ontsnapping van dat 
vogeltje is geen juridisch feit, maar wel een bio-
logisch feit. In de natuur bestaat er niet zoiets als 
“recht op vrijheid”, er bestaan alleen biologische 
wetmatigheden. 

UNIVERSALITEIT?
Een tweede probleem met de vergelijking tussen 
mensenrechten en dierenrechten is het feit dat 
deze laatste universaliteit missen. Een van de 
belangrijkste eigenschappen van mensenrechten 
is hun universaliteit. Mensenrechten beschermen 
alle mensen over heel de wereld, dit betekent in 
principe alle leden van de soort homo sapiens, 
zonder uitzondering. Er is discussie of iemand in 
een irreversibele coma nog als een volwaardige 
mens kan worden beschouwd of dat een foetus 
een mens is. Maar los van deze randgevallen 
gelden mensenrechten voor iedere mens, welke 
leeftijd, afkomst, huidskleur, nationaliteit, sekse, 
gender enzovoort men ook heeft. Het heeft lang 
geduurd vooraleer alle mensen tot één coherente 
groep zijn gaan behoren, wat zelfs nog altijd niet 
het geval is, kijk maar naar hoeveel racisme en 
seksisme er nog is. Maar momenteel telt prin-
cipieel dat alle mensenrechten gelden voor alle 
mensen en dit is een essentiële eigenschap van 
het concept mensenrecht (vanuit het klassiek 
mensenrechtenstandpunt natuurlijk, sommige 
rechtsscholen zijn het hier niet mee eens). 

Die universaliteit geldt hoegenaamd niet voor 
dierenrechten. Volgens dierenrechtenactivisten 
moet de leeuw in de zoo of de leeuw in het circus 
goed behandeld worden, mag geen onnodige pijn 
ondergaan en mag zeker niet mishandeld worden. 
De leeuw heeft een aantal basisrechten verwor-
ven, die verwijzen naar een aantal basisbelangen 
van die leeuw, zoals voldoende eten en drinken 
krijgen, niet worden mishandeld, geen perma-
nente stress moeten ondergaan enzovoort. Maar 
geldt dit voor alle leeuwen? Gelden deze basis-
rechten ook voor de leeuw op de savanne of in de 
jungle? Onlangs zag ik op Discovery Channel een 
gruwelijke vertoning van drie leeuwen die een an-
dere leeuw, Kinky Tail, op een afschuwwekkende 
manier aan zijn einde brachten. Op een gegeven 
moment hoorde men een harde krak, het was de 
ruggengraat van de onfortuinlijke leeuw die werd 

“Het toont aan hoe onbruikbaar 
en contradictorisch het concept 
van dierenrechten is.”
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gebroken door de drie andere leeuwen, maar die 
krak leidde nog niet direct tot de dood van Kinky 
Tail. Na een mislukte achtervolging van de broer 
van Kinky Tail, Mr. T, keerde het drietal terug om 
Kinky Tail definitief af te maken. Dit horrorscena-
rio duurde ongeveer een kwartier, waarbij Kinky 
Tail letterlijk werd verscheurd. Heeft deze leeuw 
dezelfde rechten als onze leeuw in de zoo of in 
het circus? Zowel ja als neen hierop antwoorden 
is natuurlijk hoogst problematisch. Antwoordt 
men ja, dan is men ook verplicht om het leed van 
Kinky Tail te erkennen en te lenigen, ook op de 
savanne, en moet men massaal gaan ingrijpen in 
de natuur. Dit is natuurlijk tamelijk absurd. Ant-
woordt men neen, dan ontstaat er discriminatie 
tussen twee klassen van leeuwen, de gedomesti-
ceerde bourgeois leeuw in de zoo of in het circus 
die alle rechten verdient en de paria leeuw in de 
natuur die aan zijn lot wordt overgelaten. Vandaar 
dat dierenrechtenactivisten de vraag proberen te 
ontwijken door te stellen dat wij, als mensen, ver-
antwoordelijk zijn voor het welzijn van de leeuw 
in de zoo, maar niet voor de leeuw op de savanne. 
Dit is een bijzonder eigenaardig argument als het 
op dierenrechten aankomt, temeer omdat het 
criterium van pijn hier aan de orde is. Laat me dat 
even verduidelijken.

Veel dierenrechtenactivisten en filosofen zo-
als Peter Singer en Tom Regan gebruiken het feit 
dat dieren pijn kunnen lijden net als argument 
om de plicht te hebben ze goed te behandelen. 
Jeremy Bentham zei ooit met betrekking tot het 
ethisch behandelen van dieren het volgende: “ … 
de vraag is niet “Kunnen ze denken?” en ook niet 
“Kunnen ze praten?”, maar “Kunnen ze lijden?”.” 
De mens moet dieren goed behandelen omdat ze, 
net als mensen, pijn kunnen ervaren en omdat 
ze zich tegenover de mens niet kunnen bescher-
men. Maar als je pijn lijden als criterium gebruikt 
om dierenrechten te onderbouwen, dan geldt dit 
criterium natuurlijk evenzeer voor Kinky Tail. Hij 
heeft ongetwijfeld onnoemelijk veel pijn en angst 
doorstaan en heeft zich niet kunnen verweren 
tegen zijn drie soortgenoten. Ik vraag me terloops 
af vanuit welk empathisch perspectief Michel 
Vandenbosch van GAIA naar deze beelden zou 
kijken?

Als pijn, zowel lichamelijk als geestelijk, het 
criterium is om dierenrechten te funderen, dan 
moeten ofwel álle dieren dezelfde consideratie 
krijgen (universaliteit), onafgezien of de pijn door 
de mens wordt toegediend of niet, ofwel moet 

men een soort “apartheidsregime” installeren, 
waarbij enkel gedomesticeerde dieren rechten 
krijgen en andere niet. In dit laatste geval onder-
graaft men natuurlijk heel het concept van de 
universaliteit van dierenrechten en in het eerste 
geval staat men voor de vraag of en hoe men het 
leed en het “onrecht” in de natuur dan wel moet 
bestrijden. Allicht dat niemand van de natuur een 
reservaat wil maken waar alle leed verdwenen is, 

dat zou dan ook meteen de dood van de natuur 
zijn. Het toont echter wel aan hoe onbruikbaar en 
contradictorisch het concept van dierenrechten 
is om het dierlijk leed door de mens aangedaan te 
bestrijden. Net zoals voor elke theoloog het lijden 
van onschuldigen een onoplosbaar probleem 
is, zo is het voor de dierenrechtenactivist een 
onoplosbaar probleem om in het reine te komen 
met het lijden van dieren in de natuur, het is het 
zogenaamde “wild animal suffering problem”. 

HOE ONVERVREEMDBAAR ZIJN 
DIERENRECHTEN?
Naast de afdwingbaarheid en de universaliteit, is 
er nog minstens een derde aspect van mensen-
rechten dat verschilt van zogenaamde dieren-
rechten en dat is het aspect van de onvervreemd-
baarheid. Mensenrechten zijn niet verhandel- of 
opschortbaar, maar vormen een fundamentele 
set van basisrechten waar niet op kan worden 
afgedongen. Mensenrechten kunnen niet voor iets 
anders wijken. Er is eigenlijk niets ethisch belang-
rijker, dan mensenrechten. 

Hoe onvervreemdbaar zijn echter dieren-
rechten? Als dieren (gedomesticeerde en/of wilde 
dieren) een soort fundamentele set van basisrech-
ten zouden hebben, uit wat bestaan die dan juist? 
Als een vos een kip probeert te vangen, of een kat 
een muis, of een reiger een kuiken, of een leeuw 
een gazelle, of een wolf een schaap, wie heeft dan 
het basisrecht op leven? Het voordeel van men-
senrechten bestaat er juist in dat ze een ethisch 
en politiek richtsnoer vormen om de belangen en 
behoeftes van élke mens consistent en conse-
quent te beschermen (vooral tegen elkaar). Maar 

“Wie moet er in de natuur 
beschermd worden? Wie is de 

onderdrukte en wie is de tiran?”
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wie moet er in de natuur beschermd worden? 
Wie is de onderdrukte en wie is de tiran? Geen 
enkel dier, alle dieren, sommige dieren? Dit is een 
onmogelijk vraagstuk.

Mensenrechten werken horizontaal, zijn 
gebaseerd op consensus en zijn egalitair afdwing-
baar voor elke mens. Maar dit is hoegenaamd niet 
toepasbaar op dieren. De natuur is een amorele 
jungle waar er ultiem geen basisrechten of basis-
belangen bestaan en waar de termen onopschort-
baarheid of onontvreemdbaarheid van basisrech-
ten dan ook logischerwijs geen enkele betekenis 
hebben. In de natuur is er geen morele code 
die iets verbiedt of verplicht, alles is in principe 
toegelaten binnen de biologische wetmatigheden. 
Het enige “recht” dat dieren aangaat, is het recht 
van de sterkste, maar dat is natuurlijk geen recht, 
maar een harde biologische realiteit. Er kunnen 
geen rechten worden opgeschort, want er zijn 
geen fundamentele rechten in de natuur. 

Men kan natuurlijk zeggen dat dat nu 
eenmaal de natuur is en dat de natuur moreel 
neutraal is, maar dan zegt men evenveel als dat 

het recht van de sterkste het ultieme dierenrecht 
is. Verder van een ‘humaan’ dierenrecht kan men 
in dit opzicht dan niet staan, zie Kinky Tail. We 
zien hier dus een ultieme mismatch tussen men-
senrechten en dierenrechten. Mensenrechten zijn 
juist ontstaan om een halt toe te roepen aan het 
recht van de sterkste. Mensenrechtenactivisten 
strijden juist tegen dictaturen, onderdrukking, 
discriminatie, machtsmisbruik, de doodstraf, mar-
telpraktijken enzovoort. Bij dieren in de natuur 
is nu net het recht van de sterkste de bepalende 
factor en daar passen dierenrechten gewoon niet 
in. Ze staan haaks op de biologische realiteit van 
die natuur. 

Ik kom tot een conclusie. Dierenrechten 
worden te pas en te onpas in de mond genomen 
als het gaat over dierenmishandeling, dierenwel-
zijn en dierenethiek in het algemeen. Het concept 
dierenrecht is daarentegen een non-concept en 
heeft geen enkele ethisch-juridische basis. Een 
mensenrecht heeft minimaal drie eigenschappen, 
ten eerste het moet door de drager van het recht 
erkend en afdwingbaar gemaakt kunnen worden, 
ten tweede het is universeel (dus toepasbaar 

op alle leden van de groep) en ten derde het is 
onvervreemdbaar, het kan niet worden opge-
schort. In het concept dierenrecht is geen enkel 
van deze drie eigenschappen terug te vinden. 
Dierenrechten bestaan gewoon niet, het concept 
is hol en zinledig en zou dan ook beter niet meer 
in ethische discussies worden gebruikt. Het is 
even zinloos als de uitspraak die ik ooit eens 
heb gehoord op de radio; namelijk dat een paard 
geëuthanaseerd moest worden. Ofwel wist die 
journalist niet wat een paard was, ofwel wist hij 
niet wat euthanasie was. Maar een paard kan geen 
toestemming aan een dokter geven om in slaap 
te worden gedaan. Paarden euthanaseren is even 
zinloos en nonsensicaal als geloven dat er zoiets 
bestaat als dierenrechten. 

Tot slot wil ik elk misverstand wegnemen. 
Wat de mens momenteel doet met het lot van 
dieren in de vleesindustrie en daarbuiten is weer-
zinwekkend. Dieren worden volledig geïnstru-
mentaliseerd in functie van menselijke belangen 
en dit gaat gepaard met heel veel leed en pijn bij 
dieren. Dat we dit laatste zoveel mogelijk moeten 
reduceren, staat buiten kijf en het lijkt me nog al-
tijd de juiste focus voor dierenrechtenorganisaties 
en actiegroepen. Dat we hiervoor dierenrechten 
nodig hebben, is een andere zaak. Ethisch-filo-
sofisch is het statuut van dierenrechten bijzon-
der problematisch. De termen dierenwelzijn en 
dierenmishandeling zijn in elk geval makkelijker 
en consistenter te gebruiken, maar ook hier blijft 
helaas Kinky Tail over onze schouders kijken. Hoe 
gaan we ooit weten wat een dier voelt en denkt? 
Wittgenstein zei ooit “Als een leeuw kon praten, 
zouden we hem niet begrijpen.” 
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“Er zijn geen fundamentele 
rechten in de natuur.”
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Hoe het onmogelijke 
soms mogelijk wordt

Een ongelooflijk energieke dame die zich niet-aflatend inzet voor 
vrouwenrechten in conflictgebieden. Dat is in het kort gezegd Jennie 

Vanlerberghe. Zij was dertig jaar journalist en hoofdredacteur bij Roularta, 
werkte voor Radio 1 en schreef boeken over vrouwenrechten. In 1991 richtte 

Jennie in Ieper de Belgische tak op van Mothers for Peace: Moeders voor Vrede. 
Zij startte projecten op in Bosnië, Somalië, Zuid-Afrika, Israël-Palestina en 

Afghanistan. Ze organiseerde internationale conferenties, zat in het bestuur van 
verschillende organisaties en kreeg diverse onderscheidingen voor haar inzet 

als vredesvrouw. Jennie kan het ene na het andere diep schrijnende verhaal over 
schending van vrouwenrechten vertellen. Toch blijft ze altijd positief, hoopvol en 

blij met wat wél gerealiseerd is. We laten haar graag aan het woord.

Engelse klasjes. Foto: Jennie Vanlerberghe
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Ze liep daar, onder haar boerka, tussen 
dat kronkelende en ongecontroleerde 
verkeer in Kaboel, met een kleine baby 
op haar arm. Haar vuile hand stak ze 
bedelend vanonder haar boerka tegen 

de vensters van de auto’s. Plots haperde de baby 
aan een spiegel en viel op de grond. De auto reed 
er gewoon over en reed verder. De vrouw schraapte 
verschrikt het pakje bloed bijeen en liep dan ver-
ontschuldigend, neergebogen weg. Niemand keek 
om. Niemand stopte. Dit was mijn eerste confron-
tatie met de situatie van vrouwen in Afghanistan. 
Verbolgen keken mijn medereizigster en ik elkaar 
aan. “We moeten toch iets doen voor die vrouwen!” 
Het was 2003. De Amerikanen hadden de taliban 
verdreven! Het was een moeilijk begin, maar uitein-
delijk toch succesvol.

Afghanistan en vrouwenrechten, een enorm 
hiaat. Ook in andere landen bestaan vrouwenrech-
ten niet eens. En in onze ontwikkelde landen, zoals 
Europa, Amerika, is er toch nog wat werk.

De eerste vrouwenstaking vond plaats in New 
York, op 8 maart 1908. Het was een aanklacht tegen 

de slechte werkomstandigheden in de textielindus-
trie. De vrouwen eisten ‘brood en rozen’. Dat is 111 
jaar geleden. Hoe staat het de dag van vandaag met 
de vrouwendiscriminatie en vrouwenemancipatie?

In een soort catechismus van rond 1890 kan 
je gedragscodes lezen hoe de vrouwen zich hier 
moesten gedragen. Bijvoorbeeld: ‘Vrouwen die zich 
met staatskunde bemoeien, zijn even belachelijk als 
mannen die kousen breien.’ ‘Een vrouw die tranen 
stort wanneer haar man vriendelijk spreekt met 
een andere vrouw, is dom en te beklagen.’ ‘Een oud 
spreekwoord zegt dat aan de zorg van een goede 
huisvrouw vijf ‘k’s zijn toevertrouwd: kinderen, 
kamers, keuken, kelder, kleren.’ Met die waarheden 
zijn onze grootmoeders opgegroeid!

We kunnen daar gelukkig nu even om lachen, 
maar als je om je heen kijkt, is de situatie soms nog 
vreselijk. Gelukkig (?) kon ik heel wat reizen en 
conflictgebieden bezoeken. Erover vertellen, schrij-
ven … En ik ontmoette heel wat moedige vrouwen. 
In Israël, Somalië, Srebrenica …

Enkele jaren geleden bezocht ik een paar 

keer Israël en Palestina. Een heel onrechtvaardige 
situatie, waartegen gelukkig toch heel wat Joodse 
Vredesvrouwen opkomen. Ze betogen wekelijks 
in Jeruzalem en aan de checkpoints tussen Israël 
en de Westbank controleren ze heel opvallend 
dagelijks of Palestijnse vrouwen correct worden 
behandeld. Aliysia, een oude, Joodse dame, steekt 
haar vuist op: “We blijven vechten.”

Als ik dan nog maar dénk aan mijn confron-
tatie met vrouwenbesnijdenis in Somalië. Maar er 
was Rahwa. Ze had een bakkerijtje voor vrouwen. 
Terwijl de temperatuur in de oven hoog opliep, 
probeerde ze de vrouwen te overtuigen dit niet ver-
der toe te laten. “Als ik vijf vrouwen kan overtuigen 
…”, zei ze moedig. Ze haalde het helaas niet, werd 
vermoord.

En dan de uitzonderlijke vrouw: Munira Subas-
ci, een eenvoudige moslimvrouw, slachtoffer van 
de volkerenmoord. Ze verloor in juli 1995 haar man 
en twee zonen. Na het drama ging ze naar Saraje-
vo, waar ze de organisatie Moeders van Srebrenica 
oprichtte. Ze gooide haar sjaaltje weg en stapte op 
het vliegtuig naar New York, waar ze voor de Ver-
enigde Naties eiste dat het drama als genocide zou 
worden erkend. Ongelooflijk, maar ze slaagde erin 
en kwam ook ontelbare keren naar het Internatio-
naal Gerechtshof in Den Haag om vol overtuiging 
tegen de oorlogsmisdadigers, Karadzic en Mladic, 
te getuigen. Ook daar werd ze gehoord. In de ogen 
van Munira was nooit een overwinningsblik te 
bespeuren. Wel een kordate inzet en geloof dat 
ze gelijk zou halen. Haar laatste keer in Den Haag 
was in juli, toen ze de ontoereikende hulp van de 
Nederlandse Dutchbat aanklaagde. 

Maar ook in Afghanistan, dat toch nog steeds 
in de top drie staat omtrent onrecht tegenover 
vrouwen, moet er nog heel wat basiswerk gebeu-
ren. Gelukkig hebben we met Moeders voor Vrede 
/ Mothers for Peace toch heel veel bereikt. Hoe 
dan? Door respect te tonen en hun cultuur niet te 
negeren. En toch kordaat verder te gaan. Want de 
eerste jaren hebben we inderdaad fouten gemaakt 
door ons niet voldoende in te leven in hun cultuur. 
Niet weinige keren stonden de kalasjnikovs op ons 
gericht. Toch hebben we voortgezet. Nu staan we 
daar met onze projecten, niettegenstaande de si-
tuatie, redelijk ver. De meisjes en vrouwen hebben 
hun rug gerecht, weten wat ze willen. “We will do 
it, we don’t accept this, we’ll change the world”, 
roepen ze kordaat. Ze doen het goed.

Toen we in 2010 een nieuw project voor een 
ziekenhuis en alfabetiseringsklasjes begonnen 

“De vrouw schraapte verschrikt het 
pakje bloed bijeen en liep dan 
verontschuldigend, neergebogen weg.”
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in Shakardara, zo’n vijftig kilometer van Kaboel, 
mocht geen enkel meisje of geen enkele vrouw 
komen. Want het staat in de gedragscodes voor 
vrouwen, de sharia, dat ze niet buiten hun huis 
mogen komen. Vandaag staan er elke ochtend meer 
dan honderd vrouwelijke patiënten aan te schuiven. 
Ze zijn zo opgetogen met de vrouwelijke dokters. 
Eindelijk. Een mannelijke dokter mag een vrouw 
niet aanraken. De zes alfabetiseringsklasjes zitten 
overvol met 150 leerlingen en vooral de meisjes die 
de Engelse lessen volgen, zijn vastbesloten om hun 
leven op het goede en niet-onderdrukte spoor te 
zetten. Bovendien: toen een van onze gebouwen 
een paar jaar geleden dreigde in te storten, verza-
melden de mannen geld om ons een nieuw gebouw 
te schenken. In het begin spuwden de mannen naar 
ons, nu zijn we er graag gezien. Ja, er zijn zelfs in 
Afghanistan vriendelijke, zeg maar verstandige, 
mannen.

GESPREK MET EEN MALIK
Een van de medewerksters van Mothers for Peace, 
Mona, had uitzonderlijk een gesprek met de Malik, 
Muhammad Younis, van Shakardara. Een heel unie-
ke ervaring.

Tot haar grote verwondering vloeiden de 
lofwoorden aan het adres van Mothers for Peace 
warm over zijn lippen. Hij is nochtans een ul-
traconservatieve Malik die ooit een heel ander 
idee had van de organisatie en met wie het soms 
moeilijk onderhandelen was. “Een gesprek?”, vroeg 
hij heel verwonderd. “Goed! Maar geen foto’s, ook 
niet van mijn dochters. Het is streng verboden om 
foto’s te nemen van vrouwen.”

Muhammad Younis is een gerespecteerd man 
in Shakardara, heeft gestudeerd in Kaboel, leest uit-
zonderlijk soms een boek, wat vreemd is voor een 
Afghaan, en lost de problemen van de bevolking 
op. Muhammad Younis heeft vier dochters en twee 
zonen. Zijn twee oudste dochters mochten bij het 
gesprek aanwezig zijn.

“Ik ben nu heel blij dat Mothers for Peace hier 
in Shakardara actief is. In het begin dachten we dat 
het weer een organisatie was zoals alle andere. Veel 
niet-gehouden beloftes, maar vooral veel verspil-
ling van geld. Ik herinner me nog goed de eerste 
ontmoeting met Karima Sadat in mijn bureau begin 
2010. Ik had zo’n negatief beeld van al die organi-
saties en vertaalde dat ook naar Mothers for Peace 
– en zeker naar Karima. Daarom reageerde ik heel 
negatief tegenover haar, ik negeerde haar volledig. 
Was heel kortaf. Tot mijn grote verwondering bleef 

ze vriendelijk en beleefd. Ze drong enkel aan op 
onze medewerking om klassen te installeren zodat 
meisjes en vrouwen in Shakardara ook een oplei-
ding zouden kunnen volgen. Nu ben ik beschaamd 
over mijn gedrag. Na enkele maanden, toen ik over 
de positieve evaluaties van de klassen hoorde, was 
ik heel erg verrast over de manier waarop de bevol-
king haar tevredenheid uitdrukte met de studies die 
meisjes en vrouwen konden volgen. Ook met het 
feit dat Mothers for Peace onze cultuur respec-
teerde. Ik werd geïnteresseerd en wilde Karima 
opnieuw ontmoeten. Haar houding bleef beleefd, 
innemend en vriendelijk. Ik was totaal verrast. Haar 
diplomatische manier om met mensen om te gaan, 
beïnvloedde me om me volledig achter het project 
van MFP te scharen. Ik had mijn dochters niet naar 
school gestuurd omdat het niet in onze traditie 
past, maar ik heb toen wel de toelating gegeven aan 
mijn twee oudste dochters om cursussen te volgen 
en ben daar nu heel blij mee. Bij de bevolking steun 
ik nu volledig MFP.”

Muhammad Younis weet als zo veel Afghanen 
zijn leeftijd niet: “Want mijn ouders waren zoals 

iedereen toen ongeletterd en wisten niks over 
datums. Maar mijn oudste dochter, Pashtania, die 
de lessen van MFP heeft gevolgd en dus kan lezen 
en rekenen, heeft heel duidelijk de geboortedatums 
van mijn jongste kinderen genoteerd.”

Zakia, een dochter van Muhammad, die ook les 
mocht volgen: “De grootste uitdaging voor ons is 
eigenlijk de veiligheid, gebrek aan mogelijkheden 
en de weinig begripvolle houding van de bevolking 
die in de greep van strenge tradities zit. Sommige 
mensen zijn er echt tegen dat wij naar school gaan 
en roddelen er heel negatief over met de buren. We 
denken dat ze wat jaloers zijn. Als we thuiskomen, 
praten we nog lang over wat we geleerd hebben, 
zelfs over mensen- en vrouwenrechten en gezond-
heidszorg. Nu en dan neemt mijn vader deel aan 
onze discussies. Ik was zo vreselijk gefrustreerd als 
kind en besefte dat ik als meisje niks was en geen 
enkel recht had. Nu weet ik bijvoorbeeld veel over 
gezondheidszorg voor meisjes en vrouwen en in 
onze naaiklas heb ik zelfs geleerd hoe ik sommige 
kleedjes moet maken. Mijn leven is veranderd, ik 

“De eerste jaren hebben we fouten 
gemaakt door ons niet voldoende in 

te leven in hun cultuur.”
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zie nu een toekomst voor mezelf. Want het is heel 
erg om in Afghanistan een meisje te zijn. Je hebt 
geen enkel recht, maar nu hebben we tenminste 
iets kunnen veranderen. We tellen toch een beetje 
mee, daarom zijn we heel dankbaar.”

KARIMA IS EEN WINNAAR
Karima Sadat is inderdaad een uitzonderlijke 
vrouw, ze is sinds 2003 hoofd onderwijs van 
Mothers for Peace. Ze heeft in Afghanistan het on-
mogelijke verwezenlijkt. Het begon echter allemaal 
heel schrijnend.

Achttien jaar was ze. “Volgende week zal je 
trouwen”, zei haar vader onverwachts. Haar moe-
der had ze amper gekend. Karima was nog een klein 
kind, toen haar vader zijn vrouw verstootte om met 
een jongere vrouw te trouwen. “Madera (moe-
der)?!”, riep Karima jarenlang naar vrouwen onder 
allesverhullende boerka’s. Geen enkele vrouw 
draaide zich om. Nooit heeft ze een spoor van 
haar moeder gevonden. En plots werd haar lot ook 
bezegeld, ze moest trouwen met de vriend van haar 

vader. Nu en dan had ze hem bij haar vader gezien, 
nooit met hem gesproken. Haar toekomstige man 
was 58 jaar, zij was 18. Of misschien zeventien, of 
misschien zestien.

Het werd een groots huwelijksfeest. De man 
was heel trots op zijn nieuwe, jonge vrouw. Karima 
kromp in elkaar en vroeg zich af wat de toekomst 
zou brengen. Ze kregen twee dochters. Meisjes? 
Dat ze haar man geen zonen gaf, was onvergeeflijk. 
“Je bent me niet waard”, zei hij. Hij duldde haar 
nog, maar trok zich niks meer van haar aan. Zijn 
houding werd haar geluk. In 2003 kwam ze toeval-
lig in contact met de organisatie Mothers for Peace. 
“Een vrouwencentrum?”, juichte ze. “Mag ik komen 
werken?” Ze had een natuurtalent in onderhande-
len met mannen.

Ze boog altijd en deed beloftes: “Ik beloof dat 
jullie vrouwen, dochters, nooit in contact zullen 
komen met een andere jongen of man.” Einde-
lijk kreeg ze vertrouwen. De meisjes en vrouwen 
mochten naar de klasjes komen. Aarzelend eerst, 
maar langzaamaan met zekerheid. Jarenlang richtte 
ze elk jaar vijftien à twintig klasjes op. In dorpjes in 
de bergen. Daarvoor moet ze elke dag ook twee à 

drie uur in de schokkende wagen, over onmogelijke 
wegen, meerijden. Achteraan, weliswaar. Een vrouw 
zit nog steeds apart. Achteraan. En Karima zelf? Ze 
is al een trotse oma geworden. Ze voelt zich vrij en 
zelfstandig. “Kijk naar mij”, zegt ze tegen de andere 
vrouwen. Als er geen mannen in de buurt zijn, 
gooit ze haar hoofddoek in een hoek. Ondertussen 
buigen Afghaanse mannen respectvol naar haar. 
“Salam, Karima.” Ze is een winnaar.

GEVANGENIS
In de Pol-e-Charkhi-vrouwengevangenis in Kaboel 
verblijven momenteel 197 meisjes en vrouwen. De 
grootste misdaden zijn seksuele delicten. Hand in 
hand lopen met een jongen, kussen in het open-
baar. Seks voor het huwelijk betekent zeven jaar 
gevangenisstraf. Veel meisjes die de moed had-
den om voor een verplicht huwelijk weg te lopen, 
of die na de onhoudbaarheid van zo’n huwelijk 
weglopen. Ook een paar moorden. “Ja, ik heb zijn 
kop ingeslagen”, zegt Maassouda kordaat. Haar 
man misbruikte haar schoondochter en telkens 
hoorde ze haar kleindochters angstig schreeuwen. 
“Met een hamer! En het spijt me niet.” Ze kijkt me 
uitdagend aan, maar de mannelijke bewaker beveelt 
haar kordaat te vertrekken. Tot vorig jaar was in die 
gevangenis zelfs geen vrouwelijke dokter. Na een 
onderzoek en een ernstig en beschamend rapport 
van onze dokter Oliya kwam er verandering. “And 
that smell!”, stond er regelmatig. Dat rapport heeft 
Mothers for Peace aan de first lady, Rula Ghani, 
overgemaakt. Er zijn nu een gynaecologe en ver-
pleegsters aanwezig.

Dankzij de inzet van vele Afghaanse vrouwen 
en veel mensen hier in België is dat mogelijk gewor-
den. Daarvoor is Mothers for Peace heel dankbaar.

JENNIE VANLERBERGHE EN MAGDA HEEFFER

Boeken Jennie Vanlerberghe

‘Lach niet, Khanoem: vijf jaar Vrouwenhuis in Istalif, 
Afghanistan’, 2008

‘Van Antwerpen naar Jeruzalem: haat, racisme en 
liefde’, 2006 

‘Kroniek van onmacht: Sarajevo, Srebrenica ... tien 
jaar later’, 2005 

‘Een mens op de vlucht: de klapdeur van onze 
gastvrijheid’, 2002

‘Recht en Onrecht’, 1995
‘Muur der liefde’, 1993

“Seks voor het huwelijk betekent 
zeven jaar gevangenisstraf.”



 H E T  V R I J E  WO O R D 73

NAIMA CHARKAOUI

Racisme is alomtegenwoordig. Dit is 
geen cliché, de schrijfster maakt in het 
inleidende boekdeel duidelijk dat racis-
me veel meer uitingsvormen heeft dan 

we doorgaans aannemen. Van regelrechte agressie 
gebaseerd op racistische overtuigingen tot vooroor-
delen, maar ook heel wat andere, al dan niet subtiele 
vormen, zoals negatieve commentaren en discri-
minaties, tot negatieve beeldvorming en oordelen 
gebaseerd op een superioriteits-inferioriteitsdenken.

‘De ijsberg genaamd racisme’ ‘prijkt’ bovenaan 
een tekstkadertje (p. 56). Dit beeld geeft aan hoe 
breed de lading is die door de term ‘racisme’ wordt 
gedekt.

Het mechanisme bij racistisch handelen is 
steeds hetzelfde: mensen worden ingedeeld in 
categorieën waaraan vervolgens een waardeoordeel 
wordt toegekend dat de uitsluiting van mensen 
goedpraat. De concrete invulling varieert en is 
afhankelijk van de achtergrond van betrokkenen, 
de setting … Zelfs vele goedbedoelde uitspraken, of 
positieve stereotypen, zijn eigenlijk een uitdrukking 
van – soms onbewust – racisme. Racisme behelst 
veel meer dan enkel het strafbare gedrag (“hate 
speech”, haatmisdrijven, racistische agressie en 
pesterijen …). ‘We mogen de juridische definitie 
van racisme niet verwarren met de maatschappelij-
ke betekenis ervan’, aldus Charkaoui.

WAAROM DIT BOEK?
‘Alweer een boek over racisme?’, denkt u misschien. 
Toch niet. Charkaoui kan zich beroepen op haar 
lange werkervaring bij het Minderhedenforum, een 

vervangingsopdracht bij de Kinderrechtencoalitie en 
vier jaar werkzaamheid bij het Kinderrechtencom-
missariaat: diverse contexten vanwaaruit ze werkte 
rond het racismeprobleem – via sociaal-cultureel 
werk, gelijkekansenorganisaties, jeugdhulp, gezond-
heidszorg of kinderrechten. Ze deed research en be-
roept zich op haar persoonlijke ervaring, waaronder 
die als moeder met dubbele roots van tweetalige 
kinderen, wonende in de Brusselse rand. 

Ze haalt inspiratie uit talrijke online- en live-
ontmoetingen, gesprekken, discussies, en inzich-
ten en ervaringen van anderen, die ze overvloedig 

aanhaalt wanneer ze concrete racisme-uitingen en 
vooral het effect ervan op slachtoffers bespreekt. 
De aandacht en zorg voor racismeslachtoffers, het 
zwaartepunt van ‘Racisme’, noemt ze een vrijwel 
blinde vlek in racismebestrijding. Belangrijke moti-
vatie voor het schrijven van het boek was dan ook 
de volwaardige erkenning van racismeslachtoffers 
en hun ervaren pijn. ‘Méér slachtoffercultuur, niet 
minder’. In een tweede deel biedt de uitgave een 
verkenning van wat een volwaardig antwoord kan 
zijn op de confrontatie met racisme.

VOOR WIE?
De uitgave is gericht naar volwassen racismeslacht-

EEN PLEIDOOI VOOR MEER 
SLACHTOFFERCULTUUR
Naima Charkaoui is politicologe en werkt rond mensenrechten, kinderrechten en 
diversiteit. Zij schreef ‘Racisme. Over wonden en veerkracht’ (EPO, 2019), een ster-
ke uitgave die bol staat van ervaringen, inzichten, tips en duiding rond racisme als 
maatschappelijke realiteit en diepgeworteld probleem. Maar vooral een boek met 
aandacht voor de slachtoffers en de zorg voor slachtoffers van racisme, vanuit de 
vaststelling van een leemte hierrond, die gevoed wordt door een onderschatting van 
de impact van racisme op mensen.

“We mogen de juridische definitie 
van racisme niet verwarren met de 

maatschappelijke betekenis ervan.”
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offers, met bijzondere aandacht voor kinderen en 
jongeren omdat zij extra gevoelig zijn voor racisme. 
Racisme is iets waarvan de effecten nog lang nawer-
ken in het zelfbeeld, en volwassenen in de omge-
ving hebben niet altijd de nodige antennes, bereid-
heid of tools om het onderwerp aan te snijden. Het 
boek is daarom tevens bedoeld voor alle opvoeders 
en het persoonlijk netwerk van slachtoffers.  
Daarbovenop, en zeker niet in mindere mate, richt 
Charkaoui zich tot beleidsmakers, onderzoekers, 
steunpunten, koepelorganisaties, vormingsinstel-
lingen, het onderwijs … kortom, tot alle instanties 
met een ondersteunende, vormende of stimuleren-
de rol. 

Ten slotte mikt ‘Racisme’ op een nog ruimer 
lezerspubliek, met als doelstelling het versterken 
van de strijd voor gelijkheid van slachtoffers in 
een maatschappelijke en politieke context waarin 
racisme op grote schaal wordt ontkend of gemini-
maliseerd.

RACISME ALS IJSBERG
Wat de auteur uitdrukkelijk meegeeft, is dat racis-
me veel gangbaarder is dan we doorgaans aanne-
men. Racistische uitingen, handelingen, percepties 
en denkbeelden zijn heel frequent. ‘Een racist is 
iemand die ervan overtuigd is dat mensen met een 
andere huidskleur, afkomst of levensbeschouwing 
minderwaardig zijn.’ Meestal handelt die persoon 
daar ook naar. (p. 44) Toch zijn er heel wat mensen 
die van overtuiging niet racistisch of zelfs antiracis-
tisch zijn, die zich racistisch gedragen. In grootte-
orde overstijgt het racismefenomeen ruimschoots 
het aantal mensen dat we effectief tot de catego-

rie overtuigd racist kunnen rekenen. Charkaoui 
noteert dat het onnodig is een intentieproces van 
iemand te maken om het concrete racismegedrag 
aan te klagen. Door de gekwetste persoon centraal 
te stellen – het opzet van haar benadering –, kan 
een situatie bovendien beter ontmijnd worden en 
hopelijk een broodnodige dialoog op gang worden 
gebracht.

Elk type racistische uiting heeft negatieve 
consequenties, beklemtoont de auteur. Regelrechte 
uitsluiting, racistisch geweld, ongelijke kansen en 
behandeling: steeds worden er wonden geslagen, en 

altijd is er sprake van de miskenning van de indivi-
dualiteit van de persoon. 
Het is interessant om twee vormen aan te halen die 
zij verder uitdiept: microkwetsingen en framing. 
Microkwetsingen zijn kleine, alledaagse, kwetsende 
ervaringen. Dikwijls gaat het om minder bedrei-
gende, soms zelfs goedbedoelde, maar ongepaste 
uitspraken / gedragingen vanwege buitenstaanders, 
vrienden, kennissen, opvoeders … Iets wat snel 
gezegd of gedaan wordt, het slachtoffer aan het 
twijfelen zet (‘heb ik dat nu goed gehoord?’), en dat 
toch een destabiliserend effect heeft. De optel-
ling van dit soort alomtegenwoordige, subtielere 
racistische kwetsingen toont iets van de impact van 
racisme, zelfs als de persoon in kwestie dat niet au-
tomatisch zélf ziet of toegeeft. Framing slaat op een 
geheel van stereotypes en associaties in verband 
met groepen mensen (categorieën, bijvoorbeeld 
‘de’ Mexicanen) die circuleren in een samenle-
ving, die doorgaans diep verankerd zijn en worden 
overgedragen via beelden en opinies in massamedia 
… Bij framing worden mensen als het ware opge-
sloten in een hokje. Dergelijke veronderstellingen, 
stereotypes en vooroordelen over groepen zijn niet 
willekeurig en overstijgen vaak landsgrenzen. 

STRUCTUREEL RACISME
Racisme als systeem omvat een reeks denkbeelden 
en associaties die cultureel ingekleurd worden, diep 
verankerd zijn en die steeds opnieuw worden gere-
produceerd. Belangrijke opmerking is dat op andere 
plekken in de wereld, met een andere historiek, 
racisme een andere gedaante krijgt. Andere machts-
relaties tussen bevolkingsgroepen – bijvoorbeeld 
ongelijke machtsverhoudingen tussen minder-
heidsgroepen onderling –, andere geschiedenissen, 
maar evengoed geschiedenissen van onderdrukking 
en dominantie, bepalen dan de maatschappelijke 
blauwdruk waarbinnen racistisch gedrag gedijt. 
Racisme in de volle betekenis handelt ook altijd om 
macht en ongelijke machtsverhoudingen. Macht en 
de machtsverhouding verankeren in het systeem.

Charkaoui ontmaskert tevens het bekende 
adagio ‘jij bent een uitzondering’, ‘want jij bent 
wel geïntegreerd’, ‘spreekt wel Nederlands’ … als 
onderdeel van het bij ons heersende ‘witte’ dis-
cours. Denk bijvoorbeeld aan een gesprek van je 
sympathieke buur met een vluchteling. De persoon 
in kwestie geniet dan een dubieus voorrecht, en de 
schijnbaar positieve toon van de uitspraak maakt 
het zelfs moeilijker om het discours in vraag te 
stellen.

“Racisme is veel gangbaarder dan 
we doorgaans aannemen.”
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‘WHITE PRIVILEGE’ EN ANDERE 
DOMINANTIES
Racisme als systeem beïnvloedt tevens andere 
dominantiesystemen, bijvoorbeeld sociale en eco-
nomische systemen. ‘Maatschappelijke instituties 
zoals de overheid, het onderwijs, de media en jus-
titie zijn niet alleen van samenstelling overwegend 
wit, ze functioneren ook op een witte manier’. Hun 
manier van werken speelt in het voordeel van men-
sen die tot de witte groep behoren en in het nadeel 
van minderheden. Dit ‘white privilege’ zorgt voor 
een significante vorm van ongelijke behandeling, 
ook institutionele discriminatie genoemd, en wordt 
vanuit racisme gevoed. Charkaoui wijst voorts op 
de belangrijke wisselwerking tussen de machtsver-
houding op basis van afkomst en ándere dominan-
tiesystemen. Denk bijvoorbeeld aan de groep van 
kansarme leerlingen met een migratieachtergrond, 
waarin twee vormen van institutionele discrimina-
tie samenkomen.

OMGEKEERD RACISME?
Veel mensen kennen ook dit: als een Vlaming / 
autochtoon het gevoel heeft dat hij / zij achterop 
wordt geschoven, of verkeerd behandeld door een 
migrant / allochtoon, dan noemen we dat weleens: 
racisme! Of beter: omgekeerd racisme. Charkaoui 
argumenteert dat dit omgekeerd racisme eigenlijk 
niet bestaat: het gaat om – weliswaar laakbare – 
uitingen of handelingen van mensen tegenover el-
kaar, zij het binnen hetzelfde dominante machtska-
der. Ze noemt etnische en andere pesterijen tegen 
witte mensen uitdrukkelijk níét minder erg, en de 
gevolgen ervan evenmin. Maar ze onderstreept dat 
deze van een andere aard zijn.

Ze beklemtoont daarom hoe belangrijk het is 
dat mensen een correct en geen vertekend beeld 
hebben van de reële machtsverhoudingen in een 
samenleving, omdat het extra weerstand oplevert 
om racisme te (h)erkennen indien dit níét het geval 
is. (p. 54)

RACISMESTRESS
Racisme is veel meer dan een onwenselijk ver-
schijnsel of een probleem waarmee minderheden 
te maken krijgen. Het heeft verregaande sociale, 
psychologische en maatschappelijke consequenties. 
Het maakt individuen alert, bang, defensief tot zelfs 
agressief en kan leiden tot trauma’s.

Wanneer complete groepen – moslims, bijvoor-
beeld – racistisch benaderd of behandeld worden 
en zich een ‘schietschijf ’ voelen, belanden we in 

een negatief maatschappelijk klimaat, wat echter 
net typisch is bij racisme als fenomeen. Potentiële 
slachtoffers voelen zich dan angstig, onveilig en 
wapenen zich mentaal. Racisme werkt sterk ont-
wrichtend en leidt ertoe dat subgroepen tegenover 
elkaar komen te staan. Erger is nog wanneer ook 
maatschappelijke sleutelfiguren zoals belangrijke 
ambtenaren en beleidsmakers zich racistisch gedra-
gen. Dit doet namelijk afbreuk aan verbondenheid, 
geloof in rechtvaardigheid en aan het algemene 
vertrouwen in de werking van een maatschappij. 
Racisme werkt ook op individueel niveau vervreem-
dend en genereert exclusie, doordat het voorbijgaat 

aan de individualiteit van de persoon. Hier spre-
ken we over mechanismen van disidentificatie en 
disengagement.

Charkaoui verduidelijkt nog beter de to-
taalimpact: het gaat niet enkel om daadwerkelijk 
racistisch handelen, maar ook om de dreiging van 
racisme. Die dreiging leidt tot racismestress. (p. 
83) Het oncontroleerbaar gedrag van anderen, de 
machteloosheid en de verhoogde kans op uitslui-
ting kunnen tot sociale burn-out leiden.

WEGWIJZERS
In een tweede boekdeel komt de focus te liggen op 
de remedies, met als hoofddoelstelling slachtoffers 
weerbaarder te maken, en het probleem van racis-
me beter te erkennen, bespreekbaar(der) te maken 
én aan te klagen.

Heel wat courante acties en reacties hebben 
geen afdoend, of niet het gewenste effect. Concreet 
reageren op racisme door slachtoffers of omstaan-
ders, zogenaamde active bystanders, kan door het 
te benoemen en door strategieën zoals directe 
confrontatie, hulp inschakelen, een incident do-
cumenteren met de smartphone … Wat niet helpt, 
wordt evenzeer benoemd: negeren, als potentieel 
slachtoffer proberen niet op te vallen (de kame-
leonstrategie), overreageren en -compenseren, 
in de aanval gaan (de afschrikkingsstrategie) – de 
nadelige effecten overschaduwen de voordelen. Bij 
dit type contraproductieve interventies is meestal 
ook sprake van niet bewust gekozen gedrag, aldus 
Charkaoui.

Ook essentieel is veerkracht opbouwen, onder 
meer door zich goed te omringen, door aan een 
stevige, positieve identiteit te werken met aandacht 

“Omgekeerd racisme bestaat niet.”
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voor alle dimensies, inclusief trots over elementen 
betreffende afkomst, levensovertuiging en culturele 
affiniteiten, door voeling met de bredere geschiede-
nis en de eigen roots, door waardering van meerta-
ligheid … De directe omgeving heeft de belangrijke 
taak hiertoe bij te dragen.

Charkaoui bepleit de stimulerende en onder-
steunende rol van overheid en middenveld hierbij: 
zij kunnen heel wat ondernemen om ontmoeting, 
verkenning en verbinding te creëren. Doel is een 
beter begrip van de reële variatie en gelaagdheid 
van en binnen identiteiten, etnische groepen 
en culturen. Geen blinde waardering, maar een 
verkenning en erkenning van diversiteit, de ver-
rijking en kruisbestuiving op het gebied van taal 
en cultuur, aangevuld met kritische reflectie. Er 
moet tot slot ook naar gestreefd worden om steeds 
kwaliteitsvolle en genuanceerde boodschappen 
mee te geven over racisme en identiteit, zeker aan 
kinderen.

GEDEELDE ZORG EN 
VERANTWOORDELIJKHEID
In hoofdstuk vijf reikt de auteur een goedgevulde 
EHBO-kit aan. Racismeslachtoffers kunnen vooral 
de behoefte voelen om ernstig genomen te worden, 
of zij vragen respect of steun. Het is daarenboven 
noodzakelijk om ook binnen racismebestrijding het 
taboe op psychische hulpverlening te doorbreken.

Sommige racismeslachtoffers hebben profes-
sionele hulp nodig om hun wonden te behande-
len – bijvoorbeeld indien ze trauma’s omzetten in 
destructief gedrag. Verder is zelfzorg belangrijk, bij 
alle racismeslachtoffers.

In een laatste hoofdstuk wordt het zorgen op 
grote schaal behandeld. ‘Iedereen verantwoordelijk’ 
staat als veelbetekenende titel boven de eindpas-
sage.

‘Zonder actief en zelfkritisch antiracist te zijn, 
kan iemand niet geloofwaardig ‘geen racist’ zijn.’ 
(p. 45) Racisme de wereld helpen uitbannen, lukt 
onmogelijk door passief aan de zijlijn te blijven 
staan: het vraagt om een actieve, kritische houding, 
een bereidheid tot handelen. Als we echt iets willen 
betekenen inzake racismebestrijding, zullen we 
actief aan de slag moeten en ons moeten inzetten, 
iets wat niet vanzelf gaat en waarvan de uitkomst 
ook moeilijk voorspeld kan worden.

Iedereen kan aanbevelingen en tips uit 
het boek meenemen naar zijn eigen werk- en 
privé-sfeer. Bij strafbaar racistisch gedrag kan men 
officiële stappen ondernemen (bijvoorbeeld via 

Unia), maar dat is niet steeds haalbaar of aangewe-
zen.

SIEN SIMOENS

Deze tekst is gebaseerd op het boek en kwam tot 
stand in overleg met de auteur.

NUTTIGE TERMEN
Stereotype threat: angst om beoordeeld te worden 
volgens gangbare stereotypen voor jouw categorie 
/ sociale groep of zich hieraan te moeten conforme-
ren.  
Verbindende communicatie: geweldloze communi-
catie uitgaand van empathisch luisteren en uitdruk-
ken, gebaseerd op wederzijds respect.

‘Racisme. Over wonden en veerkracht’, 
Naima Charkaoui, EPO, 2019, 208 p., ISBN 
9789462671614, € 20 

Koop dit boek met 10% korting met de 
actiecode HVRACISME via www.epo.be/
racisme!
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PATIENT EMPOWERMENT

Edgard Eeckman: “De basis voor dit boek is 
mijn doctoraat over patient empowerment, 
maar eigenlijk is het ook de resultante van de 
voorbije 62 jaar in mijn leven. Ik word al altijd 
enorm aangesproken door wat mensen over-

komt, zowel de positieve als negatieve dingen. De mens in 
de samenleving, zijn psychologie, zijn sociale context, zijn 
gedrag … Vijftien jaar geleden werd ik communicatiema-
nager in het UZ Brussel en in de zorg zie je natuurlijk de 
mens op zijn kwetsbaarst. En dan zijn er nog persoonlijke 
ervaringen. Mijn moeder leed al lang aan dementie en 
overleed in 2017. Het was een pijnlijke lijdensweg waarin 
je je vaak zo machteloos voelt. Mijn vader en nonkel over-
leden aan slokdarmkanker, mijn nonkel, die zelf huisarts 
was, vroeg en kreeg euthanasie. Zoiets meemaken dicht 
bij jezelf, dat doet iets met een mens. Bij ernstige ziekte 
zie je hulpeloosheid en afhankelijkheid, zelfs bij de meest 
mondige en moedige mensen. Het is iets dat mij enorm 
passioneert, maar ook ontroert en mij heel verdrietig kan 
maken. Mensen kunnen zich veel moeilijker weren als 

DE WEG NAAR PATIENT EMPOWERMENT:

“De grote stap is het 
loslaten van eigenbelang”

Voor Edgard Eeckman begint alles met verhalen van mensen: wat 
mensen meemaken en hoe ze daarmee omgaan. Het inspireert 

hem als theater- en filmmaker, maar evengoed als onderzoeker en 
communicatie-expert. Met zijn boek over patient empowerment, 
‘Balanceren tussen macht en onmacht’, gaat het over de mens op 

zijn kwetsbaarst, de mens die geconfronteerd wordt met ziekte en de 
ideale relatie tussen patiënt en zorgverlener om met die kwetsbare 

situatie om te gaan.

ze zo kwetsbaar zijn. Het belang van respect zit hier op 
zijn summum. Er worden boeken geschreven over ethiek 
en deontologie van zorgverleners, maar het wordt pas 
heel concreet op het moment dat iemand het ziekenhuis 
binnenkomt omdat hij ernstig ziek is en zorg nodig heeft. 
Respect is dan geen woordje meer dat je opzoekt op Wiki-
pedia, het is wat een patiënt ervaart in de realiteit.”

Hoe zou je dat ‘summum van respect’ dan 
omschrijven?

EE: “Ruimte geven aan de mens. Laat een mens, als 
hij daarmee geen anderen hindert, zijn zoals hij is. Dat 
vraagt empathie, maar ook het besef dat je nooit exact 
kunt voelen wat de patiënt voelt. Je kunt niet weten wat 
het is om kankerpatiënt te zijn als je het zelf niet bent of 
geweest bent. En dan nog, iedereen beleeft dat anders. De 
enige oplossing is de patiënt ruimte te geven. Luisteren. 
Het systeem van de gezondheidszorg stimuleert van-
daag kwantiteit boven kwaliteit. Tijd is een schaars goed 
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informatie, kennis en vaardigheden. Een patiënt met een 
zeldzame ziekte zal een grotere afhankelijkheid ervaren 
van de arts-specialist dan iemand met keelpijn die naar 
de huisarts gaat. Maar de arts is ook afhankelijk van de 
resources van de patiënt, bijvoorbeeld van de mate waarin 
een patiënt de arts correcte informatie geeft om tot een 
goede anamnese en correcte diagnose te komen. Beiden 
bezitten afhankelijkheidsmacht. En zo zijn er een heel 
aantal resources, zowel op micro-, meso- als macroniveau, 
die een rol spelen. Alles is met elkaar verbonden. Patient 
empowerment is een proces waarbij een patiënt controle 
of een gevoel van controle krijgt over zijn gezondheid 
en behandeling, uiteraard als hij dat zelf wil; als individu 
controle willen hebben, is bijvoorbeeld ook cultuurge-
bonden. Het afhankelijkheidsgevoel is zo klein mogelijk. 

En daar heeft ook de zorgverlener baat 
bij. Want een geëmpowerde patiënt zal 
ook verantwoordelijkheid opnemen 
voor zijn gezondheid, om te genezen of 
beter nog: om alles te doen wat kan om 
niet ziek te worden. En dat is ook weer 
het doel van de arts. We mogen niet 
vergeten dat zorgverleners doorgaans 

hun werk doen vanuit een sterke intrinsieke positieve 
motivatie. Ze willen het best mogelijke voor de patiënt. 
Finaal heeft iedereen dus belang bij een zo gelijkwaardig 
mogelijke relatie.”

Zo gelijkwaardig mogelijk, maar nooit helemaal 
gelijk?

EE: “Mijn onderzoek toont aan dat de relatie tussen 
patiënt en zorgverlener nooit helemaal gelijk kan zijn. 
De patiënt staat immers in de meest kwetsbare positie. 
Zelfs iemand die mondig is en zelf informatie opzoekt en 
voorlegt aan de arts, is uiteindelijk nog altijd afhankelijker 
van de arts dan omgekeerd. Je kunt als niet-arts nooit 
helemaal de kennis inhalen die een arts opdoet tijdens 
zijn opleiding en door jaren ervaring. Zelfs een chronische 
patiënt die veel ervaring heeft met zijn ziekte en dus een 
ervaringsexpert is, blijft in meerdere of mindere mate 
afhankelijk van de specialist. Het blijft altijd ook de arts 
die medicatie voorschrijft en medische getuigschriften 
heeft. Maar dat wil niet zeggen dat de afhankelijkheid, of 
het gevoel van afhankelijkheid, niet verkleind kan wor-
den. Het is een ethische plicht uit respect voor de mens, 
gelijkwaardigheid, emancipatie. Het betekent ook dat je 
het niet kunt opdringen. De patiënt die niet wil, moeten 
we ook respecteren. Het is geen keurslijf. Anders gaat het 
rechtstreeks in tegen wat patient empowerment eigenlijk 
is. Maar wie wil, en niet over de vaardigheden beschikt, 
moet ondersteund worden.”

geworden, niet alleen in de zorg, maar in alle aspecten van 
het leven vandaag. Ook op individueel niveau: we willen 
steeds meer dingen comprimeren in dezelfde tijd. We 
willen wel dat de dokter genoeg tijd voor ons maakt, maar 
zitten liever zelf ook geen uur in de wachtzaal terwijl die 
dokter met andere patiënten bezig is.”

Is de kloof tussen mens en systeem in de 
gezondheidszorg dan niet té groot om werkelijk tot 
dat luisteren te komen?

EE: “Er zal altijd een kloof blijven tussen de mens en het 
systeem, en niet alleen in de gezondheidszorg. Je kunt 
nooit helemaal perfect iets op maat afstemmen omdat de 
beleving van ziekte ook zo persoonlijk is. Zoveel factoren 
spelen mee: leeftijd, geslacht, opvoe-
ding, cultuur, ervaring met ziekte en 
pijn, religie ... Je kan nooit de zorg zo 
aanbieden dat het volledig op individu-
ele maat is. Maar je kan de zorg wel zo 
organiseren dat er méér ruimte voor is. 
We moeten ons niet verstoppen achter 
het systeem, het zit ook in zeer kleine 
dingen. Ik kan een kwartier bij een arts zitten en mij toch 
heel geëmpowerd voelen, maar ik kan ook een uur bij een 
arts zijn en met een gevoel van machteloosheid buiten-
gaan. Het is niet techniek of geld wat ons tegenhoudt, het 
is bovenal hoe mensen met elkaar omgaan. Dat is optimis-
tisch en pessimistisch tegelijk. Enkel de mens zelf is een 
hindernis. Ik wil dus graag geloven dat het een haalbaar 
ideaal is.”

Het basisidee of eigenlijk de conclusie uit je 
onderzoek is dat patiënt en zorgverlener het meeste 
baat hebben bij een gelijkwaardige relatie. Wat 
moeten we ons daar concreet bij voorstellen?

EE: “De wetenschappelijke onderbouw voor het herden-
ken van de relatie tussen patiënten en zorgverleners is 
de ‘Resource Dependency Theory’. Macht is daarbij een 
sleutelwoord. Het is een woord dat in onze samenleving 
een negatieve connotatie heeft, omdat we het associë-
ren met machtsmisbruik, met dictators, met iemand iets 
onder dwang laten doen. Dat is de traditionele manier om 
naar macht te kijken. Maar macht kan ook ingezet worden 
om goede dingen te doen, een leider kan ook vrijheid 
geven, bijvoorbeeld. Het theoretisch kader dat ik heb 
toegepast, laat toe om macht vanuit een ander perspec-
tief te benaderen, macht die ontstaat door afhankelijk te 
worden. Zowel de arts als de patiënt beschikken over een 
aantal resources, en elk zijn ze afhankelijk van elkaars 
resources. De arts beschikt bijvoorbeeld over specifieke 

“Het is niet geld of 
techniek wat ons 

tegenhoudt, wij zijn het 
zelf.”
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Hoe krijg je zo’n proces van patient empowerment 
dan op gang?

EE: “Het zijn de artsen, en bij uitbreiding ook andere 
zorgverleners, die het initiatief nemen tot empower-
ment van hun patiënten. Precies omdat de patiënt in de 
meest kwetsbare en afhankelijke positie zit en de arts het 
machtsoverwicht heeft. In de opleidingen gebeurt al veel 
op het vlak van communicatie, onder andere met rollen-
spelen. Alleen, de stap die ik bepleit, gaat verder. Het gaat 
om méér dan communicatie. Je patiënt goed informeren 
is een essentieel beginpunt, maar het is op zich nog geen 
empowerment. Daarenboven moeten patiënt en arts 
elkaar informeren. Daarna wisselen ze argumenten uit, 
ze beïnvloeden elkaar. Ten slotte beslissen ze samen. Het 
gaat finaal over het respect voor de patiënt als mens en 
voor wat hij wil. Een goed voorbeeld is het onderzoek van 
neurochirurg prof. Maarten Moens van het UZ Brussel 
waarin hij bij pijnpatiënten onderzoekt wat hun doelstel-
lingen zijn. Het doel van de patiënt is niet altijd volledige 
pijnbestrijding. Als iemand met zijn kleinkinderen wil 
kunnen spelen, dan heeft die persoon daar misschien wel 
wat pijn voor over. Waar kan de patiënt mee leven? Daar 
draait het om. Het is heel typisch dat wat de patiënt wil en 
zijn levenskwaliteit wel heel centraal komen te staan als 
iemand medisch uitbehandeld is. Dan kan de dokter niet 
meer genezen. En dan gaan we echt luisteren naar wat de 
patiënt wil. Dit principe zou je moeten toepassen op de 
ganse duur van de behandeling. Wat wil iemand bereiken, 
wat kan hij of zij? Dat betekent ook dat je zorgverleners 
nodig hebt met de capaciteiten om de relatie op die 
manier te benaderen. Men leert affectieve neutraliteit aan 
artsen. Een arts moet op een vrij geob-
jectiveerde manier een analyse maken 
van een ziekte, evidencebased, maar 
dat betekent niet dat je alle inleving 
moet uitsluiten. Het betekent dat een 
arts of zorgverlener een stuk controle 
kan en durft loslaten en de patiënt mee 
laat beslissen. Hij erkent de autonomie 
van de patiënt en tracht die te behou-
den of te herstellen. Je kunt wel weten wat biomedisch 
gezien de beste behandeling is voor je patiënt, maar om 
iets te doen slagen, is de motivatie van de patiënt heel 
bepalend. Het gaat om veel meer dan een medische act en 
precies daarom ben ik geen voorstander van het discours 
van consumenten en klanten in de gezondheidszorg. Een 
patiënt is geen klant. En een arts mag geen verkoper zijn.”

Er zijn artsen die hun wil opdringen, maar er zijn 
natuurlijk ook patiënten die op tafel kloppen en eisen 
stellen ...

EE: “Het zijn sociologische trends dat mensen geëvo-
lueerd zijn naar meer participatie, kritischer staan ten 
opzichte van autoriteit, dat de markt van vraag en aanbod 
domineert. Bij een bepaalde categorie van patiënten neigt 
dit naar een ander uiterste: ‘Ik heb het voor het zeggen.’ 
Zij tonen dan ook minder respect voor zorgverleners. Dat 

is niet slim. Want het is ook voor de 
patiënt niet voordelig om die houding 
aan te nemen. Uit mijn interviews met 
artsen bleek trouwens dat er niet snel 
een breekpunt is, een punt waarop de 
arts niet langer bereid is om de thera-
peutische relatie voort te zetten. Dat 
betekent immers dat de arts stopt met 
iemand te helpen. En dat gaat recht-

streeks in tegen die sterke, intrinsieke motivatie om men-
sen beter te maken. Maar er bestaan grenzen, natuurlijk. 
Patient empowerment bereik je ook niet op korte termijn. 
Het gaat om het opbouwen van een vertrouwensrelatie. 
En die relatie werkt het beste als je allebei een gevoel van 
afhankelijkheid hebt naar elkaar, in zo gelijk mogelijke 
mate. Het is een balans. Dat is eigenlijk in alle relaties zo. 
Dat voel ik zo aan als mens, maar het interessante is dat 
ik dat met mijn onderzoek en de analyse van macht als 
afhankelijkheidsmacht nu ook wetenschappelijk heb on-
derbouwd en vastgesteld. Hoe evenwichtiger de machts-

“Het is typisch dat wat de 
patiënt wil wel centraal 

komt te staan als iemand 
medisch uitbehandeld is.”

Edgard Eeckman. Foto: Bart Moens
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balans aanvoelt, hoe meer de relatie zelf alle kansen kan 
krijgen.”

En nu, van het onderzoek naar de praktijk?

EE: “Ik zie het als mijn opdracht om het idee van die ge-
lijkwaardige relatie tussen patiënt en zorgverlener zo veel 
mogelijk ingang te doen vinden, via spreekbeurten, via 
het boek, een symposium ... Niet alleen voor artsen, maar 
voor alle zorgverleners en bij uitbreiding ook baliemede-
werkers en schoonmakers. Iedereen. Om alle gelijkgezin-
den te verenigen, hebben we de vzw Patient Empower-
ment opgericht. Een patiënt die in een ziekenhuis komt, 
heeft een totaalervaring. Je kunt een perfect contact 
hebben met de arts, maar als je bij pakweg de facturatie-
dienst of aan een afsprakenbalie als de onwetende patiënt 
wordt behandeld, dan kan je toch weer met een heel 
slecht gevoel naar huis gaan. Het is sámen, in wederzijds 
respect. Mijn idee gaat in tegen het discours van wij-zij. 
In de samenleving, en zeker in de zorg, is het alleen maar 
samen. Als je daar conflicten krijgt, is daar niemand bij 
gebaat – en zeker de patiënt niet. Het vraagt één ding, dat 
iedereen vanuit het menselijke denkt. De grote stap is het 
loslaten van eigenbelang. En dan kom je natuurlijk ook in 
botsing met hoe het wezen mens in elkaar zit. In de prak-
tijk zie je dat sommigen ook ongelijkwaardigheid creëren 
en zich daar goed bij voelen. Dat is ook de mens. Maar ik 
ben ervan overtuigd dat het ook anders kan.”

PETRA VAN SAN 

Verantwoordelijke interne communicatie UZ Brussel  
Samen met Edgard Eeckman publiceerde ze ‘Communicatie 
troef: doeltreffend communiceren in en door zorgorganisa-
ties’. Wekelijks schrijft ze over de dingen des levens op haar 
persoonlijke blog ‘Levenskunst’ – http://levenskunst.blog.

MET JOUW HULP WORDT HET ANDERS
Ziek worden en ziek zijn gaat vaak gepaard met een gevoel 
van controleverlies en machteloosheid. Dat is een onaange-
naam gevoel dat soms zelfs nog zieker maakt. Daar wil de 
vzw Patient Empowerment iets aan doen. Met jouw hulp. 
Deel als patiënt en zorgverlener je verhaal en doe concrete 
suggesties hoe het anders kan. Alle suggesties zullen de 
basis vormen van een werkboek voor zorgverleners en een 
heuse strip voor patiënten. Samen zorgen we ervoor dat 
het anders wordt. Alle informatie vind je op  
www.patientempowerment.be. Wacht niet, doe het  
meteen.

VZW PATIENT EMPOWERMENT ZOEKT 
GELIJKGEZINDEN
Om die inzichten rond patient empowerment te promoten, 

hebben patiënte Inge Vandelannoote en Edgard Eeckman 
onlangs samen de vzw Patient Empowerment opgericht. 
Hun ambitie is gelijkgezinden verzamelen, mensen die ook 
vinden dat de relatie patiënt-zorgverlener gelijkwaardig 
hoort te zijn. Omdat ze het zelf al anders ervaren hebben. 
Of uit principe, omdat ze gelijkwaardigheid een essentiële 
waarde vinden. Een waarde die des te belangrijker is als 
een mens ziek is en daardoor extra kwetsbaar. Geïnteres-
seerd? Ga meteen naar www.patientempowerment.be.

Het boek ‘Balanceren tussen macht en onmacht’
Het boek ‘Balanceren tussen macht en onmacht: 
patient empowerment als grondslag voor gelijk-
waardigheid in de relatie patiënt-arts’ is uitgegeven 
door Politeia. Artsen, maar ook andere zorgverleners, 
zorgorganisaties en niet het minst ook patiënten en 
patiëntenverenigingen, vinden in dit boek talrijke 
nieuwe inzichten.

De auteur
Edgard Eeckman is communicatiemanager van het 
UZ Brussel en wetenschappelijk medewerker van de 
VUB-onderzoeksgroep CEMESO. Hij werd doctor in 
de Media-en Communicatiewetenschappen aan de 
VUB met zijn proefschrift ‘Power to the patient? De 
studie van de machtsbalans tussen patiënt en huisarts 
in relatie tot gezondheidsinformatie via het web’. Hij is 
ook voorzitter van de vzw Patient Empowerment. Meer 
info vind je op www.edgardeeckman.be.



Mensen hebben graag een gevoel van controle en autonomie  
in hun leven. Ziek worden en ziek zijn, gaat vaak gepaard met  
een gevoel van controleverlies en machteloosheid. Dat is een 
onaangenaam gevoel dat soms zelfs nog zieker maakt en frustratie 
en agressie kan veroorzaken. Daar moeten we iets aan doen.

Deel als patiënt en als zorgverlener je verhaal en visie en doe  
concrete suggesties hoe de patiënt-zorgverlener gelijkwaardig 
kan zijn en je als patiënt een zo groot mogelijk gevoel van betrokkenheid 
kan hebben. Alle suggesties zullen de basis vormen van een werkboek 
voor zorgverleners en een heuse strip voor patiënten.

Zodat we er samen kunnen voor zorgen dat het anders wordt.

Ga naar meteen naar
www.patientempowerment.be/doe-je-verhaal

Meer weten?  
Ga meteen naar  
www.patientempowerment.be

Abonneer je op de blog.

Hoe kan een gelijkwaardige  
relatie in de patiënt-zorgverlener
gerealiseerd worden?

Deel je verhaal en visie
en doe concrete suggesties.
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ERFGENAMEN MIREILLE EN OLIVIER FANON 
In 1952 was Fanons eersteling verschenen: ‘Peau noire, 
masques blancs’. Het werd in 1971 in het Nederlands 
vertaald met als titel ‘Zwarte huid, blanke maskers’. 
December 2018 verscheen een nieuwe 
vertaling onder de titel ‘Zwarte huid, 
witte maskers’. Er staat geen nawoord 
in – bij dit gecompliceerde boek een 
groot gemis. Ik informeerde bij Solange 
de Boer van uitgeverij Octavo naar het 
waarom. Zij schreef: ‘Wij kregen van 
Editions du Seuil de uitgave van ‘Peau 
noire, masques blancs’ (1952) zoals die 
nu in druk is, d.w.z. zonder voorwoord, en die moesten we 
als uitgangspunt gebruiken. In het contract stond een ex-
tra clausule waarin met vette letters was aangegeven dat 
de erfgenamen de vertaling wilden goedkeuren voordat 

ZWARTE HUID, 
WITTE MASKERS

De in 1925 op het Frans-Caraïbische eiland Martinique geboren 
Frantz Fanon maakte in de jaren 1960-70 deel uit van een 

internationaal gezelschap levende en dode antikolonialistische 
helden, samen met onder anderen de Vietnamees Ho Chi Minh 

(1890-1969), de Chinees Mao Zedong (1893-1976), de Kaapverdiaan 
Amilcar Cabral (1924-1973), de Congolees Patrice Lumumba (1925-

1961), de Cubaan Fidel Castro (1926-2016) en de Argentijn Che 
Guevara (1928-1967). Fanon werd vooral bekend door zijn tweede 
boek, ‘Les Damnés de la Terre’, ‘De verworpenen der aarde’, dat in 

1961 verscheen toen hij op zijn sterfbed lag.

deze verscheen. Op onze vraag of er een nawoord van de 
vertaler in het boek mocht worden geplaatst, kwam een 
luid en duidelijk ‘nee’. Dat betreuren wij zeer en eerlijk 
gezegd hadden we dat niet verwacht omdat er eerder ook 

voorwoorden bij dit boek zijn versche-
nen. Een nawoord van de vertaalster 
had de vertaling in een context kunnen 
plaatsen en dat is nodig gezien de hui-
dige debatten. We hebben het nawoord 
daarom op de website van Octavo 
geplaatst.’ (mail 12 juni 2019)

De enige toelichting vinden we op 
de achterflap. Ook deze moest worden 

goedgekeurd door dochter Mireille en zoon Olivier Fanon. 
‘Frantz Fanon heeft het denken over de gevolgen van 
kolonialisme en racisme blijvend beïnvloed. In ‘Zwarte 
huid, witte maskers’ beschrijft hij wat het psychologisch 

“Er staat geen 
nawoord in – bij dit 

gecompliceerde boek 
een groot gemis.”
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de, werd hij tot zijn ergernis door velen niet tegemoet 
getreden als een Frans staatsburger, maar als een man 
met een zwarte huid. De jaren na WO II waren in Frank-
rijk de jaren van het existentialisme, van Jean-Paul Sartre 

betekent voor een zwarte persoon om te leven in de witte 
westerse wereld. Hij analyseert de manieren waarop 
zwarten duidelijk wordt gemaakt dat ze gelden als min-
derwaardig en hoe zij dit proberen te compenseren door 
zich ‘wit’ te gedragen. Zwarte mensen worden gedwongen 
‘witte maskers’ op te zetten. Fanon streefde ernaar de 
vervreemding van zwarten op te heffen, maar hij sprak 
ook over ‘blanken die niet minder van zichzelf vervreemd 
zijn geraakt’. Vanuit zijn eigen ervaringen en op basis van 
literaire, psychoanalytische en filosofische werken roept 
Fanon een beeld op van de problematische relatie tussen 
gekleurde en witte mensen dat tot op de dag van vandaag 
herkenbaar is.’

LEESADVIES
‘Zwarte huid, witte maskers’ telt zeven hoofdstukken: 
‘De Zwarte en de taal’, ‘De gekleurde vrouw en de Blanke 
man’, ‘De gekleurde man en de Blanke vrouw’, ‘Over het 
zogenaamde afhankelijkheidscomplex van de gekoloni-
seerde’, ‘De geleefde ervaring van de Zwarte’, ‘De neger 
en de psychopathologie’ en ‘De neger en de erkenning’. 
Aan te raden valt eerst de inleiding en de conclusie te 
lezen. Verder is het aanbevolen het zeer leesbare boek 
‘Frantz Fanon: A life’ (Granta Books, London 2000) van 
David Macey bij de plaatselijke bibliotheek te ontlenen 
om daarin, zodra u de aandrang voelt ‘Zwarte huid, witte 
maskers’ in een hoek te gooien of aan de dichtstbijzijnde 
kringloopwinkel te doneren, in ieder geval hoofdstuk vijf – 
‘Black Skin, White Masks’ – te lezen. U zult dan begrijpen 
dat het niet aan u ligt en hebt daardoor hopelijk opnieuw 
voldoende moed gekregen om nog een ultieme poging 
wagen.

David Macey (1949-2011) vertaalde vele boeken uit 
het Frans naar het Engels en was een kenner van het twin-
tigste-eeuwse Franse intellectuele leven. Hij was marxist 
en geïnteresseerd in psychoanalyse. Dat maakte hem tot 
de ideale Fanon-biograaf. Wie was Frantz Fanon? Ik citeer 
uit de korte biografie achterin ‘Zwarte huid, witte mas-
kers’: ‘Frantz Fanon was psychiater en schrijver. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog trad hij in dienst van het Franse 
Bevrijdingsleger. Daarna studeerde hij medicijnen, psy-
chologie en filosofie in Lyon. In 1953 kreeg hij de leiding 
over een afdeling van de psychiatrische inrichting in Blida 
(Algerije) en in 1954 sloot hij zich aan bij de strijd voor 
een onafhankelijk Algerije. Frantz Fanon overleed in 1961 
aan leukemie in een voorstad van Washington, D.C.’

FRANS STAATSBURGER MET EEN ZWARTE 
HUID
Om Frantz Fanon te begrijpen, is het cruciaal te weten dat 
hij een Frans staatsburger was met een zwarte huid. Toen 
hij streed tegen de nazi’s en na de oorlog in Lyon studeer-

‘Zwarte huid, witte maskers’, Frantz Fanon, 
Octavo, 2018, Jeanne Holierhoek (vertaling), ISBN 
9789490334246, 216 p., € 22,50. Oorspronkelijke titel 
‘Peau noire, masques blancs’ (Seuil, 1952).

Je kan het boek bij uitgeverij EPO (verdeler voor 
België) aankopen via:
https://www.epo.be/nl/filosofie-algemeen/3713-
zwarte-huid-witte-maskers-9789490334246.html 

Check ook het verhelderende voorwoord bij de 
vertaling (inclusief het gebruik van het woord ‘neger’) 
vanwege de vertaalster Jeanne Holierhoek bij de 
uitgever Octavo:
https://octavopublicaties.nl/documents/
Toelichting%20Fanon%20vertaalster.pdf
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en Simone de Beauvoir. De Parijse intellectuele kringen 
discussieerden over literatuur, filosofie en politiek. Fanon 
voelde zich met die wereld verbonden. Zijn eerste boek 
vertoont daar de nodige sporen van.
De meeste geciteerde boeken in ‘Peau noire, masques 
blancs‘ werden gepubliceerd in de jaren 1947-50. Grote 
delen van ‘Zwarte huid, witte maskers’ zijn moeilijk lees-
baar, en Macey legt uit waarom. Fanon was geïnteresseerd 
in theater en las Sartres toneelwerk, waarin zijn existen-
tialistische filosofie is verwerkt en thema’s als ‘actie’ en 
‘verantwoordelijkheid’ behandeld worden. Daardoor geïn-
spireerd maakte Fanon in ‘Peau noire’ gebruik van stukjes 
dialoog die het best uitgesproken kunnen worden. Dat 
deed Fanon zélf ook. Hij had nooit geleerd om te typen. 
Terwijl hij door de kamer heen en weer liep, dicteerde hij 
zijn tekst aan Josie, zijn geliefde en later zijn vrouw. Uit 
een eerdere relatie had hij een dochter, Mireille. Sporen 
van de gesproken oorsprong van de tekst zouden volgens 
Macey te herkennen zijn aan de plotselinge afbrekingen 
en veranderingen van richting, als Fanon zich plotseling 
iets herinnerde of ergens aan dacht. (p. 134)

Fanon citeert ook talloze schrij-
vers en intellectuelen, de ene keer met 
instemming, de andere keer gaat hij 
de discussie aan. Veel toen bekende 
namen zullen bij lezers vandaag onbe-
kend zijn, wat het lastig maakt Fanons 
betoog te volgen. Maar wat stond 
Fanon met dit boek voor ogen? Enkele 
citaten. ‘De confrontatie tussen het 
blanke en het zwarte ras heeft onzes 
inziens een omvangrijk psychisch-exis-
tentieel complex veroorzaakt. Met onze analyse willen we 
werken aan de vernietiging daarvan.’ (p. 11-12) ‘Dit boek 
is een klinische studie. Wie zich erin herkent, is volgens 
mij alweer een stap verder. Het is mijn oprechte bedoeling 
om mijn broeder, zwart of wit, zover te krijgen dat hij zich 
zo energiek mogelijk ontdoet van het beklagenswaardige 
keurslijf dat zich in eeuwen van onbegrip om hem heen 
heeft gevormd.’ (p. 12) ‘Wie de negers adoreert, is voor 
ons even ‘ziek’ als wie hen verfoeit. Andersom is de Zwar-
te die zijn ras witter wil maken, net zo beklagenswaardig 
als hij die haat jegens de Blanke predikt. Absoluut gezien 
is de Zwarte niet sympathieker dan de Tsjech; waar het 
werkelijk op aankomt, is dat er ruim baan wordt gemaakt 
voor de mens.’ (p. 8) ‘Mijn doel is dat voor Zwart en Blank 
een heilzame ontmoeting mogelijk wordt.’ (p. 73)

GEWELD
‘Ruim baan voor de mens’ en ‘een heilzame ontmoeting’ 
liet Fanon in 1952 nog door zijn Josie op papier zetten. 
Zijn ervaringen in de wrede Algerijnse bevrijdingsoorlog 

(1952-1962) veranderden Fanons humane stellingname 
echter ingrijpend. Daarbij kwam dat Fanon háást had 
gekregen nadat er in 1960 leukemie bij hem was geconsta-
teerd. In de zomer van 1961 voltooide hij ‘Les Damnés de 
la Terre’, waarvoor Sartre een berucht geworden voor-
woord zou schrijven.

Sartre was Fanons held. In 1948 had Fanon Sartres 
voorwoord bij een bloemlezing van nieuwe Franstalige 
zwarte en Malagassische poëzie gelezen. ‘“Wat verwach-
ten jullie”, wierp Sartre daarin zijn tijdgenoten voor de 
voeten, “toen jullie de prop weghaalden waarmee je die 
zwarte monden had afgesloten? Dat ze de lofzang op 
jullie zouden inzetten? Dachten jullie dat je in hun ogen 
bewondering zou lezen wanneer die hoofden, die door 
onze vaders met dwang tot op de grond waren gebogen, 
zich zouden oprichten?”’ (‘Jean-Paul Sartre: Zijn biogra-
fie’, Annie Cohen-Solal, Van Gennep, Amsterdam, 1988, p. 
462) Solal schreef: ‘In 1955 kwam er een speciaal nummer 
van ‘Les Temps Modernes’ over links in Frankrijk. In 
Frantz Fanons ‘De houding van de Franse intellectueel 
en democraat in de Algerijnse kwestie’ en Sartres ‘De 

linkerzijde aan de tand gevoeld’ vinden 
we dezelfde analyse en dezelfde woede. 
(...) In de zomer van 1961 had in Rome 
de eerste ontmoeting plaats tussen 
Sartre en Fanon: dagen en nachten van 
eindeloze gepassioneerde gesprekken.’ 
(p. 463)

David Macey schreef over deze 
ontmoeting dat Sartre en De Beauvoir, 
ondanks momenten van spanning, 
goed konden opschieten met Fanon, 

die verleidelijk charmant kon zijn als hij dat wilde. Tot 
De Beauvoirs verrassing bleek Fanon een persoonlijke 
weerzin tegen geweld te hebben, hoewel hij geweld in het 
openbaar verdedigde. Hij was duidelijk zwaar van streek 
als hij sprak over het geweld dat de Belgen (Kongo) en 
de Portugezen (Angola) gebruikten. Verrassender voor 
De Beauvoir was nog dat hij evenveel moeite had met het 
tegengeweld van de bevrijdingsstrijders. Maar hij vond 
dat zijn persoonlijke afkeer van geweld een tekortkoming 
was die zijn positie als intellectueel weerspiegelde. (p. 
461)

‘Les Damnés de la Terre’ verscheen toen Fanon op 
zijn sterfbed lag. Daarin lezen we Fanons psychiatrische 
vergoelijking van geweld: ‘Op het individuele vlak is 
geweld een reinigende kracht. Het bevrijdt de gekoloni-
seerden van hun minderwaardigheidscomplex, van hun 
passieve en wanhopige houding. Het geeft hen moed en 
herstelt hun zelfvertrouwen.’

MARTIN HARLAAR

“Frantz Fanon heeft 
het denken over 
de gevolgen van 
kolonialisme en 
racisme blijvend 

beïnvloed.”
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Het boek van de Nederland-
se Linda Polman, ervaren 
freelancecorrespondent 

die jarenlang in West-Afrika werkte, 
biedt een onthullende blik achter 
de schermen van vijftig jaar nieuws-
berichten, en het is geen prettig 
gezicht. Je ziet in dat er steeds een 
eigen – niet eens verborgen – agenda 
was, met slechts één doel: het eigen 
veiligheidsbelang. Dat daardoor mil-
joenen mensen gebukt gaan onder 
brutaal geweld of oorlog én massaal 
sterven door gebrek aan de meest 
elementaire behoeften, daarvoor 
sluit men de ogen. Men beschouwt 
dit als het ware als ‘collateral dama-
ge’. Erger nog: ‘Europeanen doen 
alsof ze in onschuld in een kwetsbaar 
fort wonen en zich onafgebroken 
moeten verdedigen tegen horden 
inhalige nepvluchtelingen die een 
gat in de muren proberen te hakken.’ 
Ronduit oneerlijk en al te gemakke-
lijk, want Europa steunt oorlogen, 
onderhoudt oneerlijke handel, 
pampert moorddadige regimes, en 
is bijgevolg medeplichtig aan een 
beleid dat burgers arm houdt en 
hun rechten schendt. Eigenbelang 
primeert boven mensenrechten.

Mannen martelen met elektrici-
teit, kinderen de ogen uitsteken en 
laten doodvriezen, dorpen uithon-
geren met bewuste voedselstopzet-

ting ... Een deprimerende greep uit 
de verbijsterende vindingrijkheden 
waarmee medemensen worden 
onthouden van zelfs het meest 
primaire waar ze recht op hebben, en 
te behandelen als waren ze uitschot, 
quantité négligeable. Vernederd 
worden, moeten leven als vee terwijl 
het Westen de andere kant op kijkt. 
En dit gaat gewoon “rustig verder”. 
Even verbijsterend is het besef dat 
de VN een internationale debatclub 
is, geen organisatie met de macht 

om lidstaten ter verantwoording te 
roepen, en normen en waarden op 
te leggen. Bovendien illustreert het 
failliet van vluchtelingenorganisaties 
dat meebuigen met elke nieuwe wind 
in het Europese vluchtelingenbeleid 
de beste strategie is om donorrege-
ringen te vriend te houden en aldus 
als organisatie te overleven.

Door woorden zoals ‘vluchtelin-
genstroom’ geeft men de indruk dat 
vluchtelingen massaal Europa inpal-
men, terwijl slechts een minderheid 
hier geraakt. De barrières werken 
prima. De meeste slachtoffers zitten 
– in mensonwaardige omstandighe-
den – muurvast ingekapseld in de-

tentiekampen, eufemistisch beschre-
ven als “mensen ter plaatse helpen”. 
Ook wij worden bedrogen, al is dit 
peanuts vergeleken bij wat de ont-
heemden overkomt. Wie gaf immers 
nog géén noodhulp? We komen te 
weten dat er ook georkestreerde 
honger is, waarvan men laat uitschij-
nen dat ze door droogte komt.

Eén enkel beeld, van een 
cartoon die je misschien kent, vat 
alles samen. In Europa worden 
de wagonnetjes van een carrousel 
volgeladen met wapens. Bij terugkeer 
zijn ze bevolkt met vluchtelingen. 
Het verband is duidelijk. Zolang de 
mensonwaardige cirkel niet door de 
verantwoordelijke machthebbers 
doorbroken wordt, zal de carrousel 
blijven draaien.

SOPHIA DE WOLF

‘Niemand wil ze hebben. Europa 
en zijn vluchtelingen’, Linda 
Polman, Jurgen Maas, 2019, 
ISBN 9789491921537, 279 p.,  
€ 22,50

Niemand wil ze hebben
Een schip met vluchtelingen zet koers naar verschillende havens. 
Overal worden ze geweigerd. Totdat ze uiteindelijk, na 16 000 kilome-
ter varen, toelating krijgen om aan te meren. Denkt u spontaan aan 
de Aquarius, het schip dat in juni 2018 twaalf dagen rondjes voer op 
de Middellandse Zee? Neen, toch niet: het is een identiek verhaal uit 
1938. Ondanks talrijke conferenties, de oprichting van de VN en het 
UNHCR (Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen), de hulporgani-
saties én de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, is er 
dus bitter weinig veranderd. Tachtig jaar Europees vreemdelingenbe-
leid en we komen uit bij dezelfde conclusie: niemand wil ze hebben.

“Eigenbelang primeert 
boven mensenrechten.”
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En nog prangender: hoe ‘is’ 
iemand die de speelbal wordt 
van flagrante willekeur, en 

onrechtvaardig veroordeeld wordt 
na de fameuze couppoging in Turkije 
(2016), door Erdogan aangegrepen 
om op grote schaal alle werkelij-
ke én vermeende opponenten te 
verwijderen – officieren en soldaten, 
maar ook politieke tegenstanders en 
vooral intellectuelen.

Altan weet met zekerheid dat 
hij aangehouden zal worden. Hij is 
een bekende schrijver en dissident, 
en net zoals zijn vader polemisch 
journalist. Hij is uitgever, volksver-
tegenwoordiger, stichter van een 
satirisch dagblad en schrijver van het 
veelbesproken ‘Atakurd’, waarin hij 
pleitte voor de gelijkwaardigheid van 
de Koerden. Hij schreef zelfs over de 
Armeense genocide, dingen die in 
Erdogans Turkije niet kunnen. Wan-
neer soldaten ’s morgens vroeg aan-
bellen om hem te arresteren, biedt 
hij hen thee aan – in navolging van 
wat hij als kleine jongen zijn vader 
zag doen toen deze in vergelijkbare 
omstandigheden aangehouden werd. 
Onderweg naar de gevangenis biedt 
een soldaat hem een sigaret aan. Hij 
antwoordt dat hij enkel rookt als hij 
gespannen is. Door die twee gebeur-
tenissen weet hij plots: hij mag de 
hem toebedeelde rol niet spelen.
Nog één keer wordt hij ’s nachts 

overvallen door paniek, wil hij de 
staven van zijn gevangenisraam 
vastgrijpen, schreeuwen om bevrijd 
te worden. Hij beseft: door toe te 
geven, zal hij overmand worden door 
de werkelijkheid. Door niet toe te 
geven, overwint hij de werkelijkheid 
en vloeit dat besef over in wat hij 
weet dat zijn gave is: schrijven, het 
gebruik van de verbeelding. Daar-
na zullen alle harde, zonderlinge 
gebeurtenissen, de onwerkelijke, 
almaar veranderende, bedrieglij-
ke beschuldigingen en vonnissen, 

soldaten, de scène in de rechtszaal 
en de omstandigheden tijdens zijn 
“voorlopige” hechtenis, onwerke-
lijk of vreemd lijken, belachelijk 
zelfs. Natuurlijk zijn er nog pijnlijke 
momenten – bijvoorbeeld wanneer 
hij vanuit het gevangenisbusje zijn 
vrouw en kinderen ziet wachten om 
een glimp van hem op te vangen. Of 
het bizarre besef hoe hij zelf datgene 
wat met hem gebeurt, nauwkeurig 
beschreef in ‘Like a Sword Wound’, 
de roman waarvoor hij in Turkije de 
Yunus Nadi Novel Prize ontving.

In de gevangenis maakt hij aan-

tekeningen over hoe hij alles beleeft, 
stukjes “gewoon” verhaal, bedenkin-
gen, inzichten, en reflecties over wat 
schrijven is. Over de ontdekking dat 
je gezicht verdwijnt – binnen de ge-
vangenis zijn geen spiegels aanwezig 
– en over de innerlijke kracht van de 
verbeelding. Hij stopt die tussen de 
notities voor zijn advocaat. De tekst-
jes baden in een soort transcendente 
klaarheid en buitenwereldlijke stilte, 
hebben een zekere naaktheid, maar 
altijd onder een bedreigende, perma-
nent aanwezige, vijandige werkelijk-
heid. Een vriend voegt ze aandachtig 
samen in kleine paragrafen en korte 
hoofdstukken, wat het lezen nog 
intenser maakt. Een beklijvend boek.

VIKTOR DE RAEYMAEKER

‘Ik zal de wereld nooit meer 
zien. Aantekeningen uit de 
gevangenis’, Ahmet Altan, De 
Bezige Bij, 2019, 96 p., ISBN 
9789403144405, € 16,99

Ik zal de wereld nooit 
meer zien

Aan het bespreken van een boek zoals dit begin je met een zekere 
schroom. Hoe kan je écht een oordeel vormen hoe het voor iemand 
is die in het gerechtshof staat, de uitspraak “levenslang” hoort en 
beseft: ik zal de wereld nooit meer zien? Hoe beleeft iemand de dagen 
in gevangenschap, wetende dat hij slachtoffer is van een regime dat 
alle zekerheid op recht, rechtvaardigheid en vrijheid ontneemt, met 
een president die alle wetten opzijschuift en iedereen onderwerpt aan 
zijn willekeur?

“De tekstjes baden in 
een soort transcendente 

klaarheid en 
buitenwereldlijke stilte.”
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De magisch-realistische 
wereld van Hubert Lampo 

(1920-2006)
N.a.v. het honderdste geboortejaar van 

Hubert Lampo, organiseert het Hubert 

Lampo Genootschap in 2020 diverse 

activiteiten, zoals lezingen, thematische 

wandelingen, boekvoorstellingen, enz. 

Vele hiervan gebeuren in samenwerking 

met het Humanistisch Verbond en UPV.

Voor meer info over de auteur, het Hubert Lampo Genootschap 

en de activiteiten in het Hubert Lampo-jaar 2020: 

www.hubertlampogenootschap.org

Hubert Lampo was een vooraanstaand 

Vlaams auteur en was één van de 

belangrijkste vertegenwoordigers 

van de zgn. magisch-realistische 

stroming in de letterkunde. Hij was een 

overtuigd en uitgesproken vrijzinnig 

humanist en ontving in 2001 de Prijs 

Vrijzinnig Humanisme voor zijn 

levensbeschouwelijk engagement.


