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•

door Yvonne Donders
De Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens (UVRM) bestaat volgend jaar 70 jaar.
Het is en blijft het belangrijkste document op het
gebied van de rechten van de mens wereldwijd.
Veel mensen hebben van de UVRM gehoord
en snappen het belang van dit document. Het is
echter de vraag of zij ook weten welke rechten
. er allemaal in de UVRM staan. Velen zullen
wellicht nog wel weten dat non-discriminatie
en gelijke rechten belangrijke beginselen zijn.
Ook zullen mensen nog wel het recht om niet
gemarteld te worden kennen en ook de rechten
op vrijheid van meningsuiting, godsdienst en
onderwijs.
Er is echter één recht dat is opgenomen in de
Universele Verklaring, in artikel 27, dat waarschijnlijk niemand kent, behalve een enkele
ingewijde: het recht van een ieder '... om deel te
hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de
vruchten daarvan'. Dit recht is later ook opgenomen in artikel 15 van het VN Verdrag inzake
Economische, Sociale en Culturele Rechten als
het recht van een ieder om '... de voordelen te
genieten van de wetenschappelijke vooruitgang
en de toepassing daarvan .. : Nederland is partij
bij dit verdrag, maar dit recht is niet opgenomen

in onze Grondwet. Het recht om deel te hebben
aan wetenschappelijke vooruitgang is niet alleen
onbekend bij het grote publiek, maar ook bij
juristen, beleidsmakers, rechters en wetenschappers, waardoor het zeer onderontwikkeld is. Tegelijkertijd is het een recht dat steeds belangrijker wordt in een wereld waar technologische en
wetenschappelijke ontwikkelingen een enorme
impact hebben op het dagelijks leven en welzijn
van mensen.
Wetenschap en onderzoek zijn sturende krachten achter technologische vooruitgang en economische groei. Zij zijn ook van groot belang voor
menselijke ontwikkeling en armoede bestrijding.
De ontwikkeling van vaccinaties tegen pokken,
polio en andere kinderziekten en van medicijnen
en medische behandelingen, heeft de levensverwachting enorm doen stijgen. Wetenschap en
onderzoek op het gebied van communicatie- en
informatietechnologie hebben geleid tot de ontwikkeling van satelliettelevisie, mobiele telefoons
en internet, waarmee informatie en communicatie razendsnel de wereld over gaat.
Er gaapt echter nog steeds een grote kloof in
de participatie in en toegang tot wetenschap en
techniek tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden, maar ook tussen bevolkingsgroepen.

Het was deze gedachte die staten destijds deed
besluiten het recht om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang te erkennen als
mensenrecht. Het feit dat dit recht is opgenomen
in internationale juridische instrumenten betekent echter nog niet dat duidelijk is wat dit recht
inhoudt.
Wie hebben er bijvoorbeeld recht om deel te
hebben aan wetenschappelijke vooruitgang?
Wetenschappers, iedereen? En wat betekent het
hebben van dit recht? Dat begint met de definitie van wetenschap. Van Dale omschrijft het als
het geheel van kennis en de manieren om die te
verwerven. Dat is erg breed. Gaat het alleen om
officiële wetenschap of ook om populaire wetenschap? Wie bepaalt of iets 'wetenschappelijk' is?
Net zo lastig is het begrip vooruitgang. Wat is
vooruitgang en wie bepaalt of bepaald onderzoek of bepaalde technologie vooruitgang biedt?
En vooruitgang voor wie? Een individuele patient, alle mensen, of wellicht heel de mensheid?
En wat houdt dit recht praktisch in?
Recht op toegang tot (snel) internet? Recht op
(gratis) medicijnen? Recht op genetisch gemodificeerd voedsel? Of, als we nog iets verder
denken, recht op precisiebommen? Recht op de
technisch meest geavanceerde methoden voor de
doodstraf?

I

THER_E AR_E NO CONSTR_AINTS ON THE HUMAN MIND, NO WALLS
AR_OUND THE HUMAN SPIR_IT, NO BAR_R_JER_S TO OUR_ PROGRESS
EXCEPT THOSE WE OURSELVES ER_ECT.
RONALD REAGAN

Uit de juridische ontwikkelingen kunnen een
aantal aspecten van het recht om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang worden afgeleid, die overigens nauw samenhangen
met andere mensenrechten. Zo omvat het de
vrijheid van wetenschappers om een bepaald
pad van wetenschap en onderzoek te kiezen
en te wijzigen. Deze academische vrijheid
hangt nauw samen met het recht op vrijheid
van meningsuiting, vrijheid van vereniging en
vergadering en het recht op informatie. Daarnaast betekent dit recht dat iedereen toegang
moet kunnen hebben tot en moet kunnen
deelnemen aan wetenschappelijke en technologische ontwikkeling, rekening houdend
met capaciteiten en competenties. Dit recht is
nauw verbonden aan de beginselen van nondiscriminatie en gelijke rechten.
De nog steeds voortdurende ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de wetenschap is
hiermee bijvoorbeeld in strijd. Het recht betekent ook dat mensen beschermd moet worden
tegen misbruik of schadelijke methoden en

gevolgen van wetenschap en technologie.
Dit is nauw verbonden met het recht op onderwijs en informatie, maar ook met het recht op
privacy. Ethiek van wetenschap is hier van belang
en diverse takken van wetenschap kennen al
gedragscodes en ethische codes.
Hoewel wetenschappelijke vooruitgang en
mensenrechten dus nauw verbonden zijn, kan
tegelijkertijd worden geconstateerd dat mensenrechtelijke overwegingen vaak niet of nauwelijks
een rol spelen bij beslissingen over wetenschappelijk en technologisch onderzoek. Keuzes en
investeringen in wetenschap en technologie
worden dikwijls vooral bepaald door economische en commerciële belangen. Denk aan de
enorme bedragen die geïnvesteerd worden in
onderzoek naar medicijnen tegen erectieproblemen, afslankmiddelen of voedingssupplementen,
in vergelijking met die naar medicijnen tegen
malaria, tuberculose of methoden van goedkope
en duurzame voedselproductie. Daarbij komt dat
veel wetenschappelijke en technologische kennis niet in handen is van overheden, maar van

private bedrijven of instellingen. Dit maakt de
mensenrechtenkant van deelname in en toegang
tot kennis en goederen lastig, bijvoorbeeld in het
kader van intellectueel eigendom.
Het recht van een ieder om deel te hebben aan
wetenschappelijke vooruitgang staat al 70 jaar
in de UVRM, maar dit mensenrecht moet nog
steeds ontdekt en verder ontwikkeld worden.
Als mensenrecht past het om de kennismaking
met en de ontwikkeling van dit recht zo inclusief
mogelijk te maken, dus met wetenschappers,
wetenschapsorganisaties en beleidsmakers, maar
ook met maatschappelijke organisaties. In deze
tijd van voortdurende globalisering, inclusief de
enorme toename in bewegingen van mensen,
kennis en informatie, is dat van groot belang.
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