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Een van de landen waar dit alles vooralsnog
weinig effect heeft gehad, is Nederland. Zoals
Cees Hamelink ooit zei: “[I]n 1948 kregen wij
een cadeautje, wij zijn alleen vergeten om het
uit te pakken.” Juist de Nederlandse overheid
kreeg de afgelopen jaren herhaaldelijk kritiek
van internationale organisaties en het maat-
schappelijk middenveld op het gebrek aan aan-
dacht voor mensen- en kinderrechtenonderwijs,
het meest recent in januari 2009 van het
Kinderrechtencomité.2 Deze kritiek blijkt bij
nadere beschouwing van het primair, voortgezet
en beroepsonderwijs in Nederland ook terecht:
Nederlandse scholieren hoeven niet te leren wat
de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens inhoudt en wat de doelstellingen van de
Verenigde Naties zijn, laat staan dat er expliciet
aandacht is voor de houding en vaardigheden
die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking
van mensenrechten. Zo is er in het burger-
schapsonderwijs, sinds 2006 verplicht op Ne-
derlandse scholen, nauwelijks aandacht voor
het democratisch en wereldburgerschap die er
in onze buurlanden wél is.

Deze bijdrage probeert te doorgronden wat de
reden is voor het Nederlandse tekortschieten op
dit gebied, en waar mogelijke oplossingen lig-
gen. Hiertoe volgt eerst een overzicht van de
Nederlandse verplichtingen op het gebied van
mensen- en kinderrechtenonderwijs, gevolgd
door een schets van het Nederlands onderwijs-
veld, de onderwijsvrijheid die wij kennen, en de
huidige praktijk op het gebied van mensenrech-
teneducatie. Tot slot wordt een aantal manieren
gepresenteerd om mensen- en kinderrechten,
met inachtneming van die onderwijsvrijheid,
wél een meer structurele plaats te geven.

Wat de Nederlandse overheid
moet...

Dat onderwijs over en in de mensenrechten fun-
damenteel is voor de verwezenlijking ervan,
blijkt wel uit de in de preambule van de Uni-
versele Verklaring van de Rechten van de Mens
vervatte wens dat “ieder individu en elk orgaan
van de gemeenschap, met deze verklaring voort-
durend voor ogen, er naar zal streven door onder-
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Vrijwel iedere VN-Verklaring of ieder VN-Verdrag besteedt aandacht aan de rol van het

onderwijs. Wie niet weet wat zijn (of haar) rechten en wat die van een ander zijn, kan

deze niet respecteren, laat staan mobiliseren of verwezenlijken. Het is om deze reden

dat mensen- en kinderrechteneducatie juist de afgelopen jaren veel internationale aan-

dacht kreeg. Zo mondde het VN-decennium voor mensenrechteneducatie (1995-2004)

uit in een wereldwijd actieprogramma, waarvan de eerste fase in 2009 voltooid moet

zijn.1 Daarnaast werken NGO’s in het kader van de VN aan een Verklaring op het gebied

van mensenrechteneducatie, nam de Raad van Europa een aantal resoluties op dit ge-

bied aan en geldt 2009 als het ‘VN jaar voor de mensenrechteneducatie’.
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wijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten
en vrijheden te bevorderen”. Artikel 26 bepaalt
dan ook dat het onderwijs erop gericht zal zijn
“het begrip, de verdraagzaamheid en de vriend-
schap onder alle naties, rassen of godsdienstige
groepen [te] bevorderen en [...] de werkzaamhe-
den van de Verenigde Naties voor de handhaving
van de vrede [te] steunen”.

Terwijl de Universele Verklaring vooral de
gemeenschappelijke voornemens van Staten
vastlegt, bevat een groot aantal mensenrechten-
verdragen concrete verplichtingen op het gebied
van mensen- en kinderrechtenonderwijs. Zo be-
paalt art. 13 lid van het Internationaal Verdrag
inzake Economische, Sociale en Culturele Rech-
ten dat onderwijs “gericht dient te zijn op de vol-
ledige ontplooiing van de menselijke persoon-
lijkheid en van het besef van haar waardigheid en
dat het dient bij te dragen tot de eerbied voor de
rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den” en dat het “een ieder in staat dient te stellen
een nuttige rol te vervullen in een vrije samenle-
ving en het begrip, de verdraagzaamheid en de
vriendschap onder alle volken en alle rasgemeen-
schappen, etnische en godsdienstige groeperin-
gen, alsmede de activiteiten van de Verenigde
Naties voor de handhaving van de vrede dient te
bevorderen”. Ook artikel 29.1 (b) van het
Kinderrechtenverdrag bepaalt dat onderwijs
gericht moet zijn op “het bijbrengen van eerbied
voor de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, en voor de in het Handvest van de
Verenigde Naties vastgelegde beginselen”.3

Het zijn dan ook vaak de Comités die toezien op
de naleving van deze Verdragen die zorg uiten
over het gebrek aan aandacht voor mensenrech-
teneducatie in Nederland. Om uit de grote sta-
pel maar de meest recente internationale aanbe-
veling op dit gebied, die van het Kinder-
rechtencomité uit januari 2009, te citeren:

“Overeenkomstig zijn eerdere aanbevelingen
beveelt het Comité de Verdragspartij aan haar
inspanningen voort te zetten teneinde te waar-
borgen dat alle bepalingen van het Verdrag alge-
meen bekend worden en door zowel volwasse-

nen als kinderen worden begrepen. In dit opzicht
moedigt het Comité de Verdragspartij aan een
systematisch onderwijs- en trainingsprogramma
op te zetten omtrent de beginselen en bepalingen
van het Verdrag bestemd voor kinderen, ouders
en alle beroepsgroepen die voor en met kinderen
werken, zoals rechters, juristen, politie en justi-
tie, leerkrachten, personeel in de gezondheids-
zorg, maatschappelijk werkers en medewerkers
van de media.”4

Naast de Verenigde Naties, in het bijzonder de
Unesco, legt ook de Raad van Europa sterk de
nadruk op mensenrechtenonderwijs. Deze ziet
Education for Democratic Citizenship and
Human Rights (EDC/HRE) als een “set of edu-
cational practices and activities designed to help
young people and adults to play an active part in
democratic life and exercise their rights and res-
ponsibilities in society”.5 In een aantal aanbeve-
lingen dringt de Raad van Europa aan op het 
opnemen van mensenrechteneducatie in alle
schoolcurricula.6 Zo sprak het Comité van
Ministers in 2002 haar zorg uit over het “groei-
end niveau van politieke en burgerlijke apathie
en gebrek aan vertrouwen in democratische
instituties”, en riep op tot extra aandacht voor
‘democratic citizenship’.7 Toen de Mensen-
rechtencommissaris van de Raad van Europa,
Thomas Hammarberg, eind 2008 Nederland
bezocht, stond mensenrechteneducatie dan ook
hoog op de agenda.

De afgelopen jaren is de internationale aandacht
op dit gebied verschoven van het formuleren
van abstracte beginselen naar de daadwerkelijke
invulling, zowel beleidsmatig als in de onder-
wijspraktijk, van mensen- en kinderrechten-
onderwijs. Het beste voorbeeld hiervan is het
World Programme for Human Rights Educa-
tion, waarvan de eerste fase de periode 2005-
2009 bestrijkt. Dit programma ziet mensenrech-
teneducatie als:

“Education, training and information aimed at
building a universal culture of human rights. A
comprehensive education in human rights not
only provides knowledge about human rights
and the mechanisms that protect them, but also
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imparts the skills needed to promote, defend and
apply human rights in daily life. Human rights
education fosters the attitudes and behaviours
needed to uphold human rights for all members
of society. Human rights education activities
should convey fundamental human rights princi-
ples, such as equality and non-discrimination,
while affirming their interdependence, indivisi-
bility and universality. At the same time, activi-
ties should be practical - relating human rights to
learners’ real-life experience and enabling them
to build on human rights principles found in
their own cultural context.”

De landen die het programma aannamen, waar-
onder Nederland, hebben zich ertoe gecommit-
teerd met alle relevante partners een Nationaal
Actieplan op te stellen, met 1) een analyse van
de huidige situatie in het primair en voortgezet
onderwijs; 2) prioriteiten en een nationale im-
plementatiestrategie; 3) een plan voor de imple-
mentatie van activiteiten; en 4) een plan voor de
evaluatie hiervan. Hoewel de minister van bin-
nenlandse zaken in 2007 met het formuleren
van dit Actieplan is begonnen, is er daarna niets
meer van vernomen.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten,
de Unesco en de Raad van Europa ontwikkel-
den ook een veelheid aan voorbeeldmateriaal,
informatie over ‘best practices’ en toetsingsin-
strumenten. Zo is er het ABC van de mensen-
rechteneducatie, met materiaal voor het primair
onderwijs (‘teken jezelf’, ‘wat is het verband
tussen rechten en plichten’) tot en met de laatste
jaren van het voortgezet onderwijs (‘wat zou je
meenemen als jij zou moeten vluchten?’; ‘het
naspelen van een zaak voor het Strafhof’).8 Ook
bracht de Raad van Europa de Kompas uit, met
informatie over de belangrijkste mensenrech-
teninstrumenten, oefeningen als rollenspelen
over bijvoorbeeld de rol van de media, geweld
tegen vrouwen, een nieuwe moskee in de stad
en de walvisvangst, alsmede aandacht voor han-
delingsperspectieven (‘wat kan ik doen?’).9

Wat de Nederlandse overheid
doet...

Zoals uit het bovenstaande al blijkt, krijgt
Nederland regelmatig kritiek over het gebrek
aan aandacht voor mensenrechteneducatie in
brede zin. In het rapport voor de Universal
Periodic Review (UPR) door de VN-Mensen-
rechtenraad van begin 2008 gaf de Nederlandse
overheid zelf aan dat “the treaty bodies created
under the Convention on the Rights of the Child
and the Convention on the Elimination of All
Forms of Racial Discrimination have in the past
noted that human rights could be given more
attention in Dutch education” en dat “while
there was a lot going on in the Netherlands in
the area of human rights education, the imple-
mentation of these initiatives was not effective
or permanent”. In hun rapport over deze UPR
spoorden landen als Italië en Ghana Nederland
aan om meer aandacht te besteden aan mensen-
rechtenonderwijs. Rapportages van de Ver-
dragscomités van het Verdrag inzake Eco-
nomische, Sociale en Culturele Rechten, het
Vrouwenverdrag en het Kinderrechtenverdrag
bevatten steevast een kritische aanbeveling over
dit onderwerp. Ook de Europese Commissie
tegen Racisme en Intolerantie moedigde in haar

Prof. mr B.M. Oomen
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rapport van 2007 “de Nederlandse autoriteiten
aan om in de curricula van alle vakken het men-
senrechtenaspect te versterken”.10

Deze aanbevelingen gaan over mensenrechten-
educatie in brede zin: binnen beroepsgroepen
als artsen, politici en parlementariërs, binnen de
bevolking als geheel, zowel als binnen het vor-
mend onderwijs. Dit artikel gaat echter alleen
kort in op de plaats van mensen- en kinderrech-
ten in het formele onderwijs. Dit enerzijds
omdat het World Programme on Human Rights
Education zich juist op het primair en voortge-
zet onderwijs richt en anderzijds omdat aan-
dacht voor het onderwerp hier juist het meest
ingewikkeld blijkt. De Nederlandse onderwijs-
vrijheid maakt nu eenmaal dat het invoeren van
een vak mensenrechteneducatie, zoals in veel
Oost-Europese landen gebeurde, in Nederland
niet aan de orde is.

Wie wil weten of de internationale en maatschap-
pelijke kritiek terecht is, en of Nederlandse scho-
lieren genoeg kennis van, in en voor de mensen-
rechten opdoen, kan daar op een aantal manieren
achter komen. Dit ten eerste door te kijken wat
Nederlandse jongeren weten van fundamentele
rechten en verantwoordelijkheden. Nu is er wei-
nig grootschalig, representatief onderzoek naar
dit onderwerp, maar lijkt de kennis van de men-
senrechten in Nederland over het algemeen laag.
Een algemeen onderzoek door de Liga voor de
Rechten van de Mens uit 2005 liet zien dat
Nederlanders niet alleen relatief weinig weten
van mensenrechten, maar ook niet weten hoe bij
te dragen aan de bescherming ervan.11 Recent
representatief onderzoek in Den Haag toonde aan
dat driekwart van de geïnterviewde volwassenen
geen weet heeft van de inhoud van het
Kinderrechtenverdrag.12 Het specifiek op jonge-
ren gerichte onderzoek ‘Jonge Burgers en
Democratie’ constateerde een grote kloof tussen
de kennis over het Nederlands en het Europees
bestel.13 In de gesprekken met mensen met een
(zeer) lage opleiding die gevoerd werden als
voorbereiding van het onderzoek ‘Vormen van
Democratie’bleek dat respondenten bij democra-

tie vooral dachten aan vrijheden en vrijwel nooit
aan rechten en plichten.14

Een meer voor de hand liggende manier is het
kijken naar de plaats van mensen- en kinder-
rechten in de kerndoelen van het primair en
voortgezet onderwijs, de officiële kerncurricula,
de eindtermen van de bovenbouw van het voort-
gezet onderwijs en de meest gebruikte les-
methoden op het gebied van bijvoorbeeld maat-
schappijleer, geschiedenis en burgerschapsont-
wikkeling. Uit een dergelijk onderzoek van het
Platform Mensenrechteneducatie in 2008 bleek
het volgende15: De bij wet vastgelegde kerndoe-
len van het primair en voortgezet onderwijs
noemen mensenrechten maar één keer, in kern-
doel 47 van de onderbouw van het voortgezet
onderwijs: “De leerling leert actuele spannin-
gen en conflicten in de wereld te plaatsen tegen
hun achtergrond, en leert daarbij de doorwer-
king ervan op individuen en samenleving (nati-
onaal, Europees en internationaal), de grote
onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het
belang van mensenrechten en de betekenis van
internationale samenwerking te zien.”16 In het
primair onderwijs hoeven leerlingen alleen te
leren over de “hoofdzaken van de Nederlandse
en Europese staatsinrichting en hun rol als bur-
ger”.

Eenzelfde beeld overheerst op het niveau van
vakken als geschiedenis, maatschappijleer,
maatschappijwetenschappen, maar ook bijvoor-
beeld aardrijkskunde. Het nieuwe geschiedenis-
curriculum, opgesteld door de Commissies-Van
Rooij en -Oostrom, noemt bijvoorbeeld wel de
Bataafse revolutie en de grondrechten, maar
niet – na de behandeling van de Tweede Wereld-
oorlog – de totstandkoming van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens. Het
voorstel voor een nieuw curriculum maatschap-
pijwetenschappen noemt zo’n zeventig eindter-
men als “de leerling kan beschrijven hoe geno-
cide (bijvoorbeeld de Holocaust) in verschillen-
de theorieën wordt verklaard”, maar onderwer-
pen als het Genocideverdrag en het Internatio-
naal Strafhof komen, evenals andere zaken
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gerelateerd aan de mensenrechten, niet aan bod.
Ook in de examenprogramma’s maatschappij-
leer en geschiedenis figureren de mensenrech-
ten en de Verenigde Naties in het geheel niet.

Natuurlijk hoeft gebrek aan aandacht voor het
onderwerp in het formele curriculum niet te
betekenen dat er in het geheel niets gebeurt.
Juist in Nederland is een veelheid aan NGO’s,
waaronder de NVVN, actief op het gebied van
mensenrechteneducatie, en kiezen enthousiaste
docenten, scholen en gemeenten er vaak voor
dit onderwerp extra aandacht te geven.17 En ook
al besteden Nederlandse scholen wellicht rela-
tief weinig aandacht aan de cognitieve dimensie
van mensenrechteneducatie, op het gebied van
attitudes en houdingen lopen Nederlandse scho-
len vaak voorop, bijvoorbeeld in de vormgeving
van medezeggenschap en aandacht voor mon-
digheid van leerlingen. Toch kan men in dit
alles weinig expliciete verbanden met mensen-
rechten ontwaren. De meest gebruikte metho-
den maatschappijleer en geschiedenis bieden
veel aanknopingspunten voor een verwijzing
naar de mensenrechten (de schoolstrijd), maar
leggen het verband (bijvoorbeeld met de onder-
wijsvrijheid) vervolgens niet. Docenten die aan-
dacht besteden aan mensenrechten doen dit vrij-
willig, en ten koste van de tijd gereserveerd
voor de behandeling van de examenstof en het
voorbereiden van de cito-toetsen.18

De grootste gemiste kans om mensen- en kin-
derrechten meer aandacht te geven, ligt echter
in de ontwikkeling van het burgerschapsonder-
wijs. Scholen zijn sinds 2006 bij wet verplicht
om ‘actief burgerschap’ te bevorderen.19 In
internationaal verband is het fundamentele doel
van burgerschapsonderwijs het bevorderen van
een cultuur van democratie en mensenrechten,
en leggen de toetsingskaders dan ook hier de
nadruk op.20 Zo niet in Nederland. Hier wordt
burgerschap uitgelegd als gemeenschapszin.21

Scholen kunnen ervoor kiezen aandacht te be-
steden aan twee van de volgende vier dimen-
sies: sociale vaardigheden; aandacht voor cultu-
rele diversiteit; de basiswaarden van de Neder-

landse samenleving; en het gebruiken van de
school als ‘oefenplaats’.22 Wanneer een school
er al voor kiest aandacht te besteden aan basis-
waarden, dan betreft dit een vrij specifieke lijst,
met de nadruk op vrijheid van meningsuiting,
gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid.23 Het
bredere palet aan grond- en mensenrechten,
zoals rechten op het gebied van politieke parti-
cipatie of de sociaal-economische rechten, komt
niet aan bod.

De specifiek Nederlandse draai aan het begrip
burgerschap is om twee redenen spijtig. Ten
eerste biedt in het bijzonder het burgerschaps-
onderwijs een ideaal forum voor mensenrechten-
educatie, dat immers juist ook gaat over attitu-
des en vaardigheden. Daarnaast valt er op het
gebied van het burgerschapsonderwijs veel uit
de ervaring van andere landen te leren. De
Onderwijsinspectie en de Onderwijsraad in
Nederland hebben beide aangegeven zich alleen
zorgen te maken over het gebrek aan aandacht
voor democratische vorming in het burger-
schapsonderwijs, maar ook behoefte te hebben
aan onderzoek naar effectief burgerschapson-
derwijs.24 Juist in internationaal verband is een
grote hoeveelheid materiaal ontwikkeld, inclu-
sief leerlijnen, pedagogische richtlijnen, onder-
zoek en evaluaties.25

De Nederlandse overheid doet dus te weinig op
het gebied van mensenrechteneducatie. De
vraag is wat hiervan de oorzaak is. Wat het bur-
gerschapsonderwijs betreft, lijkt een deel van de
verklaring in ons verre en recente verleden te
liggen. De verzuiling, en de Nederlandse con-
ceptualisering van ‘burger’ als bourgeois in
plaats van citoyen verklaren deels de nadruk op
gemeenschapszin als belangrijk kenmerk van
burgerschap. Daarnaast lijkt het Toetsingskader
Burgerschap vooral ontworpen in reactie op de
Islamitische scholen en niet als uitvloeisel van
de internationale aandacht voor democratisch
burgerschap.26 Het gebrek aan aandacht voor
mensenrechten in de meer specifieke vakken is
lastiger te verklaren. Op het moment dat de
overheid kerndoelen, eindtermen, kerncurricula
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en examenprogramma’s wel vaststelt, maar
mensen- en kinderrechten daar geen rol in toe-
kent, ligt de voornaamste reden wellicht in
onbekendheid met de internationale afspraken
op dit gebied.

Dat de onderwijsvrijheid overheidssturing op
dit gebied geheel in de weg staat, kan in ieder
geval geen reden zijn. De onderwijsvrijheid
gaat immers over het hoe van het onderwijs; wat
leerlingen moeten weten wordt voor een groot
deel wel door Den Haag vastgesteld, of ten min-
ste gestuurd. De parlementaire commissie-
Dijsselbloem pleitte vorig jaar zelfs voor een
grotere rol van de overheid op dit gebied: “In de
toekomst zal door middel van het ontwikkelen
van leerstandaarden en canonisering van onder-
wijsinhoud voor iedereen helder moeten zijn
wat de leerlingen aan het einde van hun school-
periode moeten kennen en kunnen.”27 Ook in de
Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens staat de onderwijsvrijheid gebroederlijk
naast de bepaling: “het onderwijs zal gericht
zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke
persoonlijkheid en op de versterking van de eer-
bied voor de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden. Het zal het begrip, de ver-
draagzaamheid en de vriendschap onder alle
naties, rassen of godsdienstige groepen bevor-
deren en het zal de werkzaamheden van de Ver-
enigde Naties voor de handhaving van de vrede
steunen.”28

Wat zou Nederland kunnen doen?

De Minister van Onderwijs kan in Nederland 
– gelukkig! – niet bij decreet bepalen dat alle
scholieren op maandag van tien tot twaalf men-
senrechteneducatie krijgen. Mensenrechten zul-
len daarom, zoals de Ministers van OCenW en
van Buitenlandse Zaken in december 2008 aan
de kamer schreven “in een bredere context (van-
uit verschillende vakken)” aangeboden moeten
worden.29 Het Actieplan mensenrechteneduca-
tie, dat eind 2009 voltooid moet zijn, zou moe-
ten aangeven hoe Nederland wél aan de interna-
tionale verplichtingen op dit gebied kan vol-

doen. Een paar mogelijkheden: het Ministerie
van OCenW zou in de opdrachtverlening aan
vakspecifieke curriculumcommissies (zoals
geschiedenis, maatschappijwetenschappen en
aardrijkskunde) kunnen wijzen op de internatio-
nale verplichtingen. Iets dergelijks geldt ook
voor de contacten met de Centrale Examen-
commissie Vaststelling Opgaven (het Cevo) en
het CITO, samen verantwoordelijk voor de exa-
menopgaven. Waar, bijvoorbeeld, in het examen-
programma maatschappijleer bepaald wordt dat
de kandidaat “vrijheidsrechten- en plichten die
inwoners van Nederland hebben kan herleiden
tot wetten en artikelen in de Grondwet” en
(onder het kopje internationale organisaties)
“kan aangeven welke gevolgen de Europese
integratie heeft voor de Nederlandse identiteit”,
valt niet in te zien waarom diezelfde kandidaat
niet iets kan leren over de mensenrechten.30 Ook
de kerndoelen van het primair en voortgezet
onderwijs zouden, om gevolg te geven aan de
internationale verplichtingen, explicieter moe-
ten verwijzen naar mensen- en kinderrechten.

Het burgerschapsonderwijs biedt, zoals hierbo-
ven beschreven, ook een logisch aanknopings-
punt voor mensenrechteneducatie. Instrumenten
als een Toetsingskader Burgerschap en, in de toe-
komst, de Cito-meting van burgerschapscompe-
tenties bepalen in grote mate waar scholen de
nadruk op leggen: enkel gemeenschapszin óf ook
democratische vorming, de door de onderwijsin-
spectie geïdentificeerde basiswaarden van de
Nederlandse samenleving óf grond- en mensen-
rechten en de daarbij horende verantwoordelijk-
heden. Juist omdat dit Toetsingskader in het
komend jaar steeds sterker ingevuld wordt, is het
zaak mensen- en kinderrechten en democratische
vorming daar nu een rol in te geven. Daarnaast is
het van belang om, net zoals in de buurlanden,
aandacht voor mensen- en kinderrechten vast te
leggen in de competenties van docenten.

Mensenrechteneducatie gaat, zoals aan het
begin van dit stuk gezegd, niet alleen over het
vormend onderwijs. Op dit bredere gebied zou
het mensenrechteninstituut in oprichting een
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sleutelrol kunnen spelen. De Paris Principles
geven zo’n instituut expliciet de opdracht mee
tot mensenrechteneducatie, “to assist in the for-
mulation of programmes for the teaching of,
and research into, human rights and to take part
in their execution in schools, universities and
professional circles”.31 Hoewel Nederland bij-
zonder lang heeft gedaan over de oprichting van
het Nederlands Instituut voor de Rechten van de
Mens, en de finale vorm nog steeds niet zeker
is, lijkt het dit jaar dan toch opgericht te wor-
den.32 De ervaring leert dat het onderwerp men-
senrechteneducatie erbij gebaat is als er, binnen
het instituut, een aparte afdeling is die hiervoor
verantwoordelijkheid draagt.

Daarnaast zou ook het Huis van de Democratie
aandacht kunnen en zelfs moeten besteden aan
mensen- en kinderrechten. Dit is niet het geval.
De stad Den Haag financiert momenteel twee
aparte initiatieven: het Huis van de Democratie
(met een overheidssteun van 3,5 miljoen op
jaarbasis) en het House of Humanity. Het Huis
van de Democratie, hoogstwaarschijnlijk te ves-
tigen naast het Binnenhof, richt zich op “het
overdragen van kennis over de kernwaarden van
onze democratische rechtsstaat en de werking
van de democratie in al haar aspecten, vooral
aan jongeren”. Behalve een fysiek gebouw is
het ‘Huis’ vooral een organisatie waarbinnen
activiteiten plaatsvinden in Den Haag, in het
land en op internet. In de inhoudelijke uitwer-
king is geen plaats voor mensenrechten, de
Europese democratie en wereldburgerschap.
Het House of Humanity, te vestigen aan de
Prinsegracht, schenkt aandacht aan humanitaire
problemen en internationaal recht. Het zou een
goed idee zijn om te faciliteren te dat scholieren
die het Binnenhof (virtueel) bezoeken, ook iets
leren over de internationale tribunalen en de
inhoudelijke grondslag voor hun oprichting, om
zo een brug tussen beide ‘huizen’’te bouwen. 

Conclusie

De Nederlandse overheid, die de nota ‘Naar een
menswaardig bestaan’ als mensenrechtenstrate-

gie voor het buitenlands beleid aannam, laat het
afweten op het gebied van het mensenrechten-
onderwijs. Dit is niet alleen in strijd met inter-
nationale verplichtingen, maar ook echt betreu-
renswaardig voor een land in wiens geschiede-
nis en buitenlands beleid mensenrechten zo’n
belangrijke rol spelen. Juist het gebrek aan aan-
dacht in het onderwijs lijkt te verklaren waarom
de Nederlanders zo weinig van de mensenrech-
ten weten. Aandacht voor mensenrechten in het
kader van het burgerschapsonderwijs is één
manier om hier verandering in te brengen. Het
Actieplan Mensenrechteneducatie, waarvoor de
Minister van Onderwijs de verantwoordelijk-
heid draagt, zou in kaart kunnen, en moeten,
brengen hoe in Nederland, met inachtneming
van de onderwijsvrijheid, de mensenrechten
wél de aandacht kunnen krijgen die ze verdie-
nen. Het gaat hier tenslotte om de fundamenten
van de Nederlandse rechtsstaat.

* Prof. mr B.M. Oomen is Bijzonder hoogleraar Rechts-
pluralisme, Faculteit der Rechtsgeleerdheid Algemene
Rechtsleer, Universiteit van Amsterdam
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