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SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS 

Dit boek bevat a n d ~ s e  de oniWikkelingen in W-kader ten a ~ ~ i e ~ ~  v m  de 
wihe id  vim gdachge, geweten en godsdienst of g e l o o f s ~ v e m i g h ~ .  Md beziet dit 
ondewew vrnuit internationadrechtelijk perspectief. 

Hoewel in het k ~ r h  ook aandacht wordt besteed aar aanhl Europese &,h- 
menten, Ei@ de nadruk derhalve op mondiale ontwikkelingen. Daarbij speelde jui het 
bijzonder de overweging dat juist in een mondiale orgmiisautie als de W alle ver- 
schillende religieuze stcornutgen elkaar ontmoeten. Dit leidt tot de noodza& een 
jnitidislch systeem op te zetten, waarbij spanningen worden gekanaliseerd ei1 tegelij- 
kertijd de betrokken vaijheden worden beschermd. 

Het onderzoek wijkt in zoverre af van aurdere analysen; op dit terrein, dat niet 
slechls aandacht wordt besleed aan de codificatie van W-instrumenten, naa r  ook 
aan de delaiabten over mensemechtenseliendingen door Staten. Hoewel deze vaak 
politiek gekleurd zijn, kuimen zij niettemin interessante itafonnatie opleveren over die 
aspecten van de mensenrechten die door Staten urn belang geacht worden. Door 
andere Staten vlaui bepaalden niense~ecbtenscbendingen te beschuldigen, erkent de 
beschuldigende partij impliciet tiiet bestam van het betrakkm recht. Afhankelijk van 
de reactie w a n  de bleschuldigde Staat, k m e n  amvul8ende conclusies geitrokken 
worden. 

Het boek is opgezet aan de hand van de vcrsah~illende aspecten van de vrijheid 
van gedachte, geweten en godsdienst OT geloofsovertuiging3 mals deze Lemg Pc 
vinden zijn in de relevante VN-instmenteii. Daarbij wordt celli onderscheid gemaakt 
tussen individuele en collectfieve aspecten. Deze ìaaisb categorie is vaml bijzonder 
belang, pmdat hierbij rtxhten worden toegekend aan groepen en instituties, die juisl 
door het fundamentele karakter van de godsdienst of geloofsove~ging wawop zij 
zijn gebaseerd, een belmgrijke invlocd op de maatschappij kunnen hebben. Uit de 
analyse blijkt dat Staten zich zeer wel b e w s l  waren van de verregazunde im~liurabes 
die met de toekenning van rechten aan deze groepen en instituties verbolnden zijn. Dit 
leidde dikwijls tot moeizame, maar daarnec ook spmenide orilderhmdelingaz~. 
Vmds zijn dzonderlijike delen opgenomen betreflende non-discrimimahe op basis 
van godsdienst d en de bestrijding v m  onverdraagzaamheid 

gebaseerd op godsdienst of geloofsovertuigingg 
Bij het overzicht vm de verschillende uitingen vair de wiheid van gedachte, 

geweten en godsdienst of geloofsovertuiging is de grens r u h  g e k ~ u c n :  niet slechts 
die zijn die expliciet in de verschillende bepalingen o w r  deze 
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vrijheid zijn terug te vinden. Qlak elementen die nn andere bepalingen zijn cipgeno- 
men, maar arn duideli~k raakvlak hebben met hd hoafdonderwerp, zijn in de be- 
schouwingen betsokken. Het gaat hier bijvoorbee&d om het recht om een hutvelijk te 
sluiten in owereensbming met een spmifieke godsdieaust of geloofsovertuiging en 
om heb. recht op onderwijs op basis vm de eigen godsdienst of geloofsovertuiiging. 
Ook is een speciaal hoofdstuk opgenomcni over het recht op dienstwemgering, aang- 
ezien dit een van de meest concrete uitingen is van gewelensvrijheid en hieraan 
binnen de W relatief veel aandacht is besteed. 

Hoewel het boek derhalve beoogt een goed inzichl te geven in, de intespretadie van 
de verschillende aspecten van de vrijheid van gedachte, geweten en godsid~enst of 
geloofsovamiging, is er ook een aantal onderliggende thema'ss, die ais heb ware dolor 
de hoofdstukken heenlopen. 

Allereerst wordt voortduwend aandacht besteed aan de waag of bepaalde aspaten 
dIe in het inkrstateli$~ke overleg weliswaar aan de orde gekomen zijn, maan wellicht 
nici steeds in juridisch bindende W-instrumenten zijn opgenomen, alsnog ondemerp 
van codificatie zoouden moeten zijn. In het bijzonder is daarbij de vraag aan de orde 
of e.e.a. zou moeten resulteren in een nieuw W-Verdrag over de vrijheid van ge- 
dachte, geweten en gdsdienstvrijheid. Hoewel er voldoende aspecten zijn te vinden 
clic zich in theorie inderdaad zouden Benen voor nadere codificatie als hier bedoeld, 
wordt uiteindelijk geconcludeerd dat es onder de huidige politiekc omstandigheden 
teveel risico's verbonden zijn aan de onderhandelliiigen over een nieuw W-Verdrag. 
Wel wordt geconcludeerd dat de W een permanente Raad zou k m e n  oprichten, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de belangrijkste geloofsriclatinge;ni. Een derge- 
lijke Raad zou in het bijzonder belast kunnen worden met hel doen w a n  aanbeveling- 
en gericht tegen onverdraagzaamheid op bas& van godsdienst of geloofsovertuiging. 
Zij ZOLI ecliter Levens het voorwerk kwmen doen voor nadere codificatie, zodat op een 
poliliek gunstig moment. vanuit een liechte intercodessionebe basis, gewerkt w u  
Limen worden aan een juridisch bindendl instrument. 

Hef boek beoogt ook inz~cht b geven i11 het praktische belang van de vrijheid van 
gedacble, geweten en. godsdienst of geloofsovertuiginag. Betoogd wordt dat door de 
relatief eng gefom~ileerde beperkiiligsgronden, deze vrijheid in bepaalde gevallen 
meer bescherming biedt dan midere, aanpalende mensenreelilen. Damaast  wordt 
gewezen op de meenvaasde die aan het geweten of ltet geloof van de mens moet 
worden toegekend: de onlwmkkeling vim imnrateridle waarden verdient extra bescher- 
mwimrg, gelet op het belmg van daze waarden voor de persoon in kwestie. Tenslotte 
wordt aandacht besteed aan het feit dat godsdienst en gelwfsovestuiging ook kunnen 
worden 11Ljsbmikl voor politieke of anidere onengenlijke doeUeindeii. de enorme kracht 
die hiervan uitgaat, kan moeilijk worden onderschat. Het is derhalve geen luxe jLUst 
ook aan de beperking van misbruik exka aandacht te besteden. 

Overigens is het wel noodzakelijk de betrokken vrijheden te moderniseren, 
teneinde de praktische betekenis ervan te behouden. De invloed van traditionele 



gdsdie*skn is bepaalde dden v a t  d~ wereld sbsk &genomen. S ~ S  
$ e 1 ~ f ~ 0 v e * ~ ~ ~ g e n  Vaof k de p k ~ t ~  gekornetlt. kctgeen leidt lat &aQdddsa- 

ring ia zin, dak E&%.%w~ sbGnii2lgen in prartci~ dezel.F&e &scllenii&g verdie- 
nea als .h-aditionele gdsdienste~t Dit geldt overagens w k  vaar de i&eemse geIoaEJ- 
ovemigingen &a p= in de mmr recente W-geschide~s daadwenkelike erkcmt~r~g 
en bescherming 11ebk gehegen. Telsslotte werpt een geseclxl&o;cerde maatschappij 
het kdh%iidu dikwijjns femg op ziljrdbaar eigen getveten: de onmlk&ethg vm eeml 
levensBlosoGe, tot ui ing komend i11 =n min d meer C Q I I S ~ S ~ ~ B ~  gda&teg& 
verdient naar de mening van de aubw spmiale baschcnnitrg. 

De tendens in de richtmg van een narmeer secaliere maatschappij is echter iliet 
wereIdwgd- In bepaatde delen van de wereld is eerder sprake van eega reaakssmim 
va@ &a&~holsele waarden en aamen. Hn het. boek wordt een pleidooi gehoude~t voor 
scheiaig van Kerk en S ta t .  Sn de mate dut een religieuze 2.enalssanc.e; Eeidt kat 
ve~giimgitxg v m  kerkeIijke e11 statelijke taken e11 veranmoordeZiiikhedenl wordt 
hiertegen dan mk slatling geizomem Damaast w.urdt specifieke aandacht kr6ste:led 
aan de wijze wawop hdmeaifaliotisclae af exbiernastische kendensen f ~ g e m a ~ t  
moeten worden getreden. Iti het bizonder wordt bepteit dat de uit~iisse8k%g van 
infam~atie over verslc%&lea~de godsdiensten of g~~oofsiavle~~~gh%ge~k wardl Bevorderd 
ei1 dat iET elk gevak iedereen de effectieve niogelGaeid maet Iaebben godsdienst of 

geloofsovertuiging te veranderen. De bevarderii.ag van een pernatente intercoixfessm- 
nek dialmg wordt, iri het verlengde hiervan, bepleit. 

Tenslotte wordt in het boek stilgestaan bij de wijze tvaarcap godsdieristen en 
geloaf~overturgingen leiden tot maa~chappelkk geori&ri@tde en sws z e l ~  ~olitieke 
activiteiLefi. De wordt onderzocht in haeverre de wijlleid van gedachte, gewc- 
ten en guds&enst of geEo&ovemig3ng oak dit soort activiteibïi bcscll@rmt. 
\Taag war& bevestigend beantwoord, voor zover hel gaat onl aclivileiten bevat-- 
d e h g  van dc naleving van de rechten van de mens. 




