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Mensenrechten zijn een eenzijdig westers concept. Dat ge-
luid klinkt nog steeds, en zelfs luid. Weliswaar gelden 
mensenrechten voor iedereen, waar ook ter wereld, maar 
het waren vooral westerse landen die na de Tweede Wereld-
oorlog het begrip afbakenden in een Declaratie van de Ver-
enigde Naties. De meeste andere landen waren nog kolo-
niën. Toen zij, onafhankelijk geworden, toetraden tot de 
VN, onderschreven zij een al bestaande tekst. Daarom, zo 
luidt de kritiek, ademde de Declaratie van het begin af aan 
een geest van westerse vooringenomenheid. Westerse lan-
den hebben daar nooit afstand van genomen, getuige hun 
kruistocht voor democratie overzee, hun kritiek op de be-
handeling van homo’s in Oeganda of op de besnijdenis van 
vrouwen in Afrikaanse en islamitische landen. Westerse 
landen tonen geen respect voor andere culturen. Hun ijver 
voor mensenrechten is daarvan het beste voorbeeld.
 Mensenrechten vormen de kern van een aloude ideolo-
gische polarisatie rond de verhouding tussen het indivi-
du en de staat en andere sociale verbanden. Die polarisa-
tie is met het einde van de Koude Oorlog niet verdwenen. 
Sindsdien zijn religieuze tegenstellingen verscherpt. 
Overal nam het nationalisme toe, ondanks, of juist ten 
gevolge van de globalisering. Nationale emancipatie 
leidde tot groeiend cultureel zelfbewustzijn. Opiniema-
kers in het Westen vreesden cultuurrelativisme. Westerse 
politici predikten dat verhoudingen binnen de samenle-
ving marktbeginselen moesten respecteren, ongeacht 
sociale ongelijkheid. 
 Vanuit het Westen zelf zijn eeuwenlang mensenrechten 
geschonden, avant la lettre: koloniale onderdrukking, sla-
vernij, oorlog, uitbuiting, verbranding van heksen en ket-
ters, genocide en discriminatie. Tegelijkertijd vond bin-
nen het Westen een filosofisch, ethisch en politiek debat 
plaats over vrijheid en recht. Dat leidde tot erkenning van 
nieuwe waarden: de beginselen van de Amerikaanse onaf-
hankelijkheid en van de Franse revolutie, afschaffing van 
de slavernij, sociale zekerheid en algemeen kiesrecht. Het 
sluitstuk was de ambitie oorlog, massavernietiging en ge-
nocide te voorkomen door een nieuwe ordening van de in-
ternationale verhoudingen. De instelling van de Verenigde 
Naties, de omarming van het beginsel van nationale soeve-
reiniteit en de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens vormden essentiële elementen van de nieuwe 

consensus. Maar die consensus was niet het resultaat van 
een louter westers discours. Integendeel: de voorafgaande 
strijd was vooral gevoerd door volken en mensen die tegen 
de westerse overheersing in opstand waren gekomen: in-
heemse groepen, slaven, koelies en vrijheidsstrijders. 
 Alleen daarom al is het een drogreden te beweren dat 
mensenrechten een westerse constructie zijn. Bovendien, 
het gebouw van de mensenrechten was na de aanvaarding 
van de Universele Verklaring niet af. Het is steeds verder 
ontwikkeld, veelal op initiatief van niet-westerse landen. 
In de Dekolonisatieverklaring (1960) werd buitenlandse 
overheersing bestempeld als een schending van mensen-
rechten. Er kwam een Convenant Economische, Sociale en 
Culturele Rechten naast de Burgerlijke en Politieke Rech-
ten (1966). Nieuwe rechten werden erkend, zoals het 
Recht op Ontwikkeling als een ‘onvervreemdbaar mensen-
recht van mensen en volken’ (1986), de Responsibility to 
Protect (2005) en het Recht op Water (2010). In de onder-
handelingen hierover speelden niet-westerse landen een 
cruciale rol. Als mensenrechten aanvankelijk berustten op 
louter westerse opvattingen – quod non – dan is dat thans 
helemaal niet het geval. 
 Mensenrechten zijn niet westers. Schendingen worden 
overal op dezelfde wijze ervaren. Moeders die kinderen 
verliezen door armoede of geweld, treuren daarover in 
Afrika en Azië evenzeer als in Europa. 
 De universele erkenning van mensenrechten is het re-
sultaat van een wereldwijde strijd van mensen tegen 
machten, in binnen- en buitenland. Er is ook een univer-
sele plicht om tegen schendingen in het geweer te ko-
men, mits dat geloofwaardig gebeurt. Oeganda veroorde-
len vanwege de vervolging van homo’s slaat terug op 
westerse zendelingen die prediken dat homoseksualiteit 
een doodzonde is. Westerse politici die democratie predi-
ken moeten de gouden koorden doorknippen die henzelf 
verbinden met lobbyisten en belangengroepen. Discrimi-
natie van andersdenkenden afkeuren vereist erkenning 
van het recht op gelijke behandeling in eigen land, ook 
van vreemdelingen. Ook in dat opzicht zijn mensenrech-
ten universeel.
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Sylvia Ortega-Azurduy

‘Onderwijs maakt het verschil en 
daaraan draagt Wilde Ganzen graag bij’

Goed onderwijs is dé basis voor de ontwikkeling  
van kinderen en de gemeenschap, vertelt Sylvia 
Ortega-Azurduy, projectmedewerker bij Wilde 
Ganzen. ‘Daarom investeren we samen met 
Nederlandse particuliere initiatieven in kleinschalige 
onderwijsprojecten wereldwijd. Zo krijgen jongens 
maar vooral ook meisjes de kans om naar school te 
gaan of een vak te leren.’

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, dat is vastgelegd in het Kinder-
rechtenverdrag van de Verenigde Naties. Toch gaan wereldwijd meer dan  
57 miljoen kinderen nog niet naar school. ‘Onderwijs is en blijft de basis 
voor je verdere ontwikkeling, daarom vinden wij het heel belangrijk om 
onderwijsprojecten te ondersteunen en meer kinderen in de schoolbanken 
te krijgen’, zegt Sylvia Ortega-Azurduy enthousiast. 

Van kleuterschool tot vakopleiding
Zo’n zestig procent van de Wilde Ganzen-projecten hebben met onderwijs  
te maken. Wij ondersteunen alleen projecten die midden in de maatschappij 
staan en die dus voor iedereen toegankelijk zijn. Wilde Ganzen investeert 
daarom niet in privéscholen. Sylvia Ortega-Azurduy: ‘We richten ons op het 
basis- en voorgezet onderwijs en steeds vaker op kleuteronderwijs. 
Kinderen die eerst naar de kleuterschool gaan, beginnen beter voorbereid 
aan de basisschool. Daarnaast investeren we in vakopleidingen, in 
onderwijs voor kinderen met een handicap en in schoolprojecten in 
(post)-conflictgebieden zoals Afghanistan en Somalië, daarbij combineren 
we traumaverwerking voor de kinderen. Dit alles doen we samen met 
particulieren in Nederland, lokale gemeenschappen in de projectlanden en 
de overheid daar. Vooral die lokale betrokkenheid en de bijdrage van de 
overheid is essentieel voor het realiseren van duurzame projecten. 
Onderwijs maakt het verschil en daaraan draagt Wilde Ganzen graag bij voor 
zoveel mogelijk kinderen!’

Meisjesonderwijs stimuleren
Zoals in Oeganda waar Wilde Ganzen bijdraagt aan betere schoolfaciliteiten 
voor de Coloma Primary School in Mbarara. Een school met 212 leerlingen, 
voornamelijk (wees)meisjes. Sylvia Ortega-Azurduy: ‘Het stimuleren van 
basisonderwijs voor meisjes is een van de speerpunten van het Wilde 
Ganzen-beleid. Meisjes trekken nu nog vaak aan het kortste eind in 

ontwikkelingslanden, terwijl juist investeren in meisjes enorm positieve 
gevolgen heeft. Meisjes die goed onderwijs hebben gekregen, zorgen beter 
voor zichzelf, worden minder vroeg zwanger en hebben een hoger inkomen.’ 
Ook hebben kinderen van geschoolde moeders meer kans om gevaccineerd 
te worden en zij lopen minder kans op chronische ondervoeding. 

Goede vakopleidingen
Een ander belangrijk speerpunt van Wilde Ganzen is het investeren in 
vakopleidingen. ‘Hiermee combineren we onderwijs en economische 
vooruitgang. Jongeren die een vakopleiding volgen, maken later meer kans 
op een betere baan of zij kunnen met een goede basis aan de slag als 
zelfstandig ondernemer’, legt Sylvia Ortega-Azurduy uit. ‘Een van de 
projecten die Wilde Ganzen op dit gebied ondersteunt, is een onderwijs-
project in Ghana. De lokale bevolking van Hwidiem wil een trainingscentrum 
bouwen waar jongeren een vak kunnen leren. Met dit initiatief willen de 
inwoners bijdragen aan het terugdringen van de hoge jeugdwerkloosheid. 
Zodra het centrum er is, kunnen bijna vijfhonderd leerlingen de vierjarige 
vakopleidingen volgen tot onder andere elektricien, loodgieter en pompon-
derhouder of ICT ‘er.’

Sylvia Ortega-Azurduy heeft als projectmedewerker bij Wilde Ganzen al veel 
bijzondere (onderwijs)projecten gezien. ‘Of het nu een project in Cambodja 
is, Indonesië, Oekraïne of Oeganda, een ding hebben ze allemaal gemeen; 
ze dragen stuk voor stuk bij aan een betere toekomst voor kinderen en 
daaraan dragen wij heel graag bij!’

Samenwerken met Wilde Ganzen?
Wij zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe samenwerkingen met 
Particuliere Initiatieven in Nederland en hun partners in projectlanden 
wereldwijd. Bent u benieuwd wat Wilde Ganzen voor uw project kan 
betekenen, neem dan voor meer informatie contact op met de 
Servicedesk via tel. 035-6251030 of servicedesk@wildeganzen.nl.  
Kijk voor meer informatie op www.wildeganzen.nl.  


