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Het idee dat elk mens als gelijke geboren wordt met een aantal onver-
vreemdbare rechten, werd al heel lang geleden geopperd door ver-
lichte geesten. Op de concrete uitvoering ervan was het niettemin lang 
wachten. In de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring (1776) 
kwamen deze rechten voor het eerst aan bod. Verder ook in de na-
sleep van de Franse Revolutie (1789). De ‘Universele verklaring van de 
Rechten van de Mens’ kwam pas in 1948 tot stand, in het kader van de 
Verenigde Naties. Deze verklaring werd vervolgens geconcretiseerd in 
een aantal internationale verdragen. Tegelijkertijd ontstonden groe-
peringen van activisten die nagingen in hoeverre die mensenrechten 
ook in de praktijk toegepast werden. Human Rights Watch (of HRW) 
is een van de oudste mensenrechtenorganisaties met een internatio-
nale activiteit. Vorige maand uitte één van de oprichters van die orga-
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nisatie, Robert K. Bernstein, in een opiniestuk in The New York Times, 
zware kritiek op  de huidige koers van die organisatie. In de Vlaamse 
pers kreeg dit weinig weerklank, ten onrechte volgens ons. 

D
e noodkreet van Bernstein luidde als volgt: “Als oprichter van 
Human Rights Watch (HRW), actief voorzitter gedurende 20 
jaar en nu emeritus voel ik me verplicht iets ondenkbaars te 
doen: mij publiekelijk aansluiten bij de critici van deze organi-

satie. De oorspronkelijke missie van Human Rights Watch bestond erin 
om gesloten samenlevingen open te breken, fundamentele vrijheden te 
bepleiten en dissidenten te verdedigen. Maar de laatste tijd heeft HRW 
rapporten uitgegeven over het Israëlisch-Arabisch conflict die degenen 
steunen die van Israël een pariastaat willen maken. Bij HRW hebben we 
altijd erkend dat open, democratische samenlevingen ook fouten maken 
en overtredingen begaan. Maar in die democratische landen kunnen die 
fouten aangekaart worden door een levendig publiek debat en een kriti-
sche pers. een waaier van organisaties kunnen er zorgen voor de nodige 
hervormingen. Daarom trokken wij een scherpe lijn tussen de democra-
tische en de ondemocratische systemen, in een poging duidelijkheid te 
scheppen omtrent mensenrechten. Wij wilden namelijk voorkomen dat 
de Sovjet-unie en haar satellieten een spel van morele gelijkwaardig-
heid zouden spelen met het Westen, en wij wilden er hervormingsge-
zinde bewegingen aanmoedigen. Daarom vroegen wij aandacht voor 
dissidenten als Andrei Sakharov, Natan Sharansky, de gevangenen in de 
Sovjet goelag – en de miljoenen anderen in de laogai of werkkampen 
van china. toen ik aftrad in 1998 was HRW actief in 70 landen en in de 
meeste gesloten samenlevingen. Nu schuift de organisatie steeds vaker 
dit belangrijke onderscheid tussen open en gesloten samenlevingen aan 
de kant. In de werking van HRW in het Midden-Oosten, komt dit meer 
dan elders tot uiting. In deze regio zijn autoritaire regimes met kwalijke 
reputaties op het vlak van de mensenrechten alom aanwezig. en toch 
veroordeelde HRW de laatste jaren Israël vaker wegens overtredingen 
van het internationaal recht, dan enig ander land in de regio.
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Israël heeft een bevolking van 7,4 miljoen inwoners en telt maar liefst 
80 mensenrechtenorganisaties, er is een bruisende vrije pers, een demo-
cratisch gekozen regering, een rechterlijke macht die regelmatig tegen 
de regering in vonnist, een politiek actieve intelligentsia, veel politieke 
partijen en waarschijnlijk meer journalisten per inwoner dan in enig an-
der land ter wereld. Het Israëlisch-Palestijns conflict komt er, in al zijn 
nuances, ruim aan bod. Daarnaast leven er in de Arabische landen en 
Iran zo’n 350 miljoen mensen in autoritaire regimes, die vaak ook nog 
wreed, gesloten en autocratisch zijn en waar weinig of geen kritiek ge-
duld wordt. Deze burgers zouden meer dan wie ook baat hebben bij de 
internationale aandacht van een grote en goed gefinancierde internatio-
nale mensenrechtenorganisatie. Maar hun lot komt zelden aan bod, ter-
wijl de afdelingen van HRW die in het Midden-Oosten actief zijn, het ene 
rapport na het andere over Israël opstellen. HRW mist het kritische per-
spectief waarin het conflict moet gekaderd worden. Israëls tegenstrevers 
van Hamas en Hezbollah hebben duidelijk de bedoeling om Israël van 
de kaart te vegen. Bij hun veelvuldige aanvallen, zijn Israëlische burgers 
het doelwit en wordt de eigen bevolking als menselijk schild gebruikt. 
Hierbij krijgen zij de openlijke steun van de regering van Iran, die rond-
uit haar intentie heeft uitgesproken om niet alleen Israël te vernietigen, 
maar ook om joden overal ter wereld te vermoorden. Deze oproep tot 
genocide is een vergrijp tegen de ‘convention on the Prevention and Pu-
nishment of the crime of Genocide’.
 
De verantwoordelijken van Human Rights Watch weten dat Hamas en 
Hezbollah ervoor kiezen om oorlog te voeren vanuit dichtbevolkte ge-
bieden en met opzet woonwijken in slagvelden transformeren. Zij weten 
dat er voortdurend meer en betere wapens naar Gaza en libanon wor-
den gestuurd met het oog op de volgende aanval. Zij weten bovendien 
dat deze oorlogszuchtige militanten de Palestijnse burger blijven bero-
ven van ieder vooruitzicht op een welverdiend vreedzaam en productief 
leven. en toch krijgt Israël, herhaaldelijk het slachtoffer van de agressie, 
de felste kritiek van Human Rights Watch. HRW houdt zich voorname-
lijk bezig met de manier waarop oorlogen worden gevoerd, en niet met 
de motieven. Natuurlijk moeten ook de slachtoffers van agressie zich 
houden aan het oorlogsrecht en moeten ook zij hun uiterste best doen 
om burgerslachtoffers te vermijden. Niettemin is er een verschil tussen 
fouten gemaakt bij zelfverdediging en fouten die met opzet worden be-
gaan. Maar hoe weet HRW dat de internationale oorlogswetten zijn over-
treden? Het is aartsmoeilijk om daarover een definitief oordeel te vellen 
in gebieden zoals Gaza waar er geen toegang is tot het slagveld, of tot 
de militaire en politieke leiders die de strategische beslissingen nemen. 
De verslaggeving is veelal afhankelijk van getuigenissen die niet geverifi-
eerd kunnen worden en die mogelijk ontsproten zijn uit politieke bereke-
ning of uit vrees voor wraakacties van de eigen politieke machthebbers. 
Het is veelzeggend dat kolonel Richard Kemp, voormalig commandant 
van de Britse strijdkrachten in Afghanistan en een expert op het gebied 
van oorlogsvoering, heeft verklaard dat het IDF in Gaza “meer heeft ge-
daan om de rechten veilig te stellen van burgers binnen de gevechtslinie 
dan elk ander leger in de geschiedenis van de oorlogsvoering’”.

joe stork: vice voorzitter met uitgesproken anti-israël signatuur
Het besluit van Bernstein is bitter: “Als HRW deze heilloze weg niet verlaat 
zal haar geloofwaardigheid ernstig worden ondermijnd en zal haar be-
langrijke rol in de wereld aanzienlijk afnemen”. Maar wat houdt die ‘heil-
loze weg’ precies in? een HRW-rapport van augustus 2009 beschuldigde 
Israël van een serie oorlogsmisdaden, waaronder ‘witte vlaggen moor-
den’. Het Israëlische leger zou tijdens de operatie in Gaza, twaalf inwo-
ners vermoord hebben terwijl ze met witte vlaggen zouden hebben ge-
zwaaid. Het bleek een regelrechte leugen! Het rapport werd voorgesteld 
door één van de auteurs ervan, joe Stork, die sinds 1996 Vice-directeur is 
van HRW in het Midden-Oosten. Als extreemlinkse student publiceerde 
Stork verschillende antizionistische artikels, waarbij hij zijn steun voor 
de gewapende strijd van de Palestijnen tegen Israël niet onder stoelen 
of banken stak. “Het zionisme kan enkel verslagen worden door de anti-
imperialistische strijd, niet door overeenkomsten met Kissinger”, stelde 

hij toen hij in 1976 deelnam aan een congres in de universiteit van Bag-
dad over ‘zionisme en racisme’, dat gehouden werd onder de auspiciën 
van Saddam Hoessein. eerder stak hij ook de loftrompet over het ‘succes’ 
van de moord op zeven Israëlische atleten tijdens de Olympische spelen 
in Munchen (1972). Hij keurde de aanslagen niet goed maar stelde dat 
“Munchen en vergelijkbare acties de grote revolutionaire beweging niet 
kunnen creëren of vervangen, maar we zouden het succes van de aan-
slag in Munchen moeten begrijpen… Het heeft tot een enorme opleving 
van het moreel onder de Palestijnen in de kampen gezorgd”.

tot hij in 1996 bij HRW aangeworven werd, was hij publicist bij het Mid-
dle east Research and Information Project (MeRIP), een Marxistische anti 
imperialistische organisatie. Maar ook daarna werkte hij nog sporadisch 
met MeRIP mee: nog in 2007 sprak hij zich als panellid in een discussie 
uit voor de ‘Boycott, Desinvestment and Sanctions’ (BDS) beweging. Deze 
uitgesproken anti-Israëlische standpunten van Stork lijken niet echt een 
garantie voor een geloofwaardig en onafhankelijk onderzoek.

SuBSIDIeS uIt SAOeDI-ARABIë?
In juli 2009 publiceerde de Wall Street journal een andere zware be-
schuldiging aan het adres van HRW. een delegatie van het HRW-team, 
was onder leiding van de andere vice-voorzitter, Sarah leah Whitson, in 
Saoedi-Arabië fondsen gaan werven, als steun voor ‘de strijd tegen de 
pro-Israël lobby’. toen dit werd voorgelegd aan Ken Roth, voorzitter van 
de HRW-afdeling in het Midden-Oosten, werd dit niet ontkend. eén van 
de Saoediërs die het HRW-team toen ontmoette, was lid van de ‘Shura 
Raad’, dit is het orgaan dat toezicht uitoefent op de strikte wahabitische 
interpretatie van de Islamitische wet, die onder meer heel erg discrimine-
rend is voor de vrouw, geen vrijheid van godsdienst erkent en die ervoor 
verantwoordelijk is dat waarschijnlijk meer mensenrechten geschonden 
worden dan er gerespecteerd zijn. 

BeSluIt
Mensenrechten zijn belangrijk en toezicht op de naleving is meer dan 
ooit noodzakelijk, waar ook ter wereld. Onafhankelijkheid en eerlijkheid 
zijn onmisbare attitudes voor de onderzoekers, want de rapporten moe-
ten geloofwaardig zijn. Door het politieke engagement van Stork is dit 
niet het geval. De Israëlische journalist Ben-Dror Yemini omschreef het in 
Ma’ariv, (16.8.09) als volgt: ‘een rapport van Stork over Israël is al even ob-
jectief als een rapport over Hebron door Baruch Marzel (= een extreem-
rechtse joodse activist)”. 
Financiële autonomie is ook een belangrijke voorwaarde voor de onaf-
hankelijkheid van onderzoek. Natuurlijk heeft HRW behoefte aan fond-
sen en worden er  wereldwijd milde schenkers gezocht, maar daarbij is 
elke relatie met een overheid uit den boze, en zeker als het gaat om een 
autoriteit die geld geeft om een land te onderzoeken waarmee het offi-
cieel in staat van oorlog leeft! De fondsenwerving in Saoedi-Arabië staat 
daar haaks op. 
Omdat hij geen gehoor vond binnen de organisatie trad Robert Bern-
stein met zijn kritiek naar buiten. Het artikel maakte veel los en kreeg rui-
me aandacht in de internationale pers. In onze Vlaamse kwaliteitskranten 
lazen wij er niets over. Symptomatisch, zoveel is zeker. Want het is de taak 
van een vrije pers om alle kanten van het verhaal te brengen, niet alleen 
de eenzijdige feiten die passen in een bepaalde politieke overtuiging.

Human rights watch is een internationale Niet Gouvernementele 
Organisatie (NGO). De organisatie streeft ernaar om schendingen van 
de mensenrechten op te sporen en aan te pakken. De hoofdzetel van 
de organisatie bevindt zich in New York en heeft verschillende ves-
tigingen en medewerkers in meerdere landen (voornamelijk in het 
Westen). De organisatie ontplooide zijn eerste activiteiten in 1978, 
toen onder de naam ‘Helsinki Watch’. Nagegaan werd of de Sovjet-
unie zich aan de Helsinki-akkoorden hield.


