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INLEIDING 

1. DE DOODSTRAF IN DE VERENIGDE STATEN EN DE STRIJD VOOR DE AFSCHAFFING 

Een executie komt nog zelden via de Vlaamse televisie in onze huiskamer binnen. Met de executie 

van Troy Davis gebeurt dit op 21 september 2011 wel nog een keer. Het nieuws haalt zelfs het 

journaal van zeven. Davis is een zwarte Amerikaan, veroordeeld voor een moord uit 1989. Hij heeft 

echter altijd onschuldig gepleit, tot op de dag van zijn executie. Het gebrek aan fysiek bewijs leidt tot 

twijfels omtrent zijn (on)schuld. Bovendien hebben zeven van de negen getuigen hun verklaring 

naderhand gewijzigd of ingetrokken.1 De executie van Davis is in de Verenigde Staten niet de 

uitzondering op de regel. Zowel de federale overheid als de staten kunnen iemand ter dood 

veroordelen volgens de Amerikaanse grondwet.2 In 2010, het recentste jaar waarvoor er officiële 

gegevens beschikbaar zijn, worden er in de Verenigde Staten 46 mensen geëxecuteerd en zitten er 

3158 veroordeelden te wachten op hun executie; de zogenaamde death row.3 De Verenigde Staten is 

daarmee niet het enige land dat zijn burgers straft met de dood. In 2010 voeren 23 landen executies 

uit en leggen 67 landen ter dood veroordelingen op.4  

De doodstraf in de Verenigde Staten stuit op enorme kritiek en wordt in binnen- en buitenland 

aangeklaagd. Heel wat personen, organisaties en regeringen zetten zich in om de afschaffing van 

ervan te bewerkstelligen. Een belangrijke actor in deze strijd is Amnesty International. In het 

vijftigjarige bestaan van de organisatie is Amnesty uitgegroeid tot een referentiepunt met betrekking 

tot de mensenrechten. De mensenrechten vormen het uitgangspunt van de organisatie, zowel voor 

de werking als voor het feitelijke bestaan ervan. Ook het standpunt omtrent de doodstraf, officieel 

aan het mandaat toegevoegd in 1973, wordt vanuit die redenering benaderd. Volgens Amnesty is de 

doodstraf een schending van de mensenrechten en pleit dan ook onvoorwaardelijk voor de 

afschaffing ervan; ongeacht de aard van de misdaad, de kenmerken van de dader of de methode die 

door de staat wordt gebruikt.5 De aanname van dit onvoorwaardelijke standpunt is een zeer centrale, 

doch ook vaak vergeten, gebeurtenis. Voor Amnesty is het een nieuwe stap in het rijpingsproces als 

                                                           
1 Troy Davis toch geëxecuteerd, in: <http://www.knack.be/nieuws/buitenland/troy-davis-toch-
geexecuteerd/article-1195107955539.htm>,  geraadpleegd op 06.02.2012. 
2 T. Snell, Capital punishment 2010 - Statistical tables, in: 
<http://bjs.ojp.usdoj.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=2236>, geraadpleegd op 15.05.2012. 
3  T. Snell, Capital punishment 2010 - Statistical tables, in: 
<http://bjs.ojp.usdoj.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=2236>, geraadpleegd op 15.05.2012 
4 Amnesty International, The death penalty in 2010, in: http://www.amnesty.org/en/death-
penalty/death-sentences-and-executions-in-2010, geraadpleegd op 15.05.2012. 
5 Amnesty International, Death penalty in 2011, in: <http://www.amnesty.org/en/death-penalty>, 
geraadpleegd op 24.03.2011. 

http://www.knack.be/nieuws/buitenland/troy-davis-toch-geexecuteerd/article-1195107955539.htm
http://www.knack.be/nieuws/buitenland/troy-davis-toch-geexecuteerd/article-1195107955539.htm
http://bjs.ojp.usdoj.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=2236
http://bjs.ojp.usdoj.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=2236
http://www.amnesty.org/en/death-penalty/death-sentences-and-executions-in-2010
http://www.amnesty.org/en/death-penalty/death-sentences-and-executions-in-2010
http://www.amnesty.org/en/death-penalty
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mensenrechtenorganisatie. De denkwijze verschuift principieel en er wordt een meer inclusieve visie 

naar voor geschoven. De staatsautoriteit wordt niet enkel in twijfel getrokken, er wordt ook 

benadrukt dat het aantasten van individuele mensenrechten niet legitiem is.6 Daarnaast heeft de 

beslissing van Amnesty in 1973 ook grote gevolgen voor de internationale beweging tegen de 

doodstraf. Door de verbreding van het mandaat vult Amnesty een leegte op die er op het 

internationale niveau bestaat. Het duurt dan ook niet lang vooraleer de organisatie op de voorgrond 

treedt als het om de strijd tegen de doodstraf gaat.7 Bovendien heeft Amnesty (naar eigen zeggen) 

met haar standpunt iets nieuws te bieden: het idee van de doodstraf als een wereldwijde schending 

van de universele mensenrechten.8 Vandaag wordt Amnesty als een absolute leider beschouwd met 

betrekking tot dit onderwerp.9 

2. PROBLEEMSTELLING  

De doodstraf is een erg controversieel en beladen onderwerp. Niettemin is een internationaal verzet 

tegen de doodstraf volgens Amnesty mogelijk, gebaseerd op de universele mensenrechten. In wat 

volgt, wordt de visie van Amnesty over de doodstraf en de eigen campagne hieromtrent onder de 

loep genomen. 

Vanuit Amnesty’s visie over de strijd tegen de doodstraf, wordt er in deze scriptie nagegaan in 

hoeverre er een internationaal en universeel verzet  tegen de doodstraf mogelijk is. Het idee van een 

universeel verzet wordt in de analyse benaderd vanuit de internationale mensenrechtenwetgeving. 

Een inzicht in de universele mensenrechten omtrent de doodstraf hierbij uiteraard essentieel. De 

nadruk ligt op de eventuele afschaffing van de doodstraf binnen die wetgeving, aangezien dat 

hetgeen is waar Amnesty naar streeft. Internationale wetgeving, zeker die omtrent de 

mensenrechten, is geen zwart of wit discussie. Zowel bij de mensenrechten als bij de doodstraf 

spelen perceptie en interpretatie een wezenlijke rol. Vandaar dat dit onderzoek vanuit een 

sociaalconstructivische invalshoek wordt benaderd, in die zin dat de klemtoon ligt op ideeën en 

denkbeelden. Deze benadering geeft een vertrekpunt om de mensenrechten en de doodstraf als 

ideeën te zien en ze zo tegen de verschillende achtergronden te belichten.   

                                                           
6 A. Thompson, “Beyond expression: Amnesty International’s decision to oppose capital punishment, 
1973”, in: Journal of Human Rights, 7 (2008), 4, p. 327. 
7 A. Thompson, “Beyond expression”, p. 333. 
8 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 872, Strategy for the program 
against the death penalty july 1979. 
9 W. Schabas, The abolition of the death penalty in international law, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002, p. 366. / J. Megivern, The death penalty: an historical and theological survey, 
New York: Paulist Press, 1997, p. 359. 
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Een tweede stap in de analyse van Amnesty’s visie over het internationaal verzet tegen de doodstraf 

vertrekt vanuit het doodstrafdebat en de strijd van de abolitionisten in Europa en de Verenigde 

Staten. Dit is naast de internationale wetgeving een andere manier om het internationaal verzet te 

belichten, namelijk door te kijken in hoeverre de ideeën en de parameters  in de debatten in Europa 

en de Verenigde Staten al dan niet verschillen en het verzet dus “inter-nationaal” is. 

De keuze om het Europese doodstrafdebat tegen dat van de Verenigde Staten af te zetten, is omdat 

dit debat inhoudelijk aansluit bij de mening van Amnesty. Er zijn naast de Verenigde Staten ook 

andere landen die vasthouden aan de doodstraf, waar Amnesty ook campagne voert en die mogelijk 

ook een eigen idee over de doodstraf hebben. Deze landen behoren echter niet tot het zogenaamde 

“Westen”. De klassieke kritiek die Amnesty bestempelt als een Westerse organisatie, zou dan voor de 

hand liggen. Net omdat het nu over twee Westerse kopstukken gaat, is het interessant om het 

internationaal verzet van Amnesty op een andere manier te bekijken en dieper in te gaan op deze 

vraag.  

Naast Amnesty’s visie over de doodstraf wordt er in deze scriptie ook ingegaan op de 

doodstrafcampagne van de organisatie. Amnesty beschouwt zichzelf als een neutrale organisatie, 

waarbij de principes van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en universaliteit centraal staan. In dit 

onderzoek wordt gekeken welke plaats deze principes innemen binnen de doodstrafcampagne, met 

nadruk op de universaliteit. Bij de doodstrafcampagnes is het volgens Amnesty tevens van belang om 

geen uniforme strategie uit te werken, maar om rekening te houden met de kenmerken van het land 

in kwestie. Het is immers de bedoeling dat de eis voor de afschaffing van de doodstraf voorkomt uit 

het land zelf. Voor elke samenleving zou er een gepaste strategie moeten zijn, ontwikkeld vanuit de 

samenleving en rekening houdend met onder andere de juridische en culturele opvattingen aldaar. 

Parallel met de universaliteit is er dus ook aandacht voor de culturele eigenheid. Zowel bij de 

internationale doodstrafcampagne als bij de doodstrafcampagne in de Verenigde Staten wordt er 

gezocht hoe die combinatie voorkomt en hoe het binnen de realiteit van de doodstrafdebatten past.  

De periodisering van deze scriptie focust op de periode 1968-1989. Deze periode is zowel voor de 

doodstrafcampagne van Amnesty als voor de doodstrafdebatten in Europa en de Verenigde Staten 

essentieel. In 1968 neemt Amnesty de beslissing om verzet aan te tekenen tegen de doodstraf, zij het 

voorlopig nog in een beperkte vorm (namelijk alleen voor gewetens- en politieke gevangenen). De 

kloof tussen het Europese en Amerikaanse doodstrafdebat is op dat moment enorm gegroeid. Aan 

het begin van de jaren zeventig neemt Amnesty een onvoorwaardelijk standpunt tegen de doodstraf 

in en tegen het eind van de jaren zeventig krijgt dat standpunt ook inhoudelijk vorm. Met de 

conferentie van Stockholm wordt gesteld dat de doodstraf een schending is van de mensenrechten 
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en op basis daarvan wordt tevens de eerste campagne opgezet. De doodstraf in de Verenigde Staten 

kent in deze periode een turbulent verloop; na de afschaffing in 1972 wordt de doodstraf vier jaar 

later opnieuw ingevoerd. De jaren zeventig zijn dus een bijzonder belangrijk decennium, zowel voor 

Amnesty’s standpunt als voor de twee doodstrafdebatten. Aan het begin van de jaren tachtig komt 

het mensenrechtenargument erbij in het Europese debat, terwijl dat geen weerslag vindt in de 

Verenigde Staten. De onderzoeksperiode van deze scriptie wordt afgesloten met het jaar 1989, het 

jaar waarin Amnesty een tweede internationale themacampagne rond de doodstraf voert. Dit is in 

het archief inhoudelijk de laatste campagne die interessant is vanuit de probleemstelling.  

Samengevat staan dus volgende onderzoeksvragen centraal: Hoe internationaal en universeel is het 

verzet tegen de doodstraf? Kan Amnesty een neutrale organisatie zijn als ze actie voert tegen de 

doodstraf? Welke plaats nemen de principes van onpartijdigheid, onafhankelijkheid en universaliteit 

in binnen de doodstrafcampagne van Amnesty? Hoe is er binnen die universaliteit aandacht voor 

culturele eigenheid? 

3. METHODOLOGIE 

3.1. BRONNEN 

In deze scriptie wordt er zowel met literatuur als met archiefstukken gewerkt, waarbij beide van 

belang zijn voor de analyse. Het eigenlijke onderzoek is met andere woorden niet alleen op de 

archiefstukken gebaseerd. In de eerste drie hoofdstukken ligt de nadruk op secundaire bronnen, 

maar komen er ook al primaire bronnen aan bod. Er is immers getracht om de weergave van 

Amnesty’s visie zoveel mogelijk te baseren op eigen documenten van de organisatie.10 Het laatste 

hoofdstuk is het eigenlijke archiefonderzoek.  

Het archief waarmee gewerkt wordt, is afkomstig van Amnesty International Vlaanderen (AIVL).11 

AIVL is de Nederlandstalige sectie, opgericht onder de nationale vzw Amnesty International 

                                                           
10 Voor de onderzoeksperiode wordt er onder meer gewerkt met de statuten van Amnesty 
International. Dit zijn de enige documenten die ik niet in het archief van AIVL heb teruggevonden. 
Vandaar dat ik ze elektronisch heb aangevraagd bij het Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis (IISG), te Amsterdam. Aangezien ik geen verdere plaatsbeschrijving heb van deze 
documenten en aangezien ze inhoudelijk belangrijk zijn in deze scriptie, heb ik ze in bijlage 
bijgevoegd. 
11 De collectie van AI VL werd in 2010 gedeponeerd in het AMSAB-ISG. Dit is een door de Vlaamse 
regering erkende landelijke culturele archiefinstelling. Ze verzamelen en bewaren er materiaal over 
progressieve sociale bewegingen en personen, vanaf begin 19e eeuw tot vandaag, en stellen dit 
kosteloos ter inzage aan het publiek. Het archief van AI VL werd door medewerkster Jessica 
Langouche geordend en na een jaar hard werk is er nu reeds een inventaris beschikbaar van de 
omvangrijke collectie.  
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Belgium.12 Er kan in eender welk land, staat, territorium of regio een sectie worden opgericht.13 

Nochtans wordt er in de literatuur doorgaans over “nationale” afdelingen gesproken. Dit zal 

gemakkelijkheidshalve ook zo in deze scriptie zijn. Aan de hand van het AIVL archief, wordt er 

onderzoek gedaan naar de organisatie in het algemeen. Als we het statuut van Amnesty International 

doornemen, wordt de relatie met de nationale secties verduidelijkt:  

“Sections shall take no action on matters that do not fall within the stated vision and mission 

of AMNESTY INTERNATIONAL. […] Sections shall act in accordance with the core values and 

methods of AMNESTY INTERNATIONAL, as well as any Integrated Strategic Plans, working 

rules and guidelines that are adopted from time to time by the International Council.14  

De werking van de nationale secties verloopt dus binnen de inhoudelijke lijnen die de organisatie 

uitstippelt. In het geval van AIVL is er geen enkele reden om te vermoeden dat ze dit niet doet. AIVL 

heeft immers niet de grootte of de rijkdom om haar eigen invloed door te drukken. De inhoudelijke 

basis van de campagnes wordt door Amnesty zelf bepaald. Nagenoeg al het onderzoek gebeurt in het 

Internationaal Secretariaat (IS).15 Van daaruit wordt de informatie verspreid naar de nationale secties 

en worden er instructies mee gestuurd hoe ze die informatie moeten gebruiken.16 Inhoudelijk kan er 

dus via het archief van AIVL, als nationale sectie, wel onderzoek gedaan worden naar Amnesty als 

internationale organisatie. Daarnaast biedt het archief van een nationale sectie wel de mogelijkheid 

om de campagne van onderuit te bekijken. In het archiefwerk komt onder meer naar voor hoe de 

campagne concreet door AIVL wordt uitgewerkt. Aangezien deze documenten pas recent (sinds 

2011) ontsloten zijn, is het tevens uniek materiaal om mee te werken.   

Het archief bestaat uit twee grote delen: organisatie en taakuitoefening. In het eerste deel zijn 

algemene zaken terug te vinden (jaarverslagen, statuten en briefwisseling) alsook bijzondere 

documenten (dossiers over het secretariaat, groepen en commissies, fonds-en ledenwerving en 

vorming). In het tweede deel komen de acties en campagnes aan bod. Naast deze twee grote delen, 

                                                           
12 Amnesty International Vlaanderen, Wie we zijn, in: <http://www.aivl.be/wie-we-zijn/amnesty-
international-in-vlaanderen>, geraadpleegd op 27.02.2012. 
13 Amnesty International, Statute, in: 
<http://www.aivl.be/sites/default/files/bijlagen/POL200012011AIStatute2011_ENGLISH.pdf>, 
geraadpleegd op 27.02.2012. 
14Amnesty International, Statute, in: 
<http://www.aivl.be/sites/default/files/bijlagen/POL200012011AIStatute2011_ENGLISH.pdf>, 
geraadpleegd op 27.02.2012 
15 D. Lake en W. Wong, The politics of network: interests, power and human rights norms, San Diego: 
University of California, 2005, p. 29. 
16 W. Korey, NGOS and the Universal Declaration of Human Rights, p. 166. 

http://www.aivl.be/wie-we-zijn/amnesty-international-in-vlaanderen
http://www.aivl.be/wie-we-zijn/amnesty-international-in-vlaanderen
http://www.aivl.be/sites/default/files/bijlagen/POL200012011AIStatute2011_ENGLISH.pdf
http://www.aivl.be/sites/default/files/bijlagen/POL200012011AIStatute2011_ENGLISH.pdf
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vormen pers, interne en externe internationale relaties en samenwerkingsverbanden nog aparte 

onderdelen.17 

De taakuitoefening van AIVL is erg breed, er worden allerlei verschillende campagnes gevoerd. 

Inhoudelijk zijn er twee grote categorieën. Bij de landencampagnes wordt er actie gevoerd rond de 

mensenrechtenschendingen die in een bepaald jaar, in een bepaald land aan de orde zijn. Bij de 

themacampagnes staat er in de eerste plaats een bepaalde mensenrechtenschending centraal, al kan 

die ook toegespitst zijn op een land of regio. Er zijn korte acties die een bepaald onderwerp onder de 

aandacht willen brengen, zoals bijvoorbeeld “het jaar van de gewetensgevangene” (1977) of die de 

organisatie in de kijker plaatsen, bijvoorbeeld bij het 25jarig bestaan van Amnesty International of 

een andere publiciteitscampagne. Daarnaast worden er ook themacampagnes gevoerd over een 

langere periode. De thema’s die bij AIVL terugkomen zijn vrouwen, vakbondsleden in de gevangenis, 

foltering, mensenrechten, vluchtelingen en de doodstraf.  

Het doodstrafthema komt uitgebreid aan bod in het AIVL archief. De sectie neemt deel aan de 

conferentie over de doodstraf in 1977 en woont heel wat studiedagen bij. Er is ook veel 

achtergrondinformatie in het archief te vinden. AIVL voert in verschillende landen actie voor de 

afschaffing van de doodstraf, maar de nadruk ligt duidelijk op België en de Verenigde Staten. In 1979 

en 1989 zijn er twee grote, algemene campagnes rond de doodstraf gevoerd. 

Het schrijven van brieven, het handelsmerk van Amnesty International, loopt als een rode draad 

doorheen de taakuitoefening van AIVL. Dit komt uiteraard terug in de landen- en themacampagnes 

maar er zijn ook elk jaar, voor de periode 1975-2000, aparte schrijf- en spoedacties ten behoeve van 

een of meerdere gevangenen. De spoedacties worden aanvankelijk gebruikt als middel in de 

antifoltercampagne maar geleidelijk aan wordt dit instrument voor steeds meer acties gebruikt, net 

zoals de schrijfacties. Naast het briefschrijven, heeft AIVL ook andere middelen ingezet om actie te 

voeren. Zo is er contact met de pers, worden er vormingsdagen en evenementen georganiseerd, 

petities opgesteld, zijn er enkele lobbyacties gevoerd en heeft AIVL behoorlijk wat ambassades een 

bezoek gebracht. Tot slot zijn er ook heel wat acties om geld binnen te halen, zoals sticker-, kaarsen- 

en wenskaartenacties.  

3.2. THEORETISCH KADER 

In dit onderzoek wordt er door een sociaalconstructivistische bril gekeken. Het 

sociaalconstructivisme is vooral gekend als de derde en laatste grote school in de studie van de 

internationale betrekkingen (IR), naast het realisme en liberalisme. De theorie is ontstaan als een 

                                                           
17 J. Langouche, Inventaris van het archief van Amnesty International Vlaanderen (1961-2010), Gent: 
Amsab-instituut voor Sociale Geschiedenis, 2011, p. 13-14. 
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kritiek op het neorealisme, onder meer in de context van het einde van de Koude Oorlog.18 Alexander 

Wendt wordt in deze periode als een van de pioniers gezien.19 In de voorbije twee decennia is het 

sociaalconstructivisme dan uitgegroeid tot een invloedrijke theorie in de IR discipline. De nadruk 

wordt hier voornamelijk gelegd op de historische en sociale constructie van interstatelijke relaties. 

Hoewel het sociaalconstructivisme vaak gebruikt wordt in de IR studie, is het toch geen uitsluitend 

politieke theorie. Het is eerst en vooral een meer algemene en abstracte theorie, uit de sociologie. 

Dit maakt de benadering ook bruikbaar voor andere disciplines.20 De basisconcepten kunnen aan 

eender welke menselijke associatie, niet enkel aan het internationaal statensysteem, worden 

getoetst.21 Wendt vindt een analogie tussen mensen en staten zelfs productief; de analogie tussen 

een staat en een individu is algemeen aanvaard in het discours en staten zijn eigenlijk niet meer dan 

een verzameling van individuen.22  

Tot slot is het nog van belang te vermelden dat er geen volledige uiteenzetting van het 

sociaalconstructivisme volgt. De term dekt immers heel wat ladingen (modern constructivisme, 

radicaal constructivisme, kritisch constructivisme, enz.). Er is geen onbetwistbare definitie 

voorhanden en er woeden behoorlijk wat interne discussies. In dit hoofdstuk wordt daarom enkel 

gefocust op de hoofdlijnen die voor dit onderzoek relevant zijn. Idealisme en structuralisme staan 

hierbij centraal. 

Het uitgangspunt van het sociaalconstructivisme is kortweg de sociale constructie van de 

werkelijkheid. Met de werkelijkheid wordt echter niet de materiële wereld bedoeld. De fysieke 

natuur is wel aanwezig maar de nadruk ligt hier op de sociale wereld, de relaties tussen mensen.  Die 

sociale wereld is geconstrueerd. Dit betekent dat de werkelijkheid niet “zomaar ergens bestaat”, 

onafhankelijk van de ideeën van de mensen die er in leven. Integendeel, een idee gaat zelfs verder 

                                                           
18 R. Jackson en G. Sorensen, Introduction to international relations: theories and approaches, Oxford: 
Oxford University Press, 2007, p. 162-163. 
19 Zijn belangrijkste werken zijn: A. Wendt, “Anarchy is what states make of it: the social construction 
of power politics”, in: International Organization, 46 (1992), 2, pp. 391-425 / A. Wendt, “Collective 
identity formation and the international state”, in: American political science review, 88 (1994), 2, pp. 
384-396 / A. Wendt, Social theory of international politics, Cambridge: Cambridge University Press, 
1999, pp. 429. 
20 E. Adler, “Seizing the middle ground: constructivism in world politics” in: European journal of 
international relations, 3 (1997), 3, p. 323 / J. Ruggie, “What makes the world hang together? Neo-
utilitarianism and the social constructivist challenge”, in: International Organization, 52 (1998), 4, p. 
856 / T. Christiansen, K. Jorgensen en A. Wiener, “The social construction of Europe”, in: Journal of 
European Policy, 6 (1999), 4, p. 530.  
21 A. Wendt, Social theory of international politics, p. 5. 
22 A. Wendt, “Anarchy is what states make of it.”, p. 397. 
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dan een loutere reflectie van de werkelijkheid, ze beïnvloedt die ook.23 Een idee geeft met andere 

woorden een interpretatie en een betekenis aan de materie.24  

Wat wordt er dan precies verstaan onder een idee? Een idee is in het sociaalconstructivisme een zeer 

breed begrip en betekent opnieuw, net zoals bij de term werkelijkheid, iets anders dan in ons 

hedendaags taalgebruik. Het omvat bijvoorbeeld ook normen, concepten, kennis, taal, symbolen, 

veronderstellingen, overtuigingen. Ook sociale feiten, zoals Searle ze noemt, kunnen onder deze 

grote noemer geplaatst worden. Volgens Searle zijn er twee soorten feiten. Enerzijds heb je de brute 

feiten, die bestaan zonder enige overeenkomst tussen mensen. Een blad papier is een blad papier, 

bijvoorbeeld.25 Deze brute feiten blijven tevens bestaan, ook als de mensen verdwijnen of hun 

bestaan ontkennen. Anderzijds zijn er de sociale/institutionele feiten. Hier is de overeenkomst wel 

essentieel. Een papieren briefje wordt als geld beschouwd, omdat we het daar over eens zijn. Sociale 

feiten zullen maar bestaan zolang de overeenkomst bestaat.26 Als we naar de doodstraf kijken, is het 

duidelijk dat dit ook een sociaal feit is. Deze/een straf is er niet zomaar, maar berust ook op 

afspraken.27   

De verschillende vormen van ideeën hebben ook  gemeenschappelijke kenmerken. Ideeën zijn steeds 

intersubjectief. Elk heeft met andere woorden zijn eigen gedachten, maar de concepten waarmee we 

denken, delen we met onze buur.28 Ideeën zijn dus sociaal, ze worden collectief gedeeld. Dit sluit, 

volgens Tannenwald, echter niet uit dat ideeën nog altijd tot op een zeker niveau mentale 

fenomenen zijn.29 Ze zitten uiteraard nog altijd in je hoofd, zoals Adler opmerkt. Toch zijn ideeën niet 

reduceerbaar tot het individuele niveau, omdat mensen wel altijd denken, weten en voelen in de 

                                                           
23 E. Adler, “Seizing the middle ground: constructivism in world politics” p. 324. / E. Adler,  
“Constructivism and international relations”, in: W. Carlsnaes en B.A. Simmons, eds. Handbook of 
international relations, Londen: Sage, 2002, p. 95. / J. Baylis, S. Smith en P. Owens, The globalization 
of world politics: an introduction to international relations, New York: Oxford University Press, 2007, 
p. 162. 
24 R. Jackson en G. Sorensen, Introduction to international relations: theories and approaches, p. 165.  
25 Dit voorbeeld wordt door Searle aangehaald in zijn boek. Het is echter van belang om hier aan te 
stippen dat er vanuit dit voorbeeld ook verder kan geredeneerd worden. Volgens de 
postmodernisten bijvoorbeeld zal een blad papier niet zomaar een blad papier zijn. Desalniettemin is 
het hier een nuttig voorbeeld en verduidelijkt het zijn punt. Er wordt dus niet verder ingegaan op 
deze potentiële ontologische discussie.  
26 J. Searle, The construction of social reality, Londen: Penguin books, 1995, p. 2. 
27 Een belangrijke stroming uit de sociologie, die hier perfect bij aansluit, is de sociologie van de 
bestraffing. M. Foucault, Surveiller et punir: naissance de la prison, Parijs: Miljard, 1975, p. 318. /  D. 
Garland, Punishment and modern society: a study in social theory, Oxford: Clarendon Press, 1990, p. 
312. / D. Garland, “Concepts of culture in the sociology of punishment” in: Theoretical Criminology, 
10 (2006), 4, pp. 419-447. 
28 S. Toulmin, Human understanding, Oxford: Clarendon Press, 1972, p. 35. 
29 N. Tannenwald, “Ideas and explanation: advancing the theoretical agenda” in: Journal of Cold War 
Studies, 7 (2005), 2, p. 15. 
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context van en met referentie naar, het intersubjectieve idee.30 Ideeën zijn dus oriënterend voor het 

gedrag en construeren bovendien ook de identiteit van een actor. Volgens sociaalconstructivisten 

hebben ideeën dus verstrekkende gevolgen.31 Deze redenering staat ook centraal in dit onderzoek. In 

Europa en de Verenigde Staten zijn er immers andere ideeën aanwezig in het doodstrafdebat, de 

doodstraf wordt er anders ervaren en geïnterpreteerd.   

De nadruk die sociaalconstructivisten leggen op de sociale kenmerken van ideeën, impliceert ook dat 

ze een vorm van structuralisme aanvaarden. Het geheel is dus meer dan de som van de delen. 

Vandaar dat er in deze thesis ook over Europa en de Verenigde Staten wordt gesproken en niet over 

de aparte landen/staten. Als we naar het federale (Verenigde Staten) en het supranationale niveau 

(Europese Unie en Raad van Europa) kijken, is er zowel voor Europa als de Verenigde Staten een 

duidelijke positie omtrent de doodstraf. In Europa groeit er vanaf de jaren tachtig een supranationaal 

doodstrafbeleid, dat in de jaren negentig hoofdzakelijk op dit niveau is gesitueerd. Het gaat evenwel 

verder dan alleen het beleid. Later in deze scriptie wordt aangetoond dat er tevens sprake is van een 

Europese identiteit omtrent de doodstraf. Volgens Moisi is dit zelfs nog sterker aanwezig, als het over 

de doodstraf in de Verenigde Staten gaat. Europeanen zijn individueel waarschijnlijk wel verdeeld 

over de doodstraf, maar als groep kunnen ze niet accepteren dat de zogenaamde leider van de 

geciviliseerde wereld de doodstraf als een normale procedure beschouwt.32 In de Verenigde Staten 

hebben de staten iets meer vrijheid om hun doodstrafbeleid te bepalen, zolang die niet tegen de 

grondwet ingaat. Desalniettemin zijn er toereikende argumenten om de Verenigde Staten als een 

geheel te beschouwen. Zo is er ook een duidelijk doodstrafbeleid op het federale niveau, het 

nationale gerechtshof speelt een erg belangrijke rol in de Verenigde Staten en het is de federale 

regering die de internationale verdragen omtrent de afschaffing van de doodstraf blijft afwijzen. De 

doodstraf is dus, zoals Gottschalk beargumenteert voor de gehele carceral state, wel een nationaal 

fenomeen.33  

Hoewel het geheel meer is dan de delen voor sociaalconstructivisten, is er geen sprake van puur 

structuralisme. In het structure vs. agency debat nemen de sociaalconstructivisten een middenpositie 

in. Het is immers niet de actor, noch de structuur die primeert. De twee elementen interageren met 

                                                           
30 E. Adler,  “Constructivism and international relations.”, p. 100. 
31 E. Adler, “Seizing the middle ground: constructivism in world politics” p. 325 / T. Risse, S. Ropp en 
K. Sikkink, eds. The power of human rights: international norms and domectic change, Cambridge- 
Cambridge University Press, 1999, p. 5. 
32 E. Girling, “European identity and the mission against the death penalty in the United States”, in: A. 
Sarat en J. Martschukat, eds. Is the death penalty dying? European and American perspectives, New 
York: Cambridge Unitersity Press, 2011, p. 121.  
33 M. Gottschalk, The prison and the gallows. The politics of mass incarceration in America, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p. 13. 
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elkaar, waarbij de beïnvloeding wederzijds is.34 Individuen hebben enige autonomie en hun 

interacties construeren, reproduceren en transformeren de structuren. De debatten over de 

doodstraf zijn derhalve ook niet statisch. De sleutelrol van intersubjectieve ideeën betekent dus niet 

dat actoren ook automatisch gedetermineerd zijn.35 Het is wel zo dat actoren sociaal geconstrueerd 

zijn. De nadruk ligt hier duidelijk op nurture en niet zozeer op nature. Sociaalconstructivisten spreken 

in dit verband van socialisatie, ook wel sociaal leren genoemd. De beïnvloeding van de actor is hier 

groot want zelfs de identiteit en de belangen van de actor veranderen.36 Mensen worden dus niet 

buiten hun samenleving geboren, integendeel zelfs. De culturele omgeving en de ideeën die daar op 

dat moment aan de orde zijn, vormen de actor in zijn identiteit.37 Het is vanuit deze invalshoek dat 

Amnesty’s visie over de doodstraf en de campagne hieromtrent worden belicht. Amnesty beweert 

om een internationale, universele en neutrale organisatie te zijn. In hoeverre dat tout court mogelijk 

is, komt in wat volgt aan bod.   

Een discours speelt bij de socialisatie een belangrijke rol. Het is niet de bedoeling om hier in een 

postmoderne discussie te treden of er al dan niet een werkelijkheid is buiten taal. Met discours 

wordt enkel bedoeld dat taal niet louter beschrijvend is, maar ook een betekenis kan hebben. De 

definitie van Evans vat dit kort en bondig samen: 

“The term ‘discourse’ refers to the argument that language is not merely a way of describing 

external reality—a technique for labeling objects—but acts to signify generalized, socially 

constructed categories of thought to which important social meanings and values are 

attributed. Discourses promote particular categories of thought and belief that guide our 

responses to the prevailing social environment.”38  

4. STATUS QUAESTIONIS VAN AMNESTY INTERNATIONAL IN HET ACADEMISCH DEBAT 

Een literatuuroverzicht is nooit volledig. De hoeveelheid informatie is immers enorm groot, niet altijd 

beschikbaar en een taalbarrière is onvermijdelijk. De status quaestionis die hier volgt, focust dan ook 

op Engels- en Nederlandstalige literatuur en schetst in grote lijnen de stand van het onderzoek over 

                                                           
34 J. Checkel, “The constructivist turn in international relations theory” in: World Politics, 50 (1998), 2, 
p. 326. 
35 A. Yee, “The causal effects of ideas on policies” in: International Organization, 50 (1996), 1, p. 97. 
36 J. Checkel, “Social Construction and integration”, in: Journal of European Public Policy, 6 (1999), 4, 
p. 548. 
37 J. Baylis, S. Smith en P. Owens, The globalization of world politics: an introduction to international 
relations, p. 163. 
38 T. Evans, “International human rights law as power/knowledge” in: Human Rights Quarterley, 27 
(2005), 3, p. 1049. 
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Amnesty International. De focus ligt op academische literatuur, waarbij krantenartikels en politieke 

reacties niet aan bod komen.  

Inhoudelijk kan de literatuur, zoals Buchanan aangeeft, ingedeeld worden in twee groepen.39 Een 

eerste, kleine groep auteurs schrijft over de ontstaansgeschiedenis van Amnesty. Dit zijn meestal 

geen academici en komen met hetzelfde standaardverhaal op de proppen. Bij o.a. Larsen en Power 

komt dit uitgebreid aan bod.40 Daarnaast zijn er ook academici die in enkele zinnen kort verwijzen 

naar deze gebruikelijke geschiedenis, bij wijze van inleiding of situering van hun artikel.41 Het meest 

bekende verhaal is dat van het krantenartikel in The Daily Telegraph over twee Portugese studenten 

die een gevangenisstraf krijgen, omdat ze getoast hebben op de vrijheid. Benenson leest dit in 

november 1960 en als reactie daarop start hij een jaar nadien met de campagne “Appeal for 

Amnesty, 1961”, waar later dan de organisatie Amnesty International uit voortvloeit. Volgens 

Buchanan gaan de schrijvers van deze klassieke ontstaansgeschiedenis in de fout, omdat ze de 

“officiële” versies over de oprichting van Amnesty enkel overnemen en automatisch voor waar 

aannemen. Als reactie daarop, wil hij in zijn artikel een bredere context en een nieuwe interpretatie 

schetsen. Zo komt hij bijvoorbeeld tot de conclusie dat het befaamde artikel over de Portugese 

studenten niet te vinden is in bovengenoemde krant.42 Ook Hopgood beaamt dit. Volgens hem heeft 

het leiderschap van Amnesty geen sporen terug gevonden van dit artikel en zijn de studenten ook 

niet geadopteerd als “gewetensgevangenen”.43  

De tweede groep, het gros van de auteurs, focust zich op de werking en de al dan niet positieve 

realisaties van Amnesty. Deze onderwerpen komen vaak samen voor. Zo stelt Robertson 

bijvoorbeeld dat de bottom-up structuur van Amnesty (werking) de basis is voor haar succes als 

mensenrechtenorganisatie (realisatie).44 Een opdeling in de literatuur tussen auteurs die schrijven 

over de werking en anderen die het hebben over de verwezenlijkingen is dus enigszins arbitrair 

                                                           
39 De indeling in twee grote groepen (ontstaansgeschiedenis/werking en realisaties) komt van 
Buchanan.  De verdere onderverdeling heb ik er zelf aan toegevoegd. T. Buchanan, “The truth will set 
you free: the making of Amnesty International”, in: Journal of Contemporary History, 37 (2002), 4, p. 
576. 
40 E. Larsen, De geketende vlam: de geschiedenis van Amnesty International, Amsterdam: 
Wetenschappelijke uitgeverij, 1978, p. 183. / J. Power, De druppel holt de steen uit, Haarlem: 
Gottmer, 2001, p. 367.  
41 H. Scoble en L. Wiseberg, “Human rights and Amnesty International”, in: Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, 413 (1974), p. 16-17. / W. Korey, NGOS and the Universal 
declaration of human rights, p.  160. 
42 T. Buchanan, “The truth will set you free: the making of Amnesty International”, p. 576-577. 
43 S. Hopgood. Keepers of the Flame. Understanding Amnesty International, Ithica: Cornell University 
Press, 2006, p. 55. 
44 J Robertson, “Take the candle to the darkest dark first”, in: Institute of Public Affairs, 54 (2002), 2, 
p. 7. 
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omdat ze kunnen overlappen. Toch is dit interessanter, omdat het duidelijker is dan een loutere 

opsomming van de aparte auteurs. Bovendien maakt de opdeling het makkelijker om dit onderzoek 

beter te kunnen situeren. De onderzoeksvragen luiden immers of Amnesty neutraal kan zijn in haar 

doodstrafcampagne en in welke mate er een internationaal en universeel verzet mogelijk is 

(realisatie). Dit wordt aan de hand van de doodstrafcampagnes, specifiek die in de Verenigde Staten, 

(werking). Hierbij ligt de nadruk op de ideeën en de argumentatie die naar voor komen in de 

campagne (interne werking), al wordt er ook aandacht besteed aan de uitvoering van de campagne 

(externe werking). 

De werking van Amnesty kan zowel intern als extern bestudeerd worden. Beginnen we met de 

interne werking. Als organisatie heeft Amnesty drie specifieke kenmerken die veelbesproken zijn in 

de literatuur. Ten eerste is er heel wat aandacht voor de rapporten die Amnesty publiceert. De 

meeste auteurs, uitgezonderd één, houden zich bezig met de inhoud. Het is opmerkelijk dat de 

geloofwaardigheid en de autoriteit van die inhoud algemeen wordt erkend. Dit komt sterk naar voor 

bij empirische onderzoeken die zich baseren op Amnesty’s informatie. In de jaren ’80 zijn hier heel 

wat voorbeelden van.45 Een recenter voorbeeld is het onderzoek van Poe, Carey en Vazquez.46 Naast 

louter positieve beoordelingen zijn er ook academici die kanttekeningen plaatsen bij de rapporten. In 

het empirisch onderzoek van Ron wordt er zo een tegengestelde conclusie getrokken aan die van 

Poe, Carey en Vazquez.47 Ook in review artikels van academische tijdschriften, zoals ook voor boeken 

wordt geschreven, komt er kritiek aan bod. Volgens Malone zijn de rapporten bijvoorbeeld te 

beperkt, Perez-Stable vindt ze dan weer snel gedateerd.48 Sterke kritiek vinden we onder andere 

terug bij Bahar en Flanagan.49 De uitzondering op deze puur inhoudelijke aandacht is Dudai. Hij legt 

immers de nadruk op de vormelijke aspecten van mensenrechtenrapporten, waaronder dat van 

                                                           
45 N. Mitchell en J. McCormick, “Economic and political explanations of human rights violations”, in: 
World Politics, 40 (1988), pp. 476-498. / M. Stohl, D. Carleton en S. Johnson, “Human rights and U.S. 
foreign assistance from Nixon to Carter”, in: Journal of Peace Research, 21 (1984), 3, pp. 215-225. / D. 
Pion-Berlin, “Political repression and economic doctrines”, in: Comparative political studies, 16 
(1983), 1, p. 37-66. 
46 S. Poe, S. Carey en T. Vazquez, “How are these pictures different? A quantitative comparison of the 
US State Department and Amnesty International Human Rights Report, 1976-1995” in: Human Rights 
Quarterly, 23 (2001), 23, pp. 650-677. 
47 J. Ron, H. Ramos en K. Rodgers, “Transnational information politics: NGO human rights reporting, 
1986-2000”, in: International Studies Quarterly,49 (2005), 3, pp. 575-576. 
48 L. Malone, “Human Rights in the Middle East (book review)”, in, Middle East Journal, 38 (1984), 4, 
p. 734-735. / M. Perez-Stable, “The field of Cuban studies”, in: Latin American Research Review, 26 
(1991), 1, pp. 241. 
49 S. Bahar, “Human rights are women’s right: Amnesty International and the family”, in: Hypatia, 11 
(1996), 1, p. 122-123. / P. Flanagan, “Amnesty International Report 1981 (book review)”, in: Journal 
of Contemporary Asia, 12 (1982), 4, p. 504-506.  
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Amnesty.50 Volgens hem hebben ze een eigen opmaak en taalgebruik, waarbij voetnoten een 

belangrijke rol spelen. Hij bestempelt de rapporten zelfs als een nieuw en apart literair genre.51  

Een tweede kenmerk van Amnesty’s interne werking is haar mandaat. Hierin zijn de leefregels en 

actieterrein in opgenomen. Doorheen de jaren zijn er nieuwe domeinen aan toegevoegd. Het is 

echter maar vanaf de jaren ’90 dat dit de interesse van academici opwekt. Alston heeft in dit proces 

een belangrijke rol gespeeld.52 Zijn kritiek op het beperkte mandaat zal een grondige aanpassing tot 

gevolg hebben.53 Een jaar nadien benadrukt Amnesty de erkenning en steun van alle mensenrechten 

en breidt ze haar mandaat expliciet uit met schendingen begaan door niet-statelijke actoren, 

gevangenen die zijn opgesloten omwille van hun seksuele geaardheid en onvrijwillige verbanning.54 

Theoretisch promoot Amnesty dus alle mensenrechten, al blijft de focus gericht op de rechten die 

specifiek worden vermeld in het mandaat.55 Na 1991 erkennen de academici de verbreding van het 

mandaat, maar de algemene conclusie blijft dat het toch nog altijd gelimiteerd is. Er zijn zowel pro als 

contra argumenten voor een verdere uitbreiding van het mandaat. De meest voorkomende 

argumenten worden in het artikel van Cox opgelijst.56  

Een laatste intern kenmerk dat aandacht krijgt in de literatuur, is de structuur van Amnesty als 

organisatie. Alle auteurs zijn het er over eens dat deze structuur bijzonder is omdat ze centralisatie 

(professionele leiding) en decentralisatie (groot en actief ledenbestand, verspreid over de hele 

wereld) combineert.57 Over de machtsrelatie tussen de leden en de leiding is er geen eenduidige 

                                                           
50 R. Dudai, “A to Z of abuses: ‘state of the art’ in global human rights monitoring”, in: Development 
and Change,  38 (2007), 6, p. 1257-1260. 
51 R. Dudai, “Through no fault of their own: punitive house demolitions during the al-Aqsa Intifada”, 
in: Human Rights Quarterley, 28 (2006), 3, pp. 738-739. 
52 P. Alston, “The fortieth anniversary of the Universal Declaration of Human Rights:  a time more for 
reflection than for celebration”, in: J. Berting et al., eds., Human rights in a plurarist World: 
individuals and collectivities, Londen: Meckler, 1990, pp. 1-13. 
53 K. Cox, “Should Amnesty International expand its mandate to cover economic, social and cultural 
rights?”, in: Arizona Journal of International and Comparative Law, 16 (1999), 2, p. 272. 
54 R. Thakur, “Human rights: Amnesty International and the United Nations”, in: Journal of Peace 
Research, 31 (1994), 2, p. 149. 
55 C. Welch, “Amnesty International and Human Rights Watch: a comparison”, in: C. Welch, ed., NGOs 
and human rights: promise and performance, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2001, p. 
92. 
56 K. Cox, “Should Amnesty International expand its mandate”, p. 272-282. 
57 C. Welch, “Amnesty International and Human Rights Watch: a comparison”, p. 91. / D. Barrett, 
Amnesty International: the spark and the flame, Virginia tech, School of Public and International 
Affairs, 2005, (A professional paper submitted in partial fulfillment of the requirements for the 
master of public administration degree, center for public administration and policy), p. 19 / M. 
Winston, “Assessing the effectiveness of International human rights NGOs”, in: C. Welch, ed., NGOs 
and human rights: promise and performance, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2001, p. 
30. 
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mening voor handen. Zo focust Scoble58 op het elitaire karakter van de organisatie en legt Winston59 

de nadruk op het belang van de leden.  

Naast de interne werking van Amnesty wordt ook de externe werking onder de loep genomen. 

Amnesty wordt bestudeerd als een deel van een breder geheel (van internationale relaties, de 

Verenigde Naties of het geheel van niet-gouvernementele organisaties). De link met een 

netwerkperspectief ligt dan ook voor de hand. Netwerktheorieën zijn ontstaan in de sociologie, de 

natuurwetenschappen en in stijgende mate ook de economie.60 Vanaf midden jaren ‘90 stijgt de 

aandacht voor deze aanpak opmerkelijk. Het boek van Keck en Sikkink is in het studiedomein van de 

internationale politiek een referentiewerk als het over netwerken gaat.61 Zij bouwen een theorie op 

rond transnationale netwerken van activisten, waarbij het netwerk van mensenrechtenactivisten er 

een is, en bekijken de wereldpolitiek vanuit dat oogpunt. Amnesty wordt vaak aangehaald als een 

van de vroegste en belangrijkste voorbeelden van zo’n netwerk.62 Ook Lake en Wong vertrekken 

expliciet van een netwerkperspectief en gebruiken Amnesty als casus.63 Naast deze auteurs, die 

uitdrukkelijk vanuit een netwerkperspectief werken, zijn er anderen die dit in principe ook impliciet 

doen. Wanneer men over de externe werking van een organisatie schrijft, kan er niet om de relaties 

van die organisatie (en dus haar netwerk) heen gegaan worden. Hierbij is er onder andere aandacht 

voor de rol die Amnesty speelt als deel van een groter geheel. Volgens Thakur vervult Amnesty vier 

van de vijf rollen die NGO’s in internationale relaties vervullen.64 Clark concentreert zich op 

Amnesty’s rol in de ontwikkeling van nieuwe mensenrechtennormen.65 Winston ziet het breder en 

onderzoekt de rol van Amnesty in het promoten van het mensenrechtenidee en het bouwen van een 

                                                           
58 H. Scoble en L. Wiseberg, “Human rights and Amnesty International”, p. 14. 
59 M. Winston, “Assessing the effectiveness of International human rights NGOs”, p. 30. 
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61 M. Keck en K. Sikkink, Activists beyond borders: advocacy networks in international politics, New 
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62 M. Keck en K. Sikkink, Activists beyond borders, p. 88-89. 
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mensenrechtenbeweging in het algemeen.66 Ook Keck en Sikkink sluiten zich hierbij aan, in die zin dat 

ze Amnesty als een oefenterrein zien voor mensenrechtenactivisten over de hele wereld.67  

Tot slot komt de literatuur die betrekking heeft op de verwezenlijkingen van Amnesty aan bod. Zoals 

reeds vermeld overlapt dit (gedeeltelijk) met de literatuur over de werking van de organisatie. Er 

wordt immers vaak een realisatie gekoppeld aan een bepaald element van de werking. In het kader 

van de onderzoeksvraag wordt hier specifiek ingegaan op de auteurs die de al dan niet gerealiseerde 

neutraliteit van Amnesty analyseren. Deze analyse kan zowel een positieve als een negatieve 

conclusie hebben. Het duidelijkste voorbeeld van een positieve beoordeling, is het gebruik van haar 

data. Dit komt duidelijk naar voor in het onderzoek van Poe, Carey en Vazquez. Zij willen nagaan of 

de mensenrechtenrapporten per land, gepubliceerd door het US State Department, partijdig zijn. Ze 

doen dit door die rapporten kwantitatief te vergelijken met de jaarrapporten van Amnesty.68 Deze 

worden veronderstelt neutraal te zijn, met andere woorden niet gekleurd door soevereine belangen 

of belangen gerelateerd aan nationale veiligheid en macht, omdat Amnesty een internationale niet-

gouvernementele organisatie is.69 Ook in het onderzoek van Cingranelli en Richards wordt het belang 

van Amnesty’s informatie benadrukt. Ze stellen zelfs dat bij een studie over mensenrechten, het 

standaardprocedure is om de bronnen van Amnesty te raadplegen. Als deze bovendien verschillen 

van de US State Department rapporten, worden de gegevens van Amnesty als juiste bron 

beschouwd.70  

De aspecten die Amnesty zelf aanhaalt ter verdediging van haar neutraliteit worden ook in de 

literatuur erkend. De bekendste argumenten zijn haar manier van financieren71, het netwerk van 

drietallen72 en de work on own country regel73. Daarnaast zijn er ook minder voor de hand liggende 

argumenten aangehaald. Larsen bijvoorbeeld vindt dat de bescheidenheid van Amnesty, om geen eer 

op te strijken bij een bepaalde verandering die een rechtstreeks gevolg is van haar activiteiten, een 

                                                           
66 M. Winston, “Assessing the effectiveness of International human rights NGOs”, p.  29.  
67 M. Keck en K. Sikkink, Activists beyond borders, p. 89. 
68 S. Poe, S. Carey en T. Vazquez, “How are these pictures different?”, p. 650-651. 
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bewijs is van haar neutrale karakter.74 Lake en Wong benadrukken haar ‘internationalisme’ als 

versterking van haar neutraliteit.75 Ook Hopgood sluit zich hier bij aan.76  

Naast deze positieve analyses zijn er ook heel wat auteurs die het niet altijd eens zijn met het 

neutrale karakter dat Amnesty zichzelf toeschrijft. Ook aan de Ugent is de vermeende neutraliteit 

van Amnesty al onder de loep genomen.77 Een fundamenteel bezwaar in de literatuur is dat Amnesty 

een “Westerse” organisatie is. Dit past tevens binnen een bredere beweging in de literatuur, die de 

mensenrechten en/of ngo’s als Westers beschouwt. Voor Amnesty worden zowel haar origine, 

opvattingen als werkzaamheden aangehaald als argumenten voor haar Westers kantje.  Mutua 

bijvoorbeeld heeft nogal moeite met de oorsprong van enkele internationale ngo’s, waaronder ook 

Amnesty. Hij noemt ze “the brainchildren of prominent Western civil rights advocates, lawyers, and 

private citizens”. De stichters van deze organisaties zijn dus, volgens deze auteur, allemaal blanke, 

Westerse mannen.78 Vervolgens trekt hij de lijn dan verder door naar de opvatting dat Amnesty een 

westerse constructie is. Net omdat de organisatie gesticht is in die context, zijn de ideeën navenant: 

het promoten van de Westerse, liberale waarden, waarbij de nadrukt ligt op burgerlijke en politieke 

rechten.79 Lake en Wong merken op dat er een evidente waarheid ligt in deze kritiek. Van de dertig 

artikels uit de UVRM focust Amnesty zich immers maar op enkele daarvan.80 Ook haar 

werkzaamheden zijn volgens sommigen niet neutraal. Christiansen toont aan dat Amnesty een 

hechte werkrelatie heeft met het ministerie van buitenlandse zaken van de Britse regering.81 Hendrix 

en Wong komen tot de conclusie dat de Britse en Amerikaanse nationale secties van Amnesty 

invloed overdragen van de desbetreffende regeringen. Volgens hen wordt er meer nadruk gelegd op 

landen met beduidende militaire en economische banden met de VS en GB.82 Ook volgens Ron zijn er 

heel wat invloeden op de werking waaronder de macht van de staat, het mediaprofiel van een land 
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en potentiële militaire hulp van de Verenigde Staten.83 Deze kritieken zijn dus specifieker van aard 

maar vallen ook onder de noemer van Westerse invloed. 

Daarnaast zijn er ook bezwaren aan de andere kant van het spectrum. Tijdens de Koude Oorlog 

wordt Amnesty beschuldigd linkse sympathieën te hebben. Zo wordt er, volgens Miller, aan linkse 

regeringen vaak het voordeel van de twijfel gegeven, terwijl er een automatisch/groter wantrouwen 

in rechtse regeringenwordt getoond. Ook de kritiek op de Verenigde Staten vindt hij, in vergelijking 

met andere landen, te streng.84 Deze kritiek is na de oorlog in Irak opnieuw naar voor gekomen. 

Puddington vindt het niet aanvaardbaar dat ze de Verenigde Staten moreel gelijk stellen met 

autoritaire regimes en ziet daar een onmiskenbare politieke drift in.85 Flanagan merkt op dat het zelfs 

helemaal niet mogelijk is om apolitiek te zijn. Wil Amnesty haar doelstellingen bereiken, moet ze wel 

een politiek standpunt ingenomen worden. Otherwise, it can’t do it’s job.86 

5. OPBOUW MASTERSCRIPTIE 

Om zowel de organisatie als de doelstellingen van Amnesty te kunnen situeren, wordt er in het 

eerste hoofdstuk een algemeen kader geschetst. Het hoofdstuk is van “klein naar groot” opgesteld, 

in die zin dat het vertrekt bij het begrip NG0 en dit telkens in een bredere beweging of verband 

plaatst. Achtereenvolgens komen de transnationale mensenrechtenbeweging en het internationaal 

mensenrechtenregime aan bod. De situering van de mensenrechten is geschreven in het kader van 

de probleemstelling. Eerst komt een overzicht van de belangrijkste verdragen aan bod, daarna wordt 

er ingegaan om de samenwerking tussen Amnesty International en de Verenigde Naties en tot slot 

wordt er aangetoond welke discussies er omtrent de universaliteit van de mensenrechten zijn.  

Hoofdstuk twee gaat in op de ontstaansgeschiedenis van Amnesty en de belangrijkste kenmerken 

van de organisatie; de structuur, de methodes, het mandaat en de centrale principes van 

onpartijdigheid, onafhankelijkheid en universaliteit. De nadruk ligt doorheen het hoofdstuk op het 

belang van de mensenrechten voor Amnesty als organisatie, aangezien dit een centrale 

veronderstelling is in de probleemstelling. Door de beschrijving van de algemene karakteristieken 

van Amnesty kan bovendien de doodstrafcampagne gesitueerd worden in de werking van de gehele 

organisatie en op die manier wordt ook de essentie van de probleemstelling breder gekaderd. 
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In het derde hoofdstuk wordt er naar een antwoord gezocht op de vraag of er een universeel en 

internationaal verzet tegen de doodstraf mogelijk is. Eerst komt het overzicht van de internationale 

wetgeving omtrent de doodstraf aan bod. Zoals in hoofdstuk één al naar voor kwam, is de discussie 

over de mensenrechten en hun al dan niet wettelijk karakter bijzonder divers. De doodstraf neemt 

binnen deze discussie een erg omstreden positie in. Het is een relevant thema in de internationale 

mensenrechtenwetgeving, waarbij er diverse instrumenten voor handen zijn en waarbij er 

verschillende interpraties een rol spelen. In dit hoofdstuk wordt er een overzicht gegeven van de 

belangrijkste verdragen, artikels en instrumenten op het internationale niveau, die zijn 

overeengekomen in de Verenigde Naties. Er komen telkens interpretaties van de twee kanten van 

het debat aan bod. In het tweede deel van hoofdstuk drie komt de strijd van de abolitionisten in 

Europa en de Verenigde Staten aan bod. Dit is naast de internationale wetgeving een andere manier 

om Amnesty’s veronderstelling over het internationaal verzet tegen de doodstraf te belichten, 

namelijk door te kijken in hoeverre de ideeën en de parameters  in de debatten in Europa en de 

Verenigde Staten al dan niet verschillen.  

In het vierde en laatste hoofdstuk wordt er ingegaan op de eigenlijke doodstrafcampagne van 

Amnesty. Eerst komt het inhoudelijk standpunt van Amnesty omtrent de doodstraf aan bod en de 

manier waarop dit wordt gevormd. Centraal hierbij staat de conferentie van Stockholm. De discussies 

voor en tijdens de conferentie zijn bijzonder divers. Het uiteindelijke standpunt wordt geformuleerd 

in de verklaring van Stockholm. De verklaring begint met te stellen dat Amnesty opnieuw onder de 

aandacht wil brengen dat de doodstraf de uiterste vorm van wrede, onmenselijke en vernederende 

straf is en een schending van het recht op leven. Dit vormt de essentie van Amnesty’s standpunt 

omtrent de afschaffing van de doodstraf. Om de doelstelling te verspreiden en te realiseren, worden 

er diverse campagnes gevoerd. De nadruk in deze scriptie ligt op de eerste themacampagne voor de 

afschaffing van de doodstraf (1979), de eerste grote VS-doodstrafcampagne (1987) en de tweede 

themacampagne voor de afschaffing van de doodstraf (1989). Er wordt bij deze campagnes enerzijds 

gefocust op de instrumenten en de argumenten, afkomstig van het Internationaal Secretariaat, en 

anderzijds op de implementatie daarvan door de Vlaamse sectie. 
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H. 1: AMNESTY INTERNATIONAL IN EEN BREDERE CONTEXT 

In de inleiding is al aangestipt dat Amnesty International zich als niet-gouvernementele organisatie 

(NGO) wereldwijd inzet voor de mensenrechten. In dit hoofdstuk wordt er extra uitleg gegeven bij 

deze begrippen, om zowel de organisatie als de doelstellingen van Amnesty beter te kunnen 

situeren. Hierbij is het niet de bedoeling om een volledig beeld te schetsen. De literatuur over deze 

onderwerpen is immers zo omvangrijk en gediversifieerd, wat ons te ver van de probleemstelling zou 

afleiden.  

Het hoofdstuk is van ‘klein naar groot’ opgesteld, in die zin dat het vertrekt bij het begrip NG0 en dit 

telkens in een bredere beweging of verband plaatst. Achtereenvolgens komen de transnationale 

mensenrechtenbeweging en het internationaal mensenrechtenregime aan bod. De focus ligt hier 

hoofdzakelijk op het internationale niveau, ook als het over NGO’s gaat. NGO’s opereren zowel op 

het lokale, nationale, regionale als mondiale vlak maar er wordt nu geen onderscheid meer gemaakt 

in de benaming.87  

1.1. NIET-GOUVERNEMENTELE (MENSENRECHTEN)ORGANISATIES  

De term niet-gouvernementele organisatie (NGO) wordt pas na de Tweede Wereldoorlog 

geïntroduceerd, door de Verenigde Naties (VN). Dit betekent niet dat er voordien geen soortgelijke 

organisaties bestaan, de benaming was anders. Men had het dan over internationale unies, 

associaties of zelfs gewoon organisaties. In artikel 71 van het VN Handvest wordt het nieuwe begrip 

gelanceerd om diens relatie met de ECOSOC te verduidelijken. Oorspronkelijk was het niet de 

bedoeling dat de VN zou samenwerken met private organisaties, maar na heel wat lobbywerk komt 

dat er dan toch.88 Vanaf dan kunnen NGO’s een consultatieve status krijgen, die allerlei 

bevoegdheden met zich meebrengt: agendapunten indienen, nota’s laten circuleren, tijd om te 

spreken en vergaderingen bijwonen. Intussen hebben veel gespecialiseerde VN organisaties en 

                                                           
87 Tot de vroege jaren negentig wordt de term NGO doorgaans gebruikt voor nationale organisaties. 
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conferenties deze voorzieningen ingesteld.89 Amnesty grijpt de kans tot samenwerking met de VN erg 

snel en krijgt reeds in 1964 een consultatieve status bij de ECOSOC.90 Doorheen de jaren groeit ze 

zelfs uit tot een van de leidende NGO’s in het gehele VN-systeem. (cf. infra) 

Behalve de eensgezindheid omtrent het ontstaan van de term, is alle andere literatuur over NGO’s 

zeer uiteenlopend. Er is zelfs een enorme discussie over wat NGO’s nu eigenlijk zijn, met erg veel 

verschillende definities. Een voorbeeld van een brede definitie, die ook toepasbaar is op Amnesty, is 

die van Martens. Zij wil tegemoetkomen aan het definieerprobleem en gaat in haar artikel dieper in 

op de term NGO, specifiek op de juridische en sociologische interpretaties. Ze concludeert als volgt: 

“NGOs are formal (professionalized) independent societal organizations whose primary aim is 

to promote common goals at the national or the international level. 91  

Er is dus geen algemeen aanvaarde definitie, maar toch zijn er enkele fundamentele kenmerken waar 

de meeste auteurs het over eens zijn. Deze zijn negatief van aard: door te stellen wat NGO’s niet zijn 

en op die manier dus groepen uit te sluiten. De grootste gemeenschappelijke deler in alle definities is 

dat NGO’s niet-gouvernementeel zijn. Dit betekent dat ze niet onder de directe controle van een 

overheid mogen staan. Geen directe controle betekent echter niet dat er geen overheidsinvloeden 

kunnen zijn. Het grootste vraagteken in verband met een potentiële overheidsinvloed wordt bij 

overheidsdonaties geplaatst. Men is immers voorzichtiger met het leveren van kritiek op diegene die 

je inkomsten verzorgt.92 Amnesty International vermijdt deze valkuil door haar inkomsten 

hoofdzakelijk te putten uit vrijwillige bijdragen. Er zijn interne richtlijnen wat het fondswerven 

betreft. Zo worden overheidsgiften geweigerd, tenzij die voor mensenrechteneducatie bestemd zijn. 

Ook gebonden giften, waar een concrete tegenprestatie voor wordt gevraagd, zijn uit den boze. 

Steun van bedrijven is enkel acceptabel na een grondige doorlichting.93  
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Daarnaast zijn er nog enkele andere criteria, die als fundamentele kenmerken van NGO’s worden 

beschouwd. Deze zijn gegroeid uit de standaardpraktijk van intergouvernementele organisaties en 

zijn daarom ook over het algemeen aanvaard. De belangrijkste restricties zijn het afzweren van 

geweld en het maken van winst.94 

Naast de discussie over wat NGO’s zijn, is er ook een groot debat over het belang dat ze hebben. 

Deze analyse wordt volgens Ginsburg door drie factoren beïnvloed: de gekozen NGO, het paradigma 

van waaruit men vertrekt en het model van democratie dat verondersteld wordt.95 Daarnaast is er 

ook een zekere tijdsgeest, waarbij er een algemeen oordeel over het belang van NGO’s te 

onderscheiden is. Vanaf de jaren zeventig krijgen NGO’s stilaan voet aan wal op het internationale 

toneel, al is dit geen sinecure. Zo beschikken ze over gelimiteerde middelen, die bovendien vaak 

afkomstig zijn van natiestaten, en worden ze uitgesloten in de politieke besluitvorming van 

internationale organisaties. Dit zorgt er voor dat heel wat auteurs niet-statelijke actoren, waaronder 

NGO’s, als marginaal beschouwen met een verwaarloosbaar effect in de internationale politiek.96 

Deze traditionele, (neo)realistische visie legt de macht dus uitsluitend bij de staten.97  

Na het einde van de Koude Oorlog en de opkomst van het neoliberalisme krijgt de idee van de aloude 

macht van de soevereine staat een serieuze deuk. De private sector treedt meer op de voorgrond en 

het scepticisme ten opzichte van NGO’s ebt weg. Het beste voorbeeld daarvan is te vinden in het 

domein van de ontwikkelingssamenwerking en de rol die ze krijgen toegewezen in de daarbij 

horende New Policy Agenda.98 Daarnaast wijzen veel auteurs ook op het belang van de toenemende 

globalisering en het daaruit voortgekomen fenomeen global governance.99 Dit begrip beschrijft de 

opkomende macht van niet-statelijke actoren in de internationale politiek, ten koste van de staat.100  

Het stijgende belang van NGO’s wordt dus erkend, waarbij hun plaats in de internationale relaties 

                                                           
94 B. Arts, Naar een mondiale democratie? De rol van ‘niet-statelijke actoren’, p. 3, in: 
<http://dare.ubn.kun.nl/dspace/bitstream/2066/67176/1/67176.pdf>, geraadpleegd op 28.03.2012. 
95 M. Ginsburg, “NGOs: what’s in an acronym?”, in: Current Issues in Comparative Education, 1 
(1998), 1, p. 29. 
96 G. Steiner-Khamsi, “Too far from home? ‘Modulitis’ and NGOs’ role in transferring prepackaged 
reform”, in: Current Issues in Comparative Education, 1 (1998), 1, p. 35 / K. Mundy en L. Murphy, 
“Transnational advocacy, global civil society? Emerging evidence from the field of education”, in: 
Comparative Education Review, 45 (2001), 1, p. 88. 
97 Het meest typische voorbeeld van zo’n visie is terug te vinden in het boek van Waltz. K. Waltz, 
Theory of international politics, Boston: McGraw-Hill, 1979. 
98 M. Edwards, “Too close for comfort? The impact of official ai don nongovernmental organizations”, 
in: World Development, 24 (1996), 6, p. 961.  
99 M. Winston, “Assessing the effectiveness of International human rights NGOs”, in: C. Welch, ed., 
NGOs and human rights: promise and performance, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 
2001, p. 26 / K. Mundy en L. Murphy, “Transnational advocacy, global civil society?”, p. 88. 
100 B. Arts, Naar een mondiale democratie? De rol van ‘niet-statelijke actoren’, in: 
<http://dare.ubn.kun.nl/dspace/bitstream/2066/67176/1/67176.pdf>, geraadpleegd op 28.03.2012. 

http://dare.ubn.kun.nl/dspace/bitstream/2066/67176/1/67176.pdf
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buiten kijf staat. Dit impliceert echter niet dat auteurs daarom ook onvoorwaardelijk positief zijn 

over deze organisaties. Een belangrijk vraagteken wordt bijvoorbeeld gezet bij de 

verantwoordingsplicht.101 In de jaren negentig komt deze vraag sterk naar voor, onder andere naar 

aanleiding van stijgende overheidsfinanciering en de publicatie van enkele schandalen, maar vooral 

omdat NGO’s meer impact krijgen op de agenda’s van internationale organisaties. Een grotere macht 

heeft dus ook een nauwkeuriger toezicht tot gevolg. Als reactie op deze druk nemen vier grote 

internationale NGO’s (INGO’s), waaronder Amnesty, het initiatief om in 2006 een Charter te 

lanceren. Hierin worden enkele principes opgelijst die bijdragen tot een verantwoordelijk NGO 

gedrag.102 Centraal staan onder andere financiële en politieke onafhankelijkheid, ethische 

fondsenwerving en transparantie in structuur en beleid.103 

Het meten van de precieze invloed van NGO’s blijft echter moeilijk.104 Zowel het aantonen van 

causale relaties als het specifiek toeschrijven van zo’n relatie aan een NGO is niet vanzelfsprekend. 

Forsythe geeft niettemin enkele concrete voorbeelden. Voor Amnesty is dat de link tussen hun actie 

en de vrijlating van een gevangene. Daarnaast stelt hij ook een nulhypothese voor om het algemene 

belang van mensenrechten NGO’s te kaderen: als ze niet hadden bestaan, zouden mensenrechten 

niet dezelfde plek innemen in de internationale relaties zoals nu het geval is.105 Deze stelling is niet 

wetenschappelijk onderbouwd maar vat het idee wel samen. Althans gedeeltelijk, want het zijn niet 

alleen de NGO’s die een rol spelen in de mensenrechtenbeweging. 

1.2. TRANSNATIONALE MENSENRECHTENBEWEGING 

De mensenrechtenbeweging overkoepelt de verschillende deelbewegingen (zoals private stichtingen, 

journalisten, academici, sympathisanten, intergouvernementele, gouvernementele en niet-

gouvernementele organisaties, enz.) die allemaal op hun eigen manier strijden voor de 

                                                           
101 Zie onder andere: J. Clark, Democratizing development: the role of volunteer organizations, 
Hartford: Kumarian Press, 1991 / A. Najam, “NGO accountability: a conceptual framework”, in: 
Development Policy Review, 14 (1996), 4, pp. 339-354.  
102 D. Hortsch, “The paradox of partnership: Amnesty International, responsible advocacy, and NGO 
accountability”, in: Columbia Human Rights Law Review, 40 (2010), 1, p.129, 133. 
103 International non governmental organisations, Accountability charter, in: 
<http://www.ingoaccountabilitycharter.org/wpcms/wp-content/uploads/INGO-Accountability-
Charter_logo1.pdf>, geraadpleegd op 1.05.2012. 
104 Op dit probleem wordt verder ingegaan in o.a. D. Hubert, “Inferring influence: Gauging the impact 
of NGOs”, in: C. Ku en T. Weiss, Toward understanding global governance, ACUNS, 1998. 
105 D. Forsythe, Human rights in international relations, Cambridge: Cambridge University Press, 
2000, p. 176-177. 

http://www.ingoaccountabilitycharter.org/wpcms/wp-content/uploads/INGO-Accountability-Charter_logo1.pdf
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mensenrechten.106 Iedereen die zich inzet voor mensenrechten valt dus in principe onder deze 

noemer. 

De vroegste voorbeelden van dergelijke mensenrechtenbewegingen worden doorgaans in de 

achttiende eeuw gesitueerd, met onder andere de campagnes rond slavernij en vrouwenstemrecht. 

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog zijn de vredesbeweging en de antiapartheidsbeweging 

de belangrijkste om te vernoemen.107 Bij al deze voorbeelden wordt de grensoverschrijdende 

samenwerking benadrukt. De mensenrechtenbeweging wordt dus gezien als een transnationaal 

netwerk, dat kadert binnen een breder spectrum van activisme. Ook het milieu is zo’n domein waar 

er sprake is van zogenaamde TANs (transnational advocacy networks). De literatuur over zulke 

netwerken is opnieuw zeer uitgebreid en divers, gaande van internationale relaties tot sociale 

bewegingen.108 Het meest bekende boek over TANs is dat van Keck en Sikkink. Zij leggen onder 

andere de nadruk op de organisatie en het doel van deze netwerken: 

“Networks are forms of organization characterized by voluntary, reciprocal, and horizontal 

patterns of communication and exchange. […] We call them advocacy networks because 

advocates plead the causes of others or defend a cause or proposition. […]”109 

Zij verwijzen naar Amnesty als een zeer belangrijke actor in de transnationale 

mensenrechtenbeweging. Dankzij haar innovaties, die bovendien ook door veel andere actoren in 

het netwerk zijn overgenomen, heeft de mensenrechtenbeweging het belang van de mensenrechten 

in de kijker kunnen zetten en de meest brede steun aangetrokken die mogelijk is.110  

1.3. INTERNATIONAAL MENSENRECHTENREGIME 

Het belang dat mensenrechten spelen in de internationale gemeenschap is één van de vragen in het 

debat omtrent mensenrechten. Daarnaast zijn onder andere ook de oorsprong, het gebruik en de 

implementatie ervan onderwerp van discussie. Op al deze vragen is geen eenduidig antwoord te 

formuleren. Hetgeen hier aan bod komt is dus slechts een mogelijke situering van de mensenrechten, 

waar een onvermijdelijke selectie aan vooraf is gegaan. Het vertrekpunt in onderstaande 

beschouwing is Amnesty’s opvatting over de mensenrechten.    

                                                           
106 L. Reydams, “Mensenrechtenbewegingen”, in: J. Wouters en C. Ryngaert, eds., Mensenrechten. 
Actuele brandpunten. Leuven: Acco, 2008, p. 225. 
107 L. Reydams, “Mensenrechtenbewegingen”,  p. 225-229. 
108 S. Tarrow, The new transnational activism, New York: Cambridge University Press, 2005, p. 20-24. 
109 M. Keck en K. Sikkink, Activists beyond borders: advocacy networks in international politics, New 
York: Cornell University Press, p. 8. 
110 M. Keck en K. Sikkink, Activists beyond borders, p. 88-89. 
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1.3.1. OVERZICHT VAN DE INTERNATIONALE MENSENRECHTENWETGEVING 

Er zijn heel wat auteurs die op zoek gaan naar de oorsprong van mensenrechten en hierbij ver terug 

in de geschiedenis kijken. De heersende stroming legt de wortels bij de liberale, democratische 

traditie van West-Europa maar er zijn evengoed voorbeelden aangetoond uit andere landen/delen 

van de wereld.111 Hier wordt niet ingegaan op deze discussie omdat Amnesty’s opvatting vertrekt 

vanuit de mensenrechteninstrumenten die internationaal erkend zijn, met nadruk op de UVRM. 

De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is door de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties anoniem aangenomen in 1948.112 De verklaring begint met een preambule die stelt 

dat de erkenning van gelijke en onvervreemdbare rechten voor iedereen de basis is voor vrijheid, 

rechtvaardigheid en vrede in de wereld. De lidstaten engageren zich voor de promotie van die 

rechten, in samenwerking met de VN, waarbij een gemeenschappelijke visie van belang is om dat 

engagement ten volle na te komen. Aan de hand van 30 artikels wordt die visie omschreven. De 

eerste 2 artikels zijn fundamentele principes die van bijzonder belang zijn. Artikel 1 stelt dat alle 

mensen gelijkwaardig zijn, waarbij artikel 2 aanvult dat alle rechten en vrijheden die aan bod komen 

in de UVRM toepasbaar zijn op iedereen. Dit ongeacht ras, huidskleur, sekse, taal, religie, politieke of 

andere mening, nationale of sociale origine, eigendom, geboorte of eender welke status dan ook. 

Bovendien wordt er vermeld dat er geen verschil wordt gemaakt op basis van de politieke, juridische 

of internationale status van het land of territorium waar een persoon toe behoort. In de daarop 

volgende artikels worden de rechten omschreven met aandacht voor zowel politieke en 

burgerrechten als voor sociale, economische en culturele rechten, zij het dat de eerste groep (de 

zogenaamde eerste generatie mensenrechten) groter is in aantal.113  

De UVRM heeft geen juridisch bindend karakter. Er zijn evenwel interpretaties die een wettelijk 

gezag toeschrijven aan de Verklaring. Zo wordt er bijvoorbeeld geredeneerd dat de UVRM een 

gezaghebbende interpretatie is van het VN Handvest. Een ander, meer voorkomend, betoog is dat de 

UVRM behoort tot het internationaal gewoonterecht.114 Het internationaal gewoonterecht bevat 

enerzijds een objectief element, namelijk de algemene statenpraktijk, en anderzijds een subjectief 

aspect, namelijk de opinio juris - een gevoel van wettelijke verplichting om op een bepaalde manier 

                                                           
111 A. Robertson, Human rights in the World: an introduction to the study of the international 
protection of human rights, Manchester: Manchester University Press, 1996, p. 2-15. / H. Bielefeldt, 
“’Western’ versus ‘Islamic’ human rights conceptions? A critique of cultural essentialism in the 
discussion on human rights”, in: Political Theory, 28 (2000), 1, p. 90-92. 
112 J. Donnelly, International human rights, Boulder: Westview press, 1998, p. 5. 
113 P. Lauren, The evolution of international human rights - Visions seen, p. 235-236 /  United Nations, 
Universal Declaration of Human Rights, in: 
<http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a1>, geraadpleegd op 16.04.2012. 
114 P. Alston, “The fortieth anniversay of the Universal Declaration of Human Rights”, p. 3-4. 
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te handelen.115 Er is dus geen eenduidigheid over de wettelijke kracht van de UVRM en de discussie 

hieromtrent is dan ook geen zwart of wit kwestie. 

Hoe het ook zij, er vloeien twee verdragen uit de UVRM die wel een bindend karakter hebben. De 

Algemene Vergadering, bestaande uit 122 lidstaten, keurt in 1966 zowel het Internationaal Verdrag 

inzake burgerrechten en politieke rechten (BuPo) goed, met 106 stemmen, als het internationaal 

Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (EcoSoCu), met 105 stemmen. Geen enkele 

lidstaat stemt tegen. Een lidstaat dat een verdrag tekent is er echter nog niet aan gebonden. Na de 

ondertekening moet de tekst door ratificatie nog worden bekrachtigd door de bevoegde 

instelling(en) van het land. Pas dan kan een lidstaat toetreden tot een verdrag en krijgt het een 

bindend karakter waardoor een staat verplicht is het verdrag te respecteren. Er zijn evenwel ook 

mogelijkheden om de reikwijdte van een verdrag te beperken. Zo kan een lidstaat aangeven hoe het 

een verdrag interpreteert of kan de staat voor bepaalde bepalingen een voorbehoud formuleren. 

Deze zullen dan ook niet bindend zijn. Een verdrag treedt pas in werking na de ratificatie van 

minimaal 35 lidstaten, waarbij het bovendien alleen van toepassing is op die lidstaten die het 

geratificeerd hebben.116 Het Bupo en EcoSoCu verdrag treden in werking in 1976.117    

Behalve het BuPo en EcoSoCu verdrag zijn er nog zeven andere verdragen118 die samen de kern van 

de internationale mensenrechtenwetgeving vormen, eventueel aangevuld met een 

optioneel/facultatief protocol. Zo’n protocol voorziet in een procedure met betrekking tot een 

verdrag of richt zich naar een substantief onderwerp in relatie tot een verdrag. Het zijn verdragen op 

zichzelf en moeten ook getekend en geratificeerd worden vooraleer ze bindend zijn.119 Bovenop deze 

                                                           
115 A. Bishop, “The death penalty in the United States: an international human rights perspective”, in: 
South Texas Law Review, 43 (2002), p. 1125. 
116 W. Laes, Mensenrechten in de Verenigde Naties, p. 101-112. 
117 Vandaag zijn er nog altijd landen die de verdragen niet geratificeerd hebben. Zo zijn de Verenigde 
Staten een belangrijke afwezige bij het EcoSoCu verdrag en is bijvoorbeeld China geen lid van het 
BuPo verdrag. Voor de volledige lijst zie 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en 
(BuPo) en http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
3&chapter=4&lang=en (EcoSoCu), geraadpleegd op 16.04.2012.  
118 De andere zeven verdragen zijn: Internationale conventie inzake eliminatie van alle vormen van 
raciale discriminatie (aangenomen in 1965/in werking getreden in 1969), conventie inzake eliminatie 
van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (1979/1981), conventie tegen foltering en andere 
wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of straf (1984/1987), conventie kinderrechten 
(1989/1994), internationale conventie inzake bescherming van rechten van alle migrantenwerkers en 
leden van hun familie (1990/2003), internationaal verdrag inzake de bescherming van alle personen 
tegen gedwongen verdwijning (2006/2010), verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap (2006/2008). 
119 Division for the advancement of women, What is an optional protocol?, in: 
<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/whatis.htm>, geraadpleegd op 02.05.2012. 
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belangrijkste verdragen zijn er nog heel wat andere universele instrumenten rond mensenrechten. 

Deze groep is zeer divers en hun legale status varieert. Declaraties, principes, richtlijnen, 

standaardregels en aanbevelingen zijn juridisch niet bindend. Ze kunnen wel een morele kracht 

hebben en daardoor het gedrag van staten sturen. Statuten, verdragen, protocollen en conventies 

zijn daarentegen wel juridisch bindend, althans voor de staten die ze hebben geratificeerd.120  

1.3.2. AMNESTY INTERNATIONAL EN DE SAMENWERKING MET DE VERENIGDE NATIES 

Amnesty zet zich in om het respect voor deze internationale mensenrechten te waarborgen. Een zeer 

belangrijk onderdeel in deze strijd, is het werk dat ze levert bij intergouvernementele organisaties. 

Deze samenwerking maakt zelfs deel uit van haar mandaat.121 Er gaan heel wat middelen, tijd en 

expertise naar deze activiteiten, des te meer omdat ze bij een groot aantal organisaties betrokken is. 

De belangrijkste organisatie is ongetwijfeld de VN.122 

NGO’s kunnen (zoals hierboven al werd aangestipt) dankzij artikel 71 van het Handvest een 

consultatieve status krijgen en op die manier samenwerken met de VN. In de jaren negentig wordt 

die samenwerking veel ruimer, omdat NGO’s dan erkend worden als invloedrijke actoren, en kunnen 

vanaf dan bijvoorbeeld VN organen, commissies en comités ondersteunen door ze te voorzien met 

informatie en advies. Zelfs de hoofdorganen, waaronder de Veiligheidsraad, houden rekening met 

hun bijdragen.123 

Amnesty realiseert zich al vroeg dat samenwerken met de VN veel mogelijkheden biedt om haar 

eigen doelstellingen te bereiken, onder meer dankzij het universele karakter dat de VN bezit.124 In 

1964 verzekert Amnesty zich van een consultatieve status. Deze status geeft haar niet alleen toegang 

tot de VN zelf, maar biedt bovendien ook een platform om regeringen en andere NGO’s te 

ontmoeten.125 In de beginjaren heeft Amnesty nog geen duidelijke strategie ontwikkeld met 

betrekking tot haar interactie met de VN, maar dit verandert snel. Het Internationaal Secretariaat in 

Londen legt midden jaren zeventig reeds een gedetailleerd plan op tafel, die Amnesty’s activiteiten 

bij de VN uitbouwt.126 

                                                           
120 United Nations, International law, in: <http://www2.ohchr.org/english/law/>, geraadpleegd op 
25.04.2012. 
121 K. Martens, “An appraisal of Amnesty International’s work at the United Nations: established 
areas of activities and shifting priorities since the 1990’s”, in: Human Rights Quarterly, 26 (2004), 4, 
p. 1052. 
122 H. Cook, “Amnesty International at the United Nations”, p. 181. 
123 K. Martens, “An appraisal of Amnesty International’s work at the United Nations”, p. 1050-1051. 
124 K. Martens, “An appraisal of Amnesty International’s work at the United Nations”, p. 1052-1053. 
125 H. Cook, “Amnesty International at the United Nations”, p. 184-185. 
126 K. Martens, “An appraisal of Amnesty International’s work at the United Nations”, p. 1055-1056. 
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De bijdrage die Amnesty voor de VN levert, is op vier fundamentele principes gebaseerd, die tevens 

centraal staan in het internationaal mensenrechtenregime. Ten eerste ziet Amnesty mensenrechten 

als universeel en ondeelbaar, waarbij de UVRM de standaard is die moet worden nagestreefd. Ten 

tweede is respect voor mensenrechten een legitieme bezorgdheid van de internationale 

gemeenschap en is het geen exclusieve aangelegenheid van staten. Ten derde stelt Amnesty dat 

staten op het internationale niveau verantwoordelijk kunnen worden gesteld als ze er hun 

verantwoordelijkheid niet opnemen om mensenrechten te promoten en te beschermen. Tot slot 

hebben niet alleen staten maar ook intergouvernementele organisaties, individuen en NGO’s een 

eigen rol te spelen in de internationale promotie en bescherming van mensenrechten.127 

Het is moeilijk om de impact van Amnesty in het hele VN-systeem te kwantificeren of om specifieke 

resultaten aan de organisatie toe te schrijven. Amnesty is immers niet de enige NGO die zich inzet 

voor mensenrechten. Bovendien zijn de informele ontmoetingen even belangrijk als de formele 

activiteiten. Desondanks deze problemen valt er toch iets te zeggen over de rol die Amnesty 

gespeeld heeft in de ontwikkeling van het VN-systeem. Een eerste bijdrage is Amnesty’s actieve 

aanmoediging en participatie in de ontwikkeling van nieuwe mensenrechtenverdragen en -

standaarden. Aangezien ze zich baseert op deze verdragen en ze als werkinstrumenten gebruikt, is 

het niet verwonderlijk dat ze zich hiervoor inzet. Onder andere in de aanloop naar het verdrag tegen 

foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandelingen of bestraffingen was Amnesty 

een van de katalysatoren. Bij het tot stand brengen van nieuwe normen ligt Amnesty’s focus enkel op 

het promoten van de essentiële principes. Er wordt bewust geen (potentiële) tekst naar voor 

geschoven of gesteund, om zo haar neutraliteit te versterken.128 Naast het verwezenlijken van 

nieuwe mensenrechtenstandaarden heeft Amnesty ook aandacht voor het creëren van 

mechanismen die de implementatie in het oog houden. In het midden van de jaren negentig 

verschuiven haar inspanningen naar de realisatie van deze doeleinden. Een voorbeeld is de inzet van 

Amnesty bij het tot stand komen van het Internationaal Strafhof.129 

Doorheen de jaren heeft Amnesty een leidende positie als mensenrechten-NGO bij de VN veroverd. 

Andere organisaties erkennen Amnesty’s prestaties binnen het VN-systeem en ze wordt als één van 

de grootste en meest actieve organisaties beschouwd. Meer zelfs, Amnesty’s werk voor en bij de VN 

                                                           
127 H. Cook, “Amnesty International at the United Nations”, p. 182. 
128 H. Cook, “Amnesty International at the United Nations”, p. 184, 189-191. 
129 K. Martens, “An appraisal of Amnesty International’s work at the United Nations”, p. 1060, 1063. 
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is verreweg het meest uitgebreide programma van een mensenrechten-NGO op het 

intergouvernementele niveau.130 

1.3.3. KRITIEK OP DE INTERNATIONALE MENSENRECHTENWETGEVING  

Hierboven zijn de belangrijkste mensenrechtenverdragen aan bod gekomen. De taal en inhoud van 

de wetgeving geven een tijdloze en universele indruk maar daar is niet iedereen het mee eens. Zowel 

de interpretatie als de implementatie van internationale mensenrechten doen het universele 

karakter (gedeeltelijk) teniet. De belangrijkste kritiek op de universele mensenrechten is die van het 

cultuurrelativisme. Het gebruik van de doodstraf is hier een zeer goed voorbeeld. Volgens 

cultuurrelativisten wordt de doodstraf als een exclusief, nationaal symbool gezien en bijgevolg zijn 

het ook de naties die hierover beslissen.131  

De link tussen relativisme en cultuur wordt doorgaans getraceerd naar de antropoloog Franz Boas en 

zijn studenten (o.a. Benedict, Mead en Herskovits). Zij worden beschouwd als de grondleggers van 

het klassieke cultuurrelativisme. Het centrale axioma stelt dat elke cultuur een aparte gemeenschap 

vormt met eigen waarden en gewoontes. Via enculturatie, het proces waarbij waarden worden 

doorgegeven van de ene generatie naar de andere, reproduceert de cultuur zichzelf. De leden van de 

gemeenschap vatten hierdoor de eigen waarden op als uniek en superieur in vergelijking met die van 

anderen. Een cultuur interpreteren moet bijgevolg dan ook op basis van de interne logica en niet aan 

de hand van een universele maatstaf.132   

Deze redenering staat ook centraal in de kritiek van de American Anthropological Association (AAA) 

op de UVRM. Zij zien het etnocentrisme, namelijk dat je de waarden van je eigen cultuur superieur 

ziet ten opzichte van een andere, als een probleem en zijn ervan overtuigd dat de UVRM ook met dit 

probleem kampt: 

“How can the proposed Declaration be applicable to all human beings and not be a statement 

of rights conceived only in terms of values prevalent in the countries of Western Europe and 

America?”133   

De UVRM is volgens de AAA dus Westers gekleurd en de associatie waarschuwt de VN om een tekst 

aan te nemen die geen rekening houdt met culturele verscheidenheid. 134  

                                                           
130 K. Martens, “An appraisal of Amnesty International’s work at the United Nations”, p. 1053. 
131 J. Fitzpatrick en A. Miller, “International standards on the death penalty: shifting discours”, in: 
Brooklyn Journal of International Law,  19 (1993), p. 227. 
132 M. Brown, “Cultural relativism 2.0”, in: Current Anthropology, 49 (2008), 3, p. 364-365. 
133 J. Morsink, Universal Declaration of Human Rights: origins, drafting and intent, Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 1999, p. ix. 
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In het debat worden cultuur en universele mensenrechten vaak als twee tegenovergestelde zaken 

geïnterpreteerd. Een aanhanger van mensenrechten is dan automatisch een tegenstander van 

culturele gebruiken. Wie daarentegen aanvaardt dat er verschillende culturen zijn, is een 

tegenstander van mensenrechten. Het statement van de AAA is voornamelijk opgevat als een uiting 

van deze laatste positie.135 De antropologie van toen werd bijgevolg een synoniem voor 

cultuurrelativisme en cultuurrelativisme werd een synoniem voor het afzweren van 

mensenrechten.136 De link tussen antropologie en cultuurrelativisme is echter sterk geëvolueerd137 

en ook zeker niet exclusief. Niet elke cultuurrelativist is een antropoloog en andersom.  

Bovendien is er niet per se sprake van een absolute dichotomie tussen cultuur en universele 

mensenrechten zoals (vroeger) werd aangenomen. Er zijn veel verschillende standpunten in het 

debat mogelijk. Donnelly stelt dit voor met de metafoor van een continuüm. Op de twee uiteinden 

staan radicaal relativisme en radicaal universalisme. Het ene stelt dat een moreel recht enkel geldt 

binnen een bepaalde cultuur, terwijl het andere een cultuur irrelevant acht voor de geldigheid van 

morele normen en waarden omdat ze universeel zijn. Binnen het continuüm zijn er oneindig veel 

posities mogelijk die verschillende elementen van relativisme en universalisme combineren. Deze 

posities kunnen ruwweg in twee groepen worden ingedeeld. Het onderscheid ligt in de mate waarin 

culturele variatie wordt toegestaan. Bij sterk cultureel relativisme is cultuur het voornaamste. 

Rechten zijn cultureel gedetermineerd maar er zijn universele rechten mogelijk. De meest extreme 

positie binnen deze groep erkent maar een zeer beperkt aantal universele rechten. Bij zwak cultureel 

relativisme is cultuur belangrijk maar er wordt altijd een niveau van universaliteit verondersteld. De 

meest extreme positie binnen deze groep gaat uit van universele mensenrechten, met beperkte en 

gelimiteerde variaties en uitzonderingen op basis van cultuur.138 

 

 

                                                                                                                                                                                     
134 K. Engle, “From skepticism to embrace: human rights and the American Anthropological 
Association”, in: Human Rights Quarterly, 23 (2001), 3, p. 537. 
135 K. Engle, “From skepticism to embrace”, p. 536-537. 
136 M. Brown, “Cultural relativism 2.0”, p. 366. 
137 Engle en Goodale zijn twee auteurs die een andere analyse in de kijker zetten over de relatie 
tussen antropologie en universele mensenrechten. K. Engle, “From skepticism to embrace” / M. 
Goodale, “Toward a critical anthropology of human rights’, in: Current Anthropology, 47 (2006), 3, 
pp. 485-511.  
138 J. Donnelly, “Cultural relativism and Universal human rights”, in: Human Rights Quarterly, 6 
(1984), 4, p. 401.  
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Een precieze omschrijving van het begrip cultuurrelativisme is er dus niet maar Tilley doet toch een 

poging: 

“Cultural Relativism: Although for every culture some moral judgments are valid, no moral 

judgment is universally valid. Every moral judgment is culturally relative.”139 

Cultuurrelativisten antwoorden dus negatief op de vraag of mensenrechten universeel zijn maar daar 

stopt de overeenstemming dan ook. Tilley bijvoorbeeld somt elf verschillende argumenten op die 

cultuurrelativisten naar voor brengen. Het zou te eenzijdig zijn om ze louter te vernoemen, zonder 

verdere uitleg, maar het zou ons ook te ver leiden om ze alle elf aan bod te laten komen. Vandaar dat 

er hier ter illustratie slechts één (willekeurig uitgekozen) aan bod komt: het polygynie argument. 

Tilley verwijst hiermee naar auteurs die refereren naar specifieke gewoontes. Zo is monogamie bij 

ons normaal, terwijl in andere culturen polygynie of polyandrie de norm is. Hoe vreemd een 

bepaalde gewoonte ook lijkt, voor de beoefenaars ervan wordt ze als natuurlijk gezien. 

Cultuurrelativisten redeneren dan ook dat niemand bepaalde gewoontes als goed en andere als 

slecht kan bestempelen. Goed en slecht varieert bijgevolg dan ook per cultuur.140   

Brems deelt cultuurrelativisten op in twee grote groepen. Een eerste groep benadrukt de Westerse 

dominantie, voornamelijk in de economische sfeer.  Mensenrechten worden hier gezien als een soort 

façade voor het echte buitenlands beleid van Westerse staten. De tweede groept legt de nadruk op 

het verschil tussen het Westen en het niet-Westen. (Dit sluit aan bij het polygynie argument van 

Tilley.) De analyse van dit verschil verloopt in twee stappen. Eerst wordt er een link gelegd tussen de 

mensenrechten en het Westen, daarna worden er specifieke eigenschappen van een niet-Westerse 

cultuur benadrukt en tegenover de Westerse concepten gezet. De conclusie op basis van deze 

analyse is dat mensenrechten verworpen moeten worden, zij het op verschillende niveaus. De meest 

radicale vorm is de totale verwerping van de mensenrechten, maar er zijn ook auteurs die slechts 

specifieke rechten of interpretaties verwerpen.141 Pollis en Schwab zijn hiervan een voorbeeld. Zij 

stellen dat internationale documenten, zoals de UVRM, een reflectie zijn van Westerse 

mensenrechtenconcepten door o.a. de nadruk te leggen op burgerlijke en politieke rechten en het 

individu. Ze pleiten dan ook om een grotere inspanning te doen zodat mensenrechten echt 

universeel worden.142 

                                                           
139 J. Tilley, “Cultural relativism”, in: Human Rights Quarterly, 22 (2000), 2, p. 505. 
140 J. Tilley, “Cultural relativism”, p. 514. 
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applicability”, in: C. Koggel, ed., Moral and political theories, Canada: Broadview Press, 2006, p. 60. 
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Naast de vraagtekens die kunnen worden geplaatst bij de interpretatie van universele 

mensenrechten, buigt een tweede kritiek zich over de implementatie ervan. Aangezien er nog 

dagelijks mensenrechten worden geschonden, is het terecht om het verschil tussen het ideaal en de 

realiteit in vraag te stellen. Het gebrek aan implementatie kan zowel vanuit de toezichthoudende 

mensenrechtenorganen als vanuit de staten worden bekeken.  

De organisatie van de VN is complex en mensenrechten komen zowel in algemene als in specifieke 

organen terug. Zo heeft bijvoorbeeld de Algemene Vergadering (AV), het hoogste orgaan van de VN 

dat over alle wereldproblemen discussieert, er aandacht voor. De werkzaamheden van de AV worden 

in zes commissies voorbereid. De derde hiervan behandelt economische, humanitaire en culturele 

zaken, waaronder mensenrechten. Ook de ECOSOC had (tot 2006) bevoegdheid inzake 

mensenrechten.143 Daarnaast zijn er ook aparte organen opgericht die zich uitsluitend met 

mensenrechten bezig houden.144 Het Handvest voorzag in de Commissie Mensenrechten (CMR) maar 

die werd in 2006 vervangen door de Mensenrechtenraad. De CMR was voornamelijk een politieke 

instantie, waar machtsverhoudingen de gang van zaken bepaalden.145 Er waren problemen door de 

vermenging van belangen en politiek, waardoor er bijvoorbeeld niet altijd correct is omgesprongen 

met personen die mensenrechten hebben geschonden. De verwachtingen voor de 

Mensenrechtenraad waren groot maar voorlopig heeft ook dit orgaan die nog niet kunnen 

waarmaken.146  

Andere specifieke organen worden voorzien in de internationale verdragen. Dit zijn comités van 

onafhankelijke deskundigen die onderzoeken in welke mate de lidstaten de verdragen toepassen, 

waarvan de bekendste het mensenrechtencomité is dat toezicht houdt op het BuPo verdrag.147 Bij al 

deze organen stelt zich echter de vraag in welke mate ze effectief onafhankelijk werken van de 

lidstaten.  Bovendien krijgen de comités maar een beperkte bevoegdheid, daar ze enkel de 

staatspraktijk mogen controleren en de wetgeving dus zeker niet kunnen opleggen. Dit doen ze 

overigens hoofdzakelijk aan de hand van staatsrapporten.148 Staten schrijven dus hun eigen rapport 

over de potentiële mensenrechtenschendingen die er in hun land zouden zijn. Enige twijfel is hier op 

zijn plaats en brengt ons meteen naar de soevereiniteitskwestie. 

                                                           
143 W. Laes, Mensenrechten in de Verenigde Naties, p. 9-10. 
144 Voor een volledig overzicht zie 
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx en 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/OtherUnitedNationsBodies.aspx 
145 W. Laes, Mensenrechten in de Verenigde Naties, p. 130. 
146 B. Ramcharan, The UN Human Rights Council, New York: Routledge, 2011, p. 1, 20. 
147 W. Laes, Mensenrechten in de Verenigde Naties, p. 10-11. 
148 C. Wotipka en K. Tsutsui, “Global human rights and state sovereignty: state ratification of 
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Staten en hun soevereiniteit zijn de grootste obstakels in de implementatie van 

mensenrechtenverdragen. Soevereiniteit betekent de exclusieve gezagsuitvoering door een staat 

over zijn grondgebied. Dit betekent dat de ene staat niet gemachtigd is om zich te mengen met de 

interne aangelegenheden van een andere staat. 149 Internationale mensenrechtenverdragen leggen 

evenwel een beperking op aan deze soevereine rechten van de staat. Zowel het aantal 

mensenrechtenverdragen als het aantal verdragspartijen is zelfs de laatste 40 jaar enorm gestegen. 

Deze evolutie is op z’n minst opmerkelijk aangezien soevereine staatsrechten ingeperkt worden 

nadat een verdrag is geratificeerd.150 

Volgens Wotipka en Tsutsui is de ratificatie van mensenrechtenverdragen door staten te verklaren 

door internationale legitimiteit. Staten zijn van nature onwillig om soevereiniteit op te geven maar ze 

willen ook legitieme actoren zijn in de internationale gemeenschap. Als het ratificeren van een 

mensenrechtenverdrag hiertoe bijdraagt, zullen ze dat bijgevolg ook doen. Staten die economisch 

minder ontwikkeld zijn of die hun eigen binnenlandse mensenrechtenproblemen willen verbergen, 

zijn nog sterker op zoek naar deze legitimiteit. Daarnaast concluderen de auteurs dat normatieve 

druk en imitatie, eerder dan dwang, potentiële invloeden zijn op staatsratificatie.151    

De juridische verbintenissen van staten om mensenrechten te beschermen, geeft dus een 

fundamentele verschuiving weer in de structuur van de internationale gemeenschap. Of die 

verbintenissen ook effectief inhoud hebben, is dan de vraag. Als we bijvoorbeeld kijken naar 

rapporten over de onderdrukking van mensenrechten door staten, is er een duidelijke en grote kloof 

tussen de (theoretische) verdragen en de mensenrechtenschendingen in de praktijk. Er zijn immers 

voorbeelden in overvloed. Deze kloof daagt zowel de daadkracht van internationale 

mensenrechtenwetgeving als de authenticiteit van de staatsbeloftes uit.152  

De literatuur wijst in tegenovergestelde richtingen als het gaat over de impact van internationale 

wetgeving op nationale staten. Volgens sommige academici, specifiek binnen de realistische en 

neoliberale stroming, heeft het mensenrechtenregime dan ook een kleine impact op de werkelijke 

praktijk. Internationale wetgeving heeft invloed als staten er voordeel van ondervinden en wanneer 

er instituties worden gecreëerd die de wet kunnen opleggen.153 Of de wetgeving moet worden 

opgelegd door een staat of staten die machtiger is/zijn dan anderen en daarmee hun wil kunnen 
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opdringen.154 Andere auteurs pleiten dan weer voor het tegenovergestelde: staten schikken zich in 

het algemeen wel naar de internationale wetgeving en het mensenrechtenregime is hier geen 

uitzondering op. Er zijn immers ook voorbeelden te vinden van mensenrechtenwetgeving die een 

directe en positieve impact heeft op de staatspraktijk.155 
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H. 2: KARAKTERISTIEKEN VAN AMNESTY INTERNATIONAL 

Dit hoofdstuk gaat in op de ontstaansgeschiedenis en de belangrijkste kenmerken van Amnesty 

International. Zo kan de doodstrafcampagne gesitueerd worden in de werking van de gehele 

organisatie en wordt de essentie van de probleemstelling breder gekaderd. De nadruk ligt onder 

meer op de opbouw en de doelstellingen van Amnesty.  

In de status quaestionis is er reeds op gewezen dat er over de ontstaansgeschiedenis van Amnesty 

niet veel werken voor handen zijn en dat het klassieke verhaal steeds terugkeert. Bovendien is er in 

2010 een thesis over Amnesty verschenen, geschreven door Amélie Verfaille, waarbij die 

ontstaansgeschiedenis zeer grondig aan bod komt.156 Inhoudelijk is daar niet veel aan toe te voegen 

en de meeste auteurs zitten tevens vervat in het schema van de status quaestionis (cf. supra). 

Daarom zal hetgeen hieronder volgt voor een stuk gebaseerd zijn op de thesis van Amélie en waar 

nodig, aangevuld met eigen klemtonen (zowel literatuur als archiefmateriaal). 

2.1. VAN TIJDELIJKE CAMPAGNE NAAR PERMANENTE ORGANISATIE 

Peter Benenson wordt beschouwd als de geestelijke vader van Amnesty International.157 Hij start in 

1961, samen met Eric Baker en Louis Blom-Cooper, een eenjarige campagne om de aandacht te 

vestigen op het lot van politieke gevangenen: “Appeal for Amnesty, 1961”.158 De campagne wil een 

zo breed mogelijke verontwaardiging opwekken over de opsluiting, foltering of executie van 

“gewetensgevangenen”; mensen die gevangen zitten omwille van hun politieke voorkeur, religieuze 

overtuiging, nationaliteit, sociale positie, ras, geslacht.159 De centrale eisen zijn de vrijlating van de 

gewetensgevangen, het recht op een eerlijk en openbaar proces, een uitbreiding van het asielrecht 

en het recht op vrije meningsuiting. Van meet af aan is de UVRM het referentiepunt en wordt er alles 

aan gedaan om de onpartijdigheid te beklemtonen.160 

De reactie op de campagne is overweldigend.161 Er komt meteen heel wat respons, onder meer van 

journalisten, advocaten, politici en andere intellectuelen (voornamelijk mannen) alsook van heel wat 

                                                           
156 A. Verfaille, “London calling”: Amnesty International en haar vroege lobbywerk in Israël en de 
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vrijwilligers (voornamelijk vrouwen) en allerhande groepen, zoals scholen, kerken en bedrijven.162 

Dankzij het onmiddellijke succes wordt er al in 1961 aan gedacht om de tijdelijke campagne een 

permanente basis te geven. Op de Tweede Internationale Conferentie in 1962 wordt die overgang 

bezegeld.163 Tijdens de laatste sessie, op het einde van de conferentie, wordt het statuut van 

Amnesty bediscussieerd. Dit was opgesteld om een consultatieve status bij de Raad van Europa aan 

te vragen. Na de bespreking komt men overeen dat de ontwerpversie van het statuut naar alle 

secties wordt verstuurd voor eventuele discussie of amendering. Bovendien wordt het voorstel van 

Martin, om “International” toe te voegen aan de naam van de organisatie, goedgekeurd.164 

2.2. STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE 

De organisatie blijft in de nasleep van 1962 verder groeien en Amnesty International evolueert naar 

een organisatie met professionele medewerkers. Tijdens de vergadering in Köningswinter, 1963, 

worden er een aantal belangrijke beslissingen genomen omtrent de structuur van de organisatie. Er 

wordt onder meer beslist om in Londen een afzonderlijk Internationaal Secretariaat (IS) op te richten. 

De drie onderzoeksgroepen die al bestonden, worden een deel van het IS.165 Van in het begin houdt 

het IS zich dus bezig met onderzoek en het verzamelen van accurate informatie. Van daaruit wordt 

de informatie verspreid naar de nationale secties en worden er instructies mee gestuurd hoe ze die 

informatie moeten gebruiken.166 De invloed van het IS is dus groot, omdat het voor een groot deel 

Amnesty’s agenda bepaalt. Lake en Wong noemen het IS niet voor niets: “the filter through which all 

accusations of human rights abuses must pass.”167 In een brochure waarin wordt voorgesteld wat 

Amnesty International is en doet, wordt er zelfs letterlijk vermeld dat alle informatie “wordt 

getrieerd op het Internationaal Secretariaat te Londen”.168 

Naast de oprichting van het IS, wordt in 1963 ook het International Executive Committee (IEC) in het 

leven geroepen. Dit is het dagelijks bestuur en houdt onder meer toezicht op de uitvoering van de 

besluiten. Oorspronkelijk staat dit onder toezicht van een vijfkoppige internationale leiding, met Sean 

MacBride als allereerste voorzitter. Later wordt dit uitgebreid naar negen leden. Verder wordt nog 
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het Noodfonds opgericht dat financiële steun kan verlenen aan gevangenen en hun familie of aan 

bijvoorbeeld juristen die processen ter plaatste bijwonen.169 

Tegenover de gecentraliseerde top, die bestaat uit experts en professionele medewerkers, staat het 

netwerk van gemobiliseerde en gemotiveerde vrijwilligers. De basis van Amnesty bestaat van in het 

begin uit vrijwilligers, verspreid over de adoptiegroepen en nationale afdelingen. In ruil voor hun 

steun krijgen ze stemrecht in de International Council Meeting (ICM) en op die manier dus inspraak in 

het beleid. De ICM wordt in 1968 ingesteld, tijdens de internationale vergadering te Stockholm, als 

een van de stappen om de organisatiestructuur te verbeteren. De internationale vergadering in 1968 

wordt tevens beschouwd als de eerste ICM.170 Daarna komt het congres tweejaarlijks bij elkaar en 

heeft het onder meer de bevoegdheid om de activiteiten van andere organen, zoals het IS en het IEC, 

te beoordelen en om te beslissen over het beleid, het budget en de statuten.171 

2.3. AMNESTY’S MANDAAT 

2.3.1. EVOLUTIE VAN HET MANDAAT  

Op de bijeenkomst in Köningswinter, 1963, wordt parallel met de oprichting van de belangrijkste 

beleidsorganen ook de beleidscode van Amnesty geformaliseerd.172 Het oorspronkelijke mandaat173 

van Amnesty focust zich uitsluitend op de verdediging van het recht op vrije meningsuiting, waarbij 

de klemtoon ligt op de strijd voor “gewetensgevangenen”.174 De inhoud van die term evolueert 

doorheen de tijd. Oorspronkelijk verwijst het naar gevangenen die vastzitten omwille van “een” 

overtuiging. Tegen 1977 breidt dat uit naar “een politieke, religieuze of andere overtuiging of 

etnische origine, sekse, huidskleur of taal” en in 1995 wordt daar “nationale of sociale origine, 

economische, geboorte of eender welke status” aan toegevoegd.175  

Hetgeen wel altijd terugkomt in de definiëring van een gewetensgevangene, is de nadruk op 

geweldloosheid. Dit is een centraal aspect voor Amnesty. Vooraleer iemand wordt erkend als een 

gewetensgevangene, wil Amnesty zeker zijn of de persoon al dan niet geweld heeft gebruikt of 
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gepropageerd. Indien dit niet zo is, wordt er voor de vrijlating van die persoon geijverd. Indien dit wel 

zo is, pleit Amnesty niet voor de vrijlating, maar wel voor een menselijke behandeling in de 

gevangenis en voor een eerlijk proces. Men spreekt dan evenwel niet meer over 

gewetensgevangenen, maar over politieke gevangenen.176 De distantiëring van geweld is voor de 

opkomende organisatie een strategische keuze; het is een manier om politiek onafhankelijk te blijven 

en tegelijk toch een brede ledengroep aan te spreken. De gevangenen die Amnesty adopteert, zijn 

immers geen gewapende opstandelingen of gewelddadige criminelen. Het zijn mensen die 

opgesloten zitten omwille van hun mening. Het merendeel van het Westen beschouwt dit niet als 

een “echt” misdrijf en de opsluiting van deze “onschuldige” mensen is dan ook een publiek protest 

waardig. De focus op geweldloosheid verleent Amnesty dus geloofwaardigheid bij het publiek.177  

Naast de geweldsclausule zijn er ook andere argumenten om de reikwijdte van het mandaat te 

beperken. Door een duidelijke en gelimiteerde focus kan Amnesty efficiënter werken en op die 

manier ook meer bereiken. De expertise en identiteit die Amnesty heeft opgebouwd, situeren zich 

net rond die specifieke burgerlijke en politieke rechten en dat is volgens sommigen al meer dan 

voldoende. Desalniettemin zijn er ook redenen om het mandaat wel uit te breiden. Net omdat 

Amnesty zoveel mensen mobiliseert, kan er veel meer bereikt worden. Het opnemen van nieuwe 

mensenrechtenschendingen betekent ook niet per se dat de efficiëntie daalt. De wereld blijft 

evolueren en om relevant te blijven moet Amnesty dat ook doen. Bovendien heeft een uitgebreid 

actieterrein langs de ene kant wel nadelen, maar een te beperkt actieterrein is langs de andere kant 

niet altijd moreel verdedigbaar.178 Dit conflict om al dan niet meer mensenrechtenschendingen op te 

nemen, zal altijd aanwezig zijn binnen de organisatie. Doorheen de tijd heeft Amnesty er voor 

gekozen om haar mandaat toch uit te breiden. Het is met andere woorden niet statisch, maar 

dynamisch.179    

Een eerste uitbreiding van het mandaat komt er behoorlijk vroeg. Bij het werk voor en het onderzoek 

naar gewetensgevangenen, wordt het al snel duidelijk dat gevangenen in heel wat landen vaak zwaar 

worden mishandeld of gefolterd. Amnesty heeft de foltering van gewetensgevangen altijd al 
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veroordeeld, maar voor 1968 is ze niet bereid om die praktijken ook openlijk aan te klagen wanneer 

het niet om gewetensgevangenen gaat. In 1968 komt daar verandering in en breidt Amnesty het 

mandaat uit met een algemeen verbod op foltering.180 Na de ICM in dat jaar is er overigens geen 

sprake meer van een beleidscode maar van een statuut.181 Op basis van dit nieuwe statuut, start 

Amnesty in 1972 haar Campaign for the Abolition of Torture, kortweg CAT-campagne. Twee jaar later 

neemt de VN een resolutie aan die foltering veroordeelt, waarbij er verwezen wordt naar het werk 

dat Amnesty hieromtrent heeft verricht. De inzet van Amnesty wordt dus beloond. 182 

Tijdens de ICM van 1968 wordt het mandaat niet alleen uitgebreid met een algemeen verbod op 

foltering, maar komt daar ook oppositie tegen de doodstraf bij. Het verzet tegen de doodstraf is niet 

algemeen in het begin; Amnesty pleit alleen tegen de doodstraf wanneer het om gewetens- en 

politieke gevangenen gaat. In alle andere doodstrafzaken beschouwt Amnesty de doodstraf als een 

legitieme straf. De selectieve oppositie weerspiegelt de mentaliteit uit die periode. Tijdens de jaren 

zestig zijn de meeste staten in het Westen immers nog voorstanders van de doodstraf. Er is in die tijd 

dan ook geen druk op de organisatie, niet van binnenuit maar ook niet van buitenaf, om de focus te 

verbreden.183  

De onvoorwaardelijke oppositie tegen de doodstraf komt er vijf jaar later en is van toepassing op alle 

gevangenen, ongeacht de gepleegde misdaad en het eventuele gebruik van geweld. In vergelijking 

met het vorige werk van Amnesty is deze beslissing opmerkelijk. De geweldloosheid wordt opnieuw 

aan de kant geschoven, zoals bij de foltercampagne, maar deze beslissing gaat nog een stap verder. 

In tegenstelling tot foltering is de doodstraf immers een controversiële en onopgeloste kwestie. Een 

natie wordt niet graag van foltering beschuldigd, maar het uitvoeren van de doodstraf wordt openlijk 

toegegeven.184 De beslissing gebeurt dan ook niet zonder slag of stoot binnen de organisatie. Er zijn 

aanhoudende twijfels over de beslissing en heel wat secties en individuele leden voelen zich 

ongemakkelijk bij deze stap. Verzet tegen de doodstraf voor gewetensgevangenen is één ding, maar 

dit ook voor gewelddadige criminelen doen, is nog iets anders. Dit zou het gehele imago van de 

organisatie kunnen radicaliseren, het werk voor de gewetensgevangenen ondermijnen en afbreuk 

doen aan de onafhankelijkheid van de organisatie.185 Ondanks de interne verdeeldheid, wordt de 
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beslissing in 1973 toch genomen en maakt de afschaffing van de doodstraf deel uit van het 

mandaat.186  

Na de beslissing in 1973 wordt het actieterrein van Amnesty doorheen de jaren nog omvangrijker. Zo 

wordt Amnesty ook actief in de strijd tegen buitengerechtelijke moorden en verdwijningen, lange tijd 

georganiseerd door of met medeweten van overheden. Dergelijke praktijken zijn kenmerkend voor 

de staatsterreur in Latijns-Amerikaanse dictaturen, maar zijn zeker niet tot die regio beperkt.187 

Amnesty maakt zich hierover zorgen, omdat het ook een manier is om de vrijheid van meningsuiting 

te beknotten. Dergelijke moorden en verdwijningen worden gezien als een substituut voor de 

gerechtelijke doodstraf en politiek gevangenschap.188 De campagne hieromtrent begint aanvankelijk 

aarzelend, omdat die zich inhoudelijk buiten het domein van de gevangenissen bevindt. Bovendien 

kunnen regeringen niet zomaar aansprakelijk worden gesteld. Hoewel Amnesty al langer actief is 

voor het onderwerp verruimt ze haar werkterrein pas officieel in 1980.189 Aan een formele 

aanpassing van het mandaat gaat er binnen de organisatie altijd overleg vooraf. Alle nationale 

afdelingen dienen akkoord te gaan en een officiële beslissing kan daarom enige tijd in beslag nemen. 

Amnesty’s mandaat is dus dynamisch, maar verandert niet per se snel.190 

Aan het eind van de jaren tachtig staat Amnesty opnieuw voor een aantal moeilijke beslissingen. Er 

wordt daarom een Mandate Review Committee opgericht in 1987, die de problemen onder de loep 

moet nemen.191 De kritiek van Alston speelt hier een belangrijke rol en zal er toe bijdragen dat het 

mandaat in 1991 wordt uitgebreid.192 Vanaf dan voert Amnesty ook campagne tegen schendingen 

begaan door niet-statelijke actoren, tegen onvrijwillige verbanning en voor gevangenen die zijn 

opgesloten omwille van hun seksuele geaardheid.193 Naast de toevoeging van deze specifieke 

strijdpunten, wordt ook de erkenning en steun van alle mensenrechten sterker benadrukt. Vooraleer 

de amendementen uit 1991 worden opgenomen in het statuut, is er officieel geen sprake van een 

mandaat. Dit wordt beschouwd als een synoniem van het doel, waarbij er alleen expliciet sprake is 
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van het laatste. Na 1991 wordt dit opgesplitst. Het doel verwijst vanaf dan naar een ultieme 

doelstelling; namelijk bijdragen tot de naleving van de mensenrechten, zoals vastgelegd in de UVRM. 

In navolging van die ultieme doelstelling, is het mandaat de gekozen manier waarop Amnesty hiertoe 

wil bijdragen. Het mandaat heeft twee aspecten die expliciet vermeld worden.194 De promotie van 

bepaalde doelen en de oppositie van bepaalde praktijken: 

“To promote awareness of and adherence to the Universal Declaration of Human Rights and 

other internationally recognized human rights instruments […] To oppose grave violations of 

the rights of every person freely to hold and to express his or her convictions and to be free 

from discrimination by reason of ethnic origin, sex, colour or language, and of the right of 

every person to physical and mental integrity.”195 

Het mandaat is in zekere zin een soort regulator voor Amnesty; het definieert de grenzen 

waarbinnen de organisatie werkt. Als een bepaald misbruik niet in het mandaat staat, wordt er 

meestal geen tijd ingestoken. Doorheen de jaren is het mandaat steeds verder uitgebreid en zijn de 

grenzen die het actieterrein van Amnesty afbakenen alsmaar vager geworden. In 2001 culmineert dit 

in een groot debat, waarbij de verdere toekomst van Amnesty ter discussie staat. Er zijn 

verschillende meningen over die toekomst, zowel binnen als tussen de nationale afdelingen, en de 

discussies laaien hoog op. Uiteindelijk raakt de meerderheid het eens en wordt er besloten dat 

Amnesty meer mensenrechtenschendingen moet aanpakken.196 Er is vanaf dan geen sprake meer 

van een mandaat, maar van een missie “gefocust op de preventie en beëindiging van zware 

schendingen van de fysieke en mentale integriteit, vrijheid van geweten en expressie en vrijheid van 

discriminatie, binnen de context van de promotie van alle mensenrechten.”197 Vanaf dan is Amnesty 

dus een full spectrum beweging die alle mensenrechten verdedigt.198  

2.3.2. HET MANDAAT IN RELATIE TOT DE MENSENRECHTEN 

In het huidige statuut zijn de visie, missie én kernwaarden van Amnesty geformuleerd in relatie tot 

de mensenrechten. Amnesty’s visie is dat iedereen op de wereld kan genieten van de mensenrechten 

zoals die verankerd zijn in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en andere 

internationale instrumenten. In navolging van deze visie, omvat de missie het beëindigen en/of 

voorkomen van zware mensenrechtenschendingen. Hierbij staan de universaliteit en de 
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ondeelbaarheid van de mensenrechten centraal als een van haar kernwaarden.199 Amnesty’s werk 

gaat er dus vanuit dat alle mensenrechten onderling van elkaar afhankelijk zijn; bepaalde rechten zijn 

niet belangrijker dan andere, en is gebaseerd op het beginsel dat mensenrechten universele waarden 

zijn. Ze gelden voor ieder mens, overal ter wereld. In de naleving en uitvoering van de 

mensenrechten is er volgens Amnesty wel ruimte voor eigen culturele gebruiken en tradities, maar 

dat is geen excuus om de mensenrechten te schenden.200  

De mensenrechten zijn niet alleen vandaag het referentiepunt van Amnesty. Van meet af aan 

situeert de organisatie zich binnen de internationale rechtsorde. De tijdelijke campagne van 

Benenson gaat uit van de UVRM en verwijst hierbij naar artikels 18 en 19.201 Wanneer het mandaat 

uitbreidt, komen daar nog twee artikels bij. De acties die Amnesty voert vooraleer het een full 

spectrum beweging wordt in 2001, focussen voornamelijk op deze vier artikels van de UVRM: recht 

op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst (artikel 18), recht op vrijheid van mening en 

meningsuiting (artikel 19), het verbod op foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende 

behandeling (artikel 5) en het verbod op willekeurige arrestatie, gevangenhouding of verbanning 

(artikel 9).202 Oorspronkelijk worden die artikels afzonderlijk vermeld bij de verwijzing naar de UVRM 

in het statuut maar na 1972 wordt dit achterwege gelaten. De verwijzing naar de UVRM krijgt 

daarenboven vanaf dan ook het preambule karakter.203  

In de jaren tachtig komen de mensenrechten ook uitgesproken in Amnesty’s statuut aan bod. Er is 

dan nog geen sprake van een missie of visie, deze formulering komt er pas vanaf 2001. Voordien 

heeft Amnesty het over haar doel. Doorheen de jaren tachtig is de formulering van dit doel hetzelfde 

gebleven en komt aan bod in artikel 1: 

“Considering that every person had the right freely to hold and to express his or her 

convictions and the obligation to extent a like freedom to others, the object of AMNESTY 
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INTERNATIONAL shall be to secure throughout the World the observance of the provisions of 

the Universal Declaration of Human Rights […]”204  

Na de algemene verwijzing naar de UVRM wordt er in artikels 1a, 1b en 1c ingegaan op de specifieke 

strijdpunten. Zo is Amnesty voor de vrijlating en bijstand van gewetensgevangenen (indien ze geen 

geweld hebben gebruikt of gepropageerd), voert ze acties tegen de opsluiting van een 

gewetensgevangene of politieke gevangene (zonder enig proces of zonder proces binnen een 

aanvaardbare periode) en zet ze zich in tegen foltering, de doodstraf en alle andere wrede en 

onmenselijke straffen.205  

In de jaren tachtig onderschrijft Amnesty dus alle mensenrechten, maar in de praktijk voert ze actief 

campagne voor een beperkt aantal rechten. Deze behoren allemaal tot de eerste generatie 

(burgerlijke en politieke) mensenrechten.206 De focus op deze burgerlijke en politieke rechten heeft 

tot een grote discussie geleid aangaande de standpunten van Amnesty omtrent de mensenrechten in 

het algemeen. Alston’s kritiek is hier van belang. Hij schrijft over de veertigste verjaardag van de 

UVRM, in een boek dat overigens de weergave is van een UNESCO conferentie in 1988.207 Volgens 

deze auteur heeft de focus van Amnesty op politieke en burgerlijke rechten een nefast, zij het niet 

doelbewust, effect op het begrip van de mensenrechten in het algemeen. Het succes van Amnesty 

wordt daarbij gelinkt aan haar gelimiteerde mandaat, wat vervolgens resulteert in een beperkte 

focus op de politieke en burgerlijke rechten: 

 

“Its success has been linked inextricably to its narrowly defined mandate resulting in a focus 

on a very specific range of civil and political rights.”208 

 

Deze focus zorgt volgens Alston voor een onvolledig beeld van de mensenrechten en is bovendien 

geen getrouwe weergave van de UVRM. Net omdat Amnesty, in vergelijking met andere groepen, zo 

machtig en invloedrijk is, draagt de organisatie de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen 
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tegen deze tekortkoming 209 De druk van Alston zal er onder meer voor zorgen dat Amnesty haar 

mandaat in 1991 amendeert.210 Waar er voordien geen onderscheid wordt gemaakt tussen haar doel 

en haar mandaat, gebeurt dit vanaf nu wel.211 Dit om de erkenning en steun van alle mensenrechten 

beter te benadrukken (doel) maar ook om te onderstrepen dat Amnesty enkele specifieke 

mensenrechten direct beschermt (mandaat).212 Artikel 1 met betrekking tot de algemene 

mensenrechten luidt nu als volgt:  

 

“The object of Amnesty International is to contribute to the observance throughout the World 

of human rights as set out in the Universal Declaration of Human Rights. In pursuance of this 

object, and recognizing the obligation on each person to extend to other rights and freedoms 

equal to his or her own, amnesty adopts as its mandate: to promote awareness of and 

adherence to the Universal Declaration of Human Rights and other internationally recognized 

human rights instruments, the values enshrined in them, and the indivisibility and 

interdependence of all human rights and freedoms […]” 213  

 

2.4. METHODES EN DE “MOBILIZATION OF SHAME” 

Om de doelstellingen uit het mandaat te bereiken, beschikt Amnesty over een brede waaier aan 

manieren om campagne te voeren, gaande van petities opstarten tot het organiseren van concerten 

en culturele activiteiten. De meest typerende campagnevorm is het schrijven van brieven. (Het is ook 

deze campagnevorm die centraal staat in het archiefonderzoek) De brieven worden opgesteld 

volgens bepaalde richtlijnen en daarna verstuurd naar o.a. staatshoofden, autoriteiten, ambassades 

en regeringsleiders, als ook naar de gevangenen zelf, vakverenigingen en andere activisten.214 Een 

andere belangrijke methode is het opzetten van missies naar landen waar vermoedelijk 

mensenrechten worden geschonden. De leden van een missie worden geselecteerd op basis van 

vakkennis, kennis over de situatie van het land, land van herkomst, maar ook de mate waarin ze 

Amnesty als organisatie goed kunnen vertegenwoordigen. Vooraf moet er steeds toestemming 

gegeven worden door de regering en tijdens de missie gelden er strikte regels. Een missie biedt de 

mogelijkheid om de situatie ter plaatse te analyseren en zo meer gedetailleerde informatie te 

verwerven. Alle vergaarde informatie wordt na de missie gebundeld in een rapport. Vooraleer het te 
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publiceren, wordt het voorgelegd aan de desbetreffende regering. Het taalgebruik is sober, want het  

is de bedoeling om alleen de feiten weer te geven.215  

Bij alle campagnes die Amnesty voert, houdt ze toezicht op het al dan niet naleven van de 

mensenrechten. Door de autoriteiten bloot te stellen aan de macht van de publieke opinie, hoopt 

Amnesty op die manier ook iets aan de mensenrechtenschending te doen. Volgens Amnesty is 

vrijheid van meningsuiting “niet alleen voor het individu belangrijk, zij is evenzeer van belang voor de 

gehele maatschappij, omdat zij de mogelijkheid opent te wijzen op misbruiken en fouten. Fouten, 

waar niet op gewezen wordt, kunnen blijven bestaan. Als ze gesignaleerd worden, kunnen er 

tegenkrachten ontstaan. Kan er verandering optreden.”216 Deze redenering wordt vaak in verband 

gebracht met het axioma van de “mobilization of shame”; regeringen zijn gevoelig voor de publieke 

opinie en willen geen eerverlies lijden of in verlegenheid worden gebracht.217 De pers en de media 

spelen hierbij een belangrijke rol, omdat die een forum bieden om zowel de 

mensenrechtenschending als Amnesty’s inspanningen meer bekendheid te bezorgen. Het is niet 

altijd evident voor Amnesty om haar nieuws gepubliceerd te krijgen, maar er wordt niettemin veel 

waarde gehecht aan de relatie met de media.218  

2.5. ONPARTIJDIGHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN UNIVERSALITEIT 

Na de toelichting van het ontstaan, de structuur en het mandaat van Amnesty is het in het kader van 

de probleemstelling tot slot van belang om dieper in te gaan op de “filosofie” die er achter de  

campagnes van Amnesty schuilt. Amnesty doet er alles aan om een neutrale organisatie te zijn en 

pakt mensenrechtenschendingen op een onpartijdige, onafhankelijke en universele manier aan. Deze 

drie elementen hangen vanzelfsprekend samen, maar toch worden ze hier apart besproken. De 

probleemstelling is immers vooral toegespitst op het universaliteitsaspect van Amnesty’s streven 

naar neutraliteit en om verwarring te voorkomen met andere onderzoeksvragen, wordt de 

opsplitsing van Amnesty gevolgd. 

Neutraliteit is van bij de oprichting van Amnesty een streefdoel. Benenson kondigt bij zijn Appeal for 

Amnesty, 1961 reeds aan dat de campagne op een breed, internationaal, niet-sektarisch en niet-

partijgebonden fundament moet steunen. De nadruk ligt op het feit dat mensen worden opgesloten 

vanwege hun overtuiging. Wat die overtuiging inhoudt, is niet van belang.219 Naarmate het aantal en 

de soorten activiteiten groeien, wordt het evenwel onduidelijk hoe die onpartijdigheid vorm moet 
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krijgen. Bovendien wordt de neutrale houding in de beginjaren als vanzelfsprekend aangenomen en 

is er bijgevolg niet veel extra uitleg hieromtrent.220 De prille organisatie krijgt dan ook, mede dankzij 

de context van de Koude Oorlog, heel wat vragen en/of kritiek op zich afgevuurd. Amnesty acht het 

nodig om hierop te reageren, aangezien de effectiviteit van de organisatie afhangt van de algemene 

erkenning en steun van het publiek.221 Tijdens de ICM van 1978 wordt het principe van 

onpartijdigheid als grondbeginsel van de organisatie herbevestigd en wordt volgende definitie 

geformuleerd: 

“The organization as a whole and each section, group and individual member works towards 

AI’s objectives. No account will be taken of political, religious or other conscientiously held 

beliefs of persecuted persons or of their ethnic origins, color, sex or language; nor of political, 

social, cultural or economic structure or the ideology of the country in which persecution 

takes place.”222 

Om alle twijfels weg te nemen, wordt er niet alleen een definitie, maar ook een verklaring 

uitgegeven: “onpartijdigheid en de verdediging van de rechten van de mens”. Aangezien dit hetgeen 

is dat centraal staat in de probleemstelling van deze scriptie, is het van belang de verklaring met 

aandacht en in detail te bekijken. De verklaring stippelt immers de lijnen uit om de onafhankelijkheid, 

de universaliteit en de onpartijdigheid van het werk van Amnesty te waarborgen.223  

Volgens Amnesty is de onpartijdige benadering van de organisatie gebaseerd op de bepalingen van 

de UVRM. “Het juiste begrip van mensenrechten omvat hun onvervreemdbare doelmatigheid voor 

ieder mens in alle situaties (behalve sommige specifieke gevallen erkend in het internationaal recht) 

zonder onderscheid van enige aard zoals ras, kleur, sekse, taal, godsdienst, politieke of andere 

overtuigingen, nationale of sociale oorsprong, eigendom, geboorte of andere status. Fundamentele 

mensenrechten zijn daarom veeleer een doel dan een middel. […] Alleen wanneer de mensenrechten 

begrepen worden als doeleinden op zichzelf zullen de schendingen van de mensenrechten 

universeel, onpartijdig en constructief benaderd worden. Amnesty International is een internationale 

                                                           
220 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, Wordt Vervolgd juli 1978. 
221 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 628, Veel voorkomende vragen 
bij het werk van Amnesty. 
222 A. Verfaille, “London calling”: Amnesty International, p. 68. 
223 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 628, Onpartijdigheid en de 
verdediging van de rechten van de mens.  
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beweging georganiseerd om deze wetsbepalingen van de UVRM te beschermen of om hun 

universele en effectieve erkenning en uitvoering te beveiligen.”224  

Om de mensenrechten te beschermen, is het volgens Amnesty van het grootste belang om geen 

vooroordelen te hebben. Verder in de verklaring wordt er dan ook ingegaan op de stappen die ze 

onderneemt om dit te bereiken. Eerst is het principe van onafhankelijkheid aan de beurt. Amnesty 

benadrukt dat ze een internationale beweging is; op het moment van de verklaring (1978) zijn er 

adoptiegroepen en nationale afdelingen in 35 landen en individuele leden in 74 landen. Als dusdanig 

is Amnesty niet afhankelijk van regeringscontrole. Daar komt nog bij dat er ook geen subsidies van de 

overheid worden aangenomen. Financieel is Amnesty onafhankelijk. De organisatie wordt 

gefinancierd door de leden en door giften, die alleen mits strikte richtlijnen225 worden aanvaard. Alle 

giften die Amnesty ontvangt, mogen in geen geval invloed uitoefenen op de integriteit of de 

principes waar de organisatie voor staat, noch aan de vrijheid van werking of het actieterrein van de 

organisatie beperken.226  

Een tweede principe dat Amnesty benadrukt, is onpartijdigheid. In het werk dat Amnesty levert, 

worden regeringen van alle politieke overtuigingen aangeklaagd. Het statuut eist een algemeen 

evenwicht in activiteiten met betrekking tot landen die behoren tot verschillende ideologieën en 

groepen in de wereld. Elke adoptiegroep werkt bijvoorbeeld voor minstens twee gevangen uit 

verschillende delen van de wereld.227 Bij het toekennen van de gevallen wordt er tevens op gelet dat 

er voldoende politiek contrast aanwezig is in het werk van elke groep. Verder mogen groepen ook 

                                                           
224 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 628, Onpartijdigheid en de 
verdediging van de rechten van de mens. 
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verdediging van de rechten van de mens. 
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adoptiegroepen adopteren een gevangene uit een Westers, een Oosters en een derdewereldland. 
Op die manier wordt er geen voorrang gegeven aan een politiek of ideologie. Wanneer het 
werkterrein van Amnesty verruimt, en parallel daarmee ook de acties, is het niet altijd mogelijk om 
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De acties van Amnesty moeten als geheel borg staan voor haar onpartijdigheid. Zie: Amsab-ISG, 
Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, Amnesty Nieuws december 1977. 
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niet werken voor individuele gevallen uit eigen land.228 De enige uitzondering op dit work on own 

country policy, is de doodstrafcampagne. In 1979 beslist de ICM dat secties mogen werken voor de 

afschaffing van de doodstraf in hun eigen land. Die uitzondering wordt toegestaan omdat de 

doodstrafcampagne betrekking heeft op de wetgeving en niet op individuele gevallen en omdat de 

positie van Amnesty omtrent de doodstraf scherp omlijnd is.229 

Evenwicht is dus een methode die Amnesty gebruikt wordt om de onpartijdigheid te verwezenlijken, 

maar het is niet hetzelfde. Onpartijdigheid vereist immers niet dat Amnesty steeds eenzelfde soort 

schendingen moet veroordelen in de verschillende landen. Een dergelijke voorwaarde zou tot een 

volmaakt evenwicht leiden, maar zou het ook onmogelijk maken om actie te voeren tegen bepaalde 

schendingen die zich slechts in een of enkele landen voordoen. Het is volgens Amnesty dan ook fout 

om evenwicht gelijk te stellen aan onpartijdigheid, net zoals het fout is om Amnesty van partijdigheid 

te beschuldigen wanneer op een bepaald ogenblik en in een bepaalde context, een min of meer 

groot “onevenwicht” vastgesteld kan worden.230  

Waar de onpartijdigheid van Amnesty moet verhinderen dat de organisatie van binnenuit partijdig is, 

wil de onafhankelijke houding invloed van buitenaf voorkomen. Dit alles is gebaseerd op het derde 

belangrijke principe dat Amnesty centraal stelt: universaliteit. “De werkmethoden van AI 

weerspiegelen de fundamentele overtuiging dat de verantwoordelijkheid  voor de bescherming van 

de mensenrechten de verschillen van ras, nationaliteit en geloof overtreft.”231 Het is deze 

verantwoordelijk die Amnesty draagt. Amnesty is een internationale beweging georganiseerd om de 

wetsbepalingen van de UVRM te beschermen, om hun universele en effectieve erkenning en 

uitvoering te beveiligen.232 Amnesty streeft er met andere woorden niet voor om haar eigen kijk op 

de wereld op te leggen. Dat is hetgeen centraal staat in de onderzoeksvragen en dus in deze thesis.  

Dat de mensenrechten het uitgangspunt vormen van Amnesty International staat buiten kijf, zowel 

voor de werking van de organisatie als voor het feitelijke bestaan ervan. Uit de schets over de 

mensenrechten in hoofdstuk één is gebleken dat het begrip “mensenrechten” heel wat kan 
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omvatten; gaande van juridisch bindende verdragsbepalingen tot veel minder machtige regels en 

normen. Amnesty beroept zich waar het kan op internationale verdragsbepalingen, omdat die de 

sterkste basis bieden om de mensenrechtenschendingen aan te kaarten bij de staten in kwestie. De 

opvatting van Amnesty beperkt zich echter niet alleen tot “mensen-rechten”, ook andere 

mensenrechteninstrumenten maken deel uit van haar mandaat. De UVRM staat hierbij in het 

middelpunt.  

Het ultieme streefdoel van Amnesty is de effectieve realisatie van de mensenrechten in de praktijk. 

De organisatie kijkt toe op de naleving van de normen, die door de internationale gemeenschap zijn 

overeengekomen, en stelt vast waar het misloopt. Het internationale mensenrechtensysteem is met 

andere woorden fundamenteel voor Amnesty’s geloofwaardigheid en legitimiteit. Het biedt de 

organisatie immers een uniforme set regels om regeringen te beoordelen.233 Amnesty wordt in deze 

eerder passieve rol ook vaak omschreven als “de waakhond”234 of de “bewaker”235 van het 

internationaal recht. Beschuldigingen van culturele partijdigheid kunnen op die manier verworpen 

worden, want het is niet Amnesty’s eigen visie die de organisatie verdedigt.236  

Wanneer Amnesty in 1973 beslist om de afschaffing van de doodstraf toe te voegen aan het 

mandaat, Amnesty’s eerder passieve rol verschuift naar een actieve functie. Geen bewaker meer, 

maar een voorvechter van het internationaal recht. In tegenstelling tot het werk voor de 

gewetensgevangenen kan Amnesty bij het werk voor de doodstraf niet van een stevige basis 

vertrekken en anders dan foltering is de doodstraf een controversieel en onopgelost gegeven. 

Wanneer Amnesty kiest voor de afschaffing van de doodstraf, wordt de organisatie automatisch ook 

een voorstander van een positie waarvan ze vindt dat de wereld die moet aannemen.237 De manier 

waarop Amnesty dit aanpakt en hoe ze de mensenrechten bij de doodstrafcampagne betrekt, komen 

aan bod in het eigenlijke onderzoek naar de campagne (hoofdstuk vier).  
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H. 3: DE DOODSTRAF IN EEN BREDERE CONTEXT 

3.1. INTERNATIONALE WETGEVING OMTRENT DOODSTRAF 

Zoals hierboven al werd aangetoond, is de discussie over “de” mensenrechten en hun al dan niet 

wettelijke karakter bijzonder divers. De doodstraf neemt binnen deze discussie een erg omstreden 

positie in. Het is een relevant thema in de internationale mensenrechtenwetgeving, waarbij er 

diverse instrumenten voor handen zijn. Zowel het doel als de legale status van deze instrumenten 

varieert. De internationale instrumenten beogen enerzijds de afschaffing van de doodstraf en 

anderzijds beperkingen en waarborgen bij het uitvoeren ervan. Dit is een essentieel verschil, 

aangezien het bestaan van de doodstraf bij de beperkende instrumenten wordt erkend. Daarnaast 

hebben niet alle instrumenten dezelfde juridische kracht. Hier spelen interpretaties van de 

bestaande wetgeving een erg grote rol.  

In dit hoofdstuk wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste verdragen, artikels en 

instrumenten op het internationale niveau, die zijn overeengekomen in de Verenigde Naties. Dit 

vormt immers de essentie van Amnesty’s doodstrafcampagne. Dit overzicht tracht zeker niet volledig 

te zijn. Het is immers niet de bedoeling om een juridische thesis te schrijven. Desalniettemin is het in 

het kader van de probleemstelling noodzakelijk om hier op in te gaan. Inhoudelijk wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen de effectieve afschaffing van de doodstraf en beperkingen voor de 

uitvoering er van. Dit komt soms terug in dezelfde verdragen/artikels en overlapt dus voor een stuk. 

Toch is dit opzet interessanter, omdat Amnesty de argumentatie inhoudelijk dikwijls bij elkaar gooit 

(en-en), terwijl er inhoudelijk een groot verschil is (of-of). Chronologisch worden er verdragen en 

instrumenten weergegeven die relevant zijn voor de onderzoeksperiode.   

3.1.1. AFSCHAFFING VAN DE DOODSTRAF 

HET 2E
 OPTIONELE PROTOCOL BIJ HET BUPO VERDRAG 

Er is één verdrag op het internationale niveau (ook tot op vandaag) dat de volledige afschaffing van 

de doodstraf beoogt: het tweede facultatief protocol bij het BuPo verdrag. Dit is een bijkomende 

bepaling, het is met andere woorden optioneel, en is toegankelijk voor leden van het BuPo verdrag. 

Het verdrag houdt dus geen verplichting in voor alle staten, enkel voor de deelnemende partijen. Het 

wordt in 1989 aangenomen en treedt in 1991 in werking.238 Bij ratificatie zijn er tevens geen 

                                                           
238 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
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voorbehouden toegestaan, met uitzondering van een voorbehoud dat de doodstraf nog toestaat ten 

tijde van oorlog, als het om een zware misdaad van militaire aard gaat.239  

Artikel 1 drukt duidelijk uit wat de opzet is:  

“No one within the jurisdiction of a State Party to the present Protocol shall be executed. Each 

State Party shall take all necessary measures to abolish the death penalty within its 

jurisdiction.”240 

In de preambule van het protocol wordt er tevens een uitgangspunt geschetst waarom dat staten het 

protocol tekenen. Ze geloven dat de afschaffing van de doodstraf bijdraagt tot de verrijking van de 

menselijke waardigheid, de progressieve ontwikkeling van mensenrechten in het algemeen en van 

het recht op leven specifiek. Hierbij wordt hun belofte aan artikel 3 van de UVRM en artikel 6 van het 

BuPo verdrag expliciet in herinnering gebracht. 241 

HET RECHT OP LEVEN 

Naast het optionele protocol dat de doodstraf uitdrukkelijk afschaft, zijn er ook relevante artikels in 

andere internationale verdragen die hiermee in verband kunnen worden gebracht. Artikel 3 van de 

UVRM verwijst naar het recht op leven: 

 “Everyone has the right to life, liberty and security of the person.”242 

 De UVRM maakt dus geen gewag van de doodstraf zelf, maar dat betekent niet dat het hier ook 

compleet los van staat. De debatten in de VN over de definitieve UVRM tekst tonen volgens 

sommigen bijvoorbeeld aan dat de afschaffing van de doodstraf wel aan de orde is. De Verenigde 

Staten en het Verenigd Koninkrijk doen een voorstel om de doodstraf als een expliciete uitzondering 

te vermelden bij artikel 3. De Sovjet-Unie introduceert daarentegen een amendement om de 

doodstraf af te schaffen ten tijde van vrede. Heel wat staten vinden zelfs dat dit nog niet ver genoeg 

gaat en pleiten voor de afschaffing van de doodstraf ten tijde van vrede én oorlog. Geen van beiden 

kunnen hun idee echter doordrukken en het comité, dat verantwoordelijk is voor het opstellen van 

de tekst, neemt de huidige bewoording aan.243 Dit is er een van compromis, waarbij het recht op 
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leven in absolute termen wordt geformuleerd. Er is geen vermelding noch voor het behoud, noch 

voor de afschaffing van de doodstraf.244  

Het niet expliciet vermelden van de doodstraf kan bovendien geïnterpreteerd worden als een teken 

dat de samenstellers van de UVRM eigenlijk de afschaffing voor ogen hadden. Volgens Schabas is het 

niet overdreven om te stellen dat artikel 3 gericht is op de uiteindelijke afschaffing van de doodstraf. 

Hierbij haalt hij ook resoluties aan van de Algemene Vergadering en de ECOSOC die artikel 3 citeren 

als ze het over de doodstraf hebben. Ze benadrukken dit echter niet expliciet in de UVRM. De  

meeste staten voeren immers in die tijd nog steeds executies uit en het doordrukken van afschaffing 

zou de gehele tekst in diskrediet kunnen brengen.245 Het executeren van oorlogsmisdadigers en 

collaborateurs bijvoorbeeld, door zowel internationale als nationale tribunalen, toont aan dat de 

internationale gemeenschap instemt met het gebruik van de doodstraf.246  

De UVRM is evenwel geen juridisch bindend instrument. Bijgevolg vindt Schabas het toch ook 

belangrijk om voorzichtige conclusies te trekken uit de reikwijdte van artikel 3.247 Sangmin Bae geeft 

een totaal andere indruk en vindt de UVRM het meest gezaghebbende instrument van internationale 

mensenrechtennormen, dat bovendien ook unaniem is aangenomen.248 Ondanks alle progressieve 

interpretaties zijn staten op basis van dit verdrag echter niet verplicht om de doodstraf af te 

schaffen. 

Het recht op leven komt niet alleen aan bod in artikel 3 van de UVRM, maar ook in artikel 6 van het 

BuPo verdrag. De definitieve versie van de ontwerptekst wordt in 1954, via de ECOSOC, naar de AV 

gestuurd ter goedkeuring. Het derde comité van de AV onderzoekt de tekst. De bepaling van het 

recht op leven neemt zelfs het meeste tijd in beslag. Het debat focust zich onder andere op het 

executieverbod op minderjarigen en de afschaffing van de doodstraf in zijn geheel. Het comité richt 

zich direct op de afschaffingkwestie. Dit komt er naar aanleiding van een amendement van Uruguay 

en Colombia. Zij doen een voorstel waarbij er na het recht op leven, expliciet wordt gesteld dat de 

doodstraf aan geen persoon opgelegd mag worden. Dit amendement wordt evenwel verworpen.249  

Artikel 6 luidt dan als volgt: 
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“1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No 

one shall be arbitrarily deprived of his life.  

2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be 

imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of 

the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and 

to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty 

can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court. 

3. When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in 

this article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way 

from any obligation assumed under the provisions of the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide. 

4. Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the 

sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all 

cases. 

5. Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen 

years of age and shall not be carried out on pregnant women. 

6. Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital 

punishment by any State Party to the present Covenant.”250 

Na het recht op leven gaat het artikel verder met de erkenning van de doodstraf als een aanvaarde 

uitzondering en beschrijft dan enkele beperkingen op het gebruik er van.251 Het verband tussen de 

afschaffing van de doodstraf en het recht op leven in artikel 6 van het BuPo verdrag kan op twee 

tegengestelde manieren worden geïnterpreteerd. Aan de ene kant wordt artikel 6 gezien als een 

artikel dat de doodstraf in wezen tolereert en het aldus buiten het bereik van het recht op leven valt. 

Aan de andere kant wordt het gezien als een artikel dat de doodstraf inderdaad toestaat, maar enkel 

en alleen als een te betreuren en tijdelijk compromis.252 Artikel 6 past dan nog altijd in het grotere 

streefdoel naar afschaffing.253 Dit komt volgens Schabas onder meer terug in het taalgebruik van de 

tweede paragraaf. De eerste zin van 6.2. luidde eerst “in landen waar de doodstraf bestaat”, maar 

werd later geherformuleerd tot “in landen waar de doodstraf nog niet is afgeschaft”. Dit om aan te 
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tonen in welke richting dat het verdrag hopelijk zou evolueren.254 Sapienza gaat nog een stap verder 

en suggereert dat, volgens deze zin, de doodstraf niet meer opnieuw mag worden ingesteld eens hij 

uit de wetboeken is verwijderd.255  

Het BuPo verdrag is in tegenstelling tot de UVRM wel juridisch bindend, maar er kunnen beperkingen 

worden geformuleerd door de staten. Voor het recht op leven is dit evenwel niet mogelijk omdat dit 

een niet-derogeerbaar recht is (paragraaf 4.2). Dit betekent dat het niet toegestaan is voor staten om 

dit recht om welke reden dan ook te beperken, ook niet in tijden van publieke noodtoestand die de 

natie bedreigt.256 Zoals hierboven werd aangestipt, wordt de doodstraf echter officieel erkend als 

een uitzondering. We kunnen dus besluiten dat voor staten die het tweede optionele protocol nog 

niet hebben geratificeerd, de doodstraf geen schending is van het recht op leven.257 

INTERNATIONAAL GEWOONTERECHT 

Er zijn dus auteurs die de UVRM en het BuPo verdrag interpreteren als verdragen die de afschaffing 

van de doodstraf tot doel hebben. Dit wordt dan niet uitdrukkelijk vermeld, maar volgens sommige 

auteurs zit dit wel impliciet in de artikels vervat. De ene maakt echter een meer voorzichtige 

conclusie dan de andere. Schabas vindt het nog te vroeg om al te spreken van universele normen die 

de doodstraf verbieden.258 Sangmin Bae daarentegen spreekt van een internationale norm tegen de 

doodstraf en vindt die zelfs sterk uitgesproken.259 Dit debat brengt ons automatisch tot de discussie 

over de afschaffing van de doodstraf als een regel van internationaal gewoonterecht. Deze nuance is 

van belang, aangezien het internationaal gewoonterecht van toepassing is op alle staten.260 Dit zou 

dus potentieel een grote invloed kunnen hebben op de Verenigde Staten. 

Vooraleer er sprake is van internationaal gewoonterecht moet er aan twee criteria voldaan zijn. Het 

eerste, objectieve criterium is de statenpraktijk. Die moet consistent en uniform zijn. Dit kan 

gevonden worden in het gedrag van staten, diplomatieke statements, nationale wetgeving, ratificatie 

van verdragen, etc. Het tweede, subjectieve criterium is de opinio juris. De statenpraktijk moet 

voortvloeien uit een zeker gevoel van juridische plicht. Het is met andere woorden nodig om aan te 
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tonen dat staten handelen, omdat ze zich wettelijk hiertoe verplicht voelen. Aanduiden waarom een 

staat handelt is evenwel erg moeilijk, aangezien er veel elementen van invloed zijn op de 

staatspraktijk.261  

Over de afschaffing van de doodstraf binnen het internationaal gewoonterecht is er heel wat 

discussie, er zijn zowel pro als contra auteurs. Volgens McKee is er zeker sprake van een 

gewoonterechtelijke regel voor de afschaffing van de doodstraf. De meerderheid van de staten 

hebben het afgeschaft (criterium 1) en ze hebben dit bovendien gedaan vanuit een juridische 

verplichting (criterium 2). Die opinio juris ziet hij onder andere terugkomen in het tweede optionele 

protocol, resoluties van de Algemene Vergadering en het weigeren om veroordeelden uit te leveren 

aan staten die aan de doodstraf vasthouden.262 De meeste auteurs zijn echter veel voorzichtiger met 

conclusies te trekken en vinden dat het de goede richting uit gaat, maar er nog niet voldoende bewijs 

is.263 

De statenpraktijk is iets dat door Amnesty vaak in de verf wordt gezet. Daarom wordt er hier even op 

ingegaan. Als de nadruk ligt op een uniforme statenpraktijk, rijst de vraag hoeveel staten dit dan 

moeten zijn. Als we naar de onderzoeksperiode kijken, is het aantal staten waar de doodstraf nog in 

voege is veel groter dan nu. In 1982 bijvoorbeeld zijn er 24 landen die de doodstraf volledig hebben 

afgeschaft, in 1987 zijn dat er 18.264 In 2011 is dat aantal drastisch gedaald. In dat jaar hebben 20 

landen executies uitgevoerd en zijn er in 63 landen doodsvonnissen uitgesproken.265 In vergelijking 

met het totaal van 198 staten is dit duidelijk een minderheid. Als we dit echter uitzetten op een 

wereldkaart, geeft dat een heel andere indruk.266 Charney merkt op dat er in de realiteit niet naar 

alle staten, maar naar een beperkter aantal wordt gekeken. Wanneer het Internationaal Strafhof 

bijvoorbeeld een potentiële nieuwe gewoonterecht regel overweegt, presenteren ze zelden een 

                                                           
261 R. Smith en C. van den Anker, The essentials of human rights, p. 80 / A. Bishop, “The death penalty 
in the United States”, p. 1125. 
262 M. McKee, “Tinkering with the machinery of death: understanding why the United State’s use of 
the death penalty violates customary international law”, in: Buffalo Human Rights Law Review, 6 
(2000), pp. 153-182.  
263 V. Nanda, “Recent developments in the United States and internationally regarding capital 
punishment - an appraisal”, in: St. John’s Law Review, 67 (1993), 3, p. 546 / A. Bishop, “The death 
penalty in the United States”, p. 1147 / J. Ohlin, “Applying the death penalty to crimes of genocide”, 
in: The American Journal of International Law, 99 (2005), 4, pp. 747-777 / 
http://www.un.int/jamaica/GAdraftresL29.htm, http://www.derechos.org/dp/ en 
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grote dwarsdoorsnede van de internationale gemeenschap. Er wordt daarentegen vooral naar de 

grootste, meest prominente staten gekeken.267 Binnen de groep staten waar de doodstraf in 2011 

nog in voege is, bevinden zich onder andere China, India en de Verenigde Staten.268 Deze landen 

nemen in termen van invloed op wereldvlak een forse positie in en zijn dus niet de minste.269   

3.2. BEPERKINGEN OP DE DOODSTRAF 

De doodstraf afschaffen, is volgens de internationale mensenrechtenwetgeving niet verplicht. Het 

uitvoeren ervan is echter aan heel wat voorwaarden onderworpen. Het merendeel van de juridische 

normen die sinds 1948 zijn ontworpen, hebben te maken met de beperking van de doodstraf.270 Deze 

voorwaarden zijn bovendien ook veel explicieter aanwezig (bv. BuPo verdrag271 en de ECOSOC 

resolutie uit 1984272) dan de afschaffing van de doodstraf.  Zo zijn er uitdrukkelijke waarborgen voor 

de veroordeelde, onder andere het recht op een eerlijk proces en het recht op gratie of amendering. 

Daarnaast zijn er ook beperkingen op de straf zelf. Zo mag ze enkel uitgesproken worden voor de 

meest serieuze misdaden en niet uitgesproken worden voor bepaalde groepen. Naast de 

uitdrukkelijke voorwaarden zijn er ook interpretaties van rechten die aan de doodstraf worden 

gelinkt. De belangrijkste zijn het verbod op wrede en onmenselijke straffen en het verbod op 

discriminatie.273  

Een volledig overzicht van alle waarborgen en beperkingen op de doodstraf is voor deze scriptie te 

verregaand. Daarom zal er enkel ingegaan worden op 1 expliciete beperking, de doodstraf voor 

jongeren, en 1 impliciete waarborg voor de veroordeelde, het verbod op wrede en onmenselijke 

straffen. Deze zijn immers het meest relevant met betrekking tot de Verenigde Staten en met 

betrekking tot Amnesty’s standpunt. 

HET VERBOD OP WREDE EN ONMENSELIJKE STRAFFEN 

In 2009, op de tiende sessie van de mensenrechtenraad, stelt Nowak de vraag of de doodstraf 

compatibel is met het verbod op wrede, onmenselijke en vernederende straffen. In zijn rapport 

                                                           
267 J. Charney, “Universal international law”, in: M. Evans en P. Capps, eds, International law, 
Ashgate, 2009, p. 423.  
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University Press, 2009, p. 279. 
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maakt hij de vergelijking met het verbod op lijfstraffen en vraagt zich af of de afschaffing van de 

doodstraf onder een soortgelijke redenering valt.274  

Het verbod op wrede en onmenselijke straffen is haast in alle internationale 

mensenrechteninstrumenten verboden en kan ook in verband gebracht worden met de afschaffing 

van de doodstraf.275 Toch heb ik het in deze scriptie niet onder dat onderwerp geplaatst, omdat dit 

verband tot voor kort weinig en zwak wordt aangehaald door auteurs die de doodstraf in de 

internationale wetgeving bestuderen. Bishop bijvoorbeeld ziet het verbod als een potentieel middel 

om de doodstraf uit te dagen, maar vindt het effectiever om het te gebruiken bij de beperkingen op 

de doodstraf.276 Schabas gaat nog verder en beschouwt het verbod zelfs onvoldoende om voor de 

afschaffing te pleiten.277 Wyman vermeldt dat het verbod op wrede en onmenselijke straffen 

aanleunt bij de afschaffing van de doodstraf, maar gaat er niet verder op in. Dit doet hij alleen voor 

het recht op leven, zoals hierboven aan bod kwam.278 Novak merkt in zijn rapport (2009) op, dat de 

doodstraf tot dan toe hoofdzakelijk in relatie tot het recht op leven wordt gezien. Hij vindt dit zelfs 

niet verwonderlijk, aangezien de doodstraf als een expliciete uitzondering op het recht op leven is 

geformuleerd.279 

Een specifiek onderdeel van de doodstraf, dat in de Verenigde Staten vaak door veroordeelden 

wordt aangehaald in de context van het verbod op wrede en onmenselijke straffen, is death row 

(“dodenrij”). Dit zijn de celblokken waar de veroordeelden hun executie afwachten. Dit fenomeen is 

onder meer gekend door de bijzonder harde omstandigheden waarin gevangenen leven. Ze mogen 

zelden of niet buiten hun cel, bezoekmomenten zijn uitzonderlijk en er worden geen faciliteiten 

voorzien. Ook de duur van deze speciale celstraf is sterk betwist.280 De mentale angst en 

psychologische impact van het wachten op de dood, wordt als een onmenselijke behandeling 

beschouwd.281  

                                                           
274 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/103/12/PDF/G0910312.pdf?OpenElement, 
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1996, p. 4.  
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278 J. Wyman, “Vengeance is whose? The death penalty and cultural relativism”, p. 545. 
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281 C. de la Vega en J. Brown, “Can a United States treaty reservation provide a sanctuary for the 
juvenile death penalty?”; in: University of San Franciso Law Review, 32 (1998), p. 749. 
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PERSONEN ONDER DE 18 JAAR 

Personen die een misdaad plegen als ze jonger zijn dan 18 jaar, kunnen niet tot de dood veroordeeld 

worden. Dit is een grote beperking op de doodstraf en wordt in een aantal internationale verdragen 

(o.a. BuPo verdrag en het verdrag voor de rechten van het kind) expliciet verboden. Daarnaast speelt 

het internationaal gewoonterecht ook een belangrijke rol, des te meer omdat dit op alle staten van 

toepassing is. Opnieuw is er discussie of er al dan niet zo’n regel bestaat. Hull en de la Vega zijn daar 

wel van overtuigd. Beiden beargumenteren dat er zowel bewijs is voor het eerste criterium 

(statenpraktijk) als het tweede (opinio juris).282 Bradley en Buhai zijn het hier niet mee eens. Zij 

leggen vooral de nadruk op de persistent objector regel. Staten die zich bij het ontstaan van een 

internationaal gewoonterechtelijke regel structureel tegen de richtlijn uitspreken en verzetten, zijn 

niet gebonden door die norm. Een duidelijk voorbeeld van zo’n staat met betrekking tot de doodstraf 

bij jongeren is de Verenigde Staten.283 

3.2. DE DOODSTRAFDEBATTEN IN EUROPA EN DE VERENIGDE STATEN  

Een tweede stap in de analyse van Amnesty’s visie over het internationaal verzet tegen de doodstraf 

vertrekt vanuit het doodstrafdebat en de strijd van de abolitionisten in Europa en de Verenigde 

Staten. Dit is naast de internationale wetgeving een andere manier om het internationaal verzet te 

belichten, namelijk door te kijken in hoeverre de ideeën en de parameters  in de debatten in Europa 

en de Verenigde Staten al dan niet verschillen en het verzet dus “inter-nationaal” is. 

Doorheen de geschiedenis lopen de doodstrafdebatten in Europa en de Verenigde Staten 

grotendeels parallel. Vanaf de jaren zestig komt daar evenwel verandering in. In Europa situeert het 

doodstrafdebat zich in een politiek/wetgevend kader, waarbij de publieke opinie geen belangrijke rol 

speelt. In de Verenigde Staten speelt het debat zich af in een juridisch/gerechtelijk kader en is de 

publieke opinie wel een belangrijke factor. Vanaf de jaren ’80 komen daar nieuwe ideeën bovenop. 

In Europa ligt de nadruk duidelijk op de internationale mensenrechten en wordt de doodstraf geheel 

verworpen. In de Verenigde Staten is dit niet aan de orde. Hier focust het doodstrafdebat zich op het 

eigen strafrecht en de procedures daaromtrent. 
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3.2.1. GELIJKLOPENDE EVOLUTIE IN EUROPA EN DE VERENIGDE STATEN 

Dit hoofdstuk start bij het ontstaan van de abolitionistische beweging; eind 18e eeuw. De historische 

situering gaat zo ver terug in de tijd, omdat het aantoont dat oppositie tegen de doodstraf geen 

recent gegeven is en omdat het laat zien dat de argumenten die daarvoor worden gebruikt, relevant 

blijven doorheen de tijd. Bovendien geeft een uitgebreide historische situering aan dat de debatten 

in Europa en de Verenigde Staten eigenlijk nog niet zo lang verschillen. Dit nuanceert zowel de 

“uitzonderlijke” keuze voor de doodstraf in de Verenigde Staten, als de verheerlijkte Europese 

evolutie naar de afschaffing van de doodstraf. (cf. infra) Deze evolutie wordt vaak voorgesteld als één 

van Verlichting en secularisatie, die al start in de 18e eeuw. Het behoud van de doodstraf in de 

Verenigde Staten wordt daarentegen in beeld gebracht als een overblijfsel van een eeuwenoude en 

vooral ook beperkte mentaliteit.284 Door de doodstraf en het doodstrafdebat in de tijd te situeren, 

wordt het evenwel duidelijk dat de twee verschillende posities omtrent de doodstraf in Europa en de 

Verenigde Staten maar een relatief recente ontwikkeling zijn en dat Europa zeker niet altijd een 

voortrekkersrol heeft gespeeld doorheen de geschiedenis. 

DE DOODSTRAF EN DE STAAT 

De doodstraf is doorheen de geschiedenis in praktisch alle culturen toegepast en gaat dus ver terug 

in de tijd.285 In de Babylonische code van Hammurabi bijvoorbeeld (circa 1750 v. Chr.), worden er een 

twintigtal misdaden met de dood bestraft.286 Antropologen beweren zelfs dat een tekening door 

prehistorische grotbewoners, in Valladolid, een executie uitbeeldt.287 

In deze scriptie wordt de doodstraf beschouwd als een straf die uitgevoerd wordt door de staat. Dat 

geeft de vroegmoderne tijd (ongeveer van 1400 tot 1700) als startpunt voor deze historische 

situering. Europa kent in deze periode de opkomst van de natiestaat. Een fundamenteel onderdeel 

van deze staatsvorming is de opbouw van een soevereine staatsmacht. Dit is echter niet makkelijk en 

daarom wordt de doodstraf een instrument voor de handhaving van het beleid. Door te beslissen 

over leven of dood, maakt de staat duidelijk wat er gebeurt met diegene die de wetten niet 

navolgen. Zo kan ze haar machtsmonopolie laten gelden en is de doodstraf als politiek wapen erg 

aantrekkelijk. Om de boodschap nog duidelijker te maken, wordt een terechtstelling een heftige 
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publieke vertoning. De nieuwe staten trachten zo een shock and awe-tactiek te hanteren om indruk 

te maken op het volk en overtreders af te schrikken.288  

De eerste Britse koloniale regeringen volgen dezelfde redenering als ze de Verenigde Staten 

koloniseren. In de 17e eeuw wordt de doodstraf er ingevoerd en alle halsmisdaden (misdaden die 

worden bestraft met de dood) uit de “Bloody Code” in Engeland, worden overgenomen en ingevoerd 

in de toenmalige kolonie.289 Dit zijn er bijzonder veel, daar zo goed als elke misdaad in aanmerking 

komt voor een terdoodveroordeling. Dit kan gaan van moord, verraad, tot het verstoren van een 

visvijver.290 Ook hier is een executie een publiek spektakel. Het tijdstip en de route naar de galg zijn 

op voorhand bekend, waardoor er al heel wat toeschouwers langs de weg staan. Een nog grotere 

massa verzamelt zich op het publieke plein waar de executie plaatsvindt.291 Het is traditie dat alle 

leden van de gemeenschap gaan kijken, ongeacht hun leeftijd of sociale klasse.292 Omdat een 

executie altijd overdag wordt plaatsvindt, krijgen de mensen zelfs vrijaf op hun werk en gaan de 

scholen dicht.293 Eens de beschuldigde arriveert, start er een dramatische ceremonie.  Zowel de 

seculiere als de religieuze autoriteiten maken gebruik van deze gelegenheid om hun boodschap te 

verkondigen maar vooral ook kracht bij te zetten. De les wordt immers veel intenser in de context 

van een aantal donderpreken, met het schavot als podium. Ze herinneren het volk aan wat goed is: 

orde, wet en geloof. 294 

HET ONTSTAAN VAN DE ANTI-DOODSTRAFBEWEGING (EIND 18E
 EEUW) 

Niet iedereen gaat echter akkoord met de centrale plaats die de doodstraf inneemt. De roots van de 

moderne abolition movement  gaan terug tot het einde van de  18e eeuw. De stijgende impact van 

liberale ideeën heeft onder andere invloed gehad op de visie omtrent de doodstraf, zowel in Europa 

als in de Verenigde Staten. Centraal in het liberalisme staat het concept van de rechtsstaat, waarbij 

de macht van de overheid wordt beperkt door regels en wetten. Ook de wijze waarop de doodstraf 

wordt gerechtvaardigd in de vroegmoderne tijd, wordt door de liberalen in vraag gesteld. De 
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doodstraf was toen ingebed in traditie, godsdienst en het goddelijk recht van de koningen. Vanaf de 

18e eeuw worden de Bijbelse rechtvaardiging en goddelijke vergelding echter ondermijnd.295 

De meest befaamde dissident uit die periode is de Italiaan Beccaria.296 Hij is zeker niet de enige noch 

de eerste schrijver uit die periode met harde woorden tegen de doodstraf. Vrijwel alle schrijvers uit 

de Verlichting (zoals Montesquieu en Rousseau) zijn voorstanders van lichtere straffen. Beccaria is 

echter de eerste die nagenoeg alle argumenten organiseert in een coherent kader.297 Op die manier 

geeft hij het best uitdrukking aan de toenmalige beweging en wordt hij als de vader van de abolition 

movement beschouwd.298 In 1764 wordt zijn bekendste verhandeling (“Dei delitti e delle pene” - 

“Over misdaad en straffen”) gepubliceerd. Hij stelt dat de doodstraf niets meer is dan een voorbeeld 

van wreedheid, dat het potentiële misdadigers niet afschrikt en het bovendien de moraal van het 

aanwezige publiek schaadt.299 Aangezien het geen legitieme of nuttige straf is, pleit hij dan ook voor 

de afschaffing ervan. Er moet een systeem in de plaats komen, waarin een straf proportioneel is met 

de misdaad.300  

Beccaria’s pleidooi wekt bij de publieke intellectuelen van Europa grote interesse op. Voltaire 

bijvoorbeeld, schrijft een positieve reactie op zijn werk en herhaalt enkele argumenten. Dit brengt 

het boek van Beccaria bij een nog breder publiek, aangezien Voltaire destijds tot een van de best  

gekende auteurs behoorde.301 Ook de politieke/bureaucratische elite toont belangstelling voor 

Beccaria’s werk. Zo wordt hij door de keizerin van Rusland uitgenodigd om het Russische 

strafwetboek mee te hervormen. Een invitatie waar hij echter niet op ingaat.302 Tijdens de debatten 

over het Franse strafwetboek in 1791, wordt er ook voor de afschaffing gepleit, onder meer door 

Robespierre. De Nationale Vergadering is echter niet overtuigd, want de strafmaat blijft behouden, 

zij het in een meer humane vorm (voorgesteld door dokter Guillotin).303 Meteen daarna piekt het 
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gebruik van de doodstraf in Frankrijk zelfs enorm. De ‘revolutionaire gerechtigheid’ zou 30 tot 40 000 

mensen hebben geëxecuteerd.304 Op het einde van de 18e eeuw worden er echter ook enkele 

(bescheiden) successen geboekt door de abolitionisten. Toscane is het eerste kleine rechtsgebied dat 

de doodstraf volledig afschaft305 in 1786. Een jaar later zal de Verlichte Keizer Jozef II in Oostenrijk 

hetzelfde doen.306 Hoe spectaculair deze eerste prestaties ook zijn, ze zijn evenwel van korte duur. 

De straf wordt terug geïntroduceerd, zowel in Toscane als in Oostenrijk.307   

In de Verenigde Staten zijn er in deze periode ook reeds vroege voorstanders voor de afschaffing van 

de doodstraf. Voorafgaand aan de Amerikaanse revolutie is deze opinie beperkt maar toch aanwezig,  

voornamelijk bij religieuze groepen, zoals bijvoorbeeld de Quakers, en enkele schrijvers.308 In dit 

gedachtegoed worden de ideeën van Beccaria goed ontvangen. Tegen 1770 wordt zijn werk in de 

Verenigde Staten gepubliceerd en tevens vaak door abolitionisten geciteerd. Onder meer George 

Washington en Thomas Jefferson lezen het.309 Een van de eerste Amerikanen die voor de gehele 

afschaffing pleit, is Benjamin Rush. Hij werkt zijn ideeën uit in een aantal essays (1788). Net als 

Beccaria, ziet Rush niet in waarom de doodstraf afschrikt en benadrukt de demoraliserende impact 

op het publiek. Zo gaat de eerste Amerikaanse campagne tegen de doodstraf, hoofdzakelijk gefocust 

in New York en Pennsylvania, van start.310  

RELATIEVE VOORUITGANG (19E
 EEUW) 

Vanaf de jaren 1830 groeit de abolition movement verder uit op beide continenten.311 De eerste 

veranderingen vinden plaats, maar er is nog een lange weg te gaan. Zo evolueren niet alle staten in 

dezelfde richting en op hetzelfde tempo.312  Bovendien kan een wijziging of een gehele afschaffing 
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van de doodstraf ook weer teruggedraaid worden. Zo worden er vaak twee stappen vooruit gezet 

maar ook weer één achteruit. Het is in dit hoofdstuk niet de bedoeling om een gedetailleerd 

overzicht te geven van alle veranderingen. Er worden enkele belangrijke gebeurtenissen aangestipt, 

maar de nadruk ligt vooral op de beweging van de abolitionisten zelf. 

In Europa ontkiemt de abolition movement vanaf de jaren 1830 en wint meer en meer steun. Volgens 

Ancel lijkt het zelfs even of de beweging op het punt staat om zege te vieren doorheen Europa.313 

Portugal leidt de weg en is, in 1867, de eerste staat in Europa die de doodstraf wettelijk afschaft. 

Slechts drie jaar daarna volgt Nederland.314 In 1889 volgt dan Italië.315 Het totaal aantal staten dat de 

doodstraf afschaft in de 19e eeuw is beperkt. De nadruk ligt eerder op het beperken van het aantal 

halsmisdaden.316 Dit is effectief, aangezien het aantal daalt in alle Europese landen in die tijd.317 

Frankrijk is er vroeg bij en schrapt er enkele in 1832.318 De totale vooruitgang blijft echter beperkt, 

zowel de jure als de facto.319 De doodstraf blijft er doorheen de 19e eeuw bestaan. De belangrijkste 

mijlpaal is de afschaffing van de doodstraf voor politieke misdaden in 1848.320   

Het Franse debat leeft opnieuw op naar aanleiding van Victor Hugo’s roman (“Le dernier jour d’un 

condamné” - “De laatste dag van een veroordeelde”).321 In de tweede editie voegt hij zelfs een 

directe aanval op de doodstraf toe, in de vorm van een nawoord. Hierin vat hij de ideeën samen, die 

toen in Europa aan de orde waren: de doodstraf schrikt niet af, het bederft de toeschouwers en het 

terroriseert de veroordeelde onnodig. Deze eerste twee kritieken komen overeen met het standpunt 

van o.a. Beccaria in de vorige periode. De focus op het individu en diens lijden is een nieuw element 

in het abolitionistische discours. Naast het rationele wordt in de 19e eeuw ook een beroep gedaan op 

het emotionele element.322  
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Het Verenigd Koninkrijk gaat in 1861 een stap verder dan Frankrijk, in die zin dat het aantal 

halsmisdaden van 200 naar 1 (moord) wordt gereduceerd.323 De laatste stap naar de afschaffing lukt 

evenwel niet, al worden er verschillende pogingen toe gedaan. Een eerste inspanning komt er in 

1867, waarop er nog 8 zullen volgen. De abolitionisten gebruiken bij hun argumentatie veel 

voorbeelden uit het buitenland. Dit krijgt echter geen voeten in de aarde, omdat het materiaal 

gebrekkig en ruw is samengevoegd, maar vooral omdat het over kleine landen gaat en diens 

ervaringen weinig indruk maken op het grote Verenigd Koninkrijk.324 Eigenlijk maakt de totale 

antibeweging in het Verenigd Koninkrijk weinig indruk. Een  klap waarvan ze gedurende de hele 19e 

eeuw niet meer zullen herstellen, wordt uitgedeeld door John Stuart Mill in 1868. Hij geeft een 

speech, naar aanleiding van een nieuw amendement, waarin hij al zijn argumenten voor het behoud 

van de doodstraf op een rij zet. In die tijd zag het er nochtans goed uit voor de abolitionisten, want 

dit soort uitspraken waren beperkt. De mening van Mill wordt door de krant the Times zelfs 

bestempeld als “uitzonderlijk in deze tijd”. De positie van de abolitionisten wordt echter verder 

verzwakt door het gebrek aan leiding. Er is niemand van formaat die de leiding opneemt en de elite 

kan inspireren. The Times merkt 10 jaar na de speech van Mill dan ook op dat de storm die destijds 

opkwam, nu is gaan liggen en de controverse rond de doodstraf niet meer aan de orde van de dag 

is.325 

In België wordt de doodstraf evenmin afgeschaft in de wetgeving (de jure). Er is echter wel sprake 

van een de facto afschaffing elders in Europa, zoals bijvoorbeeld in Denemarken.326 Voor 1830 

worden er in onze contreien regelmatig mensen geëxecuteerd, eerst onder het Franse en later onder 

het Nederlandse bewind. De eerste Belgische terechtstelling vindt plaats in 1835. In de volgende drie 

decennia worden 848 misdadigers ter dood veroordeeld maar slechts in 55 gevallen wordt de straf 

ook effectief uitgevoerd. Tegen het midden van de 19e eeuw komt er heel wat opschudding rond de 

doodstraf, onder meer rond de zaak van Jan Coucke en Pieter Goethals. Deze twee Vlaamse 

arbeiders worden beschuldigd van roofmoord en worden op de markt van Charleroi terechtgesteld. 

De zaak veroorzaakt een golf van kritiek vanuit Vlaanderen en de twee arbeiders worden voorgesteld 

als Vlaamse martelaars die het onschuldige slachtoffer zijn geworden van het “Fransdolle, 

Vlaamsonkundige gerecht”. In de pers start een campagne om de doodstraf af te schaffen. In Luik 

ontstaat er zelfs een Association pour l’abolition de la peine de mort. De toenmalige koning, Leopold 
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I, beslist dan ook in 1863 om de doodstraf niet meer te laten uitvoeren. Hij zal steeds gebruik maken 

van zijn genaderecht, waardoor de doodstraf in een levenslange gevangenisstraf wordt omgezet.327  

In de Verenigde Staten stijgt het aantal abolitionisten ook, uit verschillende overtuigingen. Rechters, 

religieuze leiders, journalisten, docenten en politici verspreiden hun minachting over de doodstraf. 

Dit doen ze via allerhande middelen: preken, verhandelingen, pamfletten, petities, romans, 

gedichten en artikels in wetenschappelijke tijdschriften en de populaire pers. Er zijn evenwel niet 

alleen individuen die actie voeren, er ontstaan ook georganiseerde groepen. Deze zogenaamde 

antigallows societies komen op in de jaren 1830 en verspreiden zich van de Oostelijke staten naar de 

grens.328 De argumenten die in Europa aan bod komen, zijn ook in de V.S. gangbaar. De doodstraf 

schrikt niet af en demoraliseert het publiek. Het individu wordt ook centraal gesteld. Daarnaast is er 

een groeiend besef voor de kans dat er een onschuldige wordt geëxecuteerd en zijn er veel 

voorstanders voor rehabilitatie, vaak vanuit een religieuze overtuiging.329 

Het eerste grote succes wordt in Michigan geboekt. Dit is de eerste Amerikaanse staat die de 

doodstraf afschaft in 1846, vroeger dan in Europa dus. In de jaren 1850 volgen dan Rhode Island en 

Wisconsin.330 Naast de volledige afschaffing van de doodstraf vermindert ook het aantal 

halsmisdaden. De Verenigde Staten bekleedt hier een vooruitstrevende positie en heel wat staten 

reduceren de lijst sterk. Aan de vooravond van de Amerikaanse Burgeroorlog hebben de meeste 

Noordelijke en Oostelijke staten slechts enkele misdaden (waaronder moord en verraad) in hun 

wetboeken staan, die de dood tot gevolg kunnen hebben. In het Zuiden is de situatie harder, zeker 

voor slaven, al krimpen de lijsten ook daar in.331  

Ondanks deze vooruitgang, verliest de Amerikaanse beweging reeds vanaf de late jaren 1840  grip op 

de tot dan toe succesvolle evolutie. Dit is vooral te wijten aan de Mexicaanse oorlog en de groeiende 

Noord-Zuid spanning met betrekking tot slavernij. Deze neergang onthult een van de centrale 

zwakheden van de antigallows groepen destijds. De leden zijn “generalized reformers”, die zich niet 

alleen bezig houden met de afschaffing van de doodstraf maar hun energie ook verspreiden over 

andere controversiële thema’s. Zodra er dan iets gebeurt op een ander bevochten front, wordt hun 

aandacht afgeleid. Antidoodstrafactiviteiten verminderen sterk tegen het midden van de jaren 1850. 

De start van de Amerikaanse Burgeroorlog werkt deze evolutie verder in de hand, aangezien de 
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doodstraf dan geen prioriteit meer is op de agenda. Vooroorlogse verworvenheden worden dikwijls 

ongedaan gemaakt.332 

DE DOORBRAAK BLIJFT UIT (EERSTE HELFT VAN DE 20E
 EEUW) 

De 20e eeuw start veelbelovend voor de abolitionisten maar het tij keert snel op beide continenten. 

In de Verenigde Staten duurt het even vooraleer de beweging terug op poten staat na de 

Burgeroorlog. Tegen het einde van de 19e eeuw en zeker aan het begin van de 20e eeuw herpakken 

de abolitionisten zich. Ze kunnen onder andere mee profiteren van populistische en progressieve 

hervormingen en een sociaal bewust Christendom. Het succes is dan ook navenant. Colorado (1897) 

en Kansas (1907) hadden de doodstraf al afgeschaft. In de jaren 1910 volgen er nog acht andere 

staten.333 1917 belooft een uitstekend jaar te worden voor de abolitionisten, maar zal onverwachts 

uitdraaien in het tegenovergestelde. Door de Amerikaanse deelname aan de Eerste Wereldoorlog 

ontstaat er een nerveuze spanning in de staten.334 Deze koortsige sfeer wordt nog aangewakkerd 

door de perceptie van een dreigende revolutie, naar aanleiding van de Russische revolutie, alsook 

het interne probleem met de socialisten die het kapitalisme voor een eerste keer serieus uitdagen.335 

Dit resulteert in een herintroductie van de doodstraf in acht van de tien staten, die het nog maar net 

hebben afgeschaft.336  

In 1925, te midden van een somber decennium voor de abolitionisten, wordt er een nieuwe 

organisatie gesticht: the American League to Abolish Capital Punishment (ALACP). De ALACP wil 

enerzijds campagnes ondersteunen en coördineren en anderzijds het publiek informeren over de 

morele en praktische problemen die er rond de doodstraf bestaan. Ze steunen hiervoor op 

prominente individuen en verspreiden hun artikels en pamfletten over het hele land. In de 

beginjaren lukt het zelfs om heel wat leden en fondsen aan te trekken.337 De omstandigheden zijn 

echter te ongunstig om de sombere situatie te beïnvloeden. Meer zelfs, in de jaren dertig-veertig 

stijgt het aantal executies naar het hoogste niveau uit die eeuw. Het gevoel dat tijdens de periode 

van de Eerste Wereldoorlog aanwezig is, wordt enkel maar versterkt door de slechte economische 
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omstandigheden en de drooglegging van het land.338 Voorstanders van de doodstraf voeren zelfs een 

nieuw argument aan, dat overwaait vanuit Europa.339 

In Europa ontwikkelt zich op het einde van de 19e eeuw een reactie die, gestimuleerd door 

invloedrijke doctrines uit de Italiaanse criminologie, leidt tot de aanbeveling van de doodstraf. 

Garofalo, Lombroso en Ferri beargumenteren dat de doodstraf vanuit een wetenschappelijk oogpunt 

nodig is.340 Ze schuiven het idee naar voor van de “geboren misdadiger” en geloven in de erfelijkheid 

van crimineel gedrag. De conclusie is dat het elimineren van deze misdadigers de oplossing is.341 Het 

andere argument dat bij uitstek pleit voor de doodstraf, afschrikking, krijgt daarentegen wel klappen. 

In 1928 bijvoorbeeld verzamelt de Howard League for Penal Reform data van vijf Europese landen. 

De conclusie is dat de afschaffing van de doodstraf niet gelinkt is met een stijging van het aantal 

moorden en dus ook niet noodzakelijk afschrikt.  

In het begin van de 20e eeuw halen de abolitionisten enkele slagen thuis. In Noorwegen (1902), 

Oostenrijk (1919), Zweden (1921) en Denemarken (1930) wordt de doodstraf officieel afgeschaft.342 

In Frankrijk, Duitsland en Engeland komt de afschaffing telkens in zicht maar springt het akkoord op 

het laatste nippertje af. De abolitionistische beweging groeit in Engeland zelfs sterk uit in de jaren 

dertig, wanneer het Lagerhuis een voorstel tot een vijfjarig moratorium goedkeurt. Het Hogerhuis zal 

het voorstel evenwel verwerpen.343 Het duurt echter niet lang vooraleer ook het tij in Europa keert, 

met de opkomst van de autoritaire beweging.344 Het totale aantal executies in Europa neemt 

substantieel toe na 1925. Zowel het fascistische regime van Hitler, als het communistische regime 

van Stalin executeren mensen met een buitensporig enthousiasme. In vergelijking hiermee zijn 

Spanje, Italië en Portugal eerder kleine spelers in deze heropleving van statelijk geweld.345  

De 4 landen wiens leger het verslagen Duitsland in 1945 bezetten (Groot-Brittannië, Frankrijk, de 

Verenigde Staten en de Sovjet-Unie), zijn allemaal voorstanders van de doodstraf. De bezetters 

keuren het excessief gebruik van executies onder het Nazi regime sterk af, maar tegelijkertijd staat 

de doodstraf centraal in hun berechting van de oorlogsmisdadigers.346 Bovendien wordt de doodstraf 

                                                           
338 H. Bedau, The death penalty in America: current controversies, p.  9. 
339 C. Steiker, “Capital punishment: a century of discontinuous debate”, in: <http://international-
ul.com/pdf/steiker.pdf>, geraadpleegd op 24.07.2012. 
340 W. Schabas, The abolition of the death penalty in international law, p.  6. 
341 M. Ancel, The death penalty in European countries: report,  p.  11. 
342 M. Ancel, The death penalty in European countries: report,  p. 11. 
343 A. Hammel, “Civilized rebels: death-penalty abolition in Europe”, p. 187. 
344 M. Ancel, The death penalty in European countries: report,  p. 11. 
345 F. Zimring, The contradictions of American capital punishment, p.  18. 
346 R. Evans, Rituals of retribution: capital punishment in Germany 1600-1987, Oxford: Oxford 
University Press, 1996, p. 741. 

http://international-ul.com/pdf/steiker.pdf
http://international-ul.com/pdf/steiker.pdf


74 
 

opnieuw ingesteld als een geldige strafmaatregel, zowel in West- als in Oost-Duitsland, wanneer de 

Nazi wetten ongeldig worden verklaard en daardoor het strafwetboek van 1871 opnieuw in voege 

is.347 

3.2.2 HET DOODSTRAFDEBAT GAAT EEN ANDERE KANT OP IN EUROPA EN DE VERENIGDE STATEN 

Tot nog toe liep de evolutie van de doodstraf alsook het doodstrafdebat parallel in Europa en de 

Verenigde Staten. In de drie decennia na de Tweede Wereldoorlog  komt hier evenwel verandering 

in. In de periode vijftig-zestig kent de doodstrafwetgeving nog een analoog verloop, terwijl de 

debatten, en parallel daarmee ook de abolitionisten, in Europa en de Verenigde Staten verschillende 

wegen inslaan. Vanaf de jaren zeventig loopt tevens de evolutie van de doodstrafwetgeving anders.   

TWEE VERSCHILLENDE DEBATTEN, MET HETZELFDE RESULTAAT (’50-’60) 

HET POLITIEK/WETGEVEND DEBAT IN EUROPA 

Na de Tweede Wereldoorlog krijgen de abolitionisten opnieuw voet aan wal. De twee bewegingen 

hebben elk hun eigen kenmerken, maar de situatie in de landen van Europa en de V.S. evolueert in 

dezelfde richting, al komt die evolutie traag op gang. 

In Europa worden de oude argumenten die voor de doodstraf pleiten (namelijk vergelding, 

afschrikking en de bescherming van de staat) na de Holocaust niet meer zo gemakkelijk aanvaard als 

in het verleden. De tegenargumenten worden in de Europese politieke kringen steeds ontvankelijker 

en er groeit een grotere afkeuring van de doodstraf bij de overheden.348 Het zullen in Europa ook 

telkens de overheden zijn die de afschaffing van de doodstraf bewerkstelligen. Dit leiderschap door 

de elite enerzijds, vaak tegen de mening van de publieke opinie in, en de hervorming in de 

wetgevende overheid anderzijds zijn twee centrale kenmerken van de Europese 

afschaffingbeweging.349 In het boek van Evans over de doodstraf in Duitsland wordt dit laatste 

kenmerk impliciet duidelijk: 

“No attempt was made […] to declare the death penalty unconstitutional. Of course, it was 

undoubtedly true, as most people realized, that such a decision really belonged to the 

legislative assembly […]”350 
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Het zijn de verliezers van de oorlog die de doodstraf eerst afschaffen: Italië (1944), West-Duitsland 

(1949) en Oostenrijk (1950). De verandering in de wetgeving van West-Duitsland is het best 

gedocumenteerd. Een ongewone en ad hoc coalitie schuift hier de afschaffing naar voor.351 Oppositie 

tegen de doodstraf is net na de oorlog immers zwak. De grootste pressiegroep is die van de Quakers, 

maar hun campagnes oogsten niet veel succes. Er is zelfs een auteur die destijds schrijft over de 

beweging in de verleden tijd, in de veronderstelling dat ze opgehouden is te bestaan. Slechts enkele 

individuen, voornamelijk juridische specialisten waaronder Radbruch en von Hentig, spreken zich uit 

tegen de doodstraf. Het is echter opmerkelijk dat er niet veel politiek actieve figuren zijn die hen hier 

in volgen. Op het federale niveau is de doodstraf opnieuw een geldige strafmaat, nadat de 

geallieerden de Nazi wetten ongeldig hadden verklaard en bijgevolg het strafwetboek van 1871 terug 

in voege was. Het merendeel van de deelstaten, onder leiding van de Christendemocraten, staan ook 

gunstig tegenover de doodstraf. 352 

Ondanks deze wijdverspreide, koele houding tegenover de afschaffing van de doodstraf leeft het 

abolitionisme wel verder aan de linkerkant van het politieke spectrum. Hoewel ze hier geen grote 

campagne rond voeren, doet er zich toch een grote kans voor. Er wordt in 1948 door de geallieerden 

beslist om de Bondsrepubliek Duitsland op te richten, met een eigen grondwet. Bij het opstellen van 

die grondwet, pleiten de sociaaldemocraten om de doodstraf in de nieuwe grondwet af te schaffen. 

De uitkomst is tot op het einde erg onzeker en bij de finale stemming in 1949 komt de afschaffing 

van de doodstraf dan ook als een verrassing. De linkse tegenstanders van de doodstraf worden plots 

bijgestaan door enkele rechtse leden van de Duitse Partij en heel wat Christendemocraten die deze 

enkelingen volgen, elk met hun eigen redenen om de doodstraf te wantrouwen.353 Zo wordt de 

doodstraf in de Bondsrepubliek afgeschaft door de elite, terwijl tweederde van de bevolking in de 

late jaren veertig hiertegen gekant is.354  

Na de verrassing van de definitieve afschaffing in de nieuwe grondwet, komt in West-Duitsland het 

debat pas op gang. Dit gebeurt niet in het openbaar, maar tijdens de zittingen van de Grote 

Strafrechtcommissie. In 1954 wordt deze commissie bijeen geroepen om het toenmalige strafrecht 

te herzien. De leden zijn afkomstig uit de machtige en prominente elite: professoren, 

staatsambtenaren, rechters, psychologen en criminologen. Bij het betoog over de doodstraf wordt er 

zelfs een onderscheid gemaakt tussen het soort argumenten dat in een krant of café aan bod komt 

en het soort argumenten dat aanwezig is bij hoog opgeleiden. Professor Bockelmann waarschuwt 
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bovendien om het beleid door de publieke opinie te laten leiden. Als dit gebeurt heeft men immers 

te doen met de argumenten van de gewone man, bijvoorbeeld dat een levenslange gevangenisstraf 

duurder is in vergelijking met de doodstraf. Hij voegde er ook nog aan toe dat “niemand van ons dit 

ooit zou zeggen, maar de stem van het volk wel.”355 

In tegenstelling tot West-Duitsland neemt het debat over de doodstraf in andere Europese landen 

wel plaats in het openbaar en wordt het geleid door publieke intellectuelen.356 Het is echter alleen in 

Groot-Brittannië dat de abolitionisten hun slag kunnen thuis halen in de twee decennia na het einde 

van de Tweede Wereldoorlog. De doodstraf wordt er de facto afgeschaft in 1965 en de jure in 

1969.357 Arthur Koestler is een van die publieke intellectuelen, die zich als abolitionist engageert. In 

1955 start hij een nationale campagne in Engeland en schrijft een aantal essays voor de krant the 

Observer, die later in een antidoodstraf polemiek (“Reflections on Hanging”) worden gebundeld. Het 

openbare debat impliceert echter niet dat er ook effectief rekening wordt gehouden met de publieke 

opinie. In de tweede kamer van het Britse parlement wordt in 1948 de publieke opinie als volgt 

geïnterpreteerd: men neemt een dwarsdoorsnede van de bevolking, houdt een goed geïnformeerd 

debat en vertrouwt op het goede oordeel en de morele integriteit van die geselecteerde personen. 

Aangezien de tweede kamer bestaat uit verkozen leden en de parlementairen dus 

vertegenwoordigers zijn van het volk, is dit dan ook de best mogelijke dwarsdoorsnede.358 In 

hoeverre deze redenering opgaat, valt te betwijfelen. In Groot-Brittannië is er in de jaren zestig, net 

zoals in West-Duitsland in de jaren veertig, een tweederde meerderheid bij de bevolking die niet 

akkoord gaat met de afschaffing van de doodstraf.359 Niet de mening van het volk geeft dus de 

doorslag, maar die van de elite. 

In dat opzicht is het rapport van de Britse Koninklijke Commissie erg belangrijk. De Britten zijn de 

eerste grootmacht van de overwinnaars die na de oorlog serieuze aandacht schenken aan de 

afschaffing van de doodstraf. In 1949 wordt er een Koninklijke Commissie opgericht door de regering. 

Vier jaar later is hun uiterst gedetailleerd rapport klaar en dit binnen de uitgezette richtlijnen van hun 

vooropgesteld mandaat. Volgens dit mandaat moeten ze onderzoeken of een terdoodveroordeling 

voor het plegen van een moord moet worden uitgebreid of gewijzigd. Zo ja, in welke mate en met 

welke middelen. Over de afschaffing van de doodstraf moeten ze dus geen oordeel vellen en dit 

doen ze ook niet expliciet. Indirect schemert de mening van de abolitionisten wel door. Zo redeneren 

ze dat potentiële aanpassingen in de wetgeving geen belangrijke impact gaan hebben, aangezien de 
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toepassing van de doodstraf reeds zeer beperkt is. Er is nog weinig ruimte voor verdere restricties, 

tenzij de volledige afschaffing. Ook de discussie over bijvoorbeeld het afschrikeffect van de doodstraf 

laat weinig twijfel bestaan over de intentie van het rapport om de doodstraf af te schaffen.360     

ANDERE KRACHTLIJNEN IN DE VERENIGDE STATEN 

De impact van het rapport van de Britse Koninklijke Commissie reikt tot in de Verenigde Staten. Het 

bestaan van een dergelijk rapport suggereert dat de vraag, of de doodstraf al dan niet afgeschaft 

moet worden, serieus dient genomen te worden in een moderne natie.361 In de Verenigde Staten 

wordt het idee van afschaffing sterker in de jaren vijftig-zestig en wordt ondersteund door 

individuen, pressiegroepen en de massamedia.362 Een van de meest bekende tegenstanders van de 

doodstraf in de jaren vijftig is Caryl Chessman, zelf een ter dood veroordeelde.363 De abolitionisten 

gebruiken oude argumenten in combinatie met nieuwe. De heropvoeding van de misdadiger en het 

idee van gelijkheid voor de wet zijn voorbeelden van nieuwe argumentatie in het Amerikaanse debat. 

Rehabilitatie haalt het nu op de traditionele notie van wraak. Dit inzicht viert hoogtij in de jaren 

zestig, onder de invloed van de psychologie, specifiek de psychoanalyse. Bovendien groeit er een 

nieuwe overtuiging over de fundamentele onschuld van delinquenten. De voorstanders van deze 

overtuiging beschouwen sociale factoren, zoals ongelijkheid, armoede of discriminatie, als bepalend 

voor criminaliteit. Aangezien deze determinanten buiten de controle van de misdadiger liggen, is het 

moeilijk om hem de schuld te geven van zijn daden en zeker om hem daarvoor met de dood te 

straffen.364  

Parallel daarmee groeit vanaf de jaren vijftig een sterke bezorgdheid over de gelijkheid voor de wet. 

Vanuit dit perspectief wordt de ongelijke toepassing van de doodstraf aangeklaagd.365 Het Legal and 

Educational Defense Fund (LDF), onderdeel van de National Association for the Advancement of 

Colored People (NAACP), speelt hier een centrale rol.366 De rassendiscriminatie bij 

terdoodveroordelingen is in de Verenigde Staten opvallend. Een disproportioneel aantal zwarten 

wordt geëxecuteerd. Het is zelfs vrijwel ongekend dat een blanke de doodstraf krijgt, voor een 
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misdaad die hij tegen een zwarte persoon pleegt. Tot begin jaren zestig vechten het LDF en andere 

rechtenorganisaties deze uitspraken op procedurele gronden aan, geval per geval.367  

Naarmate het aantal doodstrafzaken zich opstapelt, overweegt het LDF om de doodstraf op een 

constitutionele grond aan te vallen. Ze zullen deze campagne ook effectief uitwerken, na een 

afwijkend advies van rechter Goldberg tijdens de zaak Rudolph v. Alabama  (1963). In dit advies 

spoort hij het hooggerechtshof aan om de zaak op te nemen en zich te richten op de 

grondwettigheid van de doodstraf.368 Zulke constitutionele argumenten waren in 1961 al 

gesuggereerd in enkele review artikels, onder meer geschreven door Gottlieb en Oberer, maar het 

signaal door van een rechter van het hooggerechtshof weegt sterker door en daarom wordt dit als 

het keerpunt beschouwd.369 

Het advies van Goldberg is enorm belangrijk voor de abolitionisten in de Verenigde Staten. Hij zet 

immers twee belangrijke parameters uit voor het doodstrafdebat, waar abolitionisten uit andere 

landen niet mee te kampen hebben.370 Vooraleer in te gaan op die parameters, is het relevant om 

het advies zelf aan bod te laten komen. Des te meer omdat de impact zo groot is. Goldberg schuift 

drie vragen naar voor. Hij vraagt zich af of de doodstraf nog past in deze maatschappij, of deze straf 

in verhouding is met de gepleegde misdaad en of een terdoodveroordeling voor een verkrachting 

niet onnodig wreed is:  

“(1) In light of the trend both in this country and throughout the world against punishing rape 

by death does the imposition of the death penalty by those States which retain it for rape 

violate 'evolving standards of decency that mark the progress of [our] maturing society’, or 

'standards of decency more or less universally accepted?'   

(2) Is the taking of human life to protect a value other than human life consistent with the 

constitutional proscription against 'punishments which by their excessive ... severity are 

greatly disproportioned to the offenses charged?' 

(3) Can the permissible aims of punishment (e. g., deterrence, isolation, rehabilitation) be 

achieved as effectively by punishing rape less severely than by death (e.g., by life 
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imprisonment); if so, does the imposition of the death penalty for rape constitute 

'unnecessary cruelty?’”371 

De eerste parameter die Goldberg met dit advies uittekent, is het belang van de publieke opinie in 

het Amerikaanse doodstrafdebat.372 In zijn advies heeft hij het over “de beschaafde standaard die de 

vooruitgang van onze volwassen samenleving aanduidt”. Hiermee verwijst hij naar een interpretatie 

van het 8e amendement uit de rechtszaak Trop v. Dulles (1958).373 Het 8e amendement van de 

Amerikaanse grondwet verbiedt het opleggen van straffen die “wreed en ongewoon” zijn. Aangezien 

de gebruikte verwoording weinig duidelijkheid geeft over de potentiële reikwijdte van dit verbod en 

eventuele criteria, zijn interpretaties heel erg belangrijk. Het hooggerechtshof kan dit op 

verschillende manieren doen. Een mogelijke methode is de betekenis van het 8e amendement 

zoeken in de waarden van de samenleving of met andere woorden in de stelling die het publiek 

inneemt.374 Dit komt aan bod in de zaak Weems v. United States (1910) en wordt later in Trop v. 

Dulles (1958) bevestigd.375 Sindsdien is deze interpretatie enorm belangrijk geworden. Het wordt 

zelfs als een axioma, een maatstaf bestempeld.376 Dankzij het advies van Goldberg wordt dit ook zo 

voor de abolitionisten. De vraag hoe (en of) de publieke opinie gemeten kan worden, heeft nog geen 

eenduidig antwoord gekregen. In welke mate dit dan de huidige “beschaafde standaard” 

determineert, zorgt voor nog meer discussie.377 Ondanks die verdeeldheid, is het wel zo dat de 

publieke opinie sowieso een relevante factor is voor de Amerikaanse abolitionisten. Dit impliceert 

echter niet dat de beweging in de V.S. ook door het volk wordt geleid. Net als in Europa, is het een 

beweging die door de elite wordt gestuurd. In tegenstelling tot Europa is de publieke opinie wel een 

centrale kwestie voor de Amerikaanse elite.378  

De tweede paramater die Goldberg uitzet, is het kader waarin het debat plaats vindt. Hij geeft met 

zijn advies, waar tevens twee andere rechters mee instemmen, aan dat het hooggerechtshof 

mogelijks bereid is om te luisteren naar constitutionele argumenten die tegen de doodstraf 
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pleiten.379 Het idee dat de doodstraf in wezen een schending is van de grondwet, ongeacht de 

executiemethode of de specifieke juridische procedures die worden gebruikt, is voor de jaren zestig 

nagenoeg ongehoord. Dit biedt dan ook een enorme kans voor de abolitionisten om de afschaffing 

van de doodstraf na te streven via het  gerecht. Waar het debat dus voordien plaatsvond in het 

politieke forum -in de legislatuur van de staten- ontwikkelt zich in de jaren zestig een nieuwe 

strategie die de doodstraf aanvalt via het gerecht.380 Deze nieuwe kans ziet er tevens aantrekkelijk 

uit, aangezien de afschaffing van de doodstraf via de wetgeving niet ver was geraakt in de laatste 

jaren. In de periode 1917-1957 wordt er geen enkele doodstrafwet herroepen.381 In de periode 1958-

1965 zijn er slechts 4 staten die de doodstraf afschaffen via het wetgevende lichaam.382 Bovendien is 

zo een wetgevende overwinning fragiel, aangezien een volgende regering diezelfde wetten makkelijk 

ongedaan kan maken.383 Dit alles zal er voor zorgen dat het debat in de V.S. niet in een 

politiek/wetgevend kader plaats vindt, zoals in Europa, maar in een juridisch/gerechtelijk kader.  

Het LDF begint omstreeks 1965 aan zijn juridische campagne, gericht op de afschaffing van de 

doodstraf. De argumenten zijn niet nieuw, ze worden gewoon anders verwoord. Het discours 

verandert dus en is gericht op de eigen nationale wetgeving. Waar het vroeger eenvoudigweg moreel 

verkeerd of discriminerend was om iemand te executeren, wordt dat nu gezien als een schending van 

het 8e en 14e amendement bij de grondwet: 

“[C]apital punishment wasn’t just wrong, it was contrary to ‘evolving standards of decency’ 

and thus cruel and unusual; it wasn’t merely discriminatory, it was inconsistent with equal 

protection under the law and with standards of due process […].”384 

Oorspronkelijk voert het LDF alleen campagne voor verkrachtingszaken, maar ze schakelen al snel 

over naar hun “moratorium strategie". Hierbij gaan ze alle ter dood veroordeelden, althans wie dat 

wil, vertegenwoordigen.385 Hierbij proberen ze alle executies te blokkeren terwijl er een rechtszaak 

aan de gang is.386 De redenering hierachter is de volgende: hoe groter de death row wordt, hoe 

moeilijker de keuze moreel wordt voor de rechterlijke macht wordt om de eerste executie opnieuw 

toe te staan. De bewering dat de Amerikanen niet zonder de doodstraf kunnen, klinkt tevens niet 
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meer zo aantrekkelijk wanneer er steeds meer jaren voorbij gaan zonder dat er executies worden 

uitgevoerd.387  

Aan het eind van de jaren zestig zijn de abolitionisten in de Verenigde Staten hoofdzakelijk 

overgeschakeld naar een juridische strategie.388 De beweging wordt aangevoerd door de advocaten 

van het LDF. Het gevecht voor de afschaffing ligt in hun handen en alle anderen schikken zich daar 

naar. Iedereen die geen advocaat is en toch behulpzaam wil zijn, blijft het best gewoon uit de weg. 

Acties die een potentieel negatief effect hebben op de beslissing van de rechters, moeten sowieso 

vermeden worden.389 De overschakeling naar deze nieuwe strategie blijkt ook succesvol te zijn. Vanaf 

1967 wordt er niemand geëxecuteerd.390 Althans voorlopig. 

DE AFSCHAFFING VAN DE DOODSTRAF ALS TREND? 

Volgens heel wat auteurs is er een internationale trend merkbaar om de doodstraf af te schaffen. Het 

startpunt van die trend wordt meestal na het einde van de Tweede Wereldoorlog gelegd. Vanaf dan 

stijgt het aantal landen, dat de doodstraf heeft afgeschaft, cumulatief doorheen de tijd. In het begin 

komt die evolutie traag op gang, maar vanaf de jaren zeventig worden de aantallen al groter en in de 

jaren negentig is er een duidelijke versnelling zichtbaar. Als we naar het jaar 2000 kijken 

bijvoorbeeld, zijn er 76 staten die de doodstraf volledig hebben afgeschaft, 11 die het hebben 

afgeschaft voor veel voorkomende, gewone misdaden en 36 staten die de facto abolitionist zijn.391  

Europa wordt binnen deze mondiale evolutie als koploper gezien en dit op allerlei vlakken. Zo speelt 

Europa een prominente rol op het internationale toneel en is als regionaal systeem ook erg 

vooruitstrevend omtrent de afschaffing van de doodstraf.392 Dit komt aan bod in het volgende 

hoofdstuk. In dit hoofdstuk ligt de focus op de zogenaamde Europese trend naar de afschaffing van 

de doodstraf. Voor West-Europa wordt de Tweede Wereldoorlog als een geleerde les beschouwd, 

waarbij de Europese elite ineens de wreedheid van de gewone man enerzijds en de keerzijde van 
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extreme staatsmacht anderzijds, ontdekt.393 Het patroon in de naoorlogse jaren lijkt op een 

consistente en stabiele evolutie, gaande van sporadische executies naar een de facto afschaffing (de 

doodstraf staat nog in de wetgeving maar wordt niet meer uitgevoerd) en uiteindelijk naar een de 

jure afschaffing (de doodstraf wordt uit de wetboeken verwijderd).394 Dit is tevens de norm die West-

Europa uitzet en die na de val van het communisme ook relatief snel wordt overgenomen in de 

landen van Centraal- en Oost-Europa.395  Zo is de progressieve evolutie compleet en wordt Europa 

beschouwd als een “death penalty free zone”.396 

Bij dit beeld zijn er echter belangrijke nuances te maken. Zo is de plotse ontdekking van de publieke 

wreedheid na de Tweede Wereldoorlog helemaal niet zo plots volgens Hammel. Wantrouwen ten 

opzichte van de massa is altijd al, zoals ook hierboven aan bod is gekomen, een sleutelelement 

geweest in de mentaliteit van de abolitionisten.397 Een ander element dat genuanceerd kan worden 

is het idee van een trend. In retrospectie is het eenvoudig om een patroon te zien in bepaalde 

gebeurtenissen. De situatie is echter in elk land verschillend en loopt niet gelijk in de tijd. Zimring 

benadrukt bovendien dat het naoorlogse verloop van de weg naar de afschaffing van de doodstraf in 

West-Europa zonder enige coördinatie is gebeurd. Elke staat beschouwt de afschaffing van de 

doodstraf uitsluitend binnen de eigen landsgrenzen en houdt zich enkel bezig met de eigen 

geschiedenis en ervaring. Bovendien worden er ook geen pogingen ondernomen om een 

transnationale richtlijn tot stand te brengen of om het nationale beleid buiten de eigen grenzen te 

laten gelden. Zowel de ambitie als het debat zijn dus gelimiteerd en nationaal georiënteerd en dit tot 

de late jaren zeventig - begin jaren tachtig.398 Dit wordt tevens geïllustreerd in het doodstrafrapport 

van Amnesty uit 1979. Na een korte, algemene bespreking van de situatie in de verschillende 

Europese landen, merkt Amnesty op dat er “[i]n West-Europa geen duidelijke tendens zichtbaar is, 

waaruit blijkt dat meer landen in de nabije toekomst de doodstraf willen afschaffen.”399 

                                                           
393 A. Hammel, “Civilized rebels: death-penalty abolition in Europe”, p. 188 / E. Girling, “The 
witnessing of judgment: between error, mercy and vindictiveness”, A. Sarat en J. Martschukat, eds. Is 
the death penalty dying? European and American perspectives, New York: Cambridge Unitersity 
Press, 2011, p. 125 / P. Hodgkinson, “Europe - a death penalty free zone: commentary and critique of 
abolitionist strategies”, in: Ohio Northern University Law Review, 26 (2000), p. 625.  
394 F. Zimring, The contradictions of American capital punishment, p. 24. 
395 A. Fijalowski, “The abolition of the death penalty in Central and Eastern Europe”, in: Tilburg 
Foreign Law Review, 9 (2001), p. 63. 
396 P. Hodgkinson, “Europe - a death penalty free zone: commentary and critique of abolitionist 
strategies”, in: Ohio Northern University Law Review, 26 (2000), pp. 625-664. 
397 A. Hammel, “Civilized rebels: death-penalty abolition in Europe”, p. 188. 
398 F. Zimring, The contradictions of American capital punishment, p. 24-25. 
399 Amnesty International Nederland, Amnesty International over de doodstraf, Amsterdam: Amnesty 
International Nederland, 1979, p. 140-141. 



83 
 

TWEE VERSCHILLENDE DEBATTEN, MET EEN VERSCHILLEND RESULTAAT (’70) 

VERDERE AFSCHAFFING IN EUROPA 

Waar de doodstraf in Europa en de Verenigde Staten in dezelfde richting evolueert in de vorige 

periode, gaan beide in dit decennium een andere weg op. De Europese abolitionisten blijven 

successen boeken: in de jaren zeventig wordt de doodstraf onder meer afgeschaft in Finland, 

Zweden, Portugal, Denemarken en Luxemburg.400 Net zoals bij de afschaffing in de vorige periode en 

parallel met de situatie in de Verenigde Staten, gaat dit in tegen de publieke opinie op dat 

moment.401 Hoe Amnesty binnen deze evolutie past, komt in het volgende hoofdstuk aan bod. Dit om 

het verloop van dit hoofdstuk niet nog ingewikkelder te maken.  

DE TERUGKEER VAN DE DOODSTRAF IN DE VERENIGDE STATEN 

De juridische strategie die de bovenhand haalt bij de Amerikaanse abolitionisten in de jaren zestig, 

bereikt in 1972 een hoogtepunt. Vanaf dan zijn er al enkele tekenen dat het doodstrafdebat 

verschuift naar het politiek/wetgevend kader, maar voorlopig blijven de abolitionisten hun hoop 

zetten op de gerechtelijke weg. Na 1976 zien ze in dat hun focus te eenzijdig is en krijgt de 

afschaffingbeweging in de Verenigde Staten een bredere invulling. Doorheen de hele periode wordt 

de aandacht voor de publieke opinie enkel maar groter, zowel bij de rechters als bij de politici.  

In 1972 halen de Amerikaanse abolitionisten een grote slag thuis. In de zaak Furman v. Georgia wordt 

er met een vijf tegen vier meerderheid beslist dat het opleggen en het uitvoeren van de doodstraf 

een wrede en ongewone straf is, in strijd met het 8e en 14e amendement van de grondwet. Dit 

verklaart dus alle toenmalige doodstrafwetten ongrondwettelijk, in heel de Verenigde Staten, en 

doet bijgevolg ook alle terdoodveroordelingen teniet.402 Bij de beslissing was er zowel bij de voor- als 

bij de tegenstanders van de doodstraf aandacht voor de publieke opinie. Hoewel ze de mening van 

het volk inhoudelijk anders interpreteren, zijn ze het wel eens over het belang van die mening. Op 

die manier wordt het popular sentiment door beide zijden gelegitimeerd als een erg belangrijke 

factor in het debat.403 

Het is echter nog te vroeg om victorie te kraaien. De beslissing in Furman impliceert niet dat de 

doodstraf ook volledig van tafel is geveegd. Er zijn immers maar twee rechters (Brennan en Marshall) 

die de doodstraf inherent ongrondwettelijk vinden, ongeacht de vorm waarin de straf wordt 

opgelegd en/of uitgevoerd. De andere drie rechters uit de meerderheid (Douglas, White en Stewart) 
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zijn het daar niet mee eens. Volgens hen is het niet de straf op zich, maar de willekeur en de 

discriminatie omtrent de doodstraf die ingaan tegen de grondwet. Op die manier is de afschaffing 

niet definitief en blijft de doodstraf wel een mogelijkheid, als aan deze problemen wordt tegemoet 

gekomen.404  

De reacties van de staten na Furman zijn dan ook een grote terugslag voor de abolitionisten. Binnen 

enkele weken worden de eerste, nieuwe wetsvoorstellen reeds goedgekeurd. Florida is de eerste 

staat die de doodstraf officieel herstelt in 1972. Drie jaar later staat de teller al op 31. Er ontstaan 

twee grote categorieën in deze nieuwe doodstrafwetgeving. Beiden lossen, althans volgens de 

redenering van de staten, de voormalige problemen met de grondwet op. Een eerste categorie 

omvat de wetten die de doodstraf verplicht maakt voor bepaalde misdrijven. Deze lijst wordt op 

voorhand bepaald en zo verdwijnt dan ook de willekeurigheid bij een veroordeling. De tweede 

categorie bestaat uit wetgeving die richtlijnen formaliseert, zoals verzwarende en/of verzachtende 

omstandigheden, en die dan bij een proces worden gevolgd.405  

Daar stopt het probleem echter nog niet voor de abolitionisten. Parallel met de tegenreactie vanuit 

de staten, verhardt ook de mening van de bevolking in de nasleep van Furman. Een stijgend aantal 

burgers spreken hun steun uit voor de doodstraf. Dit wordt onder meer duidelijk in de publieke 

opinie polls. In 1966 is er voor het eerst in de geschiedenis een minderheid (47 %) die de doodstraf 

steunt. In 1973 is dat aantal daarentegen gestegen naar 63 %, een jaar later komt het al dicht in de 

buurt van een tweederde meerderheid. Bovendien drukt de bevolking ook haar woede uit over de 

manier waarop de beslissing in Furman is genomen. Door de gerechtelijke weg te gebruiken, wordt 

het uit de handen genomen van de verkozen vertegenwoordigers en op die manier wordt de 

beslissing gepercipieerd als een beslissing die de publieke opinie omzeilt.406 

De beslissing door het gerecht in Furman en het ongenoegen bij het publiek worden tevens opgepikt 

in de media en door enkele law-and-order politici. Zij zullen de afschaffing van de doodstraf in 

Furman als radicaal bestempelen en gaan hun eigen mandaat opeisen. Dit biedt hen immers de kans 

om gebruik te maken van deze gevoelige kwestie en zo een populistische weg in te slaan. De 

doodstraf wordt gekatapulteerd naar het centrum van het debat over misdaad en straf in de 

Verenigde Staten én de publieke opinie krijgt in dit debat een hoofdrol toebedeeld. In het gerecht 

was de publieke opinie al uitgegroeid tot een centraal element en dit wordt nu uitgespeeld door de 
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law-and-order politici. Zij willen aantonen dat ze streng optreden tegen criminaliteit en op die manier 

stemmen winnen. Het symbolisme van de doodstraf is hierbij erg cruciaal. Het zorgt er voor dat de 

doodstraf een belangrijk beleidsvraagstuk wordt en er een prodoodstraf gevoel de kop op steekt bij 

de politieke elite. Voordien was dit niet zo. Geen van de grote politieke partijen had er interesse 

voor. Dit komt in zekere mate vanaf 1968, maar vooral na de beslissing van 1972 ten einde.  Onder 

meer tijdens de campagne van Ronald Reagan wordt het standpunt voor de doodstraf uitgespeeld.407   

Hoewel de doodstraf dus in de nasleep van Furman steeds belangrijker wordt binnen het 

politiek/wetgevend kader, zullen de abolitionisten hun juridische strategie voortzetten. Ze vechten  

de nieuwe wetsvoorstellen van de staten meteen aan bij het hooggerechtshof. In 1976 wordt hier, in 

een totaal van 5 rechtszaken408, over beslist. De eerste categorie van de nieuwe doodstrafwetgeving, 

namelijk de wetten die een terdoodveroordeling verplicht maakt voor bepaalde misdaden 

(“mandatory death penalties”), wordt afgeschaft. Deze werkwijze elimineert de problemen van 

willekeur en discriminatie zoals in Furman was vastgesteld, maar aan een te hoge kost. De rechters 

zijn niet bereid om de geïndividualiseerde berechting volledig op te geven.409  

Wat het hooggerechtshof wel een goede oplossing vindt, zijn de statuten die de beoordelingsvrijheid 

in een doodstrafproces begeleidt of kanaliseert. In Gregg v. Georgia (1976) beslist een zeven tegen 

twee meerderheid dat er aan de bezorgdheden uit Furman tegemoet is gekomen, als er adequate 

informatie en begeleiding wordt gegeven. Dit betekent dus dat de doodstraf onder deze nieuwe 

wetten geen wrede of ongewone straf meer vormt en bijgevolg ook niet meer ingaat tegen de 

grondwet. Bovendien merken de rechters op dat een groot deel van de Amerikaanse bevolking de 

doodstraf als een geschikte en noodzakelijke sanctie zien, waardoor het ook niet meer strijdig is met 

“de beschaafde standaard die de vooruitgang van onze volwassen samenleving aanduidt”.410  

Na de terugkeer van de doodstraf in 1976, gaan de Amerikaanse abolitionisten zich heroriënteren. 

De juridische tak blijft wel belangrijk. Des te meer omdat de betrokkenheid van het hooggerechtshof 
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met de doodstraf eerder groter dan kleiner wordt en de hoop voor een “Furman II” nog blijft leven. 

Bovendien voelen alle ter dood veroordeelden hun executie naderen en gaan ze opnieuw 

procederen om aan de doodstraf te ontkomen. Desalniettemin bestaat de beweging niet meer 

hoofdzakelijk uit advocaten en heeft het LDF het heft niet meer alleen in handen. De abolitionisten 

proberen zich na Gregg opnieuw te vestigen in de domeinen van de wetgeving en de publieke 

educatie. Er wordt bovendien een nieuwe, nationale coalitie opgericht (National Coalition Against 

the Death Penalty - NCADP). Zo hopen ze de aanval op de doodstraf te verbreden en de antidoodstraf 

activiteiten van de aangesloten verenigen te stimuleren en te coördineren. Tegen het einde van de 

jaren zeventig bestaat de Amerikaanse afschaffingbeweging uit een verzameling van diverse 

organisaties, met een verschillende betrokkenheid en een verscheidenheid aan activiteiten.411 Waar 

ze wel allemaal mee geconfronteerd worden, is het belang van de publieke opinie. In Europa is dit er 

niet en daarom kan de doodstraf afgeschaft worden, ongeacht (en niet ten gevolge van) de publieke 

opinie. Dit is voor de abolitionisten in Amerika geen optie.412  

 “AMERICAN EXCEPTIONALISM”? 

Door de beslissing van het hooggerechtshof in Gregg v. Georgia (1976) wordt de doodstraf opnieuw 

een potentiële strafmaat in de Verenigde Staten. Bijgevolg scheiden de voordien parallelle wegen 

met Europa en past het land niet meer in de internationale trend.413 Vanaf 1976 start Amerika haar 

eigen parcours waar ze als enig Westers, geïndustrialiseerd en democratisch land toch voor de 

doodstraf kiest. Hierdoor voegt ze zich bij een steeds kleiner wordend gezelschap, dat tevens bestaat 

uit landen waar ze liever niet mee wordt geassocieerd én die ze op andere vlakken bekritiseert.414 De 

vraag waarom de Verenigde Staten deze keuze maakt, is reeds onderwerp van veel onderzoek 

geweest en heeft tot verschillende conclusies geleid. Een complex fenomeen als de doodstraf kan 

ook niet door één theorie gevat worden. Er is echter wel een grote gemene deler tussen al de 

verklaringen: de situatie in Amerika wordt als de uitzondering op de regel beschouwd, een 

manifestatie van het zogenaamde “American exceptionalism”.  
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De term “American exceptionalism” wordt toegeschreven aan Alexis de Tocqueville en heeft zijn 

moderne invulling te danken aan sociologen als Sombart, Hartz en Lipset. Nu wordt het begrip 

gebruikt om er allerlei typisch Amerikaanse kenmerken mee aan te duiden. De Verenigde Staten is 

met andere woorden anders dan andere landen, op allerlei vlakken (ideologie, individualisme, vrije 

markt, religiositeit, patriottisme, etc.)  en niet per se in de positieve zin. Ook met betrekking tot de 

mensenrechten bijvoorbeeld is Amerika “uitzonderlijk”. Zo is ze sinds de Tweede Wereldoorlog een 

sterke promotor van de internationale mensenrechten, maar tegelijkertijd heeft ze sommige 

verdragen nog steeds niet getekend of zijn er zodanige voorbehouden geformuleerd, dat het verdrag 

niet van toepassing is in het land. Onder de ene regering worden mensenrechten als een synoniem 

beschouwd van de eigen waarden, terwijl een andere regering de eigen waarden als superieur ziet. 

Dit gedrag is dus “uitzonderlijk”, maar vooral ook ambivalent.415 

Een volledige opsomming maken van de theorieën,die willen verklaren waarom de Verenigde Staten 

voor de doodstraf kiest (en anderen niet) is hier niet de opzet. Toch is het interessant om er hier 

even op in te gaan, omdat dit nuttige informatie is voor de abolitionisten en diens argumentatie. Als 

men een idee heeft waarom iets wel of niet gebeurt, kan er immers beter op ingespeeld worden.  

Een erg gangbare hypothese verklaart het gebruik van de doodstraf in de V.S. als gevolg van de hoge 

criminaliteit, doorgaans specifiek in de vorm van een hoge homicide rate, het aantal gepleegde 

moorden in verhouding met het bevolkingsaantal.416 De redenering is dat criminaliteit en/of moord 

moet afgeschrikt worden door de zwaarste straf die beschikbaar is, namelijk de dood. Zowel het 

argument zelf als de vraag of het argument ook effectief opgaat, is al eeuwenoud. (cf. supra) In de 

tweede helft van de 20e eeuw wordt het potentiële afschrikeffect van de doodstraf evenwel het 

onderwerp van een enorme hoeveelheid onderzoek, waarbij statistische methodes417 worden 

aangewend.418 De eerste studies hebben een relatief eenvoudige, comparatieve aanpak. Het 

moordcijfer wordt ofwel vergeleken tussen verschillende staten met en zonder de doodstraf, ofwel 
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in eenzelfde staat voor en na de afschaffing van de doodstraf. De resultaten zijn zeer consistent en 

tegengesteld aan de afschrikhypothese. Sellin, een van de eerste auteurs die hier systematisch 

onderzoek over doet, besluit dan ook in 1967 dat de doodstraf geen waarneembaar effect heeft als 

afschrikmiddel voor moord.419 

Toch lukt het de abolitionisten niet om het afschrikargument te neutraliseren. Er groeit in de vroege 

jaren zeventig een nationale bezorgdheid rond de doodstraf, net op hetzelfde moment dat het 

moordcijfer in de Verenigde Staten piekt. Het ligt dan ook voor de hand om het de facto moratorium, 

dat in 1967 startte, als de oorzaak te bestempelen van die piek en zo houden de voorstanders van de 

doodstraf het afschrikargument overeind. Ondanks het wetenschappelijk bewijs dat voor het 

tegenoverstelde pleit, krijgt deze visie veel gehoor. Het volk heeft immers schrik en kan zich daarom 

wel vinden in de politieke boodschap dat de doodstraf nodig is, om te voorkomen dat het land verder 

wegglijdt in de richting van geweld en criminaliteit.420 

In 1975 komt daar het baanbrekende werk van Ehrlich bovenop.421 Hierin stelt hij de resultaten uit 

voormalig onderzoek in vraag en bestempelt deze studies als simplistisch en ontoereikend. Hij tracht 

zelf aan de tekortkomingen tegemoet te komen, o.a. via meer gesofistikeerde methoden, en komt 

tot een geheel andere conclusie. Hij besluit dat de doodstraf wél afschrikt en stelt dat elke 

uitgevoerde executie, in de periode tussen 1933 en 1969, mogelijks zeven à acht moorden heeft 

voorkomen. Zijn studie is voor de Amerikaanse abolitionisten, zeker op dat moment (net voor de 

beslissing in Gregg v. Georgia), geen welgekomen boodschap en wordt aanvankelijk erg serieus 

genomen in het doodstrafdebat. Dit is echter niet van lange duur en al snel wordt de provocatieve 

boodschap van Ehrlich ontkracht. Vrijwel alle auteurs, uit de enorme hoeveelheid onderzoek dat er 

na 1975 gebeurt, stellen dat de doodstraf geen invloed heeft op het aantal moorden dat wordt 

gepleegd.422  

Een vergelijkbare analyse aan de deterrence hypothese, maar dan in de omgekeerde richting is de 

brutalization hypothese. Ook dit argument is al eeuwenoud maar in 1980 wordt er door Bowers en 

Pierce een statistische analyse aan gekoppeld. Zij suggereren dat een executie bijkomende moorden 
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tot gevolg heeft, omdat de doodstraf een “brutaliserend” effect heeft.423 Dit effect is het gevolg van 

de legitimatie van dodelijk geweld. De staat demonstreert immers dat de dood een correcte straf 

is.424 

Naast het hele debat rond de afschrikking of de brutalisering door de doodstraf, zijn er ook heel wat 

andere verklaringen. Steiker geeft een overzicht van tien potentiële theorieën, die het American 

exceptionalism met betrekking tot de doodstraf willen verklaren. Naast de homicide rate hypothese 

en tevens daarbij aansluitend, is er de theorie die focust op de invloed van de publieke opinie. De 

perceptie van het volk, die niet automatisch de conclusies uit de academische wereld volgt, is een erg 

krachtige factor in het Amerikaanse debat. Ook populisme, het belang van de doodstraf op de 

politieke agenda, federalisme en een gewelddadige subcultuur zijn verklaringen die Steiker aan bod 

laat komen. Hierbij wordt de Europese situatie als vertrekpunt genomen en van daaruit vertrekt de 

redenering.425 Ook in het artikel van Greenberg, die op een wereldwijde schaal zoekt naar invloeden 

op de doodstraf, is West-Europa het primaire punt van vergelijking.426 

3.2.3. EEN KLOOF TUSSEN DE DEBATTEN VANAF DE JAREN ‘80 

Tot nog toe zijn de doodstrafdebatten in Europa en de Verenigde Staten, tot en met de jaren 

zeventig, aan bod gekomen. Hieruit blijkt dat zowel de doodstraf als het debat hieromtrent 

grotendeels parallel lopen in Europa en de Verenigde Staten. Vanaf de jaren zestig komt daar stilaan 

verandering in en slaan de debatten een andere weg op. De verschillen die dan opkomen, leven 

grotendeels door in de jaren tachtig-negentig. Hier wordt er ingegaan op deze periode en de 

groeiende kloof tussen de twee doodstrafdebatten. Naast de parallellen met de vorige perioden, zijn 

er ook nieuwe elementen die de kop op steken. Het mensenrechtenargument zal hier een essentiële 

rol spelen. 

HET MENSENRECHTENARGUMENT IN EUROPA 

Het Europese doodstrafdebat dat zich sinds de jaren vijftig in een politiek/wetgevend kader bevindt, 

blijft daar ook nu gesitueerd. Daarnaast blijft ook het leiderschap door de elite een kenmerk van de 

Europese abolitionisten, zij het op een transnationaal niveau. Waar het doodstrafdebat voordien 

nationaal gesitueerd was, wordt het nu hoofdzakelijk op het Europese niveau gevoerd. Er is zelfs een 
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politieke wil aanwezig bij de Europese politieke elite om de doodstraf af te schaffen, die bovendien 

gebaseerd is op een nieuw argument:  

“We, the Presidents of national and international parliaments… [a]re convinced that the 

death penalty is a violation of the most fundamental of human rights-the right to life… 

Convinced that the worldwide abolition of the death penalty would be a vital contribution to 

ensuring respect for human dignity and human rights, [w]e call on all States to introduce a 

worldwide moratorium on executions without delay, and to take steps to abolish the death 

penalty in their domestic law.”427 

In 2001 ontvangen de Raad van Europa en het Europees Parlement het eerste, wereldwijde congres 

tegen de doodstraf in Straatsburg. Tijdens dit congres wordt er een gezamenlijk verzoek gelanceerd, 

dat voor een universeel moratorium op executies pleit.428 Bovenstaand citaat komt uit dat verzoek en 

is een voortreffelijk voorbeeld van de nieuwe argumentatie die centraal staat in het Europees debat: 

de doodstraf is een fundamentele mensenrechtenkwestie en overstijgt bijgevolg het nationale 

niveau.  

In de periode tot en met de jaren zeventig, is deze redenering nog totaal afwezig. In de drie decennia 

na de Tweede Wereldoorlog is de afschaffing van de doodstraf een nationale aangelegenheid én is er 

geen sprake van een zogenaamd mensenrechtenargument.429 Zowel in de nationale 

doodstrafdebatten als in het Europees verdrag voor de rechten van de mens, wordt er geen link 

gemaakt tussen de doodstraf en de mensenrechten. Zimring merkt daarbij op dat de ervaring uit de 

Tweede Wereldoorlog, zoals men zou verwachten, geen herkenbare invloed heeft gehad op de 

nationale doodstrafdebatten. In het uitvoerige rapport van de Britse Koninklijke Commissie over de 

doodstraf bijvoorbeeld, een land dat zes jaar tegen Nazi-Duitsland heeft gevochten, staan de 

mensenrechten niet op de agenda. De gangbare veronderstelling is dat de Duitse kampen niets te 

maken hebben met het Britse strafrecht.430 Zelfs in het Duitse debat is er niets dat verwijst naar een 

eventuele bezorgdheid vanuit een mensenrechteninvalshoek. Het debat vindt nochtans plaats in de 

                                                           
427 European Parliament, Strasbourg Appeal, 22 June 2001, in: 
<http://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-
fontaine/speeches/en/sp0089.htm>, geraadpleegd op 27.06.2012. 
428 R. Hood en R. Bandinter, The death penalty: beyond abolition, Straatsburg: Raad van Europa, 
2004, p. 198. 
429 F. Zimring, The contradictions of American capital punishment, p. 24-27. 
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nasleep van de Tweede Wereldoorlog, het best gedocumenteerde gebruik van een 

massamoordbeleid door een overheid.431 

Naast de afwezigheid van het mensenrechtenargument in de nationale doodstrafdebatten, wordt er 

ook geen echte link tussen de twee gelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

(EVRM). De oorspronkelijke formulering van het recht op leven vermeldt staatsexecuties (mits enkele 

voorwaarden)432 als een expliciete uitzondering.433 Artikel 2 van het EVRM434 begint met een 

paragraaf die luidt dat “[h]et recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Niemand 

mag opzettelijk van het leven worden beroofd, behoudens door de tenuitvoerlegging van een 

gerechtelijk vonnis wegens een misdrijf waarvoor de wet in de doodstraf voorziet.”435 De staat krijgt 

dus voor rechtsgeldige executies een vrijstelling, waarvoor ze in ruil dit recht in alle andere contexten 

beschermt.436 Het recht op leven en de doodstraf zijn hier twee verschillende entiteiten die niet 

overlappen. Het recht op leven wordt behandeld in mensenrechtendiscussies, maar is nog steeds 

geen onderdeel van het doodstrafdebat.437 In de 25 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog 

spelen mensenrechten dus simpelweg geen rol.438   

De doodstraf wordt voor het eerst als een mensenrechtenkwestie beschouwd door de Raad van 

Europa, tegen het einde van de jaren zeventig.439 Het cruciale keerpunt wordt gesitueerd in 1983. De 

doodstraf is dan al officieel afgeschaft in heel wat landen van West-Europa en sinds 1977 worden er 

geen executies meer uitgevoerd.440 In 1983 wordt dan het protocol nr. 6 uitgevaardigd en 

toegevoegd aan het EVRM. Artikel 1 van dit protocol stelt dat “[d]e doodstraf is afgeschaft. Niemand 

                                                           
431 F. Zimring, The contradictions of American capital punishment, p. 19-20. 
432 Schabas merkt in dit verband op dat de doodstrafbepalingen uit het EVRM zeer conservatief zijn, 
zonder de extra beperkingen die in andere instrumenten wel terugkomen. Zie: W. Schabas, The 
abolition of the death penalty in international law, p. 220. 
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434 “Het EVRM is een Europees verdrag waarin de mensen- en burgerrechten van alle inwoners van 
de aangesloten landen zijn vastgelegd. Het betreft hier alle lidstaten van de Raad van Europa […]”“De 
Raad van Europa is in 1949 opgericht om de democratie en de mensenrechten in geheel Europa te 
bevorderen. Dit orgaan is géén onderdeel van de Europese Unie en moet niet verward worden met 
de Europese Raad.” 
Zie respectievelijk http://www.europa-
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nu.nl/id/vg9ho48czuz9/raad_van_europa_rve, geraadpleegd op 02.07.2012 
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komt van het officieel vertaalde document. Zie http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-
1D46-4B36-9DAB-99F4CB59863C/0/DutchN%C3%A9erlandais.pdf, geraadpleegd op 02.07.2012. 
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438 F. Zimring, The contradictions of American capital punishment, p. 31. 
439 Kruger in kleinsorge abolition in europe p 70 
440 F. Zimring, The contradictions of American capital punishment, p. 16, 27. 

http://www.europa-nu.nl/id/vh7dovnw4czu/europees_verdrag_tot_bescherming_van_de
http://www.europa-nu.nl/id/vh7dovnw4czu/europees_verdrag_tot_bescherming_van_de
http://www.europa-nu.nl/id/vg9ho48czuz9/raad_van_europa_rve
http://www.europa-nu.nl/id/vg9ho48czuz9/raad_van_europa_rve
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB-99F4CB59863C/0/DutchN%C3%A9erlandais.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB-99F4CB59863C/0/DutchN%C3%A9erlandais.pdf


92 
 

wordt tot een dergelijke straf veroordeeld of terechtgesteld […]”441 Dankzij dit protocol wordt het 

recht op leven, dat voordien rechtsgeldige executies toestond, omgezet naar een recht op leven dat 

executies verbiedt.  

Naast de Raad van Europa zal ook de Europese Unie zich inzetten tegen de doodstraf. Er zijn drie 

belangrijke factoren die hiertoe geleid hebben, die alle drie verankerd zijn in het 

mensenrechtendiscours van de late jaren tachtig en het begin van de jaren negentig. Ten eerste is er 

de rol van de Raad van Europa. Die is van vitaal belang, aangezien de Raad van Europa ervoor zorgt 

dat de afschaffing van de doodstraf in het midden van de jaren tachtig uitgroeit tot een belangrijke 

norm in West-Europa. De norm is in die periode vooral symbolisch belangrijk in de Europese Unie, 

aangezien nog maar de helft van de lidstaten de doodstraf ook effectief uit hun wetboeken hebben 

geschrapt. De tweede factor is de impuls die voortvloeit uit het einde van de Koude Oorlog. Naar 

aanleiding daarvan wordt er in de Raad van Europa, die toen grotendeels uit West-Europese landen 

bestond, opnieuw nagedacht over wat het betekent om een democratische, liberale staat te zijn. In 

de toetredingsvoorwaarden voor Oost-Europa ligt de nadruk op de versterking van de EVRM 

principes. In 1996 maakt de Raad van Europa dan het onmiddellijk het moratorium en de ratificatie 

van protocol nr. 6 expliciete voorwaardes om te mogen toetreden.442  

De norm ontstaat dus in West-Europa en wordt daarna overgeheveld naar Oost-Europa. De snelste 

en meest complete regionale afschaffing van de doodstraf uit de geschiedenis vindt hier plaats. 

Hierbij zijn er twee verschillende motieven voor de afschaffing. Een eerste groep landen, o.a. 

Roemenië, Hongarije, Tsjecho-Slowakije, zweert de doodstraf erg snel af. Ze doen dit om aan te 

tonen dat ze vrij zijn van de politieke dominantie door de Sovjets. Een tweede groep landen, o.a. 

Albanië, Polen, Bulgarije, die de doodstraf niet meteen uit hun nationale wetboek halen, worden het 

doelwit van politieke en economische druk vanuit Europa. De zwakke economieën na de Sovjet 

overheersing, in combinatie met de grote overgangskosten, maken de Oost- en Centraal Europese 

landen erg vatbaar voor economische prikkels vanuit West-Europa. Bovendien hebben de cultuur en 

politiek van de West-Europese landen een grote aantrekkingskracht bij de bevolking in Oost- en 

Centraal-Europa. Beide factoren zullen ertoe bijdragen dat de doodstraf in Oost- en Centraal-Europa 

uit de wetboeken verdwijnt.443 
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De derde factor die er voor zorgt dat de Europese Unie de internationale afschaffing van de 

doodstraf nastreeft, is de opportuniteit die volgt uit de vertrouwenscrisis in de Europese Unie (1992-

1997). Door die crisis gaan de EU-instituties en de lidstaten nadenken over een manier om de Unie 

nieuw leven in te blazen. Dit komt er met het Verdrag van Amsterdam en parallel daarmee het 

grotere belang van de mensenrechten in de Europese Unie. Over de doodstraf zijn alle lidstaten het 

eens: het wordt in geen enkele lidstaat meer toegepast.444  

Tegen het midden van de jaren negentig is er een gepassioneerd engagement, waarbij de doodstraf 

een prioritaire status heeft gekregen in vergelijking met andere mensenrechtenkwesties.445 In 

navolging van het Verdrag van Amsterdam, staat de Europese Unie bovendien in een sterkere positie 

om de afschaffing van de doodstraf na te streven als een breder internationaal beleidsinitiatief. Dit 

valt samen met een resolutie van het Europees Parlement over de afschaffing van de doodstraf, die 

gericht is aan alle Europese staten. Daarbovenop stelt het Europees Parlement ook voor dat de 

Europese Unie een resolutie indient bij de Verenigde Naties, die voor een universeel moratorium op 

executies pleit. Tegen het einde van 1997 is het duidelijk dat de Europese Unie van richting is 

veranderd. Voor de eerste keer hebben de EU-standpunten met betrekking tot de doodstraf een 

verdragsbasis, waarin men afstand neemt van het EVRM en streeft naar een wereldwijd 

moratorium.446  

In juni 1998 kondigt de Raad van Ministers een aantal richtlijnen af over het EU-beleid ten aanzien 

van derde landen inzake de doodstraf. Hierin worden de doelstellingen en de middelen voor 

interventie, met betrekking tot de doodstraf in derde landen uitgezet. Deze richtlijnen breiden de 

taken uit, waaronder initiatieven door het voorzitterschap, betrokkenheid in individuele gevallen, 

mensenrechtenrapportering over de doodstraf en het algemene streven naar de afschaffing van de 

doodstraf als internationale norm. Het voorzitterschap onderneemt, in navolging van de nieuwe 

richtlijnen, diplomatieke stappen die zich direct richten naar de betrokken partijen. In 1998 doet het  

Oostenrijkse voorzitterschap dit al en schrijft naar gouverneur Bush met betrekking tot de zaak Stan 

Faulder v. Texas. In navolging van deze interventie, vaardigt Duitsland twee verklaringen uit, Portugal 

zeven, Frankrijk zes, Zweden acht en België zes.447  

Tijdens de laatste jaren van de 20e eeuw, wint het abolitionisme steeds meer aan belang. In 1999 

verklaren de Raad van Europa en het Europees Parlement dat ze er enerzijds naar streven om in het 

nieuwe millennium te boek te staan als een ‘doodstraf vrij’ continent en dat het anderzijds hoog tijd 
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is, om acties te ondernemen tegen de doodstraf in de rest van de wereld.448 In navolging van de 

verklaring uit 1999, voert Europa haar inspanningen op.449  Zo worden er veelvuldige pleidooien 

gepubliceerd, vanuit alle Europese instituties. Telkens er een executie wordt gepland, herhaalt 

Europa haar pleidooi en wordt er zelfs bij tijden een bezoek gebracht aan de death row. 

Verscheidene gedetineerden verkrijgen zo heel wat publiciteit. In 2000 bijvoorbeeld, schrijft de 

toenmalige voorzitter van het Europees Parlement een open brief naar de Verenigde Staten, gericht 

aan de hele bevolking. Hierin wordt de Europese verbijstering uitgedrukt over de doodstraf in de 

Verenigde Staten, dat nochtans een democratisch land is. Naast deze politieke interventies, zijn er 

ook heel wat EU-landen die zelfs de uitlevering van verdachten of het delen van inlichtingen 

weigeren naar landen waar de doodstraf nog in voege is.450  

PRAKTISCHE ARGUMENTEN IN DE VERENIGDE STATEN  

In 2001 vinden de executies van Juan Garza en Timothy McVeigh plaats in de Verenigde Staten. Ze 

worden uitgevoerd door de federale regering, 38 jaar na de vorige executie. Daartegenover staat het 

eerste wereldwijde congres tegen de doodstraf, dat in Europa wordt georganiseerd in hetzelfde jaar. 

Beiden zijn daden van de overheid, maar in de tegenovergestelde richting.451 Het behoud van de 

doodstraf in de Verenigde Staten impliceert automatisch dat de abolitionisten een kleinere stem 

hebben in het doodstrafdebat, in vergelijking met Europa.  Aan het eind van de jaren negentig is de 

antidoodstrafbeweging zelfs het onderwerp van spot. Hoewel die spot niet geheel terecht is, zijn er 

niettemin problemen die er voor zorgen dat de mobilisering tegen de doodstraf niet vlot. 452 

Een interne factor die de Amerikaanse abolitionisten parten speelt, is het gebrek aan voldoende 

monetaire middelen en mankracht. Er is niet voldoende geld noch personeel om een grondige 

campagne op te zetten, zowel op het nationale als op het lokale niveau.453 Dit maakt het moeilijk om 

een sterke stem te zijn in het doodstrafdebat, maar daar stopt het probleem voor de abolitionisten 

nog niet. In de jaren zeventig wordt de doodstraf al opgepikt door enkele law-and-order politici, 

maar in het politieke klimaat van de komende decennia wordt die focus nog veel groter. Er heerst 

een perceptie dat het aantal geweldsmisdrijven snel toeneemt. In de praktijk is dit niet zo, maar het 
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volk heeft wel die indruk. Kandidaten die opkomen bij verkiezingen, spelen in op de afkeer en de 

angst van misdaad bij het volk.454 Misdaad bestrijden wordt een centraal onderwerp in de 

Amerikaanse politiek en het symbolisme van de doodstraf is hierbij cruciaal om aan te tonen hoe 

hard men zal optreden. In tegenstelling tot Europa, wordt het behoud van de doodstraf dus een 

belangrijk element voor de politieke elite in de Verenigde Staten. Amerikaanse politici willen zich 

immers niet aan de “verkeerde” kant van het doodstrafdebat bevinden.455  

Naast de invloed van het politieke klimaat, is er ook nog een andere externe factor die effect heeft 

op de abolitionisten: het hooggerechtshof. In de jaren na Gregg v. Georgia  (1976), komen er heel 

wat zaken voor het hooggerechtshof, waarbij ter dood veroordeelden in beroep gaan tegen hun 

straf. In veertien van de vijftien zaken wordt de doodstraf herroepen, omdat er niet volledig is 

voldaan aan de bijzonder strenge, procedurele eisen. Deze periode van procedurele strengheid, die 

in het voordeel is van de abolitionisten, wordt evenwel beëindigd in 1983. Vanaf dan bemoeit het 

hooggerechtshof zich niet meer met de procedurele details van de doodstraf.456 McCleskey v. Kemp 

(1983) is de laatste aanval op de doodstraf, vanuit een constitutionele hoek. Er wordt in deze 

rechtszaak aangetoond met statistische data, dat een terdoodveroordeling in de staat Georgia op 

een raciaal discriminerende manier gebeurt.457 Het hooggerechtshof aanvaardt de bevindingen, maar 

de meerderheid acht ze niet relevant, zowel voor deze specifieke zaak als voor de doodstraf in het 

algemeen.458  

De beslissing in 1983 symboliseert niet alleen de laatste constitutionele aanval op de doodstraf, maar 

tegelijkertijd ook een keerpunt in de nationale strijd in de Verenigde Staten. Aangezien er geen hoop 

meer is om de doodstraf af te schaffen via het gerecht, zijn de abolitionisten genoodzaakt om een 

alternatieve aanpak te zoeken.  Pleiten in rechtszaken is nog altijd een deel van de beweging, maar 

de doelstelling daarvan is nu het redden van individuele levens. Om de afschaffing van de doodstraf 

te realiseren, moeten de Amerikaanse abolitionisten evenwel andere strategieën zoeken.459  

Vanaf de jaren tachtig, grotendeels als reactie op de beslissing in McClesky v. Kemp, herleeft het 

politiek abolitionisme in de Verenigde Staten. Er worden opnieuw inspanningen geleverd om de 

publieke opinie en de wetgevende macht in de staten tegen de doodstraf te keren.460 Om in te spelen 
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op de zwakke punten in de publieke opinie, benadrukken de abolitionisten nieuwe argumenten zoals 

de kost van het systeem en het risico om onschuldige personen te executeren.461 Deze argumenten 

zijn in lijn met het pragmatisch abolitionisme dat er sinds Furman (1972) ontstaat.462 Vanaf dan ligt 

de nadruk niet enkel meer op de afschaffing van de doodstraf omdat het moreel verkeerd is, maar 

omdat het wordt toegepast op een willekeurige en discriminerende manier.  De aandacht gaat uit 

naar de procedures en de abolitionisten argumenteren dat deze de grondwet schenden en bepleiten 

daarom de afschaffing van de doodstraf. Aangezien de juridische strategie na 1983 weinig kans op 

slagen heeft, worden de constitutionele argumenten aangevuld met nieuwe argumenten. Deze zijn 

opnieuw van pragmatische aard omdat dit hetgeen is met populaire aantrekkingskracht. De nadruk 

op fundamentele gelijkheid heeft doorheen de jaren maar een kleine minderheid van de 

Amerikaanse bevolking kunnen overtuigen.463  

Een eerste nieuwe focus is de kost van een terdoodveroordeling. In het verleden was het financiële 

voordeel van een executie, ten opzichte van een (levenslange) gevangenisstraf, evident. Het 

kostenargument bevindt zich dan ook aan de andere kant van het debat en wordt gebruikt door de 

voorstanders van de doodstraf. Dankzij de komst van de uitgebreide procedurele vereisten in de 

jaren na de uitspraak in Gregg v. Georgia, keert die redenering evenwel om. De kosten die vanaf dan 

gepaard gaan met een executie stijgen exponentieel, zowel door de nieuwe procedures als door de 

langere tijd die een veroordeelde doorbrengt op death row. Een eerste studie daaromtrent wordt 

reeds uitgevoerd in 1982 en wordt een belangrijk onderwerp in het abolitionistische discours.464 

Een tweede argument dat de abolitionisten aanhalen om in te spelen op de publieke opinie is het 

falen van het gerecht en parallel daarmee het risico om een onschuldig iemand te executeren. Die 

bezorgdheid is zeker niet nieuw, maar tot de jaren tachtig is het niet prominent aanwezig in het 

Amerikaanse doodstrafdebat. De meeste Amerikanen denken niet veel na over de mogelijkheid dat 

een aantal geëxecuteerden ook onschuldig zouden kunnen zijn. Bovendien beschouwen ze de 

herroeping of kwijtschelding van een terdoodveroordeling als een bewijs dat het systeem werkt. 

Vanaf de late jaren tachtig herleeft dit argument echter weer in het doodstrafdebat.465 Het artikel 

van Bedau en Radelet uit 1987, heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. In hun artikel maken ze een 
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sterk punt dat het risico om een onschuldig iemand te veroordelen en/of te executeren reëel is.466 

Naast academici zijn er ook juristen, rechters en journalisten die hun aandacht steeds meer op dit 

probleem vestigen.467  

Het belang van dit argument wordt steeds sterker in het doodstrafdebat en tegen de jaren negentig 

is zelfs sprake van een “innocence movement”. Dit heeft het doodstrafdebat in de Verenigde Staten 

geheroriënteerd en tevens voor resultaten gezorgd met betrekking tot de doodstraf.468 In 1976 wordt 

de doodstraf opnieuw ingevoerd, maar door de bemoeienis van het hooggerechtshof blijft het aantal 

executies relatief laag. Vanaf 1983 komt daar verandering en klimt het aantal executies opnieuw 

omhoog.469 Deze trend keert in het midden van de jaren negentig weer om, waarbij het aantal 

executies opnieuw daalt.470  

3.2.4. INHOUDELIJKE ANALYSE VAN DE DOODSTRAFDEBATTEN VANAF DE JAREN ‘80 

Vanuit een sociaalconstructivistische hoek zijn ideeën intersubjectief. Dit betekent dat ze niet 

reduceerbaar zijn tot het individuele niveau, maar dat ze collectief worden gedeeld. Hierboven is 

aangetoond welke collectieve ideeën er rond de doodstraf bestaan in het Europese en Amerikaanse 

debat en hoe die van elkaar verschillen. Ideeën zijn volgens het sociaalconstructivisme niet alleen 

een weerspiegeling van de realiteit, ze geven er ook een interpretatie aan. Een argument in het 

doodstrafdebat is dus niet “zomaar” een argument, het is complexer; er zit iets achter. Dat is 

hetgeen hier aan bod komt. Er wordt onder meer dieper ingegaan op het discours, de argumentatie 

en de onderliggende redenering die aanwezig zijn in het doodstrafdebat van Europa en de Verenigde 

Staten.  

Inhoudelijk is het hoofdstuk opgedeeld in drie delen. Eerst komen de twee verschillende visies over 

het verband tussen de doodstraf en de soevereiniteit van de staat met betrekking tot dit onderwerp, 

aan bod. Dan wordt er ingegaan op de moraliserende ondertoon die er in de Europese campagne zit. 

Tot slot komt het pragmatisch abolitionisme in de Verenigde Staten aan bod. Deze drie elementen 

overlappen enigszins, omdat ze uiteraard verband houden met elkaar. Desalniettemin wordt er in elk 

deel een ander aspect benadrukt. Bovendien maakt de indeling het makkelijker om de verschillen 
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tussen Europa en de Verenigde Staten duidelijk te maken en biedt het tevens een aantal concrete 

punten om de doodstrafcampagne van Amnesty aan te toetsen. 

 TWEE VISIES OVER HET VERBAND TUSSEN DE DOODSTRAF EN SOEVEREINITEIT 

Het verband tussen de doodstraf en de staatssoevereiniteit worden door Europa en de Verenigde 

Staten op een andere manier geïnterpreteerd. Voor Europa is de doodstraf getransformeerd van een 

nationale naar een internationale kwestie, waarbij het symbool staat voor een gelimiteerde 

staatsmacht in dit domein.471   

Het cruciale keerpunt in die transformatie wordt door Zimring gesitueerd in 1983. Dan wordt het 

protocol nr. 6 uitgevaardigd en toegevoegd aan het EVRM. Artikel 1 van dit protocol stelt dat “[d]e 

doodstraf is afgeschaft. Niemand wordt tot een dergelijke straf veroordeeld of terechtgesteld […]”472 

Dankzij dit protocol wordt het recht op leven, dat voordien rechtsgeldige executies toestond, 

omgezet naar een recht op leven dat executies verbiedt.473 Volgens Zimring is deze overgang van 

fundamenteel belang, omdat het de inhoud van de Europese opvatting over de doodstraf verandert. 

Opeens wordt het mensenrechtenkader uitgebreid om te voorzien in de verplichte afschaffing van de 

doodstraf, voor alle Europese landen die betrokken zijn bij de Raad van Europa. Protocol nr. 6 is een 

norm die de nationale soevereiniteit met betrekking tot de doodstraf vervangt door een 

internationale mensenrechtenstandaard. Waar de doodstraf voordien wordt beschouwd als een 

nationale en strafrechtelijke kwestie, wordt het nu gezien als een internationale 

mensenrechtenkwestie. In principe geldt dit alleen voor de staten die het protocol ondertekenen, 

maar Zimring merkt op dat het verder gaat dan dit. Zodra een groep landen het erover eens is dat 

het nationale doodstrafbeleid moet worden geleid door internationale standaarden, creëert dit 

tegelijkertijd een mandaat om de doodstraf in andere landen te veroordelen. Hoewel de jurisdictie 

van de Raad van Europa beperkt is tot Europa, staat er geen territoriale limiet op de 
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Zimring in het Engels weergegeven, maar de Nederlandse vertaling komt van het officieel vertaalde 
document. Zie: Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, in: 
<http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB-
99F4CB59863C/0/DutchN%C3%A9erlandais.pdf>, geraadpleegd op 02.07.2012. 
473 De enige uitzondering die wordt toegestaan is het behoud van de doodstraf ten tijden van oorlog 
of onmiddellijke oorlogsdreiging. Deze uitzondering is belangrijk, daar het de reikwijdte van het 
protocol beperkt. Zie: W. Schabas, The abolition of the death penalty in international law, p. 248.  
Hier staat echter de nieuwe denkwijze centraal. Die heeft weinig te maken met deze uitzondering en 
daarom wordt er ook niet verder op ingegaan. 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB-99F4CB59863C/0/DutchN%C3%A9erlandais.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB-99F4CB59863C/0/DutchN%C3%A9erlandais.pdf


99 
 

mensenrechtenstandaard die het protocol naar voor schuift. De norm is in se algemeen en kan 

daardoor ook worden toegepast op landen die buiten de territoriale grenzen van Europa vallen.474  

Zimring bestempelt de Europese opvatting als een “orthodoxe” positie, die uit een driedelige 

redenering bestaat. De doodstraf is eerst en vooral een fundamentele mensenrechtenkwestie en valt 

zeker niet onder het nationale strafrecht. Om die reden kan het beleid niet door een land bepaald 

worden, maar moet dit aansluiten bij de internationale mensenrechten. Aangezien de doodstraf 

onder deze internationale mensenrechten niet gerechtvaardigd kan worden, heeft Europa het recht 

om het einde van alle executies te eisen: 

“1. The question of capital punishment is fundamentally a matter of human rights, not an 

isolated issue of criminal justice policy. 

2. For that reason, policy on the death penalty should not be governed by national 

prerogatives but by adherence to international human rights minimum standards. 

3. Since there is no case where capital punishment can be justified under the international 

human rights standard, European citizens, organizations, and governments are fully justified 

in demanding the end of all executions by all governments.”475 

Doordat Europa de doodstraf als een internationale kwestie beschouwt, kan ze ook navenant 

campagne voeren. De Europese strijd voor de afschaffing van de doodstraf beperkt zich niet alleen 

tot het Europese continent, maar situeert zich op het internationale toneel.476 Volgens Girling is 

Europa daar een sterke, zelfs evangelische stem en beperkt ze zich niet tot de rol van toeschouwer  

die de feiten wel erkent maar niets doet. Een groot deel van het internationale discours over het lot 

van de doodstraf en over het internationale strafrecht in het algemeen, is volgens Girling verwikkeld 

met het zogenaamde “idée force” van Europa. Hier verwijst ze naar het artikel van Manners en het 

idee van Europa als normatieve mogendheid in de wereldpolitiek, met betrekking tot de doodstraf.477 

Girling beaamt dat de internationale strijd tegen de doodstraf een voorbeeld is van de normatieve 

kracht van Europa, waarbij Europa definieert wat voor normaal kan doorgaan in de wereldpolitiek.478 

Het is volgens Manners moeilijk om de volledige impact van de Europese normatieve kracht op dit 

onderwerp in te schatten, maar toch zijn er volgens hem twee belangrijke bemerkingen te maken. 

Ten eerste probeert Europa duidelijk het discours binnen de internationale gemeenschap te 
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heroriënteren, o.a. door een sterk engagement met “super-executioners” zoals China en de 

Verenigde Staten. Bij beide staten maakt de Europese Unie gebruik van statements, initiatieven en 

dialogen zowel uitgebracht door het voorzitterschap als door het parlement. Manners vindt het 

vanzelfsprekend dat deze Europese betrokkenheid weinig tot geen invloed zal hebben om de 

desbetreffende regeringen van gedacht te doen veranderen. Desalniettemin draagt de Europese 

Unie wel bij om het onderwerp naar een internationaal niveau te tillen. Ten tweede heeft de 

Europese Unie getracht om de dialoog tussen andere staten te beïnvloeden, door de afschaffing van 

de doodstraf in bilaterale en multilaterale relaties ter sprake te brengen.479 

De Europese interpretatie van de doodstraf als een internationale kwestie, staat diametraal 

tegenover die van de Verenigde Staten. Hier is de doodstraf duidelijk een nationale kwestie, waarbij 

het verstrengeld is met de eigen politiek en het strafrechtelijk systeem.480 In het vorige hoofdstuk is 

duidelijk geworden dat er doorheen de jaren geen internationale dimensie in het Amerikaanse 

doodstrafdebat zit. Zowel bij de abolitionisten, de politieke elite als in het gerecht wordt de 

doodstraf binnen het eigen systeem gesitueerd. Dieter, toenmalig bestuurder van het Amerikaanse 

Death Penalty Information Center481, merkt in 2002 zelfs op dat er in de Verenigde Staten niet in 

termen van “mensenrechten” wordt gesproken.482  

Het beste voorbeeld van de nationale focus, is de houding van de Verenigde Staten ten opzichte van 

de internationale verdragen omtrent de doodstraf. Er is één verdrag op het internationale niveau dat 

de volledige afschaffing van de doodstraf beoogt: het tweede facultatief protocol bij het BuPo 

verdrag (Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten). Dit is evenwel een 

bijkomende bepaling en houdt met andere woorden enkel verplichtingen in voor de deelnemende 

staten.483  De Verenigde Staten heeft dit niet ondertekend.484 Verder is er ook nog het Verdrag inzake 

de Rechten van het Kind, dat de doodstraf verbiedt voor minderjarigen.485 De Verenigde Staten heeft 
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dit ondertekend in 1995, maar tot op de dag van vandaag nog niet geratificeerd.486 Daarnaast zijn er 

ook (artikels uit) verdragen die de Verenigde Staten wel heeft ondertekend en die ook in verband 

kunnen worden gebracht met de doodstraf, zoals bijvoorbeeld het Verdrag tegen Foltering en artikel 

6 uit het BuPo verdrag. In principe zijn die wel van toepassing op de Verenigde Staten, maar met 

betrekking tot de doodstraf is er telkens een zorgvuldig voorbehoud geformuleerd, waardoor die 

macht vervalt.487 

De Verenigde Staten beschouwt zichzelf met betrekking tot de doodstraf dus niet gebonden door de 

internationale verdragen. Wanneer de Amerikaanse regering een verdrag ratificeert, doet het dat 

volgens Roth op zo’n manier dat het geen binnenlands effect heeft.488 Volgens Wyman gaat het 

nationaal hooggerechtshof zelfs nog een stap verder. Het houdt in haar uitspraken geen rekening 

met de internationale opinie, maar gaat er ook rechtstreeks tegen in. In Stanford v. Kentucky  (1989) 

beslist het hooggerechtshof dat de executie van een minderjarige, die 16 of 17 jaar oud is, geen 

schending is van de Amerikaanse grondwet. Op dezelfde dag komt ze ook tot dezelfde conclusie met 

betrekking tot de executie van een verstandelijk gehandicapte dader.489  

De visie die in de Verenigde Staten primeert, stelt dus dat “inzake het strafrecht, het nationaal 

belang zwaarder doorweegt .”490 In tegenstelling tot Europa, is de doodstraf in de Verenigde Staten  

een nationale kwestie, waarbij de internationale mensenrechten niet als een relevante factor 

worden beschouwd.  

MORALISERENDE BOODSCHAP IN DE EUROPESE CAMPAGNE 

De Europese campagne tegen de doodstraf is gebaseerd op de redenering dat de doodstraf een 

schending is van de internationale mensenrechten en bijgevolg moet afgeschaft worden. De 

doodstraf wordt voor het eerst als een mensenrechtenkwestie beschouwd door de Raad van Europa, 

tegen het einde van de jaren zeventig.491 In 1983 wordt dat het officiële standpunt en sindsdien is het 

de kern van de Europese campagne.  
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De nadruk op de mensenrechten impliceert niet dat er geen andere argumenten aan bod komen. 

Tijdens een debat van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in 1980 bijvoorbeeld, 

wordt er door de tegenstanders van de doodstraf onder meer aangehaald dat de doodstraf 

discriminerend is, niet afschrikt en onomkeerbaar is.492 In een rapport uit 1994 is die argumentatie 

nagenoeg hetzelfde, al wordt er nu ook op gewezen dat de doodstraf niet opnieuw is ingevoerd 

nadat het is afgeschaft en de afschaffing van de doodstraf met andere woorden succesvol is.493 De 

klemtoon ligt evenwel altijd op de mensenrechten, dit is het alles omvattende argument. De 

doodstraf is eerst en vooral een schending van de mensenrechten, en daarna worden de andere 

argumenten opgesomd. 

De boodschap die vervat zit in de Europese campagne gaat evenwel verder dan alleen de opmerking 

dat de doodstraf een schending is van de mensenrechten. Er zit ook een moraliserende boodschap 

in, die zowel expliciet als impliciet naar voor komt. In het Europese discours wordt het gebruik van de 

doodstraf expliciet voorgesteld als de maatstaf om “barbaars” van “geciviliseerd” te 

onderscheiden.494 Aan de hand van die maatstaf wordt de doodstraf in andere landen beoordeeld en 

als barbaars verworpen. Er zit dus een dwingend aspect vervat in de Europese campagne.495 Vandaar 

dat die vaak wordt omschreven als een soort missie, een kruistocht waarbij anderen tot de 

afschaffing van de doodstraf moeten worden bekeerd.496  

De Europese missie wordt evenwel uitgedaagd door het behoud van de doodstraf in de Verenigde 

Staten. In de Europese campagne wordt geclaimd dat ontwikkelde en progressieve staten geen 

executies meer uitvoeren. Deze redenering krijgt een serieuze deuk door het behoud van de 

doodstraf in de Verenigde Staten, een land met een krachtig en democratisch profiel op het 
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internationale toneel. Op die manier is het moeilijk vol te houden dat enkel primitieve regimes hun 

toevlucht tot de doodstraf nemen als ultieme straf.497  

Om de Verenigde Staten te overtuigen, maakt Europa evenwel niet alleen gebruik van expliciete 

opmerkingen. Tijd is volgens Girling een nuttig medium in het Europese discours om de verschillen 

tussen Europa en de Verenigde staten uit te drukken. Volgens Europa maakt de doodstraf deel uit 

van het verleden en redeneert bijgevolg dat Amerika daar ook toe behoort. De Amerikaanse 

“obsessie” met de doodstraf wordt voorgesteld als barbaars en primitief. Zo plaatst Europa de 

Verenigde Staten “uit het heden” en opgesloten in het verleden, dat tevens door andere landen 

reeds is achtergelaten. Dit idee wordt verder nog versterkt door de herhaaldelijke vergelijking van de 

Verenigde Staten met andere landen die de doodstraf nog niet hebben afgeschaft (China, Iran, 

Saoedi-Arabië). Volgens Girling zijn dit samenlevingen, die op hun beurt ook voorgesteld worden 

alsof ze vast zitten in een tijdloep; van het communisme, de derde wereld of islamitisch 

fundamentalisme.498 

Vanuit het Europees perspectief is de Amerikaanse doodstraf een paradox. De Verenigde Staten 

worden door Europa immers wel beschouwd als culturele verwanten (“cognate others”).499 Daarom 

is er volgens Girling in de Europese campagne tot op zekere hoogte altijd wel een gevoel dat Amerika 

enkel maar is “afgeweken” van het juiste pad. Mits de nodige overtuiging, zullen de Verenigde Staten 

zich waarschijnlijk wel aanpassen. Door het democratische gehalte, de cultuur en de geschiedenis 

behoort Amerika immers tot het gezelschap van de “beschaafde” landen.500  

Dat de Verenigde Staten snel zullen bijdraaien, is volgens Girling de hoop van de Europeanen. Het 

discours van een onvermijdelijke en ultieme vooruitgang, in de richting van beschaving, is zowel 

fragiel als betwist. Er blijft immers een basis van publieke steun voor de doodstraf, ook in het hart 

van de “doodstraf-vrije zone”. In dat opzicht is het behoud van de doodstraf in een cultureel verwant 

land verontrustend voor de Europese abolitionisten.501 Ook Zimring heeft die bezorgdheid naar voor 

gebracht.502  

Naast het impliciete tijdselement in het Europese discours tegen de doodstraf, is er volgens Girling 

tot slot ook nog een tweede aspect dat erg typerend is. Het recht om te interveniëren gaat verder 

dan de traditionele definitie van het burgerschap, vastgelegd in de wet. Wat wordt toegekend aan de 

                                                           
497 F. Zimring, The contradictions of American capital punishment, p. 39. 
498 E. Girling, “European identity”, p. 120. 
499 E. Girling, “European identity”, p. 113. 
500 E. Girling, “European identity”, p. 120. 
501 E. Girling, “European identity”, p. 121. 
502 F. Zimring, The contradictions of American capital punishment, p. 39. 



104 
 

veroordeelden in de Verenigde Staten is een eerder informele definitie van lidmaatschap/behoren 

tot de Europese gemeenschap, namelijk een vorm van cultureel burgerschap.503 Dit komt onder meer 

terug in het Europese engagement bij de executie van Amerikaanse veroordeelden. Er wordt dan 

vanuit Europa gepleit om de betrokkene niet te executeren. Telkens er een executie wordt gepland, 

herhaalt Europa haar pleidooi en wordt er zelfs bij tijden een bezoek gebracht aan de death row. De 

gedetineerde wordt in zekere zin beschouwd als “een van ons”. Een voorbeeld daarvan, is de zaak 

van Barnabei. Hij was de zoon van een Italiaanse immigrant, maar was zelf een Amerikaanse 

staatsburger. Zijn terdoodveroordeling wekt evenwel heel wat protest op in Italië als ook sterke 

reacties in geheel Europa.504 

PRAGMATISCH ABOLITIONISME IN DE VERENIGDE STATEN 

Waar het Europees abolitionisme de doodstraf moreel verafschuwt, komt er in het Amerikaans 

abolitionisme een pragmatische invalshoek op. Die is er al in zekere mate vanaf de jaren zeventig, 

want dan wordt de doodstraf reeds beschouwd in termen van due process and equal protection.505 

Naarmate de mogelijkheden via het gerecht slinken, gaan de abolitionisten zich opnieuw focussen op 

de publieke opinie en het beleid. Hierbij komen onder meer de kost van het systeem en het risico om 

een onschuldig iemand te executeren aan bod. In de jaren tachtig worden de pragmatische 

argumenten dus sterker maar spelen ze nog een ondersteunende rol. Tegen het midden van de jaren 

negentig is er nog erg veel werk aan de winkel voor de abolitionisten. Het abolitionisme bekleedt 

immers nog steeds een zwakke positie in de Verenigde Staten en in tegenstelling tot andere landen 

spelen de publieke opinie en de politieke elite hier een andere rol. Haines vat het in zijn boek uit 

1996 zo samen: 

“For various reasons, most of those nations did not require a groundswell of popular pressure 

before they renounced the state’s right to kill lawbreakers. The United States seems to be 

different in that regard. […] In a nation where policy advocacy has become a capital-intensive 

enterprise, death penalty opponents have little money.”506 

Parallel met die zwakke positie komen er een aantal vragen naar boven. Is er in de Verenigde Staten 

nog wel een zaak tegen de doodstraf? Is er een manier waarop de kwestie gekaderd kan worden, 

zodat de meerderheid van de mensen hun mening over de doodstraf herzien?507 Het antwoord 

daarop is vermoedelijk ja, op voorwaarde dat het abolitionisme sterker benaderd wordt vanuit een 
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pragmatische invalshoek. Dit betekent niet dat er in de Verenigde Staten geen morele afschuw is 

voor de doodstraf, het wordt gewoon niet meer door de abolitionisten op een dergelijke manier 

geformuleerd. Waarom? Omdat “old-style moral abolitionism”; de redenering dat de doodstraf 

incompatibel is met de waarden uit een geciviliseerde samenleving, geen weerklank heeft in het 

Amerikaanse debat.508 De doodstraf roept immers bij de meerderheid van de Amerikanen geen 

walging op, zoals die door Europa wordt omschreven. Het wordt beschouwd als een straf die 

nauwgezet gereguleerd is en relatief pijnloos verloopt.509 Deze visie stemt dan ook niet overeen met 

het idee dat de doodstraf een schending van de mensenrechten is. Het mensenrechtenargument 

alleen is volgens Winston zelfs onvoldoende.510  

Hetgeen wel relevant is voor de Amerikaanse abolitionisten zijn de pragmatische argumenten. De 

doodstraf wordt niet als inherent verkeerd beschouwd, maar het executeren van een onschuldig 

persoon bijvoorbeeld wel.511 Vandaar dat het abolitionisme in de Verenigde Staten zich richt op het 

systeem en de werking daarvan. De redenering is dat zowel de uitspraak als de uitvoering van een 

terdoodveroordeling nooit compatibel zijn met de eerlijke en gelijke behandeling die centraal staat in 

de eigen wetgeving.512 Dergelijk abolitionisme heeft heel wat namen gekregen, maar in essentie 

komen ze op hetzelfde neer. De doodstraf anders benaderen om op die manier de publieke opinie te 

doen kantelen. Daarbij wordt de afschaffing van de doodstraf niet meer alleen voorgesteld als een 

altruïstische hervorming omdat het leven heilig is, omdat iedereen rechten heeft en omdat de 

doodstraf moreel verkeerd is. Op die manier plaatsen de tegenstanders van de doodstraf zich aan de 

kant van de criminelen: tegen de doodstraf wordt gepercipieerd als een verdediging van de 

moordenaars. Om van dit imago af te geraken, moet de doodstraf verkocht worden als een 

intelligente stap naar een realistisch beleid om misdaad te bestrijden. Weg van het sentimentele 

narratief en naar een analyse van de schade die de doodstraf toebrengt aan de Amerikaanse wet, 

politiek en cultuur. Tegen de doodstraf zijn, betekent vanaf dan niet meer dat je aan de kant van de 

                                                           
508 L. Bilionis, “Eighth amendment meanings from the ABA’s moratorium resolution”, in: Law and 
Contemporary Problems, 61 (1998), 4, p. 31.  
509 A. Sarat en C. Boulanger, eds., The cultural lives of capital punishment, Stanford: Stanford 
University Press, 2005, p. 21.  
510 M. Winston, “The death penalty and the forfeiture thesis”, in: Journal of Human Rights, 1 (2002), 
3, p. 357. 
511 M. Winston, “The death penalty and the forfeiture thesis”, p. 357. 
512 A. Sarat, When the state kills: capital punishment and the American condition, Princeton: 
Princeton University Press, 2001, p. 251.  
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criminelen staat. Nee, abolitionisten staan aan de kant van de gezagsgetrouwe burger, die inziet dat 

de doodstraf meer kwaad brengt dan goed.513  

Een typisch voorbeeld van dit “nieuwe” abolitionisme is de opinie van rechter Blackmun uit 1994. 

Oorspronkelijk is hij een voorstander van de doodstraf. In 1972 steunt hij de meerderheid niet om de 

doodstraf ongrondwettelijk te verklaren. 22 jaar later is hij duidelijk van gedacht veranderd: “From 

this day forward I no longer shall tinker with the machinery of death”.514 Die wending is kenmerkend 

voor het  abolitionisme uit die tijd. Blackmun keurt de doodstraf niet af vanwege het gewelddadig 

karakter, hij heeft het niet over de mate waarin dit een gepaste straf is voor gruwelijke criminelen of 

de mate waarin het een nuttig instrument is in de strijd tegen misdaad. Hij focust daarentegen op de 

procedures. Ondanks de gedane inspanningen zijn die nog steeds onderhevig aan willekeur, 

discriminatie en vergissingen. Het is volgens hem niet mogelijk om dit geheel te elimineren en 

daarom besluit hij dan ook dat de doodstraf niet in overeenstemming kan zijn met de Amerikaanse 

grondwet. Het abolitionisme dat Blackmun verdedigt, is geworteld in een erkenning van de schade 

dat de doodstraf brengt aan de Amerikaanse juridische waarden en de legitimiteit van de straf zelf. 

Het abolitionisme formuleert met andere woorden geen kritiek meer op die waarden, maar omarmt 

ze net. Zij die van de wet houden, moeten de doodstraf wel haten voor de schade die het berokkent 

aan die wet. Dit biedt bovendien een respectabele positie aan de abolitionisten in de politieke strijd 

om de doodstraf. Ze moeten het niet meer frontaal aanvallen en kunnen de aandacht verschuiven 

van de sympathie en zorg voor moordenaars naar respect en aandacht voor de wet. Je kan hard zijn 

tegen criminaliteit, geloven in de vergelding of afschrikking van de doodstraf, maar er toch niet voor 

kiezen.515 

  

                                                           
513 H. Haines, Against capital punishment : the anti-death penalty movement in America, p 167-169 / 
A. Sarat, When the state kills: capital punishment and the American condition, p. 247-251. 
514 A. Sarat, When the state kills: capital punishment and the American condition, p. 251. 
515 A. Sarat, When the state kills: capital punishment and the American condition, p. 251-253. 
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H. 4: AMNESTY INTERNATIONAL EN DE STRIJD TEGEN DE DOODSTRAF 

In het vierde en laatste hoofdstuk wordt er ingegaan op de eigenlijke doodstrafcampagne van 

Amnesty. Eerst komt het inhoudelijk standpunt van Amnesty omtrent de doodstraf aan bod en de 

manier waarop dit wordt gevormd. Centraal hierbij staat de verklaring van Stockholm. Deze vormt de 

essentie van Amnesty’s standpunt omtrent de afschaffing van de doodstraf.  

Om de doelstelling te verspreiden en te realiseren, worden er diverse campagnes gevoerd. De nadruk 

ligt op de eerste themacampagne voor de afschaffing van de doodstraf (1979), de eerste grote VS-

doodstrafcampagne (1987) en de tweede themacampagne voor de afschaffing van de doodstraf 

(1989). Er wordt bij deze campagnes enerzijds gefocust op de instrumenten en de argumenten, 

afkomstig van het Internationaal Secretariaat, en anderzijds op de implementatie daarvan door de 

Vlaamse sectie. 

4.1. INLEIDING 

4.1.1. HET ONTSTAAN VAN AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN  

Het onderzoek naar Amnesty International Vlaanderen (AIVL) is beperkt. Er zijn enkele stages gevolgd 

bij de organisatie, door studenten uit allerlei opleidingen zoals criminologie, boekhouden, sociaal 

werk en tekstwetenschap. Daarnaast zijn er ook enkele eindwerken geschreven over AIVL, onder 

meer rond marketing en diversiteit.516 Historisch onderzoek is er zeer weinig. Het archief van AIVL is 

dan ook maar sinds 2011 raadpleegbaar. In 2001 is er een thesis geschreven aan de Ugent, door 

Bram De Scheemaeker, over de oorsprong van Amnesty in België.517 Hij heeft het bronnenprobleem 

kunnen omzeilen door persoonlijke contacten, onder meer via zijn moeder die toen bij AIVL werkte, 

en heeft zo interviews afgenomen en archivalia van privépersonen kunnen inkijken.518 Op de website 

van AIVL is er niet veel meer informatie te vinden dan hetgeen aan bod komt in de thesis van De 

Scheemaeker.519 Het doel van deze thesis is niet om de geschiedenis van AIVL te reconstrueren. De 

bovenvernoemde informatie vormt dan ook de basis voor deze historische inleiding, aangevuld met 

enkele relevante archiefstukken. 

Amnesty International kent in België een merkwaardige start; er zijn twee ontstaansmomenten. 

Officieel wordt de Belgische afdeling van Amnesty opgericht in 1973, maar er zijn reeds in het begin 

                                                           
516 J. Langouche, Inventaris van het archief van Amnesty International Vlaanderen (1961-2010), Gent: 
Amsab-ISG, 2011, p. 53-54. 
517 B. De Scheemaeker, De flakkerende vlam: de vergeten geschiedenis van Amnesty International in 
België, Gent (onuitgegeven licentiaatverhandeling, Rijksuniversiteit Gent), 2001.  
518 B. De Scheemaeker, De flakkerende vlam, p. 11, 124. 
519 Amnesty International Vlaanderen, Geschiedenis: Amnesty International in Vlaanderen, 
http://www.aivl.be/wie-we-zijn/amnesty-international-in-vlaanderen, geraadpleegd op 13.07.2012. 
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van de jaren zestig mensen betrokken bij de organisatie. Centraal staat de figuur van Louis Kiebooms, 

een CVP-politicus die tijdens zijn parlementaire loopbaan ijvert voor amnestie.520 In het kader van 

amnestie kan ook de motivatie voor de oprichting van een Belgische Amnesty afdeling geplaatst 

worden. De Vlaamse pioniers zoeken aansluiting bij de Amnestycampagne om een internationaal 

forum voor hun binnenlandse agenda te verwerven. Zo trachten ze voortdurend hun eigen 

programmapunten op de agenda van internationale conferenties en vergaderingen te plaatsen.521 In 

een verslag van de tweede Internationale Conferentie (1962) bijvoorbeeld, staat opgetekend hoe 

Todts, de toenmalige secretaris, een vurig pleidooi houdt voor meer tolerantie in eigen land: 

“Men is onmenselijk t.o.v. mensen die er niet dezelfde ideeën op nahouden, die niet tot 

dezelfde partij of groep behoren. Met deze toestand van zaken wordt men ook nog in België 

gekonfronteerd [sic.] […] Er dient geijverd voor ‘Amnesty’ ten voordele van de politieke 

vervolgden, in welk land zij zich ook mogen bevinden, omdat het de erkenning inhoudt van 

de eigen onvolkomenheid.”522  

De werking van de eerste Belgische afdeling stopt rond 1968. Volgens De Scheemaeker zijn de 

factoren die daar in hebben meegespeeld, samen te voegen in twee grote groepen. Er is enerzijds 

een gebrek aan tijd en geld. De inkomsten zijn erg gering, aangezien er niet veel betalende leden zijn 

en men weinig grote geldschieters vindt, terwijl de kosten erg hoog zijn. Zo moet er elk jaar een 

bijdrage betaald worden aan het IS in Londen en zijn alle andere kosten voor de eigen rekening. 

Anderzijds is er tegen 1968 nog maar een matige belangstelling voor de toenmalige Belgische 

afdeling, zowel bij de oorspronkelijke leden als bij de rest van België. Wanneer blijkt dat de 

internationale organisatie zich niet engageert voor amnestiemaatregelen, verdwijnt de stimulans 

voor heel wat aanhangers om nog lid te blijven. Daarnaast lukt het ook niet om nieuwe leden te 

werven. De Belgische afdeling zou immers altijd geassocieerd worden met de amnestie-eis aan de 

ene kant en met het katholicisme aan de andere kant. In het toenmalige verzuilde landschap, was het 

niet gangbaar om zich samen met een andere zuil te engageren. Verder is de tijd mogelijks nog niet 

rijp in Vlaanderen voor een internationale organisatie met dergelijke doelstellingen, gezien de 

parochiale mentaliteit die er op dat moment heerst.523 

De formele startdatum van de (tweede) Belgische afdeling is 6 september 1973. Aan de officiële 

heroprichting gaat evenwel heel wat vooraf. Vrijwel onmiddellijk na het einde van de eerste afdeling 

                                                           
520 B. De Scheemaeker, De flakkerende vlam, p. 44-45. 
521 B. De Scheemaeker, De flakkerende vlam, p. 125.  
522 Amsab-ISG, Archief Amnesty International, 455, map 1405, Verslag over de 2de internationale 
conferentie, gewijd aan de problemen van de politieke vervolgden, 28-30 september 1962. 
523 B. De Scheemaeker, De flakkerende vlam, p. 94-96. 
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zijn er al nieuwe initiatieven, zowel in het Franstalige als in het Nederlandstalige deel van ons land, 

en ditmaal uitsluitend rond de ideeën van Amnesty International.524 Volgens De Scheemaeker speelt 

het amnestiethema geen rol meer in de motivatie van de heroprichters, maar blijft het hen wel 

parten spelen.525 Dit blijkt onder meer uit het activiteitenverslag van 1971. Hier wordt vermeld dat 

het “een probleem gaat worden om Belgen in de Belgische afdeling te krijgen, want door verwarring 

met de Belgische amnestie actie is er […] onmiddellijk weerstand.”526 In 1976 wordt er zelfs overleg 

gepleegd met het IS in verband met de “herhaaldelijk en intense” confrontatie met het 

amnestieprobleem. Er worden als gevolg hiervan duidelijke richtlijnen opgesteld om te verdedigen 

dat “het zich bezighouden met het opruimen van de sociale gevolgen van repressie en epuratie niet 

binnen het kader van de internationale statuten en dus binnen het werkterrein van onze afdeling 

ligt”.527  Door die doelstellingen telkens opnieuw te benadrukken en dankzij de media die hen een 

forum geven om die aan iedereen duidelijk te maken, verdwijnt het amnestiethema 

langzamerhand.528  

De nieuwe vzw die in 1973 wordt opgestart, draagt de naam “Amnesty International Belgium” en is 

gevestigd in Brussel. De structuur is vergelijkbaar met die van Amnesty International. Er is een 

nationale beheerraad, die de vereniging beheert en het algemeen beleid bepaalt, en er is een 

algemene nationale vergadering, die de statuten kan wijzigen en de begroting goedkeurt. Eigen aan 

de Belgische afdeling zijn de twee aparte secties. De leden zijn verdeeld over twee afdelingen, een 

Nederlandstalige529 en een Franstalige, die bestuurd worden door hun eigen afdelingsbeheerraad. De 

afdelingen zijn geheel zelfstandig in hun werkwijze en hebben volledige bevoegdheid.530 Hoezeer 

Londen dus de nadruk had gelegd op de eenheid van de nationale secties, kon dit niet verhinderen 

dat de “Vlaamse en Waalse samenwerking onderhevig was aan alle kenmerken en 

temperatuurschommelingen die aan elke Vlaams-Waalse verhouding eigen zijn.”531 

                                                           
524 B. De Scheemaeker, De flakkerende vlam, p. 98-99 / Amnesty International, Geschiedenis: 
Amnesty International in Vlaanderen, http://www.aivl.be/wie-we-zijn/amnesty-international-in-
vlaanderen, geraadpleegd op 13.07.2012. 
525 B. De Scheemaeker, De flakkerende vlam, p. 126. 
526 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 1, Jaarverslag van de 
Nederlandstalige afdeling - België, 1971. 
527 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 6, Verslag over de 
werkzaamheden van de Nederlandstalige afdeling van Amnesty International Belgium in 1976. 
528 B. De Scheemaeker, De flakkerende vlam, p. 126-127. 
529 Oorspronkelijk wordt de sectie in Vlaanderen genoemd als “AI Nederlandstalig” of 
“Nederlandstalige afdeling van Amnesty International Belgium”. In 1978 wordt dat omgezet naar “AI 
Vlaanderen”. Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 365. 
530 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 3, De statuten van Amnesty 
International Belgium, 1973. 
531 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, Amnesty Nieuws december 1977. 
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4.1.2. RELATIE TUSSEN AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN EN HET INTERNATIONAAL SECRETARIAAT 

In de statuten van Amnesty International Vlaanderen is het omschreven doel nagenoeg identiek aan  

dat van Amnesty International. Centraal staan de mensenrechten, zoals uitgedrukt in de UVRM, en 

de gevangenen die omwille van hun kleur, ras, religie, levens- of politieke overtuiging in 

gevangenenschap verkeren. Over de relatie met de internationale organisatie wordt er in de statuten 

niets vermeld, behalve dat ze in er in het bijzonder mee samenwerken.532   

In de statuten van Amnesty International wordt die relatie wel verduidelijkt. Er wordt gesteld dat 

groepen geen actie kunnen ondernemen die niet binnen de doelstelling van Amnesty International 

past. Bovendien moeten de uitgevoerde acties in overeenstemming zijn met de werkregels en 

richtlijnen die Amnesty hanteert.533 In 1976 zijn er dergelijke werkregels aangenomen, door de 9e 

Internationale Raad te Straatsburg. Ze dienen als richtlijnen voor de werking van de nationale 

afdelingen en groepen. Voor de nationale afdelingen staat hier onder meer in dat het IS 

verantwoordelijk is voor het instrueren van de opdrachten en dat alle officiële opdrachten moeten 

goedgekeurd worden door het IEC. De statuten van een nationale afdeling moeten in 

overeenstemming zijn met die van het IS en worden goedgekeurd door het IEC. De adoptiegroepen 

moeten vertrouwd zijn met de instructies en de voorstellen die voorzien zijn in het handboek van 

Amnesty International en moeten de procedures die worden uitgezet zorgvuldig naleven. Bovendien 

moeten adoptiegroepen zich goed bewust zijn van het verschil tussen adoptiegevallen en gevallen 

voor onderzoek. De beslissing om een gevangene te adopteren of zijn geval te onderzoeken rust bij 

het IS.534 

Het belang van die werkregels voor AIVL komt onder meer naar voor in de publicatie ervan in het 

tweede nummer van haar Berichtenblad, december 1977. Er wordt hieromtrent zelfs een extra editie 

uitgegeven (mei 1978). Het Berichtenblad heeft als doelstelling de beschikbare informatie door te 

spelen aan de leden, waaronder ook de officiële standpunten van Amnesty International die 

doorgestuurd worden vanuit Londen. Zo wordt elke groep op de hoogte gehouden en kan het zijn 

activiteiten hierop instellen.535  Naast de algemene werkregels worden er bij de campagnes ook 

                                                           
532 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 3, De statuten van Amnesty 
International Belgium, 1973. 
533 Amnesty International, Statuten, 1979-1991 / Amnesty International, Statute, in: 
<http://www.amnesty.org/en/who-we-are/accountability/statute>, geraadpleegd op 20.07.2012. 
534 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, Berichtenblad december 1977. 
535 In tegenstelling tot Amnesty Nieuws, is het Berichtenblad geen ledenblad dat ook door 
buitenstaanders wordt gelezen. De meeste berichte zijn intern. Indien er externe berichten 
verschijnen zijn dit meestal standpunten van Amnesty op persberichten. Van 1977 tot en met 1985 
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Amsab-ISG, Amnesty International Vlaanderen, 455, Berichtenblad december 1977, februari 1978, 
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specifieke richtlijnen doorgestuurd. Zo ook bij de doodstrafcampagne. Potentiële andere bronnen 

omtrent de relatie tussen AIVL en AI in het AIVL archief zijn o.a. de verslagen van de interne 

vergaderingen omtrent de acties en campagnes536, de verslagen van de bestuursvergaderingen 

(inclusief beleidsplan meestal)537, de briefwisseling met het Internationaal Secretariaat538, de 

verslagen van algemene ledenvergaderingen539 en de documenten met betrekking tot een specifiek 

thema of land.  

Opnieuw is het in deze thesis niet de bedoeling om de relatie tussen AIVL en AI grondig te 

analyseren. Uit het voorgaande komt duidelijk naar voor dat de campagnes die de nationale secties 

voeren, inhoudelijk bepaald worden door Amnesty International zelf. Dat is hetgeen in deze thesis 

centraal staat. AIVL beschouwt zichzelf duidelijk als een schakel in het groter geheel. Het nationale 

archief kan beschouwd worden als het verlengde van de ideeën van Amnesty International. De 

geloofwaardigheid van de organisatie hangt immers af van het feit dat ze als internationale 

organisatie over de hele wereld hetzelfde zegt en hetzelfde doet. Bovendien is er in de doorgenomen 

archiefbronnen geen aanwijzing om te veronderstellen dat AIVL een eigen of andere mening naar 

voor brengt in de doodstrafcampagne, dan wat er van bovenaf wordt beslist. Gezien het 

controversiële onderwerp, is het bij de doodstraf nog belangrijker dan anders om alle leden achter 

één mening te scharen. Ook AIVL ziet dit in en besteedt heel wat aandacht aan de interne vorming. 

Er worden themadagen georganiseerd, informatiemappen opgesteld, folders uitgestuurd, e.d.m. 

Bovendien wordt er uitvoerig gebruik gemaakt van het ledenblad om verdere uitleg over de 

doodstraf en de mening van Amnesty daaromtrent, tot bij de leden te krijgen. 

4.2. AMNESTY NEEMT EEN STANDPUNT IN TEGEN DE DOODSTRAF  

In het eerste, officiële statuut (1968) verzet Amnesty zich enkel tegen de oplegging en uitvoering van 

de doodstraf voor politieke gevangenen. In 1971 besluit de internationale raad een verzoek te 

richten tot de Verenigde Naties en de Raad van Europa om al het mogelijke te doen voor de 

afschaffing van de doodstraf. In 1973 wordt de doodstraf op één lijn geplaatst met martelingen en 

wrede, onmenselijke en vernederende straffen. Er wordt een resolutie aangenomen waarin aan alle 

regeringen wordt gevraagd om de doodstraf niet meer als strafmaatregel te gebruiken. In 1974 komt 

er een grondige uitbreiding van de objectieven tot stand: “verzet tegen de oplegging en uitvoering 

                                                                                                                                                                                     
mei 1978 / J. Langouche, Inventaris van het archief van Amnesty International Vlaanderen (1961-
2010), Gent: Amsab-ISG, 2011, p. 107-108. 
536 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 32 t.e.m. 51. 
537 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 72 t.e.m. 109. 
538 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 1385 t.e.m. 1396. 
539 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 1 t.e.m. 31. 



112 
 

van de doodstraf en marteling of andere wrede, onmenselijke of vernederende straf voor alle 

gevangenen, of ze nu geweld gebruikt hebben of niet”. Dat standpunt wordt in 1975 in het statuut 

bevestigd. Amnesty verzet zich tegen de doodstraf in alle gevallen, zonder beperking. De organisatie 

heeft er dus met andere woorden een tijdje over gedaan vooraleer de strijd tegen de doodstraf in 

het mandaat wordt opgenomen.540  

In Vlaanderen zijn er in 1968 reeds enkele initiatieven rond Amnesty International, maar die zijn erg 

beperkt. Er worden een aantal acties ondernomen, die er vooral op gericht zijn om meer mensen te 

sensibiliseren.541 Er is voor die periode evenwel geen activiteitenverslag542 of ander document terug 

te vinden waarin opgesomd staat welke campagnes ze precies voeren en of de doodstraf daar al deel 

van uit maakt. Het eerste activiteitenverslag dateert uit 1971, twee jaar voor de officiële oprichting 

van Amnesty International Belgium en twee jaar voor de algemene oppositie van Amnesty tegen de 

doodstraf. Het werk dat in dat jaar wordt geleverd, concentreert zich op contacten leggen, het 

verstrekken van informatie en het inzamelen van geld. Dat de afdeling in Vlaanderen op dat moment 

nog in de kinderschoenen staat, komt naar voor in het ledenaantal (slechts twaalf leden) maar ook in 

de praktische regelingen. Materiaal met betrekking tot Amnesty, zoals affiches, folders, rapporten en 

dergelijke ontvangen ze van de Nederlandse afdeling. Ook de maandelijkse nieuwsbrief wordt van 

daaruit verstuurd. Papier, postzegels, een stencilmachine en zelfs een kantoorruimte krijgen ze van 

de Liga voor de Rechten van de Mens.543  

In de reeks activiteiten tijdens de beginjaren van AIVL, is er in 1972 voor het eerst sprake van een 

doodstrafactie. Uitgangspunt voor deze actie is een resolutie, aangenomen op de ICM in 1971, 

waarin Amnesty International zich uitspreekt tegen de doodstraf en dat ook voor gevangenen die wèl 

geweld hebben gebruikt.544 Vooraleer dus de gehele oppositie tegen de doodstraf officieel is 

opgenomen in de statuten (1973), wordt er in de praktijk al actie gevoerd. Specifiek draait de actie 

rond achttien Turkse gevangenen.545 Later wordt er aan de leden gemeld dat de campagne haar doel 

                                                           
540 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, Amnesty Nieuws mei 1989. 
541 B. De Scheemaeker, De flakkerende vlam, p. 99-100. 
542 De termen activiteitenverslag, jaarverslag en verslag van de werkzaamheden worden niet 
consequent gebruikt in de documenten. Als overkoepelende term is er in de archieflijst gekozen voor 
activiteitenverslag en dus zal ik die ook hier aanhouden. J. Langouche, Inventaris van het archief van 
Amnesty International Vlaanderen, Gent: Amsab-ISG, 2011, p. 19. 
543 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 1, Jaarverslag van de 
Nederlandstalige afdeling 1971. 
544 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 2, Verslag activiteiten 
Vlaamstalige afdeling van Amnesty International in België van januari 1972 tot mei 1973. 
545 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 2, Verslag activiteiten 
Vlaamstalige afdeling van Amnesty International in België van januari 1972 tot mei 1973. 
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(gedeeltelijk) heeft bereikt. Drie van de doodvonnissen worden uitgevoerd maar de overige vijftien 

worden omgezet in een gevangenisstraf.546  

Het algemene verzet tegen de doodstraf wordt in 1973 officieel toegevoegd aan Amnesty’s statuten, 

maar de beslissing had evengoed anders kunnen uitvallen. Tijdens de ICM in dat jaar is vooral de 

Britse sectie bezorgd om de potentieel nieuwe koers van Amnesty en dient daarom een resolutie in. 

De resolutie roept op om het werk van Amnesty te beperken tot de oorspronkelijke doelstelling; de 

bescherming van de gewetensgevangenen. De ICM besluit om over de Britse resolutie te stemmen, 

maar deelt ze wel op in twee delen. Op die manier wil de ICM inschatten of de aanwezigen geloven 

dat de uitbreiding van Amnesty’s doodstrafwerk naar gewelddadige criminelen de organisatie zou 

beschadigen en, zo ja, of die mogelijkheid dan ook vermeden moet worden. De eerste subresolutie is 

zeer speculatief; niemand kan immers met zekerheid zeggen of de uitbreiding van Amnesty’s 

mandaat ook de doeltreffendheid aantast. Misschien net daarom wordt de eerste subresolutie 

verworpen. Drie stemmen voor, zeven stemmen tegen en vier onthouden zich. De helft is er dus van 

overtuigd dat een uitbreiding van Amnesty’s doodstrafwerk niet per se een aantasting van de 

doeltreffendheid betekent. De tweede subresolutie is lang niet zo gemakkelijk op te lossen. Er wordt 

immers gevraagd om te kiezen tussen twee visies: de “oude” visie, die tot nog toe goed heeft 

gewerkt voor de organisatie, of de “nieuwe” visie, die potentiële risico’s met zich meebrengt. 

Wanneer de eindstemming wordt geteld, blijkt dat er twee stemmen voor de oude visie zijn en drie 

voor de nieuwe visie. De overige negen maken geen keuze en onthouden zich. De beslissing wordt 

dus door één stem bepaald en door minder dan de meerderheid van de aanwezigen, maar Amnesty 

is desalniettemin vanaf dan een abolitionistische organisatie.547   

De tweede doodstrafcampagne in het AIVL archief dateert uit 1974. Dit is tevens de laatste voor de 

Stockholmconferentie in 1977. Er worden brieven geschreven voor zeven Perzische burgers, die ter 

dood zijn veroordeeld door een militair tribunaal. Bij deze campagne zijn er voor de eerste keer 

documenten terug te vinden die concreet beschrijven hoe de actie moet worden aangepakt. Naast 

de praktische gegevens, zoals de adressen en de kostprijs van een brief, wordt er ook geadviseerd 

hoe een brief er moet uitzien en wat er moet instaan. Er wordt beklemtoond dat de toon van een 

brief zeer belangrijk is. Een brief met een beledigend karakter kan immers averechts werken op de 
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overheid in kwestie. Daarna komen er voorbeelden van passages aan bod. Hier mag vormelijk op 

gevarieerd worden maar inhoudelijk mag er niet van de gestelde punten worden afgeweken.548 

De doodstraf komt dus voor 1977 niet sterk naar voor in de taakuitoefening van AIVL. De twee 

campagnes die worden gevoerd zijn briefschrijfacties, toegespitst op enkele gevangenen. Bij het 

doornemen van het archief wordt het duidelijk dat zowel de afwezigheid van een grote 

doodstrafcampagne, als de aard van de gevoerde doodstrafcampagnes, namelijk het briefschrijven 

voor specifieke gevangenen, niet eigen zijn aan de nationale sectie maar hun weerslag vinden bij 

Amnesty zelf. 

Tijdens de jaren zestig en zeventig voert Amnesty voornamelijk schrijfcampagnes, ten voordele van 

gevangenen. In de beginperiode wordt er alleen op die manier actie gevoerd.549 Amnesty selecteert 

en onderzoekt de situatie van de gevangenen, stelt een dossier op en stuurt dit door naar de 

nationale secties. Die verdelen op hun beurt de gevangenen over de verschillende adoptiegroepen 

en van daaruit worden er dan brieven geschreven.550 Tegen het midden van de jaren zeventig, 

wanneer het ledenaantal en parallel daarmee de mogelijkheden stijgen, komen er variaties op die 

oorspronkelijke campagnevorm. Er worden dan stilaan ook acties gevoerd door alle adoptiegroepen 

voor een gevangene uit één land of er worden acties opgezet vanuit de nationale afdelingen met de 

bedoeling op te komen voor de gewetensgevangenen in een bepaald land.551 De standpunten die 

Amnesty inneemt, komen in de brieven naar voor in relatie tot een gevangene. Ook bij de twee 

doodstrafacties die AIVL voert, is dat zo.  

De eerste permanente en grote actie die Amnesty International voert, is de antifoltercampagne 

(Campaign Against Torture of CAT).552 In december 1972 wordt hiervoor het startschot gegeven. Het 

jaar 1973 wordt door Amnesty uitgeroepen als “het jaar tegen de martelingen”. Er wordt dan 

gedurende een jaar campagne gevoerd voor één thema, met onder andere een grote conferentie te 

Parijs en de publicatie van een rapport omtrent de situatie in de verschillende landen.553 Dit is de 

eerste keer dat een campagne van Amnesty zich niet alleen focust op specifieke gevangenen, maar 
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op een thema in het algemeen. De doodstraf is sinds 1973 ook officieel opgenomen in het statuut 

van Amnesty, maar in vergelijking met de andere thema’s krijgt het eerder een lage prioriteit.554  

Het recht op vrijheid van meningsuiting en het martelthema zijn, in tegenstelling tot de doodstraf, 

niet zo’n controversiële onderwerpen. Alle leden van Amnesty kunnen zich achter het idee scharen 

dat folterpraktijken afgeschaft moeten worden en dat niemand mag vastzitten omwille van zijn 

mening, maar over de doodstraf is niet iedereen het meteen eens. Zelfs bestuursleden laten hun 

ongenoegen over de doodstrafbeslissing merken.555 Bovendien is het verzamelen van informatie over 

de doodstraf niet zo evident en gaat er reeds heel wat input naar de CAT-campagne. Bij de start van 

de organisatie ligt de prioriteit duidelijk bij de gewetensgevangenen en is bovendien het personeel 

op het IS beperkt. Dit betekent concreet dat een systematische verzameling van materiaal over de 

doodstraf vertraagt tot 1973. Vanaf dan wordt er getracht om informatie over de doodstraf 

consequent bij te houden, maar zelfs dan zijn de data sporadisch en niet compleet. Censuur in de 

media, geheime executies, wetboeken die ontoegankelijk zijn voor Amnesty en terughoudendheid 

van overheden omtrent het onderwerp maken het moeilijk om toezicht te houden op het 

wereldwijde gebruik van de doodstraf.556 Daar komt nog bij dat er tegen het midden van de jaren 

zeventig, parallel met het belang voor de CAT-campagne en de verdere groei van de organisatie, 

organisatorische problemen de kop op steken. Dit brengt heel wat moeilijkheden met zich mee.557 

Het onderzoekswerk bij het IS hoopt zich op en in tegenstelling tot de hoeveelheid worden de 

middelen niet groter. Het IS beschikt niet over een vaste financiële basis en dat maakt het dus ook 

niet mogelijk om het aantal medewerkers uit te breiden.558 Tijdens de algemene ledenvergadering 

van AIVL in 1977 is er zelfs sprake van een “crisis in Londen”.559  

Een ander probleem dat voortvloeit uit de groei is de tegenstelling tussen een snel en veranderende 

politieke situatie, een betere en grondige voorbereiding van de activiteiten of het uitwerken van een 

                                                           
554 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 867, Brief van de Zweedse sectie 
naar alle nationale secties i.v.m. de doodstrafcampagne, 29 november 1977. 
555 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 867, Brief van de Zweedse sectie 
naar alle nationale secties i.v.m. de doodstrafcampagne, 29 november 1977. 
556 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 867, Amnesty International and 
the death penalty: an internal briefing. 
557 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 6, Discussietekst over groei en 
ontwikkeling van AI 1977. 
558 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 6. 
559 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 6, Notulen van de algemene 
ledenvergadering van Amnesty International Belgium, Nederlandstalige afdeling op zaterdag 19 
maart 1977. 



116 
 

planning op de langere termijn.560 Met betrekking tot de doodstraf zal Amnesty in 1977 kiezen voor 

het laatste: tijdens de ICM van dat jaar wordt er beslist dat er, rekening houdend met het belang van 

de doodstraf in Amnesty’s werk, een plan op de lange termijn opgesteld moet worden om acties te 

voeren tegen de doodstraf.561 Amnesty kiest er dus pas eind jaren zeventig voor om een permanente 

en grote campagne tegen de doodstraf op te starten, maar het zal nog enkele jaren duren vooraleer 

het plan effectief wordt omgezet in de praktijk.  

4.3. HET STANDPUNT TEGEN DE DOODSTRAF KRIJGT INHOUDELIJK VORM 

4.3.1. DE AANLOOP NAAR DE STOCKHOLM CONFERENTIE 

De hoeveelheid materiaal over de doodstraf in het archief van AIVL is voor 1977 niet groot. Er wordt 

wel telkens van de gelegenheid gebruikt gemaakt om te herhalen wat de houding van Amnesty 

omtrent de doodstraf is: Amnesty verzet zich tegen ter dood veroordelingen, zonder beperkingen op 

het eventuele gebruik van geweld. Waarom Amnesty zich hiertegen verzet is vanuit het AIVL archief 

niet zo duidelijk. De campagne uit 1974 is het enige voorbeeld waar er enigszins verdere uitleg wordt 

gegeven bij het standpunt tegen de doodstraf. Bij de richtlijnen voor de brieven wordt er vluchtig 

verwezen naar artikel 5 van de UVRM; dat niemand onderworpen mag worden aan folteringen, noch 

aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.562 Uit het AIVL archief komt 

dus, voor de periode tot 1977, alleen Amnesty’s idee over de doodstraf als meest wrede straf naar 

voor. Er is vanuit het AIVL archief niet te achterhalen waar Amnesty’s standpunt nog aandacht voor 

heeft en of die argumenten ook in de campagnes worden weerspiegeld.   

Wat de ideeën voordien ook moge zijn, in 1977 neemt Amnesty het onderwerp grondig onder de 

loep en de uitkomst daarvan wordt in 1978 haar officiële standpunt. Het hoogtepunt is de 

conferentie in Stockholm (1977), maar daar gaat reeds heel wat denkwerk aan vooraf. Zo worden er 

eerst voorbereidende seminaries gehouden, georganiseerd door vier nationale secties van Amnesty 

(New York, Parijs, Hamburg en Sri Lanka), rond diverse aspecten met betrekking tot de doodstraf: 

publieke opinie en de doodstraf, alternatieven voor de doodstraf, racisme en de doodstraf, de 

doodstraf in de internationale wetgeving, de doodstraf als een cultureel fenomeen en de gevolgen 

voor de individuen die betrokken zijn bij of getroffen door een ter dood veroordeling. Daarbovenop 

wordt er ook nog een seminarie gehouden dat specifiek over de doodstraf in Afrika gaat. Dit 
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organiseert Amnesty niet zelf, maar wordt ingericht door de AACC - all African Conference of 

Churches.563  

Amnesty hoopt de discussie tussen andere NGO’s, individuele experten en de organisatie zelf te 

stimuleren via de seminaries en benadrukt expliciet dat het werk, voorafgaand aan de 

Stockholmconferentie, op een “inter-continentale” basis moet gebeuren. Volgens Amnesty is de 

kwestie van de doodstraf immers nog niet vanuit een correct perspectief beschouwd. De doodstraf is 

tot nog toe onvoldoende gesitueerd in de context van de sociale en juridische systemen van Afrika, 

Azië en andere delen van de wereld. De acties omtrent de doodstraf weerspiegelen voornamelijk de 

bekommernissen van mensen uit West-Europa en de Verenigde Staten.564  

Die uitspraak is, geredeneerd vanuit de doodstrafdebatten, opmerkelijk. De context omtrent de 

doodstraf in Europa en de Verenigde Staten zijn immers ook verschillend. In Europa hebben nog niet 

alle landen de doodstraf officieel afgeschaft, maar er wordt in West-Europa sinds 1977 geen executie 

meer uitgevoerd. In de Verenigde Staten ziet het er aanvankelijk beter uit dan in Europa. De 

doodstraf wordt in 1972 ongrondwettelijk verklaard en bijgevolg ook afgeschaft. De uitspraak is 

evenwel gebaseerd op het idee dat niet de doodstraf zelf, maar de vorm waarin de straf wordt 

opgelegd ongrondwettelijk is. Als er aan die problemen tegemoet wordt gekomen, blijft de doodstraf 

wel een mogelijkheid. Dat gebeurt in 1976, wanneer de doodstraf opnieuw wordt ingevoerd in de 

Verenigde Staten. In 1977 vindt dan, met de terechtstelling van Gary Gilmore in Utah, de eerste 

executie plaats na de herinvoering.  

Ten tweede verschillen ook de “bekommernissen” in het debat van West-Europa en de Verenigde 

Staten. Amnesty stelt het zo: 

“Hitherto, action concerning the death penalty seems to have reflected mainly the concerns of 

those living in Western Europe and the United States.”565 

Amnesty stelt dus niet dat de argumenten uit West-Europa en de Verenigde Staten gelijk zijn. Er 

kunnen immers allerlei verschillende elementen, zowel morele als praktische, samen naar voor 

komen. Toch schort er nog wat met die veronderstelling. Uit de doodstrafdebatten blijkt immers 

duidelijk dat er andere “bekommernissen” zijn in Europa en de Verenigde Staten, bij de voor- en de 
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tegenstanders van de doodstraf. Zo speelt de publieke opinie een grote rol in het Amerikaanse debat, 

terwijl dat in Europa niet zo is. Bovendien bekleedt de politieke elite een geheel andere plaats in 

beide regio’s als het over de doodstraf gaat. Dit zijn punten die bij de aankomende campagnes extra 

aandacht krijgen, om te kijken wat hiervan naar voor komt en op welke manier. Eerst is het van 

belang om de argumenten en ideeën van Amnesty rond de doodstraf in het algemeen te 

achterhalen. 

Naast het inhoudelijke denkwerk in de seminaries wordt er ook duidelijk gecommuniceerd vanuit 

Amnesty naar de nationale secties. In de interne briefing komen de facetten van het onderwerp naar 

voor en de manier waarop Amnesty ze benadert. Specifiek van belang voor deze thesis, is de 

samenvatting door Amnesty van de belangrijkste argumenten voor én tegen de doodstraf. Beide 

kanten komen dus aan bod. Er staat vermeld dat de contra argumenten inhoudelijk niet noodzakelijk 

zijn aangenomen door Amnesty, maar hun selectie, voorstelling en volgorde zijn dat hoe dan ook 

wel. De pro en contra argumenten worden in twee kolommen opgesplitst en tegenover elkaar 

geplaatst. Eerst komen het onderwerp “afschrikking” en de argumenten daaromtrent aan bod. Dit 

wordt het meest uitvoerig besproken, waarschijnlijk omdat het een groot discussiepunt in het debat 

is. Dan wordt er ingegaan op het lange termijn effect van de doodstraf, de rechtspraak, alternatieve 

straffen en de kost van de doodstraf in vergelijking met een gevangenisstraf. Hier wordt er voor de 

eerste keer verwezen, aan de contra zijde, naar een bron.566 Bij het volgende item, “een leven voor 

een leven”, is dat ook zo.567 De lijst gaat dan verder met de bespreking van de argumenten in relatie 

tot sociale omstandigheden in de derde wereld en de publieke opinie. Na die opsomming worden er 

nog enkele extra contra argumenten toegevoegd: psychologische wreedheid, fysieke wreedheid, het 

arbitraire en discriminerende karakter van de doodstraf, de invloed van persoonlijke factoren (zoals 

de persoonlijkheid van de rechter of de karakters van de juryleden) en om af te sluiten, wordt de link 

gelegd tussen het recht op leven/het verbod op foltering en de afschaffing van de doodstraf.568 

Hoewel dit nog niet de officiële standpunten van Amnesty zijn, is het wel al duidelijk dat Amnesty het 

onderwerp grondig onder de loep neemt. De doodstraf wordt vanuit een breed perspectief 

benaderd, zowel moreel als praktisch. Ook in het denkwerk van de voorafgaande seminaries, waar 

allerlei onderwerpen bediscussieerd worden, komt dat naar voor.  

4.3.2.  DE STOCKHOLMCONFERENTIE, 1977 
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De Verklaring van Stockholm vormt de essentie van Amnesty’s standpunt over de doodstraf. Het 

internationaal bestuur neemt deze verklaring immers een jaar later over als het officiële 

standpunt.569 De verklaring wordt aangenomen op het einde van de internationale conferentie te 

Stockholm, op 10 en 11 december 1977. De conferentie wordt georganiseerd door Amnesty, maar 

niet alleen voor Amnesty. Er zijn meer dan 200 participanten, waaronder vertegenwoordigers van 

regeringen, inter- en nongouvernementele organisaties en nationale secties van Amnesty, alsook een 

aantal experten omtrent het onderwerp en mensen van de pers. De aanwezigen komen van overal 

ter wereld. Amnesty hamert er immers op dat het een internationale conferentie is.570 Net zoals ze er 

voor pleitte om het voorafgaande debat ook op een “inter-continentale” wijze te voeren. 

De thema’s die voor de conferentie aan bod komen, onder meer in de seminaries en in de 

rondgestuurde informatie van Amnesty naar de nationale secties, zijn erg talrijk en divers. Tijdens de 

conferentie ligt de nadruk op zes thema’s. De deelnemers worden opgesplitst in zes werkgroepen, 

die elk één thema analyseren en bediscussiëren.571 Elke werkgroep maakt daarna aanbevelingen aan 

de plenaire zitting, die op basis daarvan een verklaring opstellen.572 Schematisch voorgesteld, 

behandelen de werkgroepen het volgende: A) De doodstraf en de publieke opinie, B) Alternatieven 

voor de doodstraf, C) Individuele betrokkenheid bij de doodstraf, D) de doodstraf en discriminatie, E) 

de doodstraf in de internationale wetgeving, F) moord gepleegd of gedoogd door regeringen. 

Relevant voor deze thesis zijn werkgroep A, C, D, en E. 

DE WERKGROEPEN 

WERKGROEP A 

Werkgroep A buigt zich over de publieke opinie en de doodstraf. Er wordt een tweedeling gemaakt 

tussen executies die worden uitgevoerd in opdracht van het gerecht en executies die worden 

voltrokken zonder vorm van proces, in opdracht van of met medeweten van de autoriteiten. Al 

naargelang de situatie, stelt de werkgroep dat de reactie van de publieke opinie anders is en die 

bijgevolg ook anders moet benaderd worden. Volgens de werkgroep heeft de internationale publieke 

opinie geen andere keuze dan de eerste vorm te veroordelen als een barbaarse activiteit en dit 

publiekelijk aan te klagen via alle mogelijke middelen, ongeacht de plaats of omstandigheden. Bij de 

tweede vorm, dient zich een andere aanpak aan. De campagne voor de afschaffing van de doodstraf 
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moet in dat geval uitgevoerd worden in overeenstemming met de verschillende wettelijke 

bepalingen.573 

Een tweede bevinding van de werkgroep sluit aan bij de bovenvernoemde veronderstelling van 

Amnesty; de acties omtrent de doodstraf weerspiegelen de bekommernissen van Europa en de 

Verenigde Staten. Werkgroep A maakt een soortgelijke opmerking, maar dan met betrekking tot de 

documentatie over de doodstraf. Volgens werkgroep A reflecteert die, tot nog toe, de bezorgdheden 

van de ontwikkelde en grotendeels Westerse wereld. De werkgroep beklemtoont dan ook dat het 

essentieel is om rekening te houden met de verschillen in sociale en culturele waarden en tradities, 

bij het ontwikkelen van een programma voor de afschaffing van de doodstraf in andere delen van de 

wereld. Aangezien die opmerking in het officiële rapport van de Stockholmconferentie staat, heeft de 

plenaire sessie ze goedgekeurd.574 Er is dus duidelijk aandacht voor de verschillende situaties 

omtrent de doodstraf in de wereld, maar voorlopig geldt dat niet voor de Verenigde Staten. De 

ontwikkelde landen worden als een apart geheel beschouwd, waarvan de Verenigde Staten deel 

uitmaakt.     

Met betrekking tot de publieke opinie in de ontwikkelde landen, heeft de werkgroep dan ook een 

andere boodschap. Hier kan de campagne voor de afschaffing van de doodstraf, de publieke opinie 

niet bereiken indien er geen rationele en emotionele argumenten worden ingezet. De cruciale kracht 

van het doodstrafdebat zit volgens werkgroep A immers niet in de reden, maar in de emotie. Die 

emotie is het gevolg van de identificatie van het publiek met het lijden van de slachtoffers. Om die 

emoties te bestrijden, acht de werkgroep het nuttig om het publiek steeds te herinneren aan de 

familieleden van de geëxecuteerde. De emotie van de identificatie met het slachtoffer wordt op die 

manier tegengegaan door een identificatie met de familie van de veroordeelde. Bovendien is het ook 

belangrijk om telkens te benadrukken dat de afschaffing van de doodstraf niet impliceert dat de strijd 

tegen criminaliteit vermindert, integendeel zelfs. De afschaffing van de doodstraf moet voorgesteld 

worden als een integraal deel van een nieuwe, meer humane en effectieve aanpak van 

criminaliteit.575 Het doodstrafdebat in de Verenigde Staten is aan het eind van de jaren ’70 erg sterk 

geconcentreerd op de bestrijding van criminaliteit. In tegenstelling tot een meer menslievende 

boodschap, pleiten de law and order politici echter voor een harde aanpak, waarvan de doodstraf 

zeker deel uitmaakt.  
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Volgens de werkgroep is het, om alle morele rechtvaardigingen van de doodstraf te elimineren, 

zinvol om telkens de diepe en onlosmakelijke link tussen de doodstraf aan de ene kant en dictatuur, 

racisme en economische uitbuiting aan de andere kant te benadrukken. Door de publieke opinie te 

informeren en uit te leggen hoe het zit, zal de doodstraf na verloop van tijd geassocieerd worden 

met dictatuur, onderdrukking en brutale uitbuiting van de mensheid.576 Enige moraal is in deze 

boodschap wel te herkennen, zij het niet expliciet in die woorden. In het uiteindelijke rapport van de 

conferentie wordt er toegevoegd dat die link maar voor “sommige samenlevingen” geldt (punt 20). 

Tot slot gaat de werkgroep ook in op de functie van de doodstraf, althans in de ogen van de publieke 

opinie, omtrent terrorisme. Verontrust door terroristische daden, die tevens worden benadrukt door 

de media, ziet de publieke opinie de doodstraf als een potentieel middel waarmee de samenleving 

zich kan beschermen. Die redenering is volgens de werkgroep bedrog. De dood zal geen mensen 

afschrikken die bereid zijn hun leven te riskeren. Het executeren van terroristen maakt hen net tot 

martelaars, wat een zekere aantrekkingskracht heeft op potentiële terroristen (en dus niet als 

afschrikmiddel werkt). Bovendien kan een maatschappij van vrije mensen het niet riskeren om haar 

morele fundamenten te vernietigen door dezelfde acties te ondernemen als de terroristen.577  

WERKGROEP C 

Werkgroep C heeft een breed interpreteerbaar onderwerp, namelijk de individuele betrokkenheid bij 

de doodstraf.  Ze kiezen ervoor om de klemtoon te leggen op de relatie tussen de persoonlijkheid, de 

rol en de overtuigingen van hen die betrokken zijn bij een gerechtelijke executie, zoals juryleden, 

rechters, advocaten en politici die de macht bezitten om gratie te verlenen.578 Al die personen maken 

op een bepaald ogenblik een beslissing en moeten daarbij kiezen tussen leven of dood. De 

werkgroep haalt aan dat er in dit proces altijd willekeur meespeelt en vindt dan ook dat de doodstraf 

veeleer het resultaat is van een loterij. Juridische systemen zijn nooit onfeilbaar, aangezien de 

beslissingen door mensen worden genomen. Dit is een erg zorgwekkend probleem volgens de 

werkgroep, maar toch zijn de voorstellen aan de plenaire zitting erg bescheiden. Het is immers 

onmogelijk om de menselijke en dus subjectieve factor uit het systeem te weren. Bovendien zorgt de 

kansfactor ervoor dat er toch enkele personen aan de doodstraf ontsnappen. Als die verdwijnt, kan 

de situatie ook kantelen in een voorspelbare vernietiging van meer levens.579 De arbitraire toepassing 
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en uitvoering van de doodstraf is in de Verenigde Staten een enorm belangrijk onderwerp. Het heeft 

er in 1972 zelfs voor gezorgd dat de doodstraf ongrondwettelijk wordt verklaard. Vier jaar later 

beslist het hooggerechtshof om de doodstraf opnieuw in te voeren, aangezien er tegemoet is 

gekomen aan de problemen. Volgens het hooggerechtshof is het systeem dus objectief genoeg om 

het in stand te houden. 

Daarnaast heeft werkgroep C ook aandacht voor de doodstraf in verschillende religies. Ze menen dat 

elke religie resulteert in een andere houding van het individu ten opzichte van het nemen van een 

leven. Bijgevolg zijn er ook verschillende houdingen ten opzichte van de doodstraf. Hier moet 

rekening mee gehouden worden in de actievoorstellen voor verschillende delen in de wereld.580 

Desalniettemin is er volgens de werkgroep wel een inherente waardering voor de heiligheid van het 

menselijk leven, ongeacht de religieuze voorschriften.581 Religie speelt ook in de Verenigde Staten 

een rol, maar hier is in de doodstrafdebatten maar terloops op ingegaan. Dergelijke analyse zou ons 

immers te ver brengen. Verder wordt hier ook niet meer op ingegaan.  

WERKGROEP D 

Discriminatie is het thema waar werkgroep D zich over buigt. Ze onderzoeken dit aspect aan de hand 

van racisme in twee landen: Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Hier is er voor de eerste keer 

aandacht voor de specifieke situatie van de doodstraf in de Verenigde Staten. Centraal in de discussie 

rond de relatie tussen racisme en de doodstraf in de Verenigde Staten staan de meningen van G. 

Wallance en H. Bedau. Volgens Wallance is het niet mogelijk om met zekerheid te stellen dat ras een 

invloedrijke factor is, maar er zijn verdere studies nodig. Desalniettemin is racisme volgens hem wel 

onderdeel van de Amerikaanse samenleving, in allerlei domeinen, en is het bijgevolg ook 

waarschijnlijk dat dit een rol speelt in het juridisch systeem. Professor H. Bedau voegt daar aan toe 

dat, ondanks het huidige gebrek aan duidelijke data, racisme in de toepassing van de doodstraf wel 

in toekomstige studies zal worden aangetoond. Hij acht het een belangrijke factor. De statuten, 

goedgekeurd door het hooggerechtshof in 1976, die de beoordelingsvrijheid in een doodstrafproces 

begeleiden of kanaliseren, kunnen het arbitraire en discriminerende karakter van de doodstraf niet 

uitschakelen. Racisme bepaalt volgens Bedau nog steeds de uitkomst.582 Werkgroep D is het eens 

over de arbitraire manier waarop de doodstraf wordt opgelegd en trekt de conclusie met betrekking 
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tot racisme door naar andere vormen van discriminatie, gebaseerd op religie, politiek of sociale 

klasse.583  

WERKGROEP E 

Werkgroep E heeft het over de doodstraf in de internationale wetgeving en organisatie. De discussie 

start met de paper van Rodley, de juridisch adviseur van Amnesty op dat moment. In 1977 is het 

aantal staten dat de doodstraf heeft afgeschaft niet zo groot. De paper stelt dan ook dat de 

internationale wetgeving het gebruik van de doodstraf niet verbiedt. Er zijn wel verplichte criteria en 

procedurele waarborgen omtrent de uitvoering ervan, vermeldt in artikel 6 van het BuPo verdrag. 

Naast de strikte regels in de internationale wetgeving kan die inhoud ook op verschillende manieren 

geïnterpreteerd worden, ondersteund door resoluties of andere acties van de VN. Dat is hetgeen 

Rodley in de rest van zijn paper ook doet.584 

De werkgroep erkent de internationale positie omtrent de doodstraf als een aanvaarde uitzondering 

op het recht op leven, maar zijn het daar niet mee eens. De positie van de werkgroep benadrukt de 

internationale illegaliteit van de doodstraf omdat het, ondanks de criteria en waarborgen, nog steeds 

de meest ultieme wrede, inhumane en vernederende straf is. Die wreedheid is niet alleen van 

toepassing op de geëxecuteerde maar ook op zijn of haar familie, de personen betrokken bij een 

executie en, in brede zin, ook voor de bevolking in het algemeen.585  

HET RAPPORT VAN DE CONFERENTIE 

Het rapport van de conferentie vat alle conclusies en aanbevelingen tot actie samen. Hierbij wordt er 

een onderscheid gemaakt tussen judiciële en buitengerechtelijke executies, omdat die volgens de 

conferentie elk een andere methode vereist. Aangezien het in deze scriptie alleen over judiciële 

executies gaat, zal dit alleen ter sprake komen.  

De conclusies van de Stockholmconferentie omtrent de doodstraf worden in 26 punten geformuleerd 

en weerspiegelen duidelijk de adviezen van de werkgroepen. Dit zijn de conclusies van alle 

deelnemers van de conferentie en dus ook van Amnesty. Relevant in het kader van deze scriptie zijn 

onder meer de volgende. De doodstraf wordt in alle vormen en voor alle misdaden veroordeeld 

(punt 1). Daarbij kan er geen uniforme strategie voor de afschaffing van de doodstraf worden 

gehanteerd; er moet rekening gehouden worden met de verschillende religieuze en culturele 
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opvattingen (punt 2). Regeringen rechtvaardigen het gebruik van de doodstraf vaak door te 

verwijzen naar de wil van de publieke opinie. In het algemeen, bieden ze hierbij echter geen bewijs 

dat de publieke opinie correct is in de veronderstelling dat de doodstraf effectief afschrikt, ze 

herhalen dit alleen (punt 7). Het is immers nooit afdoende aangetoond dat de doodstraf een 

afschrikmiddel is (punt 5).586 

Om aan de publieke vraag voor veiligheid te voldoen, moet de nadruk in de antidoodstrafcampagne 

liggen op de positieve en humane maatregelen op het gebied van preventie van criminaliteit en 

rehabilitatie van de overtreders (punt 6). Verder is het volgens de conferentie duidelijk dat alle 

stappen in een ter dood veroordeling onderhevig zijn aan toeval en fouten. Het ontnemen van een 

leven kan dan ook niet gerechtvaardigd worden wanneer het resultaat onomkeerbaar is (punt 11). 

Een ander probleem dat een rol speelt bij de doodstraf is discriminatie. De doodstraf fungeert vaak 

als een instrument van onderdrukking tegen bepaalde raciale, oppositie, etnische, religieuze en 

lagere inkomensgroepen (punt 12). Verder praktisch onderzoek naar de discriminerende toepassing 

van de doodstraf is nodig. Op die manier is er meer inzicht in het gebruik van de doodstraf en kunnen 

er betere methodes ontwikkeld worden om de doodstraf tegen te gaan (punt 13).587 

Verder stelt de conferentie ook nog enkele conclusies op omtrent de doodstraf in de internationale 

wetgeving. Punt 16 is hier het belangrijkst. Zowel het recht op leven als het verbod op wrede, 

onmenselijke en vernederende straffen zijn erkend in de internationale wetgeving. Volgens de 

conferentie doet het feit, dat het opleggen van de doodstraf in het BuPo verdrag en andere 

mensenrechtenconventies wordt toegestaan, echter geen afbreuk aan de inherente wreedheid 

ervan. Net omwille van die wrede aard, besluit de conferentie dat de doodstraf expliciet moet 

worden verboden in de internationale wetgeving.588 

Naast de 26 conclusies van de conferentie, worden er ook 21 aanbevelingen tot actie geformuleerd. 

Het recht op leven en het verband tussen de afschaffing van de doodstraf en de totstandkoming van 

vrede, vrijheid en menselijke waardigheid, vormen volgens de conferentie de basis van alle 

activiteiten tegen de doodstraf (punt 1). Het is de bedoeling dat de eis voor de afschaffing van de 

doodstraf voortkomt uit het land zelf. Voor elke samenleving zou er een gepaste strategie moeten 

zijn, ontwikkeld vanuit de samenleving en rekening houdend met de juridische en culturele 
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kenmerken aldaar (punt 10). Parallel daarmee moet het publiek steeds correct geïnformeerd worden 

over de relatie, in sommige samenlevingen, tussen de doodstraf en dictatuur en/of racisme en van 

het gebruik van de doodstraf tegen daders die onderdrukt worden in een sociaaleconomische of 

politieke manier (punt 20). Bijzondere inspanningen moeten worden geleverd om de opiniemakers 

binnen en buiten de regering te bereiken. Leidende figuren komen waarschijnlijk uit specifieke 

minderheden, meestal de best opgeleide leden van een samenleving (punt 15). Bij de campagne 

tegen de doodstraf is het aangewezen om diverse technieken te gebruiken, inclusief publieke 

meetings met bekende en invloedrijke sprekers (punt 12). Inhoudelijk moet de ondoeltreffendheid 

van de doodstraf als afschrikmiddel een thema zijn (punt 13). Systematisch onderzoek 

(aangemoedigd of verricht door Amnesty) moet over heel de wereld worden ondernomen en de 

resultaten moeten vervolgens gepubliceerd worden (punt 2).589  

Bovenop de algemene aanbevelingen, zijn er ook een aantal adviezen die specifiek toegespitst zijn op 

Amnesty. Amnesty moet een bibliografie van boeken, artikels en films over de doodstraf opstellen, 

nuttig voor zowel een academisch als populair lezerspubliek (punt 5). Met het oog op de educatie 

van het publiek, moeten de nationale secties zorgvuldig geplande steekproeven uitvoeren, om zo te 

achterhalen welke opvattingen er over de doodstraf zijn in hun land (punt 6). De belangrijkste 

aanbeveling voor deze thesis is punt 7:  

“Amnesty International should examine how the death penalty is regarded in different 

retentionist societies and cultures and how the different viewpoints affect its use or 

abolition”590 

In de werkgroepen werd al aangestipt dat er aandacht moest zijn voor de verschillende culturen als 

het over de doodstraf gaat. Zowel bij de conclusies als bij de aanbevelingen tot actie van de 

conferentie komt dit opnieuw terug. Amnesty is zich dus bewust van de culturele verschillen en heeft 

aandacht voor de verschillende visies omtrent de doodstraf. Desondanks is een wereldwijde 

oppositie tegen de doodstraf, volgens Amnesty en volgens de aanwezigen op de conferentie, wel 

mogelijk. Het bewijs daarvan is de verklaring van Stockholm. 591 
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 DE VERKLARING VAN STOCKHOLM 

De discussies voor en tijdens de Stockholmconferentie zijn bijzonder divers. Er komen allerlei 

onderwerpen aan bod en de nadruk ligt op een “inter-continentale” benadering. Op het einde van de 

conferentie wordt er een verklaring uitgegeven door de 200 deelnemers. De stellingname tegen de 

doodstraf vormt de essentie hiervan en maakt duidelijk dat mensen uit verschillende culturen en met 

verschillende achtergronden, het toch geheel eens kunnen zijn in hun oppositie tegen de 

doodstraf.592 Aangezien de verklaring een jaar later wordt overgenomen als het officiële standpunt 

van Amnesty593, wordt bij de uitleg over de verklaring niet meer over de conferentie maar over 

Amnesty gesproken.  

De verklaring begint met te stellen dat Amnesty opnieuw onder de aandacht wil brengen dat de 

doodstraf de uiterste vorm van wrede, onmenselijke en vernederende straf is en een schending van 

het recht op leven. Dit vormt de essentie van Amnesty’s standpunt omtrent de afschaffing van de 

doodstraf. Verder is Amnesty van mening dat de doodstraf veelvuldig gebruikt wordt als werktuig 

van onderdrukking tegen bepaalde groeperingen op grond van hun oppositie, ras, etnische afkomst 

of achtergestelde positie in de samenleving; dat een executie een daad is van geweld en dat geweld 

vaak nieuw geweld oproept; dat het opleggen en ten uitvoer brengen van de doodstraf onmenselijk 

is voor al diegenen die erbij betrokken zijn; dat het nog nooit aangetoond is dat de doodstraf een 

speciale afschrikwekkende werking heeft; dat de doodstraf in toenemende mate de vorm aanneemt 

van onopgehelderde verdwijningen, buitengerechtelijke executies en politieke moorden en dat een 

executie onherroepelijk is en onschuldige mensen erdoor worden getroffen.594 

Vervolgens bevestigt Amnesty dat het de taak van de staat is om het leven van alle personen binnen 

de jurisdictie zonder uitzondering te beschermen; dat executies in het kader van politieke dwang 

onaanvaardbaar zijn en dat de afschaffing van de doodstraf absoluut noodzakelijk is voor de 

verwezenlijking van de gedeclareerde internationale normen. Amnesty verklaart dan ook haar totale 

en onvoorwaardelijke oppositie tegen de doodstraf, haar veroordeling van alle executies, ongeacht 

de vorm en haar engagement om te werken voor de universele afschaffing van de doodstraf.595 

Tot slot verzoekt Amnesty de NGO’s, nationaal en internationaal, om collectief en individueel te 

werken om het publiek informatie te verstrekken. Daarnaast roept ze de regeringen op om te komen 
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tot de onmiddellijke en totale afschaffing van de doodstraf en om af te sluiten vraagt ze aan de 

Verenigde Naties om een ondubbelzinnige verklaring waarin staat dat de doodstraf in strijd is met 

het internationaal recht.596 

4.4. DE EERSTE THEMACAMPAGNE VOOR DE AFSCHAFFING VAN DE DOODSTRAF (1979) 

Na de conferentie in Stockholm beslist de ICM dat er een plan moet opgesteld worden om actie te 

voeren tegen de doodstraf op de lange termijn.597 Het uitgangspunt van die actie, wordt de 

verklaring van Stockholm. In maart 1978 neemt Amnesty de verklaring over als het officiële 

standpunt van de organisatie omtrent de doodstraf.598 Oorspronkelijk voorziet Amnesty ook de start 

van de eerste campagne en de publicatie van het rapport voor dat jaar, maar beide worden 

uitgesteld tot 1979.599 AIVL, als nationale sectie, wacht met een concrete werking rond de doodstraf 

op de richtlijnen vanuit het IS. Wel wil AIVL intensief meewerken aan de komende campagne.600  

Op 26 september 1979 kondigt Amnesty de publicatie aan van het langverwachte rapport.601 Het 

rapport is een informatiebron, gepubliceerd om per land gedetailleerde informatie te geven over de 

mate waarin de doodstraf is gebruikt in de onderzochte periode (die is voornamelijk gefocust op 

1973-1976, maar het rapport houdt ook rekening met de belangrijkste trends tot het einde van 1977) 

en om de aandacht te vestigen op de belangrijkste punten die aan de orde zijn in het debat over de 

doodstraf. Hoofdstuk één herhaalt enkele argumenten ter ondersteuning van de afschaffing, 

hoofdstuk twee gaat in op de doodstraf in de internationale wetgeving. Opnieuw wordt hier erkend 

dat de afschaffing niet verplicht is volgens het internationale verdragsrecht, maar de belangrijkste 

reden van verzet is volgens Amnesty nog altijd dat het een wrede, onmenselijke en vernederende 

straf is en een schending van het recht op leven. Daarna wordt er nog op drie andere argumenten 

ingegaan: de kans op fouten, de doodstraf als afschrikmiddel en de wreedheid van de straf.602 In 

vergelijking met de Stockholmverklaring is de uitleg van die drie argumenten hetzelfde. Er wordt nu 
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echter niet meer gesproken van het brutaliserende effect en het feit dat een executie, als daad van 

geweld, geweld uitlokt. 

Op dezelfde datum dat Amnesty’s rapport wordt uitgegeven, start ook de internationale actie.603 

Hoewel er al jaren bewegingen voor de afschaffing van de doodstraf bestaan, heeft Amnesty naar 

eigen zeggen iets nieuws te bieden: de notie van de doodstraf als een wereldwijde schending van de 

mensenrechten. Deze notie, waarvan het rapport een uitstekende basis is, kan inactieve delen van de 

abolitionistische beweging weer nieuw leven inblazen.604 De campagne heeft twee grote 

doelstellingen: enerzijds het benaderen van internationale instellingen en anderzijds het werken voor 

de afschaffing van de doodstraf in een aantal landen.605 Het werk voor bepaalde landen valt uiteen in 

“country strategies”, meer uitgebreide acties tegen de doodstraf in de geselecteerde doellanden, en 

“country actions” die worden opgezet naar aanleiding van bepaalde urgente situaties.606  

De campagne wordt duidelijk van bovenaf gecoördineerd. Zo wordt er een lijst opgesteld van  

organisaties waarmee mag samengewerkt worden en zijn er duidelijke voorschriften voor de 

organisatie van de doodstrafcampagne binnen de nationale secties.607 Zo wordt er onder meer op 

aangedrongen om een doodstrafcoördinator aan te stellen en om regelmatig overleg te plegen met 

het IS.608 Prioriteit nummer één is de inhoudelijke vorming, zowel wat betreft de algemene 

doelstellingen, als de methode en benadering van Amnesty omtrent de doodstraf.609 Gezien de 

moeilijkheid van de problematiek en de emotionele manier waarop de discussie meestal wordt 

gevoerd, is een degelijke inhoudelijke voorbereiding essentieel. In het kader van de interne scholing 

organiseert AIVL op 13 oktober 1979 een themadag in Leuven. De themadag is er niet om de positie 

van Amnesty omtrent de doodstraf te bepalen, maar om de problematiek uit te diepen. Uit het 

verslag blijkt dat vanuit de lokale groepen de vraag wordt gesteld of Amnesty’s verzet tegen de 

doodstraf gestoeld is op westerse of universele waarden en of het ook niet denkbaar is dat de 
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doodstraf in andere culturen gerechtvaardigd is. Het antwoord daarop is dat het universeel karakter 

van de UVRM als een noodzakelijke voorwaarde gezien wordt voor het werk van Amnesty, zo niet 

“veegt Amnesty International de grond van onder haar voeten. Bovendien wijst de praktijk, met 

name de actie van Amnesty, uit dat mensen uit andere culturen ‘onze’ waarden allesbehalve westers 

vinden. Voor hen is het recht op leven even essentieel.”610 Ook bij de vraag of het individu voorrang 

heeft op de soort en of, indien niet, het individueel recht op leven dan ondergeschikt is, wordt 

opnieuw herhaald dat het recht op leven universeel erkend is. Wat dan met het recht op leven dat in 

andere culturen minder centraal staat? “Dit is een thema dat uitgebreid aan bod is gekomen op de 

conferentie van Stockholm: vertegenwoordigers van die andere culturen konden blijkbaar toch 

aansluiten bij de verklaring van Stockholm!”611 

Op 1 maart 1980 organiseert AIVL een studiedag in Gent. In tegenstelling tot de themadag in Leuven, 

die bedoeld was voor de interne scholing, is het colloquium in Gent extern.612 De doelstelling van de 

dag is tweevoudig: bekendheid geven aan Amnesty’s bezorgdheid over de doodstraf, met andere 

woorden het doodstrafprogramma van Amnesty naar buiten toe kenbaar maken, en inzicht krijgen in 

de standpunten van individuen en groepen omtrent het onderwerp.613 Er komen drie sprekers aan 

bod (een moraalfilosoof, een jurist en een criminoloog) die elk vanuit hun discipline het probleem 

belichten.614 Aangezien dit niet noodzakelijk het Amnesty-standpunt vertolkt, wordt er hier niet 

verder op ingegaan. Het toont wel aan dat AIVL, in lijn met Amnesty zelf, het onderwerp niet met 

oogkleppen op benadert en ruimte laat voor discussie.  

Na de initiatieven in Leuven en Gent wordt er door AIVL voorlopig niets meer in die aard gepland. 

Dat neemt niet weg dat de doodstrafcampagne in 1980 wel één van de zes krachtlijnen is in het 

beleidsplan van AIVL. Volgens het internationale beleidsplan zou de doodstraf pas in 1981 volledig 

geïntegreerd zijn in het werk van Amnesty. Dat is ook de doelstelling die AIVL wil realiseren: het werk 

tegen de doodstraf even evident maken als het werk voor gewetens- en politieke gevangenen. Voor 

de realisatie van die doelstelling is er echter wel een probleem. Het werk voor de afschaffing van de 

                                                           
610 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 872, Verslag van de themadag 
over de doodstraf: Leuven 13 oktober. 
611 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 872, Verslag van de themadag 
over de doodstraf: Leuven 13 oktober. 
612 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 10, Amnesty International 
Vlaanderen: algemene ledenvergadering 22 maart 1980. 
613 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 873, Studiedag over de 
doodstraf. 
614 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 873, Verslag van de studiedag 
over de doodstraf georganiseerd door Amnesty International Vlaanderen 1 maart 1980. 
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doodstraf in de target countries engageert weinig groepen binnen de Vlaamse sectie.615 Daar komt 

nog bij dat AIVL te kampen heeft met organisatorische problemen. In 1980 is de spontane ledengroei 

sterk afgenomen, zijn er financiële problemen en is er een “chronisch” tekort aan bestuursleden.616 

Waar de doodstraf niet sterk naar voor komt in de taakuitoefening van AIVL voor 1977 ten gevolge 

van de activiteiten op het internationale niveau, ligt het probleem nu dus bij  AIVL zelf. 

Het bestuur blijft desalniettemin bij de pakken neerzitten. Organisatorisch staan de versteviging van 

de organisatie, de financiële gezondmaking en de werking van het nationaal secretariaat centraal in 

het beleidsplan van 1980.617 Het doel om de doodstraf tegen 1981 volledig te integreren, blijft 

gelden. Een passende aandacht voor het doodstrafelement in iedere campagne zal hierbij helpen. 

Daarnaast meent AIVL dat briefschrijfacties voor “spoedgevallen” een middel kunnen zijn om de 

groepen toch vertrouwd te maken met de doodstrafproblematiek. Er wordt daarvoor zelfs een 

“werkboekje” samengesteld.618  

Het werkboekje bevat zowel algemene informatie over de problematiek van de doodstraf  als 

concrete informatie over de campagne. De richtlijnen voor het briefschrijven worden erg uitvoerig 

omschreven. Het vernoemen van Amnesty International in de brief is afhankelijk van het feit of die 

naam negatief zou kunnen werken op de autoriteiten. De reden om brieven te schrijven, is de 

omzetting van een ter dood veroordeling te vragen en dus niet de vrijlating van een gevangene te 

bewerkstelligen. Inhoudelijk is het van belang dat de leden van Amnesty in hun brieven verwijzen 

naar internationale normen. Voor diegenen die niet vertrouwd zijn met de “ingewikkeldheden” van 

de internationale wetgeving, wordt er een overzicht gegeven van de zeven belangrijkste 

mensenrechtennormen over de doodstraf. Volgens Amnesty zijn er twee algemene normen die 

tegen alle landen ingeroepen kunnen worden. Ten eerste houdt de toepassing van de doodstraf een 

schending in van artikel 3 en 5 van de UVRM, want iedereen heeft het recht op leven en het recht 

niet onderworpen te worden aan foltering of wrede, onmenselijke of onterende behandelingen. De 

tweede norm komt uit resolutie 32/61 van de AV van de VN, 8 december 1977, en stelt dat het 

aantal misdaden waarvoor de doodstraf kan opgelegd worden, moet beperkt worden met het oog op 

het verlangen de doodstraf af te schaffen. De vijf andere normen, die bepaalde vereisten vastleggen 

in verband met de toepassing van de doodstraf, kunnen enkel ingeroepen worden tegen de landen 

                                                           
615 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 10, Amnesty International 
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die uitdrukkelijk partij zijn van de verdragen in kwestie.619 De internationale normen over de 

doodstraf zijn volgens Amnesty niet zo sterk ontwikkeld in vergelijking met die omtrent politieke 

gevangenneming of foltering. Toch is het bijzonder belangrijk dat de leden dergelijke wettelijke 

argumenten aanhalen, “omdat deze dienen om aan te tonen dat AI niet haar eigen normen wil 

opleggen op staten, maar dat zij staten oproept de normen na te leven die zij zelf aanvaard 

hebben.”620 

4.5. DE VERENIGDE STATEN IN HET VIZIER 

4.5.1. HET MENSENRECHTENARGUMENT IN HET AMERIKAANSE DEBAT  

Zoals eerder al werd aangehaald, komt in de Verenigde Staten enkele jaren na de afschaffing van de 

doodstraf de herinvoering terug in zicht. In 1975 start Amnesty met acties tegen de doodstraf in de 

Verenigde Staten, naar aanleiding van de bewegingen die de doodstraf weer willen invoeren.621 Een 

jaar later legt Amnesty een amicus curiae nota voor aan het hooggerechtshof, in de zaak Gregg v. 

Georgia (1976). In de nota wordt geargumenteerd dat de internationale norm omtrent het verbod op 

wrede en onmenselijke straffen relevant is voor het hooggerechtshof bij de interpretatie van de 

Amerikaanse grondwet en dus bij de beslissing over de grondwettelijkheid van de nieuwe 

doodstrafwetten.622 Zoals hierboven al bleek, wordt hier door het hooggerechtshof geen rekening 

mee gehouden en wordt de doodstraf opnieuw ingevoerd.  

Ondanks de herinvoering van de doodstraf is de nota zowel voor Amnesty als voor het 

doodstrafdebat in de Verenigde Staten toch betekenisvol. Voor Amnesty is de nota het eerste 

voorbeeld van een dergelijk juridisch initiatief en in het kader van alle werk tegen de doodstraf is dit 

dan ook een opmerkzame actie.623 Daarnaast kan de nota gezien worden als een referentiepunt in 

                                                           
619 De andere vijf normen zijn: 1) De doodstraf zal niet opnieuw ingevoerd worden in landen waar ze 
voordien afgeschaft werd 2) De doodstraf mag enkel opgelegd worden in overeenstemming met de 
wet die van kracht is op het ogenblik dat de misdaad werd gepleegd 3) De doodstraf kan alleen 
uitgevoerd worden ingevolge een uiteindelijke veroordeling die door een bevoegd gerechtshof 
gegeven wordt 4) De doodstraf zal niet opgelegd worden voor politieke misdaden 5) Iedereen heeft 
het recht genade of omzetting van de straf te vragen. Zie: Amsab-ISG, Archief Amnesty International 
Vlaanderen, 455, map 972, Werkboekje voor de doodstrafcampagne 1 april 1980. 
620 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 972, Werkboekje voor de 
doodstrafcampagne 1 april 1980. 
621 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 9, Algemene vergadering AI 
Vlaanderen 1979: commentaar van het nationaal secretariaat bij resolutie 4. 
622 Amnesty International, The Amnesty International Report 1975-1976, p. 43, in: < 
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/POL10/001/1976/en/5a20a1a7-a905-4929-b858-
9054d3485079/pol100011975eng.pdf>, geraadpleegd op 12.07.2012. 
623 Amnesty International, The Amnesty International Report 1975-1976, p. 43, in: < 
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/POL10/001/1976/en/5a20a1a7-a905-4929-b858-
9054d3485079/pol100011975eng.pdf>, geraadpleegd op 12.07.2012. 
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het Amerikaanse doodstrafdebat. Hoewel er wereldwijd al jaren bewegingen voor de afschaffing van 

de doodstraf bestaan, heeft Amnesty met haar standpunt iets nieuws te bieden: de notie van de 

doodstraf als een wereldwijde schending van de universele mensenrechten.624 Ook in de Verenigde 

Staten is dit een geheel nieuwe manier om de afschaffing van de doodstraf te kaderen.625  

Uit de vorming van Amnesty’s standpunt omtrent de doodstraf is duidelijk geworden dat het recht op 

leven en het recht niet onderworpen te worden aan wrede en onmenselijke straffen, de essentie 

vormen van Amnesty’s verzet tegen de doodstraf. De rechten zijn universeel erkend en daarom van 

toepassing op elk land. Aangezien de doodstraf volgens Amnesty een schending is van deze twee 

universele mensenrechten, is de afschaffing ervan dan ook de enige juiste en logische stap. De 

gehele argumentatie tegen de doodstraf beperkt zich hier evenwel niet toe. Er is ook duidelijk ruimte 

voor andere argumenten, zoals de discriminatie waarmee de straf wordt toegepast en het feit dat de 

doodstraf niet afschrikt. In wat volgt, komt onder meer die combinatie van argumenten in de 

campagnes aan bod. 

4.5.2. AMNESTY HEEFT AANDACHT VOOR DE AMERIKAANSE CONTEXT 

Om de afschaffing van de doodstraf te bereiken, stelt Amnesty geen uniforme strategie voor. Bij een 

doodstrafcampagne is het altijd van belang om rekening te houden met opvattingen van het land in 

kwestie. Informatie over de doodstraf in de Verenigde Staten komt onder meer aan bod in Amnesty’s 

doodstrafrapport uit 1979. De onderzochte periode van het rapport beslaat net de periode van 

afschaffing en herinvoering van de Amerikaanse doodstraf. Volgens Amnesty is er in de Verenigde 

Staten een sterke tendens in het voordeel van de doodstraf. De federale regering houdt vast aan de 

doodstraf en door een rechterlijke uitspraak is de eerste executie sinds 1967 terug een feit. Alle 

doodstrafwetten moeten consistent zijn met de Amerikaanse grondwet en juridische geschillen 

worden ook in die termen gevoerd. Het zijn de juridische principes die volgens Amnesty dan ook het 

meest relevant zijn voor het overzicht. De argumentatie in Amerika richt zich op de vraag of de 

doodstraf inherent “wreed en ongewoon” is en/of het de veroordeelden ontneemt van de 

grondwettelijke waarborgen voor een eerlijk proces en gelijkheid voor de wet. Na de beschrijving van 

de Furman v. Georgia (1972) en Gregg v. Georgia (1976) zaken, vat Amnesty de basisprincipes van 

een ter dood veroordeling samen. De doodstraf is alleen grondwettelijk als het opgelegd wordt na 

een zogenaamd “bifurcated trial”; een opsplitsing in de rechtspraak tussen een schuld- en een 

strafbepaling. In die fases moet er rekening gehouden worden met verzachtende en verzwarende 
                                                           
624 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 872, Strategy for the program 
against the death penalty july 1979. 
625 H. Haines, Against capital punishment: the anti-death penalty movement in America 1972-1994, 
New York: Oxford University Press, 1996, p. 64-65. 
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omstandigheden, waarvoor er tevens juridische richtlijnen zijn opgesteld om de inhoud van die 

omstandigheden te bepalen. In elke wetgeving moet tevens een mogelijkheid voorzien zijn om het 

proces te herzien in hoger beroep.626 Amnesty is dus duidelijk niet alleen op de hoogte van de 

internationale, maar ook van de Amerikaanse doodstrafwetgeving.  

Naast de eerder algemene informatie over de Amerikaanse doodstraf in het doodstrafrapport, gaat 

Amnesty dieper in op de Amerikaanse context bij de doodstrafcampagnes. Een eerste poging om de 

aandacht te vestigen op de doodstraf in de Verenigde Staten is een “special action” in 1982.627 Ook 

AIVL neemt deel aan deze actie. Dit is een kleinere campagne, gekozen volgens de principes die AIVL 

het jaar voordien heeft vooropgesteld: één grote campagne en één kleinere landenactie. Prioritair 

voor 1982 is fondsenwerving. De kleinere actie wordt uitgewerkt rond de doodstraf in de Verenigde 

Staten. Dit is hoofdzakelijk een briefschrijfactie en start op 19 februari met een internationaal 

persbericht. De concrete uitwerking van de brieven wordt aan de groepen meegedeeld via een 

actiepakket.628 De klemtoon ligt wederom op beleefde bewoordingen, de brief mag niet te lang zijn 

en wordt best getypt. Dit wordt in de Verenigde Staten immers “beschouwd als ernstiger dan 

handgeschreven brieven.” 629 Brieven kunnen individueel of in naam van Amnesty verstuurd worden. 

Er wordt dus verondersteld dat het noemen van Amnesty’s naam niet negatief werkt op de 

Amerikaanse autoriteiten. In elke brief die in naam van Amnesty wordt geschreven, moet ofwel 

vermeld worden dat het een onpartijdige organisatie is, ofwel dat Amnesty tegen de doodstraf is op 

grond van het recht op leven en het recht niet onderworpen te worden aan wrede straffen.630 Ook in 

de brieven wordt dus duidelijk gemaakt dat Amnesty niet haar “eigen visie” opdringt, maar 

internationale verdragen als basis voor deze stelling gebruikt. Daarnaast kan er in de brieven 

verwezen worden naar de landen die de doodstraf wel al volledig hebben afgeschaft. De Europese 

groepen kunnen specifiek verwijzen naar de Europese situatie.631 

De doelstellingen van de actie weerspiegelen de zogenaamde mobilization of shame redenering. De 

organisatie wil onder meer proberen om gouverneurs ertoe aan te zetten geen executies meer te 

                                                           
626 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, Amnesty International Report: The 
death penalty, p. 160-164. 
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laten plaatsvinden in hun staat. Daarnaast wil Amnesty de internationale bezorgdheid over de 

doodstraf in de Verenigde Staten uitdrukken, onder meer bij de bevolking van de 28 staten waar nog 

ter dood veroordeelden zijn, als bij de kerken die officieel stelling hebben genomen tegen de 

doodstraf. (In latere campagnes richt Amnesty zich niet alleen naar kerken, maar voorlopig dus wel.) 

Ook bij de administratie in Washington wil Amnesty die internationale bezorgdheid laten overkomen, 

zij het dan niet op een directe manier. Indirect bestaat het doel er in de president te overtuigen om 

geen publieke verklaringen af te leggen ten gunste van de doodstraf, maar dit mag zeker niet in de 

brieven vermeld worden.632  

Naast de actiesuggesties en de briefschrijfrichtlijnen, zit er bij het actiepakket ook nog 

achtergrondinformatie over de doodstraf in de Verenigde Staten.633 Dit sluit duidelijk aan met  

nadruk die Amnesty zowel voor, tijdens en na de Stockholmconferentie legt op de aandacht voor de 

cultuur van het land waar de actie wordt gevoerd. Net zoals de uitleg over de Verenigde Staten in het 

grote doodstrafrapport uit 1979, ligt de klemtoon bij deze achtergrondinformatie op de wetgeving. 

Er wordt een beschrijving gegeven van de federale regering en het wetgevende systeem. Daarnaast 

staat de beslissing van het hooggerechtshof in 1972 en 1976 centraal. Andere elementen die aan bod 

komen over de doodstraf in de Verenigde Staten zijn de death rows, discriminatie en de kwestie 

afschrikking. Waar het kan, wordt verwezen naar studies die van toepassing zijn op de Verenigde 

Staten. 

4.5.3. DE EERSTE GROTE VS-DOODSTRAFCAMPAGNE (1987) 

In de jaren na de VS-doodstrafcampagne uit 1982 nemen de acties voor de doodstraf in de Verenigde 

Staten de vorm aan van “urgent actions” ten behoeve van personen en zijn er ook groepen die 

werken rond doodstrafdossiers in bepaalde staten.634 In 1987, een jaar later dan voorzien, voert 

Amnesty haar werk stevig op en wordt er opnieuw een doodstrafcampagne voor de Verenigde 

Staten georganiseerd.635  

De nationale secties, waaronder AIVL, organiseren onder meer schrijfacties. In tegenstelling tot de 

vorige campagne ligt de nadruk niet alleen op het statelijke niveau, maar ook op het federale niveau. 
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In 1982 is de redenering dat beslissingen in verband met de doodstraf op staatsniveau worden 

genomen en daarom is het een goede tactiek om de bezorgdheid en informatie over te brengen door 

brieven te sturen naar de verschillende staten. Amnesty wil ook de administratie in Washington  

laten aanvoelen dat er internationale bezorgdheid is over de doodstraf in de Verenigde Staten, maar 

dat gebeurt niet, zoals hierboven al werd vermeld, door direct contact.636 In 1987 worden er 

daarentegen wel directe brieven gestuurd aan de federale autoriteiten en congresleden, met 

inhoudelijk aandacht voor de uitbreiding van de doodstraf in het militaire strafrecht, aandacht voor 

de raciale ongelijk waarop de doodstraf in geheel de Verenigde Staten wordt toegepast en een 

oproep aan de federale autoriteiten om het publiek te informeren.637 Er worden uit alle deelstaten 

bovendien 16 specifieke doelstaten uitgekozen om actie te voeren. AIVL krijgt er vier toegewezen: 

Alabama, Arizona, Nebraska en Florida.638  

NIEUWE ELEMENTEN IN DE ARGUMENTATIE 

In de briefschrijfrichtlijnen wordt er, zoals in de campagne van 1982, een onderscheid gemaakt 

tussen argumenten die in een brief kunnen en punten die er in moeten. Nieuw bij de argumentatie 

die in alle brieven kan gebruikt worden, is de nadruk op de terechtstelling van jongeren en geestelijk 

gestoorden. Beide zijn in strijd met de internationaal overeengekomen normen, maar toch gebeurt 

het nog in de Verenigde Staten.639 Hier is in de vorige campagne nog geen sprake van, terwijl de 

internationale normen hieromtrent nochtans wel al in voege zijn. Amnesty aarzelt om deze 

onderwerpen te benadrukken in haar campagnes, omdat ze tot het midden van de jaren tachtig niet 

overtuigd is van een zogenaamde “incremental strategy”; een stapsgewijze strategie. 

De redenering achter een dergelijke strategie is de focus verschuiven van een frontale aanval op de 

doodstraf naar deelproblemen omtrent de straf. Een van de grondleggers van deze aanpak is Charles 

Fulwood. In 1984 wordt hij door Amnesty International USA (AIUSA) aangenomen als leider van het 

doodstrafprogramma in de Verenigde Staten. Als “buitenstaander” is zijn visie, gebaseerd op de 

realiteit van de doodstraf in het Zuiden van de Verenigde Staten, enigszins anders. Volgens hem leidt 

de aanpak die Amnesty tot dan toe hanteert, namelijk het reageren op elke aankondiging van een 

executie met brieven, nergens toe. Het wakkert de situatie net aan. Zelfs de advocaten van de 

veroordeelden zijn Amnesty’s actie liever kwijt dan rijk:   
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“This is doing no good, and it’s actually inflaming the situation, and it’s irrelevant! You know, 

it has absolutely no impact whatsoever.”640 

Fulwood neemt het heft in handen en organiseert een publieke opinie poll die verder gaat dan de 

oppervlakkige “voor of tegen” vraag. Uit de resultaten besluit hij dat de focus op de deelproblemen 

van de doodstraf (zoals de doodstraf voor jongeren en geestelijk gestoorden) de beste tactiek is. 

Hieromtrent zijn er immers twijfels bij het publiek en het is op die twijfels dat de abolitionisten 

moeten inhaken, willen ze toch iets bereiken. Geen frontale aanval dus, maar stap voor stap.641 De 

redenering van Fulwood stuit echter op weerstand bij de hiërarchie van Amnesty. Nadat zijn 

strategiepaper wordt goedgekeurd door het bestuur van AIUSA, wordt hij opgeroepen naar Londen 

te komen om te overleggen met het IS. Een dergelijke beleidswijziging zonder daarbij het IS te 

consulteren, wordt beschouwd als een overschrijding van hun gezag. Bovendien is het IS, gekend 

binnen Amnesty voor de harde lijn die ze innemen omtrent de mensenrechtenprincipes, bezorgd dat 

de stapsgewijze strategie een schending is van de absolute en onvoorwaardelijke oppositie tegen de 

doodstraf.642  

De uiteindelijke beslissing gaat niet over één nacht ijs. Ook tijdens de internationale vergadering in 

1987 (cf. infra) wordt er over de incremental strategy gediscussieerd. Opnieuw is er ongerustheid dat 

deze benadering het principiële standpunt van Amnesty overschaduwt. De vergadering stelt de 

totale afschaffing van de doodstraf als het ultieme doel, maar aanvaardt de stapsgewijze strategie, 

op voorwaarde dat er land per land gekeken wordt of de implementatie aldaar geschikt is.643 

Uiteindelijk is de internationale hiërarchie van Amnesty dan toch flexibel. In 1988 neemt het IEC een 

formele verklaring aan waarin staat dat de stapsgewijze strategie consistent is met het beleid, zolang 

de nationale secties altijd duidelijk maken dat de oppositie van Amnesty tegen de doodstraf absoluut 

is in eender welke vorm of om eender welke reden.644  

Een tweede nieuw element in de argumentatie van de campagne uit 1987 is de sterkere nadruk op 

de positie van de Verenigde Staten in vergelijking met andere landen. Die vergelijking gebeurt nu 

langs twee kanten. Er wordt niet alleen aangegeven tot welke groep landen de Verenigde Staten niet 

behoort, er wordt ook op gewezen tot welke groep het land wél behoort. Specifiek wordt er 

verwezen naar Iran, Irak, de Sovjet-Unie en China. Een gezelschap waar de Verenigde Staten 
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ongetwijfeld niet graag mee vereenzelvigd wordt. Daarnaast wordt ook expliciet vermeld dat er 

internationale bezorgdheid is over die tegenstelling van de Amerikaanse evolutie in vergelijking met 

de wereldwijde trend.645  

In de inhoudelijke analyse van de doodstrafdebatten is naar voor gekomen dat Europa ook dergelijke 

vergelijkingen maakt. Volgens Girling wordt de Verenigde Staten “uit het heden” geplaatst door de 

herhaaldelijke vergelijking met andere landen die de doodstraf nog niet hebben afgeschaft. Landen 

zoals China en Iran zijn volgens Girling samenlevingen die op hun beurt ook voorgesteld worden alsof 

ze vast zitten in een tijdloep; van het communisme, de derde wereld of islamitisch fundamentalisme. 

De vraag of het ook impliciet de bedoeling is van Amnesty om de Verenigde Staten in het verleden te 

plaatsen, laat ik hier open. Het is duidelijk dat Amnesty die vergelijking maakt. Uit het archief is niet 

naar voor gekomen dat Amnesty in de campagnes zo ver gaat om landen of praktijken als barbaars te 

bestempelen. Dergelijke uitspraken passen ook niet binnen de vooropgestelde principes van 

neutraliteit en onpartijdigheid. Wel is er in de toespraak van Franca Sciuto, toenmalig voorzitster van 

Amnesty, sprake van een geciviliseerde samenleving. Die kan volgens haar niet gerealiseerd worden 

als de doodstraf blijft bestaan. 

INTERNATIONALE BEZORGDHEID BINNEN ÉN BUITEN AMNESTY 

De VS-doodstrafcampagne uit 1987 beperkt zich niet alleen tot bovenstaande briefschrijfactie. 

Amnesty vat de campagne groots op, zowel wat betreft de doelstellingen als wat betreft de 

actiesuggesties. De actie beoogt de algehele afschaffing van de doodstraf in de Verenigde Staten. 

Concreet betekent dit dat de doodstraf moet verdwijnen uit de federale wetgeving, uit het militair 

strafrecht en uit de wetgeving van de staten. Voorts vraagt Amnesty om de onmiddellijke stopzetting 

van executies en om de omzetting van alle doodvonnissen in een alternatieve straf.646 De 

doelstellingen van de VS-doodstrafcampagne zijn echter niet alleen toegespitst op de Verenigde 

Staten. Een essentiële stap volgens Amnesty om de afschaffing van de doodstraf in de Verenigde 

Staten te bereiken is de doodstraf in de VS een zaak van algemeen belang maken en politici en 

organisaties in andere landen, met name die van de nationale secties, activeren omtrent dit 

onderwerp.647  
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Het doel van de campagne is met andere woorden tweeledig: enerzijds het beïnvloeden van de 

Verenigde Staten en anderzijds de activering van de publieke opinie en de politici in andere landen, 

waar secties van Amnesty actief zijn. In vergelijking met de vorige campagne, waar de internationale 

bezorgdheid vertolkt werd door Amnesty zelf en de eigen leden, ligt de focus nu ook op mensen 

buiten Amnesty. De stimulans vanuit andere landen is volgens Amnesty immers een van de 

belangrijkste middelen in de strijd tegen mensenrechtenschendingen in een bepaald land, ook in de 

Verenigde Staten. Met betrekking tot de doodstraf blijkt dat echter een probleem te zijn: een groot 

deel van het publiek, ook zij die de mensenrechten verdedigen, zien de doodstraf niet als een 

gruweldaad en het schokt hen niet als anderen de doodstraf steunen. Bijgevolg wordt de kwestie 

door heel wat mensen niet aangekaart, terwijl die anders misschien in staat zijn om een positieve 

invloed uit te oefenen op de Verenigde Staten.648 Gezien het toenemende aantal ter dood 

veroordelingen en executies in de Verenigde Staten is het werk voor de afschaffing van de doodstraf 

bovendien geen gemakkelijke taak voor Amnesty. Daar komt nog bij dat er een sterke steun is voor 

de doodstraf bij het Amerikaanse publiek én bij heel wat Amerikaanse politici. Velen van hen vrezen 

volgens Amnesty voor hun politieke carrière, als ze zich uitspreken in het voordeel van de afschaffing. 

Ze worden dus beïnvloed door de publieke opinie.649  Amnesty beseft dus dat de politici een eigen rol 

spelen in het debat en dat de Amerikaanse publieke opinie daar een invloed op heeft. Daarnaast 

betrekt Amnesty heel duidelijk de internationale publieke opinie bij deze actie, breder opgevat dan 

alleen de eigen leden, en redeneert vanuit de mobilization of shame om de Verenigde Staten op die 

manier mogelijk te beïnvloeden. 

De eerste stap die Amnesty hiertoe moet nemen, is de vorming van de eigen leden. Hoewel er 

voordien al veel aandacht uitging naar die vorming, is de afschaffing van de doodstraf in 1987 nog 

steeds het meest omstreden deel van Amnesty’s mandaat. De ICM heeft verschillende keren 

bevestigd dat het de verantwoordelijkheid is van alle groepen om actief deel te nemen aan het werk 

tegen de doodstraf.650 Aan de IEC wordt zelfs gevraagd de nodige stappen te zetten opdat de 

besluiten door alle secties worden uitgevoerd.651 

Dit is alleen maar mogelijk als de leden goed voorbereid zijn op moeilijke vragen uit het publiek. 

Daarom dat er vanuit Londen een workshop is ontworpen, die de discussie met het publiek kan 
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vereenvoudigen. Er wordt zelfs een document door Amnesty opgesteld met vragen over de 

doodstraf die veel voorkomen en waarop telkens een mogelijk antwoord wordt gegeven. Hoofdvraag 

één gaat over de doodstraf als goede of slechte straf en wordt onderverdeeld in tien kleinere vragen. 

Inhoudelijk passeren dezelfde onderwerpen als altijd de revue; het afschrikwekkend effect, de 

publieke opinie, de doodstraf voor terroristen, de kans op vergissingen, etc. De tweede hoofdvraag 

handelt over Amnesty en de doodstraf en wordt opgesplitst in zes deelvragen.652 Ook AIVL, die 

deelneemt aan de VS-doodstrafcampagne, vraagt aan de groepen in Vlaanderen om van bij de start 

bijzondere aandacht te schenken aan discussie- en vormingssessies. De workshop wordt aangeraden 

en er wordt zelfs rond het thema een eigen spel653 ontworpen door AIVL: “opstropping”. Een kant en 

klare informatieve set, uitgewerkt volgens het ganzenbordprincipe.654 

Een tweede stap om de gewilde bezorgdheid en reactie op te wekken over de Amerikaanse 

doodstraf in andere landen is hieromtrent actie voeren. De nationale secties schrijven dus niet alleen 

brieven naar de Amerikaanse autoriteiten, ze doen veel meer dan dat. Politici mobiliseren is een van 

de doelstellingen, omdat die de Amerikaanse politici kunnen aanmoedigen om hun moreel 

leiderschap uit te oefenen. Daarnaast focust Amnesty op de doelgroepenwerking. Ze roept 

organisaties en individuen, die verschillende sectoren van de samenleving vertegenwoordigen, op 

om de activiteiten van Amnesty tijdens de campagne te ondersteunen. Advocaten, religieuze 

organisaties en vakbonden zijn volgens Amnesty de belangrijkste doelgroepen. Burgemeesters, de 

medische sector, politie en gevangenisofficieren worden ook relevant geacht.655  

De inhoudelijke basis van de VS-doodstrafcampagne in 1987 is het doodstrafrapport over de 

Verenigde Staten dat Amnesty in datzelfde jaar publiceert. Het is tevens het eerste landenrapport 

dat Amnesty over dit land uitbrengt. De datum voor publicatie is grotendeels bepaald door de tijd die 

nodig was om de informatie te verzamelen, maar ook de voorbije verkiezingen in de Verenigde 

Staten hebben een rol gespeeld. Op die manier kan de informatie onder de aandacht gebracht 

worden van de pas verkozenen.656 Aangezien de Amerikaanse politici duidelijk druk ondervinden 

vanuit de publieke opinie om niet tegen de doodstraf te pleiten, is het inderdaad verstandig om dit 
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onderwerp pas na de verkiezingen aan te kaarten. Ervoor zou het sowieso geen invloed kunnen 

hebben, na de verkiezingen valt die druk misschien wat weg en zijn de politici mogelijk vatbaarder 

voor Amnesty’s boodschap. 

Naast de publiciteit- en campagnedoeleinden, is het rapport volgens Amnesty een belangrijk 

document met academische verdienste.657 Het rapport onderzoekt de doodstraf in de Verenigde 

Staten vanuit Amnesty’s oogpunt, nl. dat de doodstraf de ultieme wrede straf is en een schending 

van het recht op leven, en brengt ook een aantal problemen ter sprake omtrent de manier waarop 

de doodstraf wordt toegepast in de praktijk. Op die manier hoopt Amnesty dat het rapport een 

aansporing is zowel voor de autoriteiten als voor het publiek om hun houding ten opzichte van de 

doodstraf te herzien en om de afschaffing ervan te bevorderen.658 Uit de hoofdstukken van het boek 

komt duidelijk naar voor dat Amnesty aandacht en kennis heeft voor de gang van zaken in de 

Verenigde Staten. Er is oog voor de recente historische achtergrond en er wordt bijzonder veel 

belang gehecht aan de beschrijving van de juridische procedures. Die wettelijke focus van Amnesty is 

enigszins logisch, aangezien ze op de internationale wetgeving steunt, maar weerspiegelt ook 

hetgeen relevant is in het Amerikaans doodstrafdebat. De focus ligt immers op de eigen, nationale 

wetgeving. Door hier op in te zoomen, toont Amnesty aan waar de pijnpunten liggen en wat er niet 

strookt met de internationale wetgeving. Er zijn aparte hoofdstukken voor het probleem van raciale 

discriminatie en de wreedheid van de doodstraf. De argumenten voor de doodstraf worden telkens 

ontkracht, met de redenering dat er ofwel geen bewijsmateriaal is om dit pro-argument te staven, 

ofwel dat er bewijsmateriaal is voor Amnesty’s standpunt. Ook praktische argumenten zoals de kost 

van de doodstraf en de mogelijkheid om een onschuldig iemand ter dood ter veroordelen worden 

aangehaald. Die argumenten staan in vergelijking met de rest niet centraal, maar ze zijn er wel. Er is 

dus ongetwijfeld veel aandacht en kennis van zaken voor de doodstraf in de Amerikaanse context, 

maar de essentie van de boodschap blijft hetzelfde: de doodstraf is een schending van de 

internationale mensenrechten.  

In aansluiting met de campagne die in 1987 wordt gevoerd, komt er een soort follow up actie het jaar 

erna. Voor de lokale groepen ligt het accent opnieuw bij de briefschrijfacties. De vier staten die AIVL 

kreeg toegewezen in 1987, blijven ook in 1988 onderwerp van de Vlaamse bezorgdheid.659 Het 
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hoofddoel van de actie is om opnieuw publiciteit op te wekken.660 In het kader daarvan wordt er ook 

een update gepubliceerd bij het grote doodstrafrapport over de Verenigde Staten van het jaar 

voordien. Die is veel dunner en heeft eerder de vorm van een tijdschrift. Inhoudelijk worden dezelfde 

punten aangesneden, maar dan met de laatste nieuwe informatie en gebeurtenissen.661  

4.6. DE TWEEDE THEMACAMPAGNE VOOR DE AFSCHAFFING VAN DE DOODSTRAF (1989) 

4.6.1. NIEUWE ACCENTEN IN DE VOORBEREIDING  

De eerste wereldwijde campagne voor de doodstraf in 1979 had een permanente campagne moeten 

worden, maar verloor zijn sterkte gaandeweg. Bijna tien jaar later wordt er, vanuit het inzicht dat de 

doodstraf ondanks belangrijke vooruitgang wijdverspreid blijft, aan een tweede gewerkt.662 In 1986 

reeds beslist het IEC dat Amnesty in 1989 een internationale campagne tegen de doodstraf zal 

organiseren, vergezeld met de publicatie van een groot rapport. Om de aankomende campagne te 

bediscussiëren wordt er in 1987 een internationale vergadering in Londen gehouden. De vergadering 

wordt bijgewoond door heel wat doodstrafcoördinatoren vanuit de hele internationale beweging, 

waaronder ook die van de Vlaamse sectie.663  

Om de Vlaamse sectie ten volle te betrekken bij deze voorbereidende besprekingen rond Amnesty’s 

doodstrafcampagne, roept AIVL een ad-hoc vergadering bijeen. De campagne van 1989 zal immers 

een grote impact hebben op de activiteiten van zowat de hele sectie en daarom is het volgens AIVL 

dan ook aangewezen dat bestuurs- en secretariaatsverantwoordelijken een goed zicht hebben op de 

huidige stand van zaken. Bovendien kan een dergelijke bijeenkomst de Vlaamse 

doodstrafcoördinator, Johan Tyteca, in staat stellen voluit in naam van de sectie te spreken op de 

internationale vergadering te Londen.664 Uit het verslag van de vergadering blijkt dat AIVL het nodig 

acht om de argumentatie, voornamelijk bij de “zware” gevallen, wellicht nog beter te ontwikkelen. 

Bovendien moet het thema “in alle gevallen tegen de doodstraf?” bespreekbaar blijven. Indien leden 

twijfels hebben, dan moet het klimaat in de groepen en secties zo zijn dat die twijfels geuit kunnen 

worden. Het werk tegen doodstraf wordt als een wezenlijk bestanddeel van Amnesty’s mandaat 

beschouwd, maar aan de andere kant wil AIVL rekening houden met de mogelijkheden. Als er lokale 
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groepen zijn die omwille van ander werk tijdelijk geen doodstrafactie willen voeren, wil AIVL ze ook 

niet dwingen.665 

De internationale vergadering over de doodstraf vindt plaats van 27 tot 29 maart. De inleidende 

toespraak wordt gegeven door Franca Sciuto, voorzitster van Amnesty op dat moment.666 De 

toespraak heeft een geheel andere toon dan tot nog toe naar voor is gekomen. Volgens Sciuto is het 

duidelijk dat Amnesty een paar leden zal verliezen door sterk tegen de doodstraf te ageren. Op de 

lange duur zal Amnesty echter iets veel belangrijker realiseren: het opgang brengen van de 

verandering van het morele klimaat aangaande de doodstraf. Volgens sommigen is de doodstraf een 

moeilijk onderwerp, omdat het niet verboden is in de internationale wetgeving. Sciuto is het met 

deze redenering eens, maar stelt dat er ook geen verdrag tegen foltering was toen Amnesty er 

campagne voor voerde. Bovendien zijn noch de campagne tegen foltering, noch de campagne tegen 

de doodstraf gebaseerd op wetten. Het gaat om uitermate morele vragen. “Wij zijn tegen de 

doodstraf, niet omdat het illegaal is, maar omdat het verkeerd is.” Er zijn volgens Sciuto natuurlijk 

wel argumenten tegen de doodstraf, zoals het onrechtvaardige en onomkeerbare karakter, maar 

kennis van de argumenten is niet genoeg. Amnesty moet de opvatting over de doodstraf veranderen, 

niet alleen de manier van denken. Dat is hetgeen verschil maakt. De publieke opinie moet 

geconfronteerd worden met het feit dat de executie van een mens nooit als een morele daad kan 

beschouwd worden. De doodstraf kan niet beter of meer gerechtvaardigd worden dan eender welke 

vorm van foltering. Om dit te bereiken, moeten de mensen in hun eigen cultuur, land of huis bereikt 

worden. Daarom acht Sciuto het ook zinvol om de campagne te decentraliseren. Een eigen campagne 

binnen elke sectie, zonder dat de secties moeten wachten op Londen wat ze moeten doen. Als de 

campagne wil slagen, moet het immers voortkomen vanuit eigen bodem. Het is niet mogelijk om een 

geciviliseerde samenleving uit te bouwen op galg of het vuurpeloton. Uiteindelijk blijft de keuze voor 

de doodstraf te behouden een kwestie van morele en publieke keuze, een keuze die niet langer 

vermeden moet worden. Alleen als iedereen het eens is over deze overtuiging, zal het mogelijk zijn 

om de politieke wil en ideologische consensus te bereiken over de afschaffing van de doodstraf, die 

vandaag afwezig is in de wereld. Dat is het begin van de definitieve push voor de afschaffing van de 

doodstraf, voor eens en voor altijd.667  

Dit is niet het officiële standpunt van Amnesty en de persoonlijke ervaring van Sciuto speelt zeker 

een rol in haar mening over de doodstraf. Desalniettemin kan het als een strijdvaardige 
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openingsspeech (van de voorzitster!) voor de discussie over een nieuwe doodstrafcampagne wel 

tellen. De aanbevelingen die door de internationale vergadering op het einde van de bijeenkomst 

worden opgesteld, zijn niet op zo’n sterke manier geformuleerd, maar er liggen wel duidelijk enkele 

nieuwe accenten in de lijn van Sciuto’s toespraak. Zo moet Amnesty volgens de internationale 

vergadering bij het opstellen van de strategie erkennen dat het overtuigen van de publieke opinie 

misschien geen snelle resultaten oplevert en zelfs contraproductief kan zijn op de korte termijn. De 

secties moeten zich dan ook beter concentreren op opinieleiders en specifieke doelgroepen (punt 

6).668 De vertolking van de mobilization of shame in de doodstrafcampagne, namelijk druk vanuit “de 

publieke opinie”, is dus geëvolueerd van de eigen leden naar een internationale bezorgdheid binnen 

én buiten Amnesty, waarbij de inspanningen steeds sterker focussen op de opinieleiders.   

Volgens de internationale vergadering moet Amnesty leren spreken met mensen die het niet met de 

organisatie eens zijn, want op dat vlak heeft de organisatie geen traditie. Amnesty moet proberen te 

achterhalen in welke mate de publieke opinie mee is (punt 9) en welke invloed van buitenaf het 

meest geschikt zou zijn voor een land (punt 7). Bij het opstellen van een strategie moet Amnesty zich 

tevens meer bewust zijn van zowel de emotionele als de rationele aspecten (punt 8). Ook voor de 

redactie van het doodstrafrapport is dat een aandachtspunt volgens de internationale vergadering. 

Er zijn immers emotionele remmingen bij de doodstraf en in tegenstelling tot een rapport over 

martelingen, overtuigen de feiten niet noodzakelijk als het over de doodstraf gaat. Op alle niveaus 

moet meer nagedacht worden over de manier waarop Amnesty het materiaal over de doodstraf 

presenteert: emotioneel vs. rationeel, grafisch vs. niet-confronterend (punt 33). In die context moet 

er bij de voorstelling van de doodstraf aan het publiek verwezen worden naar de slachtoffers en naar 

het brutaliserende effect in dit opzicht (punt 43).669 

De aanbevelingen van de internationale vergadering gaan niet zo ver als Sciuto om de campagne te 

decentraliseren, maar kennen de nationale secties wel een grotere rol toe. De secties moeten hun 

eigen plan/strategie ontwerpen, ter voorbereiding van de campagne (punt 16) en worden gevraagd 

om eigen materiaal te publiceren over de doodstraf, aangepast aan hun eigen behoeften (punt 19). 

Een andere prioriteit voor de secties is de educatie en training van de leden. Leden van Amnesty 

moeten volgens de internationale vergadering absoluut overtuigd zijn van de argumenten tegen de 

doodstraf. Op die manier wordt er voor een volledige betrokkenheid gezorgd, zowel in de campagne 
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van 1989 als op de lange termijn (punt 14). Er moeten bijvoorbeeld regionale trainingsseminaries 

georganiseerd worden en het materiaal moet op maat zijn van de kleinere secties (punt 15).670  

Over de plaats van de internationale wetgeving binnen de nieuwe doodstrafcampagne van Amnesty 

wordt er in de aanbevelingen van de internationale vergadering niet echt ingegaan. Sciuto stelt 

onder meer in haar speech dat het verzet tegen de doodstraf een morele keuze is en dat de 

campagne niet gebaseerd is op wetten. Er wordt door de internationale vergadering in dat verband 

enkel gesteld dat Amnesty meer moet doen om de aanname van het tweede optionele protocol bij 

het BuPoverdrag te bevorderen (punt 23) en dat Amnesty druk moet blijven uitoefenen voor het 

ratificeren van het zesde protocol bij het EVRM (punt 24).671   

Op basis van de aanbevelingen van de internationale vergadering wordt er door het IS in juli 1987 

een ontwerpplan voor de campagne opgesteld.672 Er wordt in het plan telkens gerefereerd naar de 

desbetreffende aanbevelingen, zodat de secties kunnen zien hoe het IS voorstelt dat de adviezen 

worden uitgevoerd. Bovendien worden alle secties gevraagd om het ontwerpplan te bespreken en 

hun opmerkingen terug te sturen.673 De secties werken dus nog zeker niet autonoom, maar kunnen 

met betrekking tot de doodstraf wel hun zeg doen. Het resultaat van de bovenvernoemde discussie 

over de “incremental strategy” sluit hier beslist bij aan. 

Ook AIVL stuurt enkele reacties door naar het IS, opgesteld door de Vlaamse ad hoc 

doodstrafcommissie.674 Die is opgericht ter voorbereiding van de doodstrafcampagne in 1989. Het is 

vooral de bedoeling om binnen de commissie het denkwerk te doen, krachtlijnen uit te stippelen en 

ideeën op papier te zetten. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd dat mensen uit de lokale groepen in de 

commissie zetelen.675 De verschillende deeltaken van de commissie omvatten in grote lijnen de 

krachtlijnen van de campagne zelf; vorming, zowel naar de leden toe als naar het brede publiek, 

                                                           
670 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 40, Verslag van de internationale 
vergadering over de doodstraf 27-29 maart 1987. 
671 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 40, Verslag van de internationale 
vergadering over de doodstraf 27-29 maart 1987. 
672 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 900, Evaluation of the 1989 
campaign against the death penalty, juni 1990. 
673 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 976, Campaign against the death 
penalty (1989) - draft plan, 15 juli 1987. 
674 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 886, Verslag startvergadering 
doodsdtrafcommissie op 13.10.1987. 
675 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 886, Brief van Bruno Tuybens 
aan alle leden, 26.09.1987. 
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publiciteit en promotie en de doelgroepenbenadering.676 De praktische uitvoering ligt veeleer bij het 

secretariaat en de betrokken sectoren.677 

Het ontwerpplan en de opmerkingen van de secties leiden in december 1987 tot het uiteindelijke 

campagneplan. Dit wordt via een eerste circulaire verspreid naar de nationale secties en in juli 1988 

nog bijgewerkt door een derde circulaire.678 De campagne wordt inhoudelijk nog steeds van bovenaf 

gecoördineerd, net zoals de themacampagne uit 1979, maar er wordt iets meer ruimte gegeven aan 

de secties voor eigen initiatieven. Vooraleer de campagne van start gaat, legt het IS nogmaals de 

klemtoon op de vorming van de leden. Er wordt nu zelfs niet meer over vorming gesproken, maar 

over “training”. Bij die training moet er inhoudelijk eerst en vooral uitgelegd worden aan de groepen 

wat de basis is voor Amnesty’s verzet tegen de doodstraf als een schending van de fundamentele 

mensenrechten, zodat de link met de rest van Amnesty’s mandaat duidelijk is en zodat het belang 

van Amnesty’s doodstrafwerk wordt begrepen. Daarnaast moeten groepen voorbereid worden om 

de doodstraf op een overtuigende manier voor te stellen aan het publiek en om zij die het niet eens 

zijn met Amnesty’s positie van antwoorden te bieden. Om dit te realiseren, wordt er een pakket 

opgestuurd naar de nationale secties. Naast algemeen advies over de training van de leden zitten er 

ook twee workshops over de doodstraf in. De eerste workshop houdt zich bezig met de argumenten 

voor en tegen de doodstraf, de tweede met het spreken over de doodstraf in het openbaar.679  

AIVL organiseert in het kader van de ledentraining een groependag te Opwijk, op 1 oktober 1988. Op 

het programma staat onder meer de voorstelling van de campagne, toelichting van het actieplan en 

een bespreking van de actiesuggesties. Inhoudelijk is doorlopend een info- en materiaalstand en een 

“argumentatiesessie” voorzien.680 In de werkmap die wordt opgesteld naar aanleiding van de 

groependag, is er enkel aandacht voor de argumenten tegen de doodstraf.681 Voordien was er steeds 

een vergelijking tussen voor en tegen argumenten, maar dat komt nu niet meer aan bod. Naast de 

groependag worden ook bovenstaande workshops van het IS naar de groepen verstuurd, alsook een 

workshop van Amnesty Nederland. De workshop van de  VS-doodstrafcampagne van 1987 is ook nog 

                                                           
676 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 886, Verslag startvergadering 
doodstrafcommissie op 13.10.1987. 
677 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 886, Voorstellen in verband met 
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steeds in gebruik.682 Ook zit er een opnieuw een overzicht van veel voorkomende vragen bij. Hierbij is 

er specifiek aandacht voor emotionele vragen en de manier waarop hiermee moet omgegaan 

worden.683 Deze aanbeveling van de internationale vergadering heeft dus duidelijk weerslag 

gevonden bij het IS.  

4.6.2. START EN UITVOERING VAN DE CAMPAGNE 

De campagne wordt gelanceerd op 25 april 1989 met een internationaal persbericht en de publicatie 

van een doodstrafrapport.684 De missie van de campagne is Amnesty’s strijd tegen de doodstraf, 

namelijk de doodstraf als een schending van de fundamentele mensenrechten en als een inherente 

arbitraire, onrechtvaardige en onherroepelijke straf, kracht en overtuiging bij te zetten. Tezelfdertijd 

is het de bedoeling om de afschaffing voor te stellen in een positief licht, gekoppeld aan de groei van 

de bescherming van de mensenrechten. Amnesty voert de campagne vanuit een positie van kracht, 

overtuigd dat de abolitionistische positie de enige juiste is en dat de argumenten voor het behoud 

van de doodstraf niet overeind blijven. 685  

De specifieke doelstellingen zijn opnieuw veelzijdig. Amnesty wil eerst en vooral aantonen dat de 

doodstraf een schending is van de fundamentele mensenrechten en de mensen overtuigen van de 

afschaffing. Zowel de eigen leden alsook organisaties, regeringen en mensen buiten Amnesty moeten 

gemobiliseerd worden. Op die manier wordt er hopelijk een hernieuwde druk gecreëerd tegen de 

doodstraf, die vervolgens kan uitgeoefend worden op de geselecteerde landen. In afwachting van de 

afschaffing wil Amnesty blijven proberen om executies overal ter wereld te vermijden en om een 

programma voor de lange termijn op te stellen na 1989, wat uiteindelijk tot wereldwijde afschaffing 

zal leiden.686 

Het campagneplan biedt wederom een scala aan mogelijke activiteiten aan; het beïnvloeden van de 

publieke opinie, het benaderen van regeringen, politici en doelgroepen en het verzet tegen de 

uitwijzing van personen die bedreigd zijn met de doodstraf in het land van herkomst. Zoals altijd 

worden er ook brieven geschreven.  De geselecteerde landen worden in twee categorieën verdeeld: 

                                                           
682 De nummering en benaming van de workshops zijn niet helemaal duidelijk. Ze noemen allemaal 
“workshop doodstraf”, waarbij er twee keer sprake is van workshop drie en workshop één, terwijl ze 
wel inhoudelijk anders zijn. Zie map 894. 
683 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 894, Workshop III spreken over 
de doodstraf, 21 september 1989. 
684 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 900, Evaluation of the 1989 
campaign against the death penalty, juni 1990. 
685 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 900, Evaluation of the 1989 
campaign against the death penalty, juni 1990. 
686 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 976, Campaign against the death 
penalty (1989) circular no. 1: campaign plan, 18 december 1987. 
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categorie A landen, waar campagne gevoerd wordt op een hoog niveau, en categorie B landen, waar 

er enkel selecte acties zijn.687 De situatie in landen die onder categorie B vallen is even slecht als die 

van categorie A, maar volgens Amnesty wordt er verwacht  “dat een beperkte en meer doelgerichte 

benadering effectiever zal zijn.”688 Bij de indeling in categorie A, waaronder ook de Verenigde Staten, 

wordt er rekening gehouden met factoren zoals het aantal executies, het aantal halsmisdaden, 

discriminatie en oneerlijke processen, geografische en politieke verspreiding, de mogelijkheden tot 

verandering en de potentiële effectiviteit.689  

Zoals in de vorige campagnes, werkt AIVL met actiepakketten voor de lokale groepen. Het eerste 

pakket wordt reeds in februari verstuurd en bevat informatie over de doelstellingen, de opzet en de 

materialen die gebruikt kunnen worden. Voor het briefschrijven is er een “letterwriting guide” 

samengesteld door het IS, die in bijlage is toegevoegd aan het actiepakket. Er wordt eerst een 

schematisch overzicht gegeven van de relevante artikels uit de internationale normen, gevolgd door 

voorbeeldzinnen over Amnesty’s bezorgdheden en voorstellen. Bij de algemene argumenten tegen 

de doodstraf staat naast de usual suspects (Amnesty’s positie, het recht op leven, wrede straf, 

arbitraire toepassing, fouten in het systeem, discriminatie en afschrikking) nu ook de sympathie voor 

de slachtoffers centraal. Amnesty begrijpt de woede die de slachtoffers ervaren en de noodzaak om 

recht te laten geschiedenis. Een executie kan echter het verloren leven niet herstellen of het verlies 

voor de familie en vrienden van het slachtoffer verzachten.690 De aandacht voor het emotionele komt 

dus, zoals reeds werd aangestipt in de aanbevelingen van de internationale vergadering en het 

ontwerpplan, nu ook naar voor in de campagne zelf. 

Actiepakketten twee en drie worden ook voor de start van de campagne verstuurd en bevatten 

voornamelijk informatie over de landen. Voor de categorie A landen worden er specifieke 

doelstellingen geformuleerd. Voor de Verenigde Staten wil Amnesty ten eerste de autoriteiten in de 

Verenigde Staten ervan bewust maken, dat het gebruik van de doodstraf ingaat tegen de algemene 

trend tot afschaffing ervan in de geïndustrialiseerde landen. Amerika is het enige land van de 

westerse democratieën dat aan de doodstraf vasthoudt en het ook toepast. Europese groepen 

moeten wederom de aandacht vestigen op de trend in West-Europa. Andere groepen moeten ernaar 

verwijzen dat Amnesty een wereldwijde campagne voert en een aantal van de andere landen 
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campaign against the death penalty, juni 1990. 
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noemen waar Amnesty actie voert zoals Iran, Irak, China en de Sovjetunie.691 Net zoals in de vorige 

campagne wordt de positie van de Verenigde Staten dus vergeleken met andere landen en 

gecontrasteerd met de “trend” die wereldwijd anders evolueert. De landen die wel behoren tot die 

evolutie worden nu echter wel specifieker omschreven; als democratisch en geïndustrialiseerd.  

Een tweede doelstelling omvat enkele aspecten van de doodstraf in de Verenigde Staten die zeer 

verontrustend zijn en die daarom extra belicht moeten worden; o.a. de toepassing van de doodstraf 

op minderjarigen en geesteszieken, rassendiscriminatie, onvoldoende wettelijke verdediging, het 

willekeurige karakter en de wreedheid van de doodstraf. Amnesty wil hieraan ruime publieke 

bekendheid geven.692 De nadruk ligt dus eerst en vooral op de mensenrechten, maar de stapsgewijze 

strategie komt wel naar voor. Ook in de specifieke eisen die gericht zijn aan de Verenigde Staten, 

komt dat terug: het stopzetten van executies, het nakomen van internationale stelregels inzake de 

doodstraf, vooral het verbod van toepassing ervan op jongeren en geesteszieken, en tot slot stappen 

ondernemen om de doodstraf wettelijk af te schaffen in alle rechtsgebieden.693 Daarnaast is het ook 

nog steeds de bedoeling om contacten uit te bouwen met mensen en organisaties buiten Amnesty, 

die tevens aangespoord moeten worden om de federale en staatsoverheid te benaderen.694  

De doodstrafcampagne van 1989 bestaat uit twee fasen. Fase één duurt van april tot augustus. In 

deze periode worden alle actieregisters opengetrokken, voor alle categorie A landen en een gedeelte 

van de categorie B landen. In september begint de tweede fase van de campagne. Dan worden er 

een dertigtal landen toegevoegd aan categorie B.695 Voor AIVL betekent dat concreet Rwanda en 

Maleisië. Die informatie wordt via actiepakket vijf doorgestuurd.696 Centraal in de tweede fase staat 

de “week tegen executies”. De bedoeling van die week is bijdragen tot het stopzetten van executies 

in de grote doellanden, maar ook vooral de boodschap van de campagne uitdragen naar de 

buitenwereld.697 Dit is dan ook de grootste publieke activiteit die in de campagne van 1989 wordt 
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gepland, waarbij er zes doellanden specifiek onder de aandacht willen gebracht worden.698 De grote 

blikvanger voor Vlaanderen is de 6x6 actie: zes Vlaamse steden die elk rond één van de doellanden 

actie voert.699 Gent werkt rond de Verenigde Staten. Daarnaast worden er ook op andere plaatsen 

talloze activiteiten georganiseerd, gaande van film- en videovoorstellingen tot discussieavonden.700 

Het publieke offensief wordt doorheen de campagnes dus telkens groter. 
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CONCLUSIE 

Over de universaliteit van de mensenrechten is er geen eensgezindheid. De vraag in hoeverre er een 

universeel verzet tegen de doodstraf mogelijk is, is dan ook niet eenduidig te beantwoorden. Vanuit 

de analyse van de internationale doodstrafwetgeving blijkt dat er veel ruimte is voor interpretatie, 

onder meer dankzij de vage formulering van de verdragen, en dat de juridische kracht van de 

verschillende instrumenten varieert. Resoluties van de VN bijvoorbeeld kunnen een morele 

overtuigingskracht hebben, maar houden geen verplichting is voor de lidstaten. Wel duidelijk is dat 

de algehele afschaffing van de doodstraf juridisch niet afdwingbaar is. Er is één verdrag op het 

internationale niveau dat de volledige afschaffing beoogt, namelijk het tweede facultatief protocol 

bij het BuPo verdrag. Dit is echter een optionele bepaling en houdt dus geen wettelijke verplichting 

in voor de staten die het niet ondertekenen. Naast dit verdrag worden er ook andere mensenrechten 

in verband gebracht met de afschaffing van de doodstraf. De link die het meest gelegd wordt met de 

afschaffing van de doodstraf is het recht op leven. De relevante artikels in de internationale 

verdragen hieromtrent zijn artikel 3 van de UVRM en artikel 6 van het BuPo verdrag. De UVRM maakt 

echter geen gewag van de doodstraf zelf en is bovendien geen juridisch bindend instrument. Het 

BuPo verdrag is wel juridisch bindend, maar hier wordt de doodstraf gezien als een expliciete 

uitzondering op het recht op leven.  

In het hoofdstuk over de karakteristieken van Amnesty is duidelijk naar voor gekomen dat de 

mensenrechten het uitgangspunt vormen, zowel voor de werking van de organisatie als voor het 

feitelijke bestaan ervan. Als internationale organisatie wil Amnesty bijdragen tot de effectieve 

erkenning en uitvoering van de mensenrechten, zoals overeengekomen door de internationale 

gemeenschap. Ook de strijd tegen de doodstraf kadert Amnesty binnen die missie. Tijdens de 

Stockholmconferentie wordt de illegaliteit van de doodstraf benadrukt. Amnesty ijvert voor de 

afschaffing van de doodstraf, omdat deze straf een schending is van het recht op leven en het recht 

niet onderworpen te worden aan wrede, onmenselijke en vernederende straffen. Dit vormt de 

essentie van zowel Amnesty’s officiële standpunt, als van de campagnes die ze hieromtrent voert.  

Bij de strijd voor de naleving van de mensenrechten stelt Amnesty alles in het werk om dit op een 

onpartijdige, onafhankelijke en universele manier te doen. Amnesty wil dus niet de eigen normen 

opleggen, maar ambieert enkel en alleen de naleving van de mensenrechten. In het werkboekje dat 

hierboven is vernoemd, komt die redenering heel duidelijk naar voor met betrekking tot de 

doodstrafcampagne. Het werkboekje is een soort gids voor de leden en bevat zowel algemene 

informatie over de problematiek die Amnesty formuleert over de doodstraf,  als concrete informatie 

over de campagne. In het werkboekje staat dat het van belang is dat de leden van Amnesty in hun 
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brieven verwijzen naar internationale normen. Voor diegenen die niet vertrouwd zijn met de 

“ingewikkeldheden” van de internationale wetgeving, wordt er een overzicht gegeven van de 

belangrijkste mensenrechtennormen over de doodstraf. De internationale normen over de doodstraf 

zijn volgens Amnesty niet zo sterk ontwikkeld in vergelijking met die omtrent politieke 

gevangenneming of foltering. Toch is het bijzonder belangrijk dat de leden dergelijke wettelijke 

argumenten aanhalen, “omdat deze dienen om aan te tonen dat AI niet haar eigen normen wil 

opleggen op staten, maar dat zij staten oproept de normen na te leven die zij zelf aanvaard 

hebben.”701 

Volgens Amnesty zelf redeneert de organisatie dus niet vanuit een eigen visie als het over de 

afschaffing van de doodstraf gaat, maar vanuit de mensenrechten. Als dit echter teruggekoppeld 

wordt aan de inhoud van hoofdstuk drie, zijn daar enkele kanttekeningen bij te maken. Uit het 

overzicht van de internationale doodstrafwetgeving blijkt dat er inderdaad duidelijke vereisten zijn 

omtrent de toepassing van de doodstraf en dat bepaalde groepen, zoals zwangere vrouwen en 

jongeren, niet ter dood mogen worden veroordeeld. De afschaffing van de doodstraf in zijn geheel 

vormt daarentegen een groter probleem. Bij het vernoemde recht op leven is de doodstraf een 

uitdrukkelijk toegestane uitzondering en bij het recht niet onderworpen te worden aan wrede en 

onmenselijke straffen is er zelfs geen sprake van de doodstraf. Hoewel er dus binnen de 

internationale rechtsorde geen expliciet en bindend verbod op de doodstraf is, verhindert dat 

Amnesty niet om het toch in die termen te bekritiseren. Amnesty’s idee over de doodstraf (mits 

uitgevoerd volgens de internationale standaarden) als mensenrechtenschending is dus per definitie 

geen universele, maar een eigen visie die de organisatie naar voor schuift.  

Amnesty maakt dus binnen de controverse rond de universaliteit van de doodstraf en de 

mensenrechten een bewuste keuze. Wederom blijkt dat perceptie en interpretatie een wezenlijke rol 

spelen en dus de sociaalconstructivistische invalshoek van toepassing is. Binnen de keuze die 

Amnesty maakt, is er wel duidelijk aandacht voor een brede invalshoek. Zo komen er bijvoorbeeld 

verscheidene argumenten aan bod, zowel morele als praktische, en wordt er rekening gehouden met 

de culturele en sociale achtergronden. Bovendien wordt het standpunt van Amnesty steeds 

consequent naar voor gebracht. Binnen deze consequente houding wordt er niet alleen gebruik 

gemaakt van juridische argumenten, maar worden ook normatieve instrumenten ingezet. Amnesty 

tracht de Verenigde Staten via de “mobilization of shame” in verlegenheid te brengen, door ze gelijk 

te stellen met andere doodstraflanden; landen waar de Verenigde Staten anders niet graag mee 
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geassocieerd wordt. De potentiële impact van deze vergelijking is echter niet gegarandeerd, 

aangezien de Verenigde staten de doodstraf als een nationale kwestie beschouwd.  

De vraag in hoeverre er een internationaal verzet is, zoals Amnesty veronderstelt, is bekeken vanuit 

de strijd van de abolitionisten in Europa en in de Verenigde Staten. Doorheen de geschiedenis lopen 

de doodstrafdebatten in Europa en de Verenigde Staten grotendeels parallel. Vanaf de jaren zestig 

komt daar evenwel verandering in. In Europa situeert het doodstrafdebat zich in een 

politiek/wetgevend kader, waarbij de publieke opinie geen belangrijke rol speelt. Het leiderschap 

door de elite enerzijds, vaak tegen de mening van de publieke opinie in, en de hervorming in de 

wetgevende overheid anderzijds zijn twee centrale kenmerken van de Europese 

afschaffingbeweging. In de Verenigde Staten is de situatie anders. Hier bevindt het debat zich in de 

jaren zeventig uitsluitend in een juridisch kader. Bovendien spelen de publieke opinie en de politici 

een geheel andere rol dan in het Europese debat. Dit zijn parameters waar de abolitionisten in 

Europa niet mee te kampen hebben. Vanaf de jaren ’80 komt daar nog een grotere tegenstelling 

bovenop. Het verband tussen de doodstraf en de staatssoevereiniteit worden door Europa en de 

Verenigde Staten op een andere manier geïnterpreteerd. Voor Europa is de doodstraf 

getransformeerd van een nationale naar een internationale mensenrechtenkwestie, waarbij het 

symbool staat voor een gelimiteerde staatsmacht in dit domein. De Europese interpretatie van de 

doodstraf als een internationale kwestie, staat diametraal tegenover die van de Verenigde Staten. 

Hier is de doodstraf duidelijk een nationale kwestie, waarbij het verstrengeld is met de eigen politiek 

en het strafrechtelijk systeem. Bovendien speelt het mensenrechtenargument nagenoeg geen rol in 

het Amerikaanse debat, omdat de redenering dat de doodstraf incompatibel is met de waarden uit 

een geciviliseerde samenleving, geen weerklank heeft in het Amerikaanse debat. Dit betekent niet 

dat er in de Verenigde Staten geen morele afschuw is voor de doodstraf, het wordt gewoon niet 

meer door de abolitionisten op een dergelijke manier geformuleerd. De invalshoek van het 

Amerikaanse abolitionisme is duidelijk pragmatisch.  

Uit de duidelijke verschillen in de doodstrafdebatten van Europa en de Verenigde Staten is naar mijn 

mening voorzichtigheid geboden vooraleer er sprake is van een “inter-nationaal” verzet. Vanaf de 

jaren zeventig worden zowel het probleem van de doodstraf, als de oplossing ervan, in de Verenigde 

Staten opgevat binnen hun eigen nationale kader. De nadruk ligt hier voornamelijk op praktische 

argumenten, omdat morele argumenten geen weerslag vinden bij de bevolking. Mensenrechten 

maken nagenoeg geen deel uit van het debat. De strijd van Amnesty tegen de doodstraf, op basis van 

het mensenrechtenargument, betekent dus geen keerpunt in het Amerikaanse debat. Althans, tot 

nog toe. 
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“Amnesty International heeft op dit terrein een voortrekkersrol, om zoveel mogelijk mensen 

de onzin van de doodstraf te doen inzien. Amnesty’s campagne tegen de doodstraf zou het 

verschil kunnen maken: als we er ons allemaal, over heel de wereld voor inzetten, zullen we 

misschien de trein voorgoed aan het rollen kunnen brengen, opdat de doodstraf uit de wereld 

zou verdwijnen.”702 

     Albert Gans, voorzitter Amnesty International Vlaanderen 

  

                                                           
702 Amsab-ISG, Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, Amnesty Intern, Algemene 
ledenvergadering 1989. 
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Bron: Amsab-ISG (Gent), Archief Amnesty International Vlaanderen, 455, map 871.  
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@STATUTE OF AMNESTY INTERNATIONAL 
As amended by the 20th International Council, meeting in Yokohama, Japan, 

31 August - 7 September 1991 

1 OBJECT AND MANDATE 

The object of AMNESTY INTERNATIONAL is to contribute to the 

observance throughout the world of human rights as set out in 

the Universal Declaration of Human Rights. 

In pursuance of this object, and recognizing the obligation on 

each person to extend to others rights and freedoms equal to 

his or her own, AMNESTY INTERNATIONAL adopts as its mandate: 

To promote awareness of and adherence to the Universal 

Declaration of Human Rights and other internationally 

recognized human rights instruments, the values enshrined in 

them, and the indivisibility and interdependence of all human 

rights and freedoms; 

To oppose grave violations of the rights of every person 

freely to hold and to express his or her convictions and to be 

free from discrimination by reason of ethnic origin, sex, 

colour or language, and of the right of every person to 

physical and mental integrity, and, in particular, to oppose 

by all appropriate means irrespective of political 

considerations: 

a) the imprisonment, detention or other physical restrictions 

imposed on any person by reason of his or her political, 

religious or other conscientiously held beliefs or by 

reason of his or her ethnic origin, sex, colour or 

language, provided that he or she has not used or advocated 

violence (hereinafter referred to as `prisoners of AMNESTY 

INTERNATIONAL shall work towards the release of and shall 

provide assistance to prisoners of conscience); 

b) the detention of any political prisoner without fair trial 

within a reasonable time or any trial procedures relating 

to such prisoners that do not conform to internationally 
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recognized norms; 

c) the death penalty, and the torture or other cruel, inhuman 

or degrading treatment or punishment of prisoners or other 

detained or restricted persons, whether or not the persons 

affected have used or advocated violence; 

d) the extrajudicial execution of persons whether or not 

imprisoned, detained or restricted, and 

"disappearances", whether or not the persons affected 

have used or advocated violence. 

METHODS 

2 In order to achieve the aforesaid object and mandate, 

AMNESTY 

INTERNATIONAL shall: 

a) at all times make clear its impartiality as regards 

countries adhering to the different world political 

ideologies and groupings; 

b) promote as appears appropriate the adoption of 

constitutions, conventions, treaties and other measures 

which guarantee the rights contained in the provisions 

referred to in Article 1 hereof; 

c) support and publicize the activities of and cooperate with 

international organizations and agencies which work for the 

implementation of the aforesaid provisions; 

d) take all necessary steps to establish an effective 

organization of sections, affiliated groups and individual 

members; 

e) secure the adoption by groups of members or supporters of 

individual prisoners of conscience or entrust to such groups 

other tasks in support of the object and mandate set out in 

Article 1; 

f) provide financial and other relief to prisoners of 

conscience and their dependants and to persons who have 

lately been prisoners of conscience or who might reasonably 

be expected to be prisoners of conscience or to become 
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prisoners of conscience if convicted or if they were to 

return to their own countries, to the dependants of such 

persons and to victims of torture in need of medical care as 

a direct result thereof; 

g) provide legal aid, where necessary and possible, to 

prisoners of conscience and to persons who might reasonably 

be expected to be prisoners of conscience or to become 

prisoners of conscience if convicted or if they were to 

return to their own countries, and, where desirable, send 

observers to attend the trials of such persons; 

h) publicize the cases of prisoners of conscience or persons 

who have otherwise been subjected to disabilities in 

violation of the aforesaid provisions; 

i) investigate and publicize the disappearance of persons 

where 

there is reason to believe that they may be victims of 

violations of the rights set out in Article 1 hereof; 

j) oppose the sending of persons from one country to another 

where they can reasonably be expected to become prisoners of 

conscience or to face torture or the death penalty; 

k) send investigators, where appropriate, to investigate 

allegations that the rights of individuals under the 

aforesaid provisions have been violated or threatened; 

l) make representations to international organizations and to 

governments whenever it appears that an individual is a 

prisoner of conscience or has otherwise been subjected to 

disabilities in violation of the aforesaid provisions; 

m) promote and support the granting of general amnesties of 

which the beneficiaries will include prisoners of 

conscience; 

n) adopt any other appropriate methods for the securing of its 

object and mandate. 

 

Bron: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam), elektronisch aangevraagd. 


