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In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat: "Niemand mag worden onderworpen 

aan foltering of aan wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing." Hoewel deze 

doctrine in 1948 werd aangenomen, heeft de wereld dit doel niet bereikt. Het schenden van deze 

verklaring is in alle staten aanwezig en het is de plicht van de internationale gemeenschap om ervoor 

te zorgen dat alle personen gelijkheid en respect worden geboden. Daarom hebben wij, als de 

Republiek Chili, al aanzienlijke vooruitgang geboekt sinds het regime (1973 -1990) van Pinochet. 

De Republiek Chili is er sterk van overtuigd dat het aantal mensenrechtenschendingen over de hele 

wereld en zeker tot op de dag van vandaag in deze “beschaafde” wereld aanzienlijk zou moeten 

afnemen. Om dit grote wereldwijde probleem op te lossen, raden we aan om landen of politieke 

ideologieën die schendingen van de mensenrechten onderdrukken en bestrijden, te versterken. 

Sommigen zullen misschien zeggen dat ons land, Chili, momenteel problemen heeft met geweld door 

de politie, maar daarom hebben we de kleine problemen geaccepteerd waarvan we mogelijk zijn 

beschuldigd en hebben we een technisch comité voor de mensenrechten opgericht (2019), dat ook 

het publiek omvat. Het openbaar Ministerie, gerechtelijke afdeling, National Human Rights Institute, 

het Bureau van de Kinderombudsman, de Carabineros (geüniformeerde politie) en de Verenigde 

Naties, naast andere entiteiten.  

De focus van de commissie is om het gebruik van geweld door veiligheidstroepen te beoordelen, de 

bescherming van de rechten van gedetineerden te verbeteren, de strijdkrachten en de politie te 

adviseren over hun trainingsprocessen en de aanbevelingen van mensenrechtenorganisaties te 

herzien. Ook voor de mensen die het slachtoffer zijn geworden van mensenrechtenschendingen, 

heeft president Piñera zich sterk gecommitteerd aan "zeer concrete hulpplannen voor medische 

behandeling en professionele, sociale en psychologische diensten voor de slachtoffers van 

mensenrechtenschendingen." 

De Republiek Chili heeft verschillende belangrijke wijzigingen in ons mensenrechtenbeleid 

doorgevoerd. Het 28-jarige verbod op abortus in Chili kwam in 2017 tot een einde toen het 

Grondwettelijk Hof een nieuwe wet handhaafde die abortus in drie omstandigheden geoorloofde in de 

volgende omstandigheden: Wanneer de zwangerschap het gevolg is van verkrachting, loopt het leven 

van de moeder gevaar of is de foetus niet levensvatbaar.   

 

Daarnaast heeft de Republiek Chili maatregelen genomen die gevolgen kunnen hebben voor de 

rechten van verschillende kwetsbare groepen in Chili. De Piñera-regering steunde een wetsvoorstel 

dat transgenders het recht geeft om hun naam en geslacht in de burgerlijke stand te wijzigen, nam 

maatregelen om de gebrekkige Nationale Dienst voor Minderjarigen (SENAME) te vervangen, stelde 

bescherming in voor duizenden migranten met een irreguliere immigratiestatus en kondigde een 

ambitieus plan om de levensstandaard van inheemse gemeenschappen in La Araucanía te 

verbeteren. 

Het verbeteren van het mensenrechtenbeleid van ons land is een van de belangrijkste onderwerpen 

van onze regering. We kennen de verschillende inheemse stammen in onze landen en daarom 

hebben wij, de regering Piñera, een ambitieus plan aangekondigd om de ontwikkeling te stimuleren 

en de vrede te bevorderen in de overwegend inheemse regio La Araucanía. Het plan stelt 24 miljard 

dollar aan publieke en private investeringen voor tussen 2018 en 2026 voor ontwikkelingsprojecten, 

meer dialoog tussen inheemse gemeenschappen en de staat, en een constitutionele hervorming die 

de geschiedenis, identiteit, cultuur, talen, instellingen en tradities van de inheemse bevolking. 

De Republiek Chili is ook wereldwijd actief om mensenrechtenschendingen uit te bannen. Als lid van 

de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (HRC) steunde Chili in 2018 de inspanningen van 



de VN om mensenrechtenschendingen in Venezuela, Myanmar, Noord-Korea, Wit-Rusland, Eritrea, 

Syrië, Iran, de bezette Palestijnse Gebieden en Zuid-Soedan te onderzoeken. Bovendien was Chili 

een van de zes regeringen die het ongekende verzoek deden dat het Internationaal Strafhof een 

onderzoek opent naar de situatie in Venezuela. 

Een andere manier om schendingen van de mensenrechten te stoppen, is door lidstaten te verwijten 

dat ze consequent verdragen schenden, zoals de belangrijkste, de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens (UVRM), (1948), het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle 

vormen van rassendiscriminatie (1965) , Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten (1966), Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (1966). 

Hoewel deze commissie geen sancties kan opleggen, kan zij wel resoluties aannemen waarin zij 

staten die mensenrechtenschendingen begaan mondeling veroordelen. De Hoge Commissaris voor 

de Mensenrechten van de VN kan ook vertegenwoordigers van regeringen ontmoeten die de 

bovengenoemde verdragen schenden om mogelijke oplossingen te bespreken. 

Om schending van de mensenrechten te voorkomen, moeten landen samenwerken om een cultuur 

van steun, gelijkheid en gemeenschap op te bouwen. Als zodanig kijkt de Republiek Chili ernaar uit 

om haar steun te betuigen, in welke vorm dan ook, aan te bieden aan landen die vastbesloten zijn om 

een einde te maken aan mensenrechtenschendingen in al haar vormen. 

 

 


