
Commissie: Mensenrechtencomité́ 
Onderwerp: Een verklaring opstellen om mensenrechtenschending door de staat tegen te gaan en te 
vermijden dat de staat misbruik van hun monopolie van legaal geweld maakt.  
Auteur: Islamitische Republiek Iran  
 
 
Wereldwijd maken meer en meer overheden zich schuldig aan buitensporig geweld binnen hun eigen 
landgrenzen onder het mom van ordehandhaving. Ze treden de mensen- en burgerrechten, 
vastgelegd in hun eigen grondwet, flagrant met de voeten. Dit machtsmisbruik tegen onschuldige 
burgers die niet instaat zijn zich te verdedigen, is onaanvaardbaar. Staten hebben als taak de 
veiligheid van al hun burgers te vrijwaren en ervoor te zorgen dat ze in een goede en rechtvaardige 
maatschappij kunnen leven.  
 
Iran is geschokt door het machtsmisbruik van staten tegen hun burgers. Slechts een paar maanden 
geleden moest de hele wereld nog machteloos toekijken hoe een man van afro-Amerikaanse origine 
een knie in de nek geduwd kreeg door een lid van het Amerikaanse politiekorps tot hij stierf en hoe de 
Amerikaanse overheid de vreedzame protesten die volgden op deze moord met buitensporig geweld 
in de kiem smoorde. De Amerikaanse overheid en politie verdrukt haar eigen bevolking, pleegt 
geweld op Amerikaanse burgers die respect vragen en verdienen. Een overheid dient haar eigen 
grondwet te respecteren en het welzijn van haar burgers te vrijwaren.  
 
Iran wil niet langer toekijken hoe staten hun monopolie op legaal geweld misbruiken en hun eigen 
bevolking onderdrukken, blootstellen aan geweld en treiteren; hoe ze bepaalde bevolkingsgroepen 
achterstellen, hen harder straffen en sneller gevangenzetten.  De agressie en de arrogantie die 
bepaalde legers, politiekorpsen, nationale veiligheidsdiensten en andere ordehandhavers tegen hun 
eigen bevolking is onaanvaardbaar. Het is nodig dat de Verenigde Naties een krachtige verklaring 
opstellen die mensenrechtenschending door de staat veroordeelt en bestrijdt en elke vorm van 
machtsmisbruik door de autoriteiten tegengaat. 
 
De ICCPR en ICESCR bepleiten reeds de bescherming en de promotie van burgerrechten, politieke, 
economisch en sociale rechten. Iran heeft de ICCPR en ICESCR geratificeerd en heeft de meeste 
bepalingen zoals het recht op vrije meningsuiting, het recht om zich te verenigen en 
godsdienstvrijheid opgenomen in haar grondwet en waakt erover dat al haar burgers deze rechten 
kunnen uitoefenen. De overheid treedt slechts op tegen burgers die anderen deze rechten ontzeggen.   
 
Iran wil dat de op te stellen verklaring duidelijk elk geweld dat indruist tegen de grondwet door de 
overheid tegen haar burgers veroordeelt. Geweld door de machtsorganen van een staat kan enkel 
aangewend worden wanneer burgers zich tegen de staat en de grondwet keren, ze de stabiliteit van 
het land in gevaar brengen en andere burgers hun burger-, politieke, sociale en economische rechten 
ontzeggen. 
 
Onze naties en onze kinderen verdienen een betere en een veiligere wereld, waar ze zekerheid 
hebben dat de staat hun rechten beschermt en de autoriteiten hun macht niet misbruiken. Daarom is 
nodig dat alle landen zich achter deze verklaring scharen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


