
Commissie: Mensenrechtencomité 
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. 
Land: Delegatie van Kenia 
 

 

“We declare that human rights are for all of us, all the time: whoever we are and wherever we are from; 

no matter our class, our opinions, our sexual orientation.” – Former UN Secretary-General Ban Ki-moon.  

 
Mensenrechten zijn fundamentele rechten en vrijheden die alle mensen toekomen, ongeacht hun 

nationaliteit, sekse, nationale of etnische herkomst, ras, religie, seksualiteit, taal of andere status. 

Mensenrechten omvatten civiele en politieke rechten, zoals het recht op leven en vrijheid, en de vrijheid 

van meningsuiting, alsook sociale, culturele en economische rechten, waaronder het recht om deel te 

nemen aan cultuur, het recht op voedsel, het recht om te werken en het recht op onderwijs. 

Mensenrechten worden beschermd en gehandhaafd op grond van internationale en nationale wetten en 

verdragen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) is het fundament onder het 

internationale systeem voor bescherming van de mensenrechten. Deze verklaring werd op 10 december 

1948 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. (Definitie: Amnesty 

International, 2015) 

Mensenrechtenkwesties waren onder meer: onwettige en politiek gemotiveerde moorden; gedwongen 

verdwijningen; martelen; harde en levensbedreigende gevangenisomstandigheden; willekeurig arrestatie 

en detentie; een inefficiënte rechterlijke macht; willekeurige inbreuk op burgers privacy rechten; censuur; 

gebrek aan verantwoordingsplicht in veel gevallen met geweld tegen vrouwen, met inbegrip van 

verkrachting en vrouwelijke genitale verminking / besnijdenis (VGV / VB); en strafbaarstelling van 

seksueel gedrag van hetzelfde geslacht. 

Kenia heeft ongeveer 46 miljoen inwoners, van wie bijna 42 procent jonger is dan 14. Vanaf een 

dieptepunt na omstreden verkiezingen in 2007 en de wereldwijde financiële crisis van 2008, de economie 

en het bestuur van Kenia zijn verbeterd. Het land heeft gemiddeld 5,5 percent groei sinds 2010, en in 

2014 werd het een middeninkomensland, wat aangeeft dat het beschikbaarheid van aanzienlijk meer 

binnenlandse middelen. Toch wordt Kenia nog steeds geplaagd door aanhoudende interne conflicten, 

kwetsbaarheid voor terrorisme en onveiligheid, en klimatologische risico's. Alles van deze factoren, 

samen met schadelijke sociale normen en genderongelijkheid, vormen een bedreiging voor het land 

vooruitgang boeken en de rechtvaardige verwezenlijking van kinderrechten ondermijnen. Geweld tegen 

kinderen: meer dan driekwart van de kinderen in Kenia (76 procent) heeft vóór de leeftijd van 18 jaar ten 

minste één type geweld hebben meegemaakt (seksueel, fysiek of emotioneel); twee in drie meisjes en 

drie op de vier jongens hebben al eens eerder te maken gehad met fysiek geweld 18 jaar, en een op de 

vier meisjes en een op de drie jongens heeft emotionele kinderjaren meegemaakt geweld. Bijna een op 

de drie meisjes en een op de vijf jongens is het slachtoffer geworden van minstens één episode van 

seksueel geweld vóór de leeftijd van 18 jaar. Onder vrouwen van 18 tot 24 jaar die seks hebben ervaren. 

Bij geweld vóór de leeftijd van 18 jaar heeft ongeveer 7 procent geld gekregen voor seks.11 Naar 

schatting 17.500 Kenianen worden jaarlijks verhandeld voor huishoudelijk werk, dwangarbeid of 

commerciële seksuele activiteiten uitbuiting, 12 met aanwijzingen dat ongeveer de helft minderjarig is. 

(United States Department of State, Trafficking in Persons Report 2012 ) 
VN-verdrag inzake de rechten van het kind: Artikel 19 stelt het volgende: “1. De Staten die partij zijn, 

nemen alle passende wetgevende, administratieve, sociale en educatieve maatregelen om het kind te 

beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, verwonding of misbruik, 

verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of uitbuiting, met inbegrip van seksueel misbruik, 



terwijl het onder de hoede van een ouder is. (s), wettelijke voogd (en) of enige andere persoon die voor 

het kind zorgt. 

 

De Kenya Human Rights Commission (KHRC) is een vooraanstaande mensenrechtenorganisatie in 

Afrika die in 1991 in de VS is opgericht en in 1994 in Kenia is geregistreerd als een niet-gouvernementele 

organisatie (NGO). De oprichters en het personeel behoren tot de belangrijkste leiders en activisten in de 

strijd voor mensenrechten en democratische hervormingen in Kenia. 

Kenia beschreef de wereldwijde vooruitgang bij het beschermen van kinderen tegen discriminatie, 

uitsluiting en ongelijkheid. Er moet echter nog veel meer worden gedaan. Kinderen tot 14 jaar omvatten 

42,5 procent van de Keniaanse bevolking en de regering zet zich in voor de volledige implementatie van 

hun rechten. Hoewel er wereldwijd aanzienlijke investeringen zijn gedaan om kinderen te beschermen, 

blijven kinderarbeid en schadelijke sociale normen en discriminatie bestaan. Gratis en verplicht 

basisonderwijs is een grondwettelijk recht in Kenia, en de president heeft ook prioriteit gegeven aan 

universele gezondheidszorg. Ze veroordeelt kinderhandel, seksueel misbruik en onderdrukking en zei dat 

Kenia wetgevende mechanismen heeft ingevoerd om kinderen te beschermen tegen uitbuiting. De 

regering veroordeelt ook schadelijke genitale verminking van vrouwen en kindhuwelijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 


