
Minor Mensenrechten in de 
moderne samenleving
Mensenrechten staan centraal
Is veiligheid belangrijker dan privacy of juist niet? 
Dienen in een democratie bepaalde partijen juist wel 
of juist niet verboden te kunnen worden? Deze minor 
biedt studenten inzicht in een drietal belangrijke 
juridische vraagstukken (mensenrechten en democratie, 
mensenrechten en veiligheid, en mensenrechten en 
de pluriforme samenleving). De bestudering van 
deze vraagstukken zal plaatsvinden door het idee van 
de mensenrechten en de regelgeving op nationaal, 
Europees en internationaal niveau te belichten vanuit 
positiefrechtelijk en metajuridisch (rechtsfilosofisch, 
rechtshistorisch en rechtssociologisch) perspectief.
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Naam Minor Mensenrechten in de 
moderne samenleving

Studielast 15 EC

Duur 6 maanden

Taal Nederlands

Start September

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Studieprogramma  
Mensenrechten in de moderne samenleving

Mensenrechten en democratie 

Sem. 1 ■ ■ ■ Sem. 2 ■ ■ ■ EC 6

Mensenrechten en pluraliteit 

Sem. 1 ■ ■ ■ Sem. 2 ■ ■ ■ EC 6

Mensenrechten en veiligheid 

Sem. 1 ■ ■ ■ Sem. 2 ■ ■ ■ EC 3

Vragen?
Heb je vragen over de inhoud van deze minor of wil 
je meer weten? Neem dan gerust contact op met de 
minorcoördinator Aernout Nieuwenhuis. 
E-mail: A.J.Nieuwenhuis@uva.nl


Bekijk ook  

het filmpje op
 uva.nl/minor
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Toelating
Deze minor is bedoeld voor rechtenstudenten maar ook 
voor studenten van andere studierichtingen die enige 
kennis van het recht hebben.

Meer informatie
Bekijk ook het filmpje op uva.nl/minor

Inhoud:
Studiegids.uva.nl

Praktische informatie:
Kijk bij minors in de A-Z-lijst op student.uva.nl/rechten
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Vakken

Mensenrechten en democratie (6EC)
De verhouding tussen mensenrechten en democratie is 
complexer dan op het eerste gezicht lijkt. Er kan tussen 
democratie en mensenrechten ook een zekere spanning 
bestaan, bijvoorbeeld wanneer een democratisch ge-
vormde meerderheid de rechten van individuen of min-
derheden beperkt, of wanneer mensenrechten bepaalde 
grenzen stellen aan democratische besluitvorming. Met 
deze cursus onderzoek je de (spannings-)relatie tussen 
democratie en mensenrechten. Daarbij worden zowel 
positiefrechtelijke als metajuridische benaderingen geko-
zen, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan 
de geschiedenis van de mensenrechten.

Mensenrechten en pluraliteit (6EC)
In dit vak staat de spanning tussen verschillende mensen-
rechten centraal; primair de vrijheid van godsdienst, de 
vrijheid van meningsuiting en het recht op non-discrimi-
natie (gelijkheidsbeginsel). Ideeën over de multiculturele 
samenleving vormen de achtergrond voor discussies over 
de scheiding van kerk en staat, staatsneutraliteit, gelijke 
behandeling (AWGB), en uitlatingen over minderheden. 
Jurisprudentie, onder andere van het EHRM, wordt be-
discussieerd om te zien hoe in concrete situaties botsende 
belangen en mensenrechten worden afgewogen.

Mensenrechten en veiligheid (3EC)
In dit vak wordt de verhouding tussen mensenrech-
ten en -de behoefte aan - veiligheid geanalyseerd. 
Daarbij komt ook de vraag aan de orde in hoeverre 
het voorkomen van zeer grote risico’s nog wel plaats 
biedt voor absoluut geformuleerde en onvervreemdbare 
mensenrechten, zoals het martelverbod en voor een 
gerede bescherming van het recht op privacy. Tevens 
wordt onderzocht hoe verschillende belangen zijn 
gewogen bij de totstandkoming van regelgeving 
(cameratoezicht, huisverbod) en bij de toepassing van 
bepaalde maatregelen (preventief fouilleren, verstoren). 
Speciale aandacht is er voor de bevoegdheden van en de 
controle op de AIVD. 

“  We gaan aan de slag met vragen als moet 
hatespeech in een democratie juist zijn 
toegestaan, vrijheid van meningsuiting, 
of verboden worden? Andere vraag is 
of mensen met een bepaalde godsdienst 
extra ruimte moeten krijgen, denk aan 
ritueel slachten. En een laatste vraag is 
of de AIVD niet teveel bevoegdheden 
heeft gekregen zodat onze privacy te zeer 
onder druk staat.” 

Mr. dr. Aernout Nieuwenhuis 

Minorcoördinator
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