
Mensenrechten in het bedrijfsleven: over de 

beschavende werking van de hypocrisie 
 
Het respect voor mensenrechten lijkt op het eerste gezicht een opdracht die 

vooral regeringen en eventueel internationale politieke en juridische instellingen 

toekomt. Regeringen mogen hun opposanten niet folteren of gevangen zetten. 

Zij mogen geen perscensuur toepassen en geen etnische zuiveringen doorvoeren. 

We denken hierbij dan wel vooral aan de klassieke liberale vrijheidsrechten, de 

zogenaamde mensenrechten van de eerste generatie, vrijheid van meningsuiting, 

vrijheid van onderneming, het recht op eigendom of het recht om niet 

willekeurig onteigend te worden, het recht op fysieke integriteit, briefgeheim, 

respect voor privacy en zo verder. De tweede generatie mensenrechten omvat 

vooral sociale rechten: toegang tot de essentiële voorzieningen van gezondheid 

en welzijn die men met zijn gezin nodig heeft, het recht op voedsel, behuizing, 

kledij en noodzakelijke medische zorgen. Daar komen ook een reeks 

arbeidsrechten bij: het recht op arbeid, op een rechtvaardige beloning, op 

decente werkvoorwaarden, op rusttijden, op redelijke limieten aan de 

arbeidsdag, op sociale zekerheid en opvoeding.  Recenter nog is de aandacht 

voor een derde generatie rechten. Het gaat hier om culturele rechten, 

bijvoorbeeld het recht van minderheidsgroepen op het aanleren en gebruik, 

eventueel de bescherming van de eigen taal en cultuur. 

 

Politieke, sociaal-economische en culturele rechten staan ingeschreven in de 

Universele Verklaring van de Mensenrechten. Deze werd unaniem aangenomen 

door de Verenigde Naties in 1948 en nadien bevestigd in een reeks andere, meer 

recente mensenrechtenverklaringen en in de grondwet van heel veel 

afzonderlijke staten. Als men nu spreekt over mensenrechten in het 

bedrijfsleven, dan gaat het hier vooral – zij het niet uitsluitend
i
 - over sociaal-

economische rechten. Deze werden nog verder gespecifieerd door de ILO met 

betrekking tot het verbod op kinderarbeid, de gelijkheid van de geslachten, het 

stakingsrecht, het recht op werknemersorganisaties en collectieve 

onderhandelingen.  

 

 

De grens van het recht 
In het algemeen vormen rechten een soort absolute beperkingen op het 

menselijke handelen en op de menselijke keuzevrijheid. Rechten zijn als 

troefkaarten in het kaartspel, “Rights as trumps”, heeft de Amerikaanse 

rechtsfilosoof Ronald Dworkin ooit gezegd
ii
. De grens van het recht mag onder 

geen beding worden overschreden. Anders komt de menselijke waardigheid in 

het gedrang. Deze grens belichaamt het oude adagio dat mijn individuele 



vrijheid wordt begrensd door een gelijke vrijheid voor alle anderen. Of nog 

anders gezegd: het recht stelt grenzen aan de instrumentaliseerbaarheid van 

mensen. Leidraad hier is Kants tweede formulering van de categorische 

imperatief: behandel de menselijkheid in jezelf en in anderen nooit uitsluitend 

als middel, maar altijd tegelijk als doel. Dit houdt een inperking in van het 

politieke machiavellisme en van doorgedreven economische exploitatie. Toch is 

de grens van het recht niet helemaal absoluut. Niet alle mensenrechten zijn even 

belangrijk. Er steekt een hiërarchie in, die ten dele cultureel bepaald is. Als een 

regering opposanten laat neerschieten of gevangen zet, dan is dat erger dan het 

miskennen van het stakingsrecht. Amartya Sen, Nobelprijswinnaar Economie 

geeft nog een ander voorbeeld: het recht om niet van honger om te komen weegt 

soms zwaarder dan het eigendomsrecht. 

 

Het feit dat niet alle mensenrechten in alle omstandigheden even zwaar wegen 

heeft soms geleid tot betwisting van hun universaliteit. Antropologen 

beklemtonen graag de grote culturele diversiteit die de mensensoort kenmerkt. 

De vroegere eerste minister van Singapore, Mr. Lee, meende dat de 

mensenrechten een exclusief Westerse aangelegenheid zijn en dat er specifiek 

Aziatische waarden bestaan, die daarvan afwijken. Chinese leiders vertellen 

vaak iets gelijkaardigs op internationale fora. Dit soort suggesties wordt zelden 

enthousiast onthaald. Amartya Sen - zelf van Indische afkomst – repliceert dat in 

alle grote culturen, zeker in de grote monotheïstische godsdiensten, ideeën en 

verhalen te vinden zijn die wijzen in de richting van de meest fundamentele 

mensenrechten. Men is het allicht niet altijd eens over de concrete invulling van 

die mensenrechten of over hoe de maatschappelijke structuren er precies moeten 

uitzien om de menselijke waardigheid het best te beschermen, maar er lijkt toch 

minstens een harde kern van universele mensenrechten te bestaan, een soort van 

“thin morality”, een dunne moraliteit die altijd op heel diverse wijze is ingebed 

in meer omvattende culturele tradities (“thick morality”)
iii

. Extreme vormen van 

relativisme worden door de meeste hedendaagse filosofen afgewezen als weinig 

plausibel en oninteressant, aangezien ze zelfs de mogelijkheid van 

communicatie onder de mensen lijken te ontkennen. De invulling van die 

mensenrechten is uiteraard verschillend van land tot land of van maatschappij 

tot maatschappij - een rechtvaardige beloning of een behoorlijke 

levensstandaard betekenen niet overal hetzelfde – maar over de grote principes 

zijn welwillende mensen het meestal wel eens. 

 

 

Oude en nieuwe economie 

 
Waarom zouden bedrijven zich nu bekommeren om ethische eisen zoals het 

respect voor mensenrechten? Bestaat hun sociale verantwoordelijkheid er niet 



gewoon in winst te maken, voort te bestaan en te groeien? Is het niet voldoende 

als zij de wettelijke bepalingen min of meer naleven als een ‘side-constraint’ op 

het maximeren van winst? In de economische ethiek is hieromtrent een 

uitgebreide discussie gevoerd naar aanleiding van een bekend artikel van Milton 

Friedman, een andere bekende Nobelprijswinnaar Economie
iv
. Om een lang 

verhaal kort te maken: ik denk niet dat bedrijfsleiders of managers betere of 

slechtere mensen zijn dan de rest van de bevolking. Ik geloof ook niet in 

complottheorieën. De ellende van de Derde wereld heeft vast en zeker complexe 

historische wortels, onder andere in het kolonialisme, maar ze is niet zonder 

meer het resultaat van een samenzwering van kapitalisten, multinationale 

ondernemingen, de Wereldbank of het IMF, zoals in recente discussies over de 

globalisering is gesuggereerd. Ik geloof niet dat de leiders van grote bedrijven 

speciaal slechte intenties hebben, maar ik geloof ook niet dat ze er speciaal 

goede hebben. Als in de voorbije 15 jaar (bedrijfs-)ethiek een belangrijke 

bekommernis is geworden voor bedrijfsmensen, zodanig zelfs dat de 

managementsbijlages van grote kranten en tijdschriften er bol van staan, dan 

heeft dat volgens mij vooral te maken met de overgang van de “oude” naar de 

“nieuwe” economie. 

 

Ik leg dit even uit. De oude economie, dat was wat sociologen 25 jaar geleden 

het fordisme noemden: massaproductie van geüniformiseerde koopwaren door 

massa’s grotendeels verwisselbare werknemers. Belangrijk was de hoeveelheid 

die werd geproduceerd. Door de stijgende lonen was de afzet van deze 

producten – vooral wagens en duurzame huishoudtoestellen – verzekerd. Het 

was de tijd van het lopende-bandwerk. Er was een strikte tweedeling tussen 

alwetende bazen en onmondige werknemers die geacht werden niets te weten. 

Het was in die contekst dat de Amerikaanse arbeidssocioloog Braverman 

beschreef hoe in de  loop van de twintigste eeuw gaandeweg het management de 

werknemers van alle initiatief had beroofd en alle weten in de productie ging 

monopoliseren
v
. In die omstandigheden is het niet te verwonderen dat de 

bedrijfscultuur meestal sterk gekleurd was door antagonisme en wederzijds 

wantrouwen tussen patroons en kaders enerzijds, het gros van de werknemers 

anderzijds. Dit was een ‘adversarial culture”. Het marxisme met zijn 

productivistisch mensbeeld sloot nauw aan bij de ervaringswereld van de 

massa’s arbeiders. Het waren de hoogdagen van het syndicalisme: het was 

makkelijk om collectieve actie te organiseren onder die massa’s werknemers 

met relatief eenvormige statuten.  

 

Voor alle duidelijkheid: die oude economie bestaat nog. Het fabrieksdespotisme 

is misschien niet zo zichtbaar meer als in de tijd toen de textielateliers 

reusachtige ruimtes waren met hier en daar een opzichter die vanop een 

verhoogje zat te surveilleren of niemand stiekem praatte of moppen tapte met 

zijn buurvrouw en of er niet te vaak naar het toilet werd gegaan. Deze oude 



economie met zijn onmondige werknemers, die tegen elkaar opgezet worden, is 

niet verdwenen, maar hij wordt geleidelijk aan gemarginaliseerd, naar de marges 

van het wereldsysteem verdrongen, naar de ateliers in de lageloonlanden 

bijvoorbeeld. In de voorbije 30 jaar is er evenwel iets nieuws gegroeid. De 

nieuwe economie is een informatie- en kenniseconomie. Zij vraagt om 

(hoog)geschoolde werknemers. Die worden verondersteld creatief te zijn en 

creativiteit bekom je niet van slaafjes. Zij moeten samenwerken om een nieuw 

product op de markt te brengen, een grote klant binnen te krijgen of een deadline 

te halen. Het is evident dat wie wil slagen in die nieuwe economie op een heel 

andere manier met zijn werknemers moet omgaan dan de directeur van een 

concentratiekamp.  

 

De logica van de nieuwe economie laat zich niet alleen voelen in de 

informaticasector. In ons hele economische bestel is kwaliteit veeleer dan 

kwantitatieve productietoename het kernobjectief geworden. Welnu, 

kwaliteitsvol werk verkrijgt men slechts van gemotiveerde werknemers die 

weten dat ze gewaardeerd worden, die een zekere beroepstrots hebben en die 

zich betrokken voelen bij hun bedrijf. Om dat te bekomen is veel meer nodig 

dan alleen maar het basale respect voor menselijke waardigheid. Als bedrijven 

in de nieuwe economie meestal hogere lonen uitbetalen dan het strikte ‘market-

clearing’ evenwichtsloon, als ze zich engageren in allerlei programma’s van 

werknemersparticipatie, dan is dat dus niet of niet uitsluitend uit altruïsme of  uit 

welwillendheid, maar ook omdat dit de beste strategie is om een bloeiend bedrijf 

uit te bouwen, waar werknemers er niet voortdurend de kantjes van aflopen en 

waar ze ‘s avonds niet strikt klokvast vertrekken van zodra de contractuele 

arbeidstijd verstreken is. De nieuwe economie houdt dus een overgang in van de 

oude ‘adversarial culture’, een cultuur van oppositie en klassestrijd, naar een 

nieuwe coöperatieve cultuur. Gezien het eeuwenoude wantrouwen van de kleine 

man tegen de ‘groten’ is dit ver van evident. 

 

 

Schandaalgevoeligheid 
 

Het respect voor mensenrechten in het bedrijfsleven houdt evenwel veel meer in 

dan het respect voor de eigen werknemers, of minstens voor die werknemers 

wiens inzet cruciaal is voor de onderneming. Het houdt ook verband met de 

houding ten aanzien van de stukken van de oude economie die men meestal naar 

de Derde Wereld heeft geëxporteerd, waar vaak te lage lonen worden uitbetaald 

aan mensen die in ongezonde of gevaarlijke arbeidsomstandigheden moeten 

werken en waar kinderarbeid en allerlei vormen van discriminatie bestaan. Dit 

gebeurt niet altijd rechtstreeks binnen de eigen bedrijven van een multinationale 

onderneming, maar des te meer bij toeleveranciers en ondercontractanten. 

Respect voor mensenrechten houdt ook verband met de rechten van 



inboorlingen en inheemse volkeren die in hun voortbestaan worden bedreigd 

door mijnexploitatie of houtroof in hun omgeving en door steun aan repressieve 

regimes in ruil voor economische concessies of voordelen. Is er enige garantie 

voor het respect van de rechten van al die andere stakeholders, buiten de harde 

kern van de meest onontbeerlijke eigen werknemers en klanten?  

 

Ook hier denk ik dat er in de hedendaagse economie een mechanisme aan het 

werk is dat bedrijfsleiders aanzet tot behoorlijk gedrag. De oude economie, dat 

betekende zo snel mogelijk zoveel mogelijk produceren. In de nieuwe economie 

is productie geen probleem, wel de verkoop, de afzet, de vraag naar wat men 

produceert. Consumenten zijn verwend, wispelturig, kieskeurig en volatiel 

geworden. Als ze om wat voor reden ook een product niet meer willen, dan zijn 

de producenten wel verplicht om zich aan te passen. Denk maar aan de onrust 

over het met hormonen behandelde vlees: precies doordat slagers en veeboeren 

hierop zo laat en ongeloofwaardig hebben gereageerd heeft hen dit een flink stuk 

van hun marktaandeel gekost. In zekere zin zijn consumenten veel machtiger om 

ethische objectieven af te dwingen dan producenten. Een individuele producent 

die extra inspanningen doet om aan ethische objectieven te voldoen wordt daar 

vaak niet voor beloond. Integendeel, hij snijdt in eigen vlees. Andere minder 

scrupuleuze producenten winnen erbij. Als consumenten daarentegen een 

bepaald product niet meer willen, dan dwingen zij de hele sector tot 

aanpassingen. Hierbij stelt zich wel een probleem van collectieve actie. Niet de 

mening van één enkele consument telt, maar het koopgedrag van een grote 

groep.  

 

Precies de schandaalgevoeligheid van bedrijven in onze risicomaatschappij 

speelt nu een heel belangrijke troef in handen van actiegroepen allerhande. 

Schandalen kunnen catastrofale gevolgen hebben voor een firma. De schipbreuk 

van de Herald of Free Enterprise bij Zeebrugge heeft zijn reder tot 

naamsverandering genoopt. Voor ondernemingen die reusachtige sommen 

uitgeven aan publiciteit en imago-opbouw is het een ramp als het gerucht wordt 

verspreid dat hun product om wat voor reden ook onbetrouwbaar is. Elke 

aantasting van de goede reputatie van een groot bedrijf is trouwens een ramp. 

Kenmerkend voor reputaties is immers dat het heel lang duurt om ze op te 

bouwen en dat je ze zo weer kwijt kunt spelen. De noodzaak om betrokken en 

geëngageerde werknemers te hebben en te houden en de schandaalgevoeligheid 

van de afzet van bedrijven zet hen aan tot voorzichtigheid. Dat is de reëel-

economische achtergrond voor de bezorgdheid om ethisch of duurzaam 

ondernemen die men hedentendage kan waarnemen. Deze trend is niet louter 

een effect van de goede wil van de ondernemers, maar beantwoordt ook aan een 

noodzakelijke evolutie van onze kennismaatschappij. Dat maakt ook dat 

actiegroepen die in gesprek treden met bedrijven over de implementatie van 



ethische objectieven in de practijk van hun bedrijfsvoering niet langer van 

naïviteit moeten worden verdacht. 

 

 

Beschavende hypocrisie 
 

Toch blijven vele lezers allicht op hun hoede. Is de bekering tot ethisch 

ondernemen geen reklamestunt? Of een uiting van cynisme of hypocrisie? 

Bedrijven die er alles voor doen om hun winst te maximaliseren schrikken er 

niet voor terug om zich een wit zieltje te kopen door enkele sympatieke 

initiatieven te sponsoren. Kan ethiek dan wel meer zijn dan window-dressing of 

een P.R.-operatie? Ik ben daar niet zo pessimistisch over. Ik geloof namelijk in 

de beschavende werking van de hypocrisie. Natuurlijk is ethiek in het 

bedrijfsleven in zekere mate een modefenomeen, dat samenhangt met de 

economische hoogconjunctuur die we tegen het einde van de jaren 1990 

meemaakten. Als er veel winst is, dan kun je daar makkelijk ook wat leuke 

dingen mee doen. Natuurlijk wordt er ook aan image-building gedaan als banken 

een ethisch beleggingsfonds opzetten.  

 

Maar dat is niet het hele verhaal. Actiegroepen hebben door de 

schandaalgevoeligheid van bedrijven een machtige hefboom in handen. Sinds de 

ervaringen van Shell en Nestlé zijn bedrijven zich daar bewust van. Verstandige 

managers gaan sindsdien proactief te werk. Ze proberen te anticiperen op 

mogelijke maatschappelijke vragen en problemen. Ze zien actiegroepen als 

trendsetters of barometers van gevoeligheden die leven of aan het ontluiken zijn 

onder het bredere publiek en ze zijn dan ook steeds meer geneigd om met hen 

een gesprek aan te gaan. Welnu, dit is belangrijk. In zo’n gesprek zullen de 

vertegenwoordigers van bedrijven verplicht zijn om hun goede intenties te 

affirmeren. Aanvankelijk is dat misschien slechts schijn, hypocrisie, een 

dekmantel voor koel berekend eigenbelang, maar toch kan dit reële effecten 

hebben. Dat is nu precies de gok van de wereldverbeteraar. Als mensen 

regelmatig in situaties worden gebracht waarin ze hun goede bedoelingen 

moeten afficheren, dan zullen ze zich uiteindelijk ook verplicht voelen om hun 

daden aan hun woorden aan te passen. Slechts heel weinig mensen zijn in staat 

om consequent lange tijd hypocriet te blijven
vi
.  

 

Dit mechanisme speelt op de eerste plaats in de politieke arena. In een 

democratie moet je anderen van je standpunt overtuigen om een meerderheid te 

halen voor je voorstellen. Dit impliceert dat het slechte strategie is om een plan 

te willen doorduwen met als enig argument: dit is nu eenmaal mijn eigenbelang. 

Zo overtuig je niemand. Wie slim is probeert integendeel aan te tonen dat een 

voorstel niet alleen in zijn eigen belang is, maar ook de belangen van anderen en 

bepaalde ethische waarden dient. Vaak wordt dit als het mechanisme zelf van de 



ideologie gezien: je eigenbelang vermommen als algemeen belang. Maar dit 

hoeft niet noodzakelijk zo negatief te worden beoordeeld. Anderen zullen 

ongetwijfeld een andere invulling geven aan het algemeen belang. Doorheen de 

discussie hierover worden dan de scherpe kantjes van de diverse voorstellen 

afgeschaafd. De noodzaak om argumenten te presenteren leidt geleidelijk aan tot 

een transformatie van de eigen voorkeuren en oefent zo onwillekeurig een 

beschavende werking uit op de wijze waarop men zijn eigenbelang definieert. 

Bepaalde kiesstelsels stimuleren dit proces nog extra. Partijen die van dit 

publieke debat uitgesloten blijven, het Vlaams Blok in Vlaanderen bijvoorbeeld, 

ondergaan de beschavende werking die ervan uitgaat niet. Als outsiders 

vergaren zij de proteststemmen. Door het cordon sanitaire belet men niet alleen 

dat het Vlaams Blok deelneemt aan de macht maar ook dat het zich omvormt tot 

een min of meer respectabele rechtse partij. 

 

Een meer extreem voorbeeld is dat van de vredesonderhandelingen tussen 

Serviërs, Moslims en Kroaten in Bosnië of tussen Israeli’s en Palestijnen. Tien 

keer hebben ze elkaar en hun bemiddelaars beloofd om een staakt het vuren te 

respecteren en nooit hebben ze er zich aan gehouden. Alle partijen hebben een 

waslijst aan redenen waarom de tegenpartij onbetrouwbaar is. 

Vredesbemiddelaars laten zich daardoor echter niet ontmoedigen. Ze proberen 

de partijen samen aan één tafel te brengen - aanvankelijk is zelfs dat niet evident 

– ze zwaaien met stok en wortel en hopen dat er in weerwil van het verleden 

toch ernstige engagementen worden genomen. Als men zich uiteindelijk toch 

aan zijn afspraken gaat houden, dan is dat aanvankelijk ongetwijfeld slechts een 

strategische zet in het oorlogsspel, maar soms, heel af en toe, ontstaat zo 

ondanks alles een dynamiek van samenwerking. De verhouding tussen bedrijven 

en actiegroepen lijkt me niet zo extreem antagonistisch. Het mechanisme van de 

beschavende werking van de hypocrisie heeft hier veel meer kans op slagen.  

 

 

De bedrijfsgiftenbank 

 
De recente discussies in Vlaanderen over de opportuniteit van het opzetten van 

een bedrijfsgiftenbank illustreren deze problematiek. De discussie is bekend. De 

bedrijfsgiftenbank wil grote giften van bedrijven naar een tiental ontwikkelings-

N.G.O.’s kanaliseren. Die N.G.O.’s kunnen het geld best gebruiken, maar vooral 

hun achterban blijft wantrouwig. Gaat men zo niet bij de duivel op schoot 

zitten? Op de achtergrond staat de keuze tussen een cooperatief model en een 

aanklachtmodel. Kunnen bedrijven partners zijn bij het opzetten van 

ontwikkelingsinitiatieven in de Derde Wereld? Of zijn zij vijanden? Ik heb 

geprobeerd om aan te tonen dat in een kenniseconomie het coöperatieve model 

meer kansen op sukses heeft dan ooit tevoren. Het oude klassenstrijdmodel 



daarentegen blijft heel diep in de geest van mensen ingeprent. Het is de idee dat 

als puntje bij paaltje komt de groten toch voor hun eigenbelang zullen kiezen en 

de kleinen de dupe zullen zijn.  

 

Dat de keuze voor het coöperatieve model altijd een gok blijft wordt goed 

geïllustreerd door de perikelen van de bedrijfsgiftenbank met Union Minières. 

Zoals bekend was dit bedrijf historisch nauw betrokken bij de ertsenwinning in 

het koloniale Kongo. Het steunde de Katangese secessie in de nadagen van de 

Kongolese onafhankelijkheid in een poging om de eigen winsten veilig te 

stellen. Door mee de bedrijfsgiftenbank te patroneren wilde U.M. een signaal 

geven aan de wereld: dat het een decent hedendaags bedrijf is geworden, dat 

gebroken heeft met het koloniale verleden. Door het politieke wanbeheer van 

Kongo-Zaïre zijn zijn belangen ginds trouwens zeer klein geworden. Maar toch 

niet helemaal onbestaand. In een recent rapport van een onderzoekscommissie 

wordt Sogem, een dochteronderneming van U.M. genoemd als één van de 

opkopers van ertsen, vooral Koltan, in Oost-Kongo, Sogem ondersteunt zo mede 

de krijgsheren ginds en houdt een burgeroorlog aan gang die al twee miljoen 

slachtoffers zou hebben geëist. Zijn de N.G.O.’s die met U.M. in zee gingen nu 

bedrogen? Niet noodzakelijk. Zij kunnen U.M. onder druk zetten: als zij het 

menen met hun ethische wending, dan moeten ze de gewraakte activiteiten 

stopzetten. Het feit dat de nationale of Europese overheden wel eens een verbod 

op de betwiste invoer zouden kunnen uitvaardigen is een stok achter de deur.  

 

Een argument om het gesprek met het bedrijfsleven toch aan te gaan kan zijn dat 

de N.G.O.’s, als ze eerlijk zijn, moeten erkennen dat ze in de Derde Wereld vaak 

voor analoge dilemma’s staan als bedrijven die ginds hebben geïnvesteerd of dat 

eventueel zouden willen doen. Ook die N.G.O.’s moeten beslissen of ze al dan 

niet blijven werken in bepaalde landen met een onfris regime. Het is een illusie 

te denken dat men alleen hulp kan geven aan de gewone mensen zonder enig 

contact met de overheid, zeker als de interventie op iets grotere schaal gebeurt. 

Vraag is dan hoe groot het lek mag zijn voor men besluit zich uit een corrupt en 

onefficiënt land terug te trekken. Hoe lang is hulp aan vluchtelingen 

verantwoord? Wanneer wordt dit medeplichtigheid aan etnische zuivering? Wat 

moet een N.G. O. doen als haar netwerk van microfinanciering van kleine 

boeren en middenstanders gesaboteerd wordt door extreem-linkse bewegingen 

die oproepen om geen schulden meer terug te betalen aan die rijke neo-koloniale 

organisaties? N.G.O.’s houden dit soort discussies liever binnenskamers, terwijl 

ze wel graag regering en bedrijven ter verantwoording roepen. 

 

Mijn besluit is kort: ik denk dat er voldoende argumenten zijn om te pleiten voor 

een dialoog tussen actiegroepen en bedrijven over het garanderen van 

mensenrechten in en door het bedrijfsleven. Men kan dat best doen vanuit een 

zekere bescheidenheid, maar zonder naïviteit. 
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