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Excellentie,
Beseffend dat het besturen van het Land Nederland uw volledige aandacht opeist en in dit
verband de Europese en Internationale vraagstukken waaraan u prioriteit moet geven.
Des_al_ niettemin nemen wij hierbij de vrijheid om uw welwillende aandacht te vragen voor
het volgende. In de hoop dat u deze brief onder ogen krijgt te zien.
Komend jaar, 2011, is het 10 jaar geleden dat de VN Wereld Conferentie tegen Racisme,
Discriminatie, Vreemdelingenhaat en Aanverwante Onverdraagzaamheid heeft
plaatsgevonden in Durban, Zuid Afrika. Hierna te noemen, VN WCAR 2001.
In april 2009 zijn de resultaten van de VN WCAR 2001 betreffende de uitvoering door
Lidstaten tijdens de VN Durban Review Conferentie in Geneve geëvalueerd.
In dit verband is door de VN Algemene Vergadering het jaar 2011 verklaard tot het jaar voor
de herdenking van de VN WCAR 2001. Hierdoor is er een nieuwe mogelijkheid geopend
voor de Lidstaten om voor zover dat nog niet heeft plaatsgevonden de afspraken na te
komen. Voorts is bij resolutie nr. 64/169, van 18 december 2009 het jaar 2011 uitgeroepen tot
het VN Internationaal jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst.
Pakket Initiatiefvoorstellen
In oktober jl. hebben wij, mede namens een breed draagvlak van Afrikaanse Diaspora
Kaders, NGO’s, Experts en Netwerken in Nederland relevante informatie en een pakket
initiatiefvoorstellen 1 betreffende de twee evenementen, ter kennisneming en beraadslaging
Deze Initiatiefvoorstellen zijn tijdens een op 22 september jl. georganiseerde Ronde Tafelbijeenkomst (RTB) ten
behoeve van Afrikaanse Diaspora Kaders, NGO’s, Experts en Netwerken in Nederland tot stand gekomen. De
RTB had tot doel om voorstellen te bespreken over de wijze waarop in Nederland gestalte zou kunnen worden
gegeven aan de twee VN evenementen.
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gezonden aan Fracties van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Een pakket ter uitvoering
op nationaal niveau, op regionaal en lokaal niveau. Op lokaal niveau worden de “deuren pas
echt geopend” is onze indruk na vele gesprekken te hebben gevoerd, afhankelijk van het
Regeringsstandpunt en het Kabinetsprogramma.
In uw hoedanigheid van, toen nog Fractievoorzitter van de VVD, respectievelijk formateur
van het huidig Nederlandse kabinet, heeft u gereageerd op het toegezonden bericht aan de
Fracties. U hebt ons medegedeeld de informatie te hebben doorgezonden aan fractiegenoot
en woordvoerder, de heer Nicolaï.
Het pakket is in oktober jl. eveneens toegezonden aan de minister van Buitenlandse Zaken
en vertegenwoordigers van het Interdepartementaal Overleg Racisme Bestrijding d.t.v. het
ministerie van Buitenlandse Zaken, directie Mensenrechten. Ondertussen heeft er over de
voorstellen ambtelijk overleg plaatsgevonden. Van die zijde is helder geworden dat er nog
geen zogenaamde “instructies” aanwezig zijn.
Via dit schrijven vragen wij dan ook uw volledige commitment, opdat een adequate
Kabinetsprogramma kan worden gerealiseerd voor de implementatie van de VN Resoluties
over betreffende 1) het (VN) Internationaal jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst en 2)
de tien jaar herdenking van VN WCAR 2001. Dit, rekeninghoudend met de aanbevelingen in
het pakket Initiatiefvoorstellen van de Afrikaanse Diaspora in Nederland.
VN WCAR 2001 en Durban Review 2009: de opstelling VN lidstaat Nederland
De Nederlandse regering was in 2001 vertegenwoordigd door voormalig minister Rogier van
Boxtel 2 en heeft toen ingestemd met de uit de VN wereldconferentie voortvloeiende
resoluties en de daaraangekoppelde afspraken vastgelegd in de DDPA 2001.
Het is ons bekend dat voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, een
actieve lobby heeft ondernomen om de VN Durban Review Conferentie in Geneve 2009 te
boycotten. De VN Review Conferentie heeft gelukkig wel plaatsgevonden. Deze Conferentie
is geëindigd met een Slotresolutie, waarbij de DDPA 2001 in artikel 1 van de Slotresolutie is
herbevestigd.
Ook door de Europese Commissie evenals een overgroot deel van de lidstaten van de
Europese Commissie.
Officiële lancering op 10 december a.s., VN Dag van de Rechten van de Mens
Terwijl de officiële lancering van het VN jaar voor mensen van Afrikaanse Afkomst op 10
december a.s. zal plaatsvinden door de VN Secretaris Generaal Ban Ki Moon, is het officiële
Nederlands standpunt nog steeds niet bekend inclusief wat Nederland als VN lidstaat,
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voornemens is te realiseren. De ons bekomen berichten van Nederlandse en Internationale
Netwerken over de Nederlandse houding zijn jammer genoeg niet in alle opzichten
verheugend te noemen.
Zo hebben we uit betrouwbare bronnen al vernomen dat “Nederland” er niets voor voelt om
de in 2001 aangenomen DDPA 2001 uit te voeren. En dus ook niet van plan is om uitvoering
te geven aan de Resolutie ter zake Durban + 10. Dit vinden we op zijn zachts gezegd hoogst
merkwaardig. Wij vragen ons dan ook af hoe deze opstelling van Nederland zich verhoudt
tot de uitgesproken Intentie (persoonlijk vernomen van de directeur Mensenrechten van het
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op 12 oktober 2009) om 90% van de in de
DDPA 2001 vermelde acties (wel) uit te voeren? Zeker ten aanzien van mensen van
Afrikaanse Afkomst, op welke Nederlandse bevolkingsgroep het VN jaar 2011 is gericht.
Tot op heden zijn die intenties niet waargemaakt.
Gelet op het vorenstaande dachten wij er daarom goed aan te doen om u, als te zijn het
hoogste (politiek) bestuurlijk Gezag van (VN lidstaat) Nederland rechtstreeks te vragen om
het daarheen te willen leiden dat er serieuze aandacht wordt geschonken aan maatregelen
ter concrete uitvoering van de desbetreffende VN afspraken en resoluties.
Aanbevolen wordt tevens om de verschillende persvoorlichters bij de overheid ook op de
hoogte te brengen van de onderhavige (VN) ontwikkelingen. Dit, omdat bij navraag door
derden overheidspersvoorlichters geen adequaat antwoord kunnen geven omdat ze niet
weten waar de vragenstellers het over hebben. Met als gevolg dat de vragenstellers geen
antwoord krijgen.
Dit is ongetwijfeld een goede illustratie waarom de VN extra aandacht wenst te geven aan
mensen van Afrikaanse Afkomst door middel van de instelling van het jaar.
Terwijl mensen van Afrikaanse Afkomst in vele opzichten bijdragen en hebben bijgedragen
(vooral vanuit het perspectief van het Verleden) aan de economische rijkdommen in
Nederland in het bijzonder.
Wij menen dat een goede Leider van een Land alle burgers van dat Land het gevoel geeft dat
zij bestaan. Dit geldt ook voor het Nederlandse Parlement waaraan burgers hun vertrouwen
hebben geschonken om de belangen te behartigen.
De Afrikaanse Diaspora in Nederland wil het gevoel hebben dat zij bestaat. U kunt het
verschil maken door adequaat te reageren. Het gaat immers om “mensenrechten” hier in
Nederland.
Ter informatie doen wij u de bijgaande documenten toekomen. Inbegrepen een document
waaruit de voornemens van een aantal Lidstaten blijkt. De documenten zijn tot stand
gekomen na vele beraadslagingen gedurende de afgelopen jaren in VN verband.
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Vertrouwende erop, u voor dit moment voldoende te hebben bericht.
Wij kijken uit naar uw spoedige reactie.
En verblijven,
Hoogachtend,
Mevrouw Drs. Barryl A. Biekman
Voorzitter Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden
Mede namens de Coordinatie- en Strategie Groep AD Platform 2011 IYPAD
& Durban + 10 (Nederland)
Lid van de Durban Review Monitoring Groep
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