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Het jaar 2011 staat voor de deur, maar de gemiddelde burger weet vrijwel niets over afspraken die
door VN-lidstaten zijn gemaakt tijdens de antiracismewereldconferentie tien jaar geleden in
Durban (Zuid-Afrika).
Toen werden lidstaten met klem verzocht om alle vormen van racisme, discriminatie,
xenofobie én de effecten van de 'zwarte holocaust' effectief te bestrijden. Een 'Nationaal
Strategie Comité' moet bewustwording creëren.
Dit werd duidelijk tijdens een rondetafelbijeenkomst van het Landelijk Platform Slavernijverleden
(LPS) en Tiye International deze week in Den Haag. Op de agenda stonden het jaar 2011 dat
door de Verenigde Naties (VN) is uitgeroepen tot 'Internationaal jaar voor mensen van
Afrikaanse afkomst' en de VN Wereld Conferentie tegen Racisme in Durban (2001). Aan
tientallen genodigden en vertegenwoordigers van organisaties van Afrikaanse Diaspora werd
gevraagd naar ideeën voor de invulling van het themajaar en de herdenking van tien jaar Durban
Declaratie en Programma van Actie (DDPA) afgekort 'Durban'. Dit actieprogramma werd
vastgesteld tijdens de antiracismewereldconferentie.
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De Werkgroep van Afrikaanse Diaspora organisaties boog zich over de activiteiten voor
2011.-.

Eén van de belangrijkste actiepunten was het bestrijden van alle vormen van racisme,
discriminatie, xenofobie en alle aanverwante onverdraagzaamheid. Ook werden lidstaten
opgeroepen de positie van mensen van Afrikaanse afkomst te verbeteren. Perplex stonden enkele
aanwezigen van de informatie die hen ter ore kwam. “Hiervoor wist ik helemaal niets van
'Durban' af”, reageerde één van hen. Barryl Biekman, voorzitter van het Landelijk Platform
Slavernijverleden benadrukte stellig de importantie van bewustwording rond dit thema. In
diezelfde conferentie werden de trans-Atlantische slavenhandel, slavernij en het kolonialisme als
misdaad tegen de menselijkheid bestempeld.
Daarom zou 2011 volgens Biekman een uitgelezen moment zijn voor Nederland om excuses aan
te bieden aan de nazaten van de slachtoffers van de slavernij en het over herstelbetalingen te
hebben. Volgend jaar moet duidelijk worden of Nederland de afspraken die tien jaar geleden zijn
gemaakt is nagekomen. Dat weinig mensen op de hoogte zijn van 'Durban' wijt Biekman aan de
'anti-Durban-houding' van Nederland. In een eerder gesprek met dWT zei ze dat ook het
Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis (NiNsee) dit te verwijten valt. Het
NiNsee dat was uitgenodigd voor de bijeenkomst schitterde van afwezigheid.
Aanwezigen pleitten in werkgroepen onder meer voor een grootse aftrap van het 'Internationaal
jaar' en het corrigeren van de negatieve beeldvorming van hen in de media, het onderwijs en in
onderzoeken. Dit onder coördinatie van een nog samen te stellen 'Nationaal Strategie Comité'.
Bewustwording moet worden gecreëerd door het themajaar zoveel mogelijk voor het voetlicht te
brengen. Historicus Eric Jagdew van het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk
Onderzoek (IMWO) bood aan zich hiervoor sterk te maken in Suriname. “We moeten komen tot
constructieve verbindingen, zodat degenen die ons willen verdelen de wind uit de zeilen wordt
genomen”, aldus een genodigde.-.

