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Afrikaanse Diaspora organisaties, - Netwerken en individuele Experts;
organisaties van Zwarte, Migranten en Vluchtelingenvrouwen, Jongeren en
Studenten organisaties deel uitmakend van de Civiele Society te weten:
• Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden
(meer bekend als het Landelijk Platform Slavernijverleden -LPS)
• Tiye International, Platform van Landelijke organisaties van Zwarte,
Migranten en Vluchtelingenvrouwen (ZMV) en Jongeren 1
• Afrikaans Europese Vrouwenbeweging (inclusief de afdeling Jongeren)
“Stichting Sophiedela”
• Stichting African World Studies Institute
• AAD Netwerk Nederland
• Funky Fresh Entertainment, Youth Movement
• CYTA: Connecting Youth Through Africa
• PanAFSTRAG Europe/Netherlands
• AUADS/NL (African Union (6thRegion) African Diaspora Europe
Region/Chapter The Netherlands)
• Haïti SOS Crisd’Enfants International ONG/Chapter Holland
• African Diaspora Community Council
• JABRIJO Administratie
• D-Differenz! Projectontwikkeling – en Begeleiding
• IBUNTU Events
• Saramaccaanse Gezagsdragers Collectief in Nederland
• Stichting Haïti Progrès
• Stichting Alma/Simpla Projecten en Advies
• Stichting Podium Kwakoe
• Vereniging Bigi Famirie Amsterdam
• Maranatha Nederland
• Stichting VOSAW
• Stichting Moederhart
• LERAMAN Kunst & Culinair
• Stichting Belangenbehartiging Surinaamse Ouderen ”Moria” Utrecht
• Stichting DDYammie
• Stichting Black Intellectual Gathering
• Stichting No Limits
• Stichting Keti Koti
• Stichting Kinki Liba

In beraadslaging bijeen op 22 september 2010
Plaats: Den Haag 2
1

NGO met een speciale consultatieve status bij de ECOSOC van de Verenigde Naties

Met support van de Ambassade van Republiek Zuid Afrika en het ministerie van Buitenlandse Zaken
Nederland
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I.

STELLEN VAST, RESPECTIEVELIJK CONCLUDEREN DAT :
1) De VN Lidstaten tijdens de VN Wereldconferentie tegen Racisme,
Discriminatie, Vreemdelingenhaat en Aanverwante Onverdraagzaamheid
(Durban aug/sept 2001) de ”urgente noodzaak” hebben uitgesproken om de
afspraken vastgelegd in het ”Program of Action”van de DDPA (Durban
Declaration and Program of Action met 219 actiepunten), in Nationale
Actieplannen om te zetten; adequate instrumenten te ontwikkelen ter
uitvoering en monitoring van de acties;
2) De VN Lidstaten tijdens de VN Wereldconferentie tegen Racisme,
Discriminatie, Vreemdelingenhaat en Aanverwante Onverdraagzaamheid
(Durban aug/sept 2001) Afrikanen en mensen van Afrikaanse afkomst
officieel hebben aangemerkt (”...DDPA II: VICTIMS GENERAL..” of Racism...)
als een ”bijzondere groep” van slachtoffers van alle vormen van racisme, op
grond waarvan nationale VN Lidstaten zijn aangespoord om extra
maatregelen te treffen om alle vormen van racisme jegens Afrikanen en
mensen van Afrikaanse afkomst te bestrijden respectievelijk te voorkomen;
3) De Trans Atlantische Slavenhandel, Slavernij en Kolonialisme vanwege de
omvang, de tijdsduur en het barbaarse karakter de grootste misdaad tegen de
mensheid is geweest sinds mensenheugenis 3 . Gevraagd wordt aan landen die
daartoe nog niet zijn overgegaan om excuses aan te bieden voor de misdaden
en alles wat ertoe bijdraagt om de effecten voortvloeiende uit deze misdaden
te bestrijden;
4) De VN lidstaten tijdens de VN Durban Review (april 2009) 4 kennis hebben
genomen van wat de Lidstaten hebben ondernomen om Racisme te bestrijden
en met zorg hebben geconcludeerd dat een groot aantal lidstaten onder andere
ten aanzien van mensen van Afrikaanse Afkomst niet of nauwelijks uitvoering
is gegeven aan de specifieke acties zoals geformuleerd in de DDPA 2001;
5) De VN High Commissioner for Human Rights (HCHR) tijdens de Review 5
haar bezorgdheid herhaaldelijk heeft uitgesproken over de voortgang van de
uitvoering van de DDPA door een groot aantal VN Lidstaten;
6) De VN Algemene Vergadering om redenen van het gestelde in I.4 en I.5 op 24
april 2009, de DDPA (2001) in artikel 1 van de Durban Review Slotresolutie
heeft herbevestigd, wat inhoudt dat alle VN Lidstaten zich hebben verplicht
om Nationale Actieplannen te ontwikkelen;

(DDPA: Paragraaf 13 ”Sources, Causes...”)
de VN Durban Review 2009 was bedoeld om te evalueren van wat VN Lidstaten hebben gerealiseerd,
kwalitatief en kwantitafief
5 waaraan Nederland niet heeft deelgenomen
3

4Notabene:
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7) Het gestelde in lid I.6 ook voor Nederland als VN lidstaat geldt, wat naast de
ontwikkeling van een Nationaal Actieplan tevens inhoudt dat Nederland de
verplichting heeft, om ook ten aanzien van mensen van Afrikaanse afkomst 6
specifieke acties te realiseren;
8) Nederlandse
beleidsmakers;
Opvoedingsrespectievelijk
Onderwijsstructuren; Anti Racisme, -Discriminatie en Mensrenrechten
Instituties en -Kenniscentra’s in Nederland, kennis over en ervaring met
vormen en aanpak van meervoudige discriminatie ontberen ten aanzien van
mensen met een zwarte huidskleur (Afrofobia) 7 ;
9) In verband met de conclusie geformuleerd in het vorige lid er geen aangiftes
worden gedaan vanwege de ervaringen die mensen met een zwarte
huidskleur ondervinden met als effect onzichtbaarheid van deze specifieke
bevolkingsgroep in racisme monitors en statistieken.
II.

OVERWEGENDE DAT:
1) De VN Lidstaten 8 het jaar 2011 hebben aangemerkt als het jaar waarin
(bezinnings)activiteiten zullen plaatsvinden in verband met tien jaar na de
WCAR in Durban/Zuid Afrika (2001- 2011). Kort gezegd Durban + 10. Dit,
om nog meer kracht bij te zetten bij de concrete uitvoering van de DDPA door
de VN lidstaten;
2) De VN Algemene Vergadering bij resolutie nr. 64/169, van 18 december 2009,
het jaar 2011 tevens heeft uitgeroepen tot Internationaal jaar voor Mensen van
Afrikaanse Afkomst;
3) In het Kader van 2011, het VN Internationaal jaar voor mensen van Afrikaanse
Afkomst en Durban + 10 er alle aanleiding is om uitvoering te geven aan de
DDPA 2001 en de Slotresolutie Durban Review 2009;
4) NGO’s bij brief van 18 februari 2010 door de VN High Commissioner for
Human Rights zijn uitgenodigd om initiatief voorstellen te presenteren tijdens
de negende sessie (april 2010) van de “Working Group of Experts of People of
African Descent (WGEPAD)” betrekking hebbende op het VN Internationaal
jaar voor mensen van Afrikaanse Afkomst;
5) Door Tiye International en het Landelijk Platform Slavernijverleden aan de
uitnodiging van de VN High Commissioner for Human Rights, bedoeld in het
vorige lid, gevolg is gegeven. Dit, door mede namens

6
De VN Algemene Vergadering heeft tijdens de WCAR Durban 2001 mensen van Afrikaanse afkomst aangemerkt als
bijzondere doelgroep op grond waarvan VN lidstaten gehouden zijn om specifieke aandacht, acties en maatregelen te treffen
ter bestrdijding van alle vormen van racisme en de effecten daarvan
7
Rapportage ”Focus op Zwart” (2005); ECRI Monitoringrapport Nederland (2008/2009); Eindevaluatie (2008) van de al
opgeheven Nationaal Platform voor Overleg over Rassendiscriminatie (NPRD); CERD Rapportage (2010);
8
Mede als resultaat van de Durban Review 2009
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1)
AAD organisaties en Netwerken in Nederland;
2)
UN BONDRU Republiek Suriname en
3)
in samenwerking met Internationale en Pan Afrikaanse organisaties en
Netwerken (in Europa),
gemeenschappelijke voorstellen 9 , tijdens de sessie van de WGEPAD (april
2010) te presenteren.
6) Door de Human Right Council (HRC), tijdens haar 14e vergadering (31 May –
18 juni jl.) is ingestemd met het voorstel 10 dat VN Lidstaten de NGO’s
inclusief civil society actief betrekken bij de voorbereiding, ontwikkeling en
uitvoering van activiteiten in het kader van ”2011 VN Internationaal jaar voor
mensen van Afrikaanse Afkomst” en ”Durban + 10”;
7) De VN Secretaris Generaal door de HRC is gevraagd om (definitieve)
voorstellen te realiseren ter besluitvorming door de VN Algemene jaar
vergadering (november 2010) over de wijze waarop door de VN-organen en
en de Lidstaten gestalte zullen geven aan de twee evenementen in 2011;
8) Met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken door tussenkomst
van het Landelijk Platform Slavernijverleden en Tiye International afspraken
zijn gemaakt om op nationaal (Nederlands) niveau inspraak te
organiseren/realiseren onder de AD NGO’s inclusief de civil society,
Netwerken en Experts om van hen ideeën, suggesties en (project)initiatieven
te vernemen in het kader van 2011 het VN Internationaal Jaar voor mensen
van Afrikaanse Afkomst en Durban + 10;
9) Ter uitvoering van het gestelde in het vorige lid op woensdag 22 september jl.
een eerste consultatie RondeTafel bijeenkomst is gerealiseerd op grond
waarvan deelnemers conclusies hebben getrokken, aanbevelingen hebben
gedaan en project ideeën hebben ingebracht.

III. MET IN ACHTNEMIMNG VAN:
1) De door de WGEPAD gepresenteerde voorstellen (april 2010) betreffende de

uitvoering van het “2011: VN Internationaal jaar voor mensen van Afrikaanse
Afkomst”;
2) De door de WGEPAD gepresenteerde conclusies en aanbevelingen met

betrekking tot de uitvoering door de VN lidstaten van de DDPA (april 2010 en
juni 2010/HRC) voor zover betreft mensen van Afrikaanse afkomst;

9

Voorstellen met een nationale en internationaal perspectief;
Het voorstel is onder andere ingebracht door Tiye International en het Landelijk Platform
Slavernijverleden en ondersteund door de Nederlandse gouvernementele delegatie

10
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3) De conclusies en aanbevelingen respectievelijk voorstellen van de HRC (juni

2010) betreffende het “2011: VN Internationaal jaar voor mensen van
Afrikaanse Afkomst” en de herdenking van Durban + 10;
4) De conclusies en aanbevelingen vastgelegd in de Nederlandse NGO lobby

documenten 11 /position papers van 19 maart 2009 in het kader van Durban
Review 2009;
5) De inhoud van de op 23 april 2009 uitgesproken Gemeenschappelijke

Statement namens de in het vorige lid bedoelde Nederlandse NGO’s deel
uitmakend van de Civil Society tijdens de VN Algemene Vergadering in het
kader van Durban Review 2009 12 ;
6) De inhoud van de gemeenschappelijke voorstellen (januari/februari 2010) van

Tiye International (namens de aangesloten zwarte, migranten- en
vluchtelingenvrouwenorganisaties in Nederland) en het Landelijk Platform
Slavernijverleden (namens de AAD Organisaties, Netwerken en Experts) in
Nederland) in het kader van de Session (februari 2010) tussen de CERD
(Commission on Elimination of Racial Discrimination) en de Nederlandse
gouvernementele delegatie over het Nederlands Anti Racisme beleid;

IV. AANBEVELINGEN EN VOORSTELLEN:
IVa. In het kader van het VN jaar voor mensen van Afrikaanse
Afkomst te realiseren op internationaal niveau:
1) Bevestigen opnieuw hun instemming met de voorstellen van de WGEPAD
(april 2010 en juni 2010);
2) Staan onverkort achter de door Tiye International en het Landelijk Platform
Slavernijverleden al gepresenteerde voorstellen in april 2010 tijdens de
WGEPAD sessie en herbevestigd in juni 2010 tijdens de HRC sessie.

IVb. In het kader van het VN jaar voor mensen van Afrikaanse
Afkomst te realiseren op nationaal niveau:
1) Officiële Start van het jaar in Nederland moet een Nationaal karakter hebben
dat minimaal door middel van een statement wordt uitgedragen door: het
11

De inhoud is tot stand gekomen na Consultatie/Beraadslaging en Inspraak/ van een brede samenstelling van
NGO’s, inclusief deel uitmakend van de civil society in Nederland, over de uitvoering van de DDPA door het
Nederlands Kabinet in het bijzonder en de Europese Lidstaten in het algemeen. De documenten zijn aangeboden
aan de verantwoordelijke autoriteiten in Nederland vertegenwoordigd in het Interdepartementaal overleg
Nederland en zijn de basis geweest voor de presentatie tijdens de VN Algemene Vergadering Durban Review
2009
12

Inhoudende de conclussies en aanbevelingen (voorstellen) geformuleerd in de lobby documenten van de Nederlandse
NGO’s inclusief deel uitmakend van de Civil Society
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Nederlandse Kabinet, de Nederlandse Parlementen (Eerste en Tweede kamer
der Staten Generaal) 13 ;
2) Nationaal High Level Panel annex Congres (september 2011) naar analogie
van wat de HRC in juni 2010 heeft voorgesteld maar dan vertaald op nationaal
niveau;
3) Relevante Nederlandse Departementen leveren een bijdrage aan het uitdragen
van het jaar door projecten en activiteiten te stimuleren binnen de gremia’s
van hun bereik/bevoegdheden. Te denken valt aan onderwijs,
werkgelegenheid, cultuur (o.a. musea) en wetenschappelijke instellingen en
relevante instellingen in het kader van ontwikkelingssamenwerking, vrede en
veiligheid (heel 2011);
4) Lokale besturen stimuleren om in een door hen zelf te selecteren wijk(en)
minimaal 1 evenement te organiseren. Het evenement dient te voldoen aan de
volgende criteria: bewustzijns- en deskundigheidsbevordering (educatief);
culturele uitwisseling (cultureel) (heel 2011);
5) Driedaagse Beurs annex Festival voor het brede publiek. Activiteiten:
Presentaties/Workshops; Mode/Design; Muziek en Dansfestivals (hierbij
presenteren van vormen van AD tradities en cultuuruitingen, Culinaire Markt
en Promotie en Presentaties van AD ondernemers 14 ;
6) Project: Mobiele Expositie Afrikaanse Diaspora Fenomenen/Leiders (oktober
2011);
7) Tijdens alle bijzondere herdenkingsdata in 2011 die specifiek refereren aan een
gebeurtenis die met mensen van Afrikaanse afkomst te maken heeft het VN
jaar extra benadrukken. Voor 8 maart 2011, 21 maart 2011; 1 juli 2011; en 10
december 2011 geldt extra aandacht besteden aan een issue dat refereert aan
burgers van Afrikaanse afkomst (hele jaar 2011);
8) De productie van een (educatieve) documentaire/serie over de bijdragen van
de Afrikaanse Diaspora aan duurzame ontwikkeling in Nederland. Onder
andere vanuit het perspectief van economie/bedrijfsleven; kunst en cultuur;
onderwijs en wetenschap; sociaal maatschappelijk welzijn/gezondheidszorg,
politiek, sport en media;
9) Concert ter afsluiting van het VN Internationaal jaar voor mensen van
Afrikaanse Afkomst (november/december 2011).

13

Voorstel (nieuwjaarsrecepties in januari 2011). Aanzet wordt gegeven door het Ministerie van BuZa ;

14

De ondernemersbeurs onder andere voor het matchen van organisates en individuen bijvoorbeeld
voor stages en leerwerkprojecten (juni 2011)
BB/LPS/Tiye. Int. okt.2010

7

Gemeenschappelijke voorstellen AD, ZMV, Jongeren- en Studenten NGO’s, Netwerken en Experts in
Nederland i.h.k.v. 2011: IYPAD & Durban +10

IVc

Gericht op Durban + 10

1) Op Nederlandse Regeringsniveau: minimaal uitvoering geven aan de
volgende resoluties: WCAR Durban- DDPA 2001, Slotresolutie Durban
Review 2009. Dit houdt ook in het tot stand brengen van een Nationaal
Actieplan Racismebestrijding waarin specifieke aandacht voor concrete output
en outcome acties gericht op de Afrikaanse Diaspora;
2) Bij de formulering van het Nationaal Actieplan Racismebestrijding
2.1) Minimaal de inhoud van de volgende documenten bij de overwegingen
betrekken:
a) De conclusies, aanbevelingen en voorstellen van de NGO’s inclusief
de AAD Organisaties en Netwerken zoals geformuleerd in de Joint
Statements (lobby document) (19 maart 2009) in het kader van Durban
Review 2009;
b) De door de CERD aan het Nederlandse Kabinet aanbevolen acties ter
bestrijding van racisme, discriminatie, vreemdelingenhaat en
aanverwante intollerantie (mei 2010). Aandacht wordt vooral gevraagd
voor wat de CERD in dit verband heeft aanbevolen ten aanzien van
mensen van Afrikaanse Afkomst;
2.2) De (AAD) NGO’s actief betrekken bij de ontwikkeling van het Nationaal
Actieplan Racismebestrijding;
3) Instelling van een Nationale Reparation Commissie naar analogie van acties in
Engeland/Jamaica), Frankrijk/Haiti;
4) Aanbieden van Excuses aan de nazaten van de slachtoffers van het
Nederlandse Slavernijverleden;
5) Instellen Studie Commissie over de (negatieve stereotype) beeldvorming ten
aanzien van mensen van Afrikaanse Afkomst. Belangrijke sectoren zoals de
Nederlandse Media, Onderwijs, Arbeidsmarkt, Justitie en Politie,
Gezondheidszorg en de context van Cultuur Historische Nederlandse tradities
respectievelijk in het algemeen ”taalgebruik”. Belangrijke doelstelling: het
bevorderen van de bewustwording die moeten leiden tot bijstelling van de
beeldvorming en bestrijding van de effecten daarvan alsmede het bevorderen
van gelijke kansen en gelijke behandeling;
6) Het Nationaal (al door het Nederlands Kabinet in 2002 goedgekeurd) Project
”herschrijving en herijking Nederlands Geschiedenis onderwijs” voor wat betreft de
Nederlandse slavenhandel, slavernij en kolonialisme opnieuw leven inblazen,
dan wel daadwerkelijk in uitvoering bengen;
BB/LPS/Tiye. Int. okt.2010
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7) Versterking van de cie’s Mensenrechten, Vrede en Veiligheid onder andere
van Tiye International in samenwerking met het Landelijk Platform
Slavernijverleden. Dit, om 15 een volwaardige rol te kunnen vervullen als
centra’s met kennis en ervaring op het gebied van de verschillende vormen
van
(meervoudige)
racisme,
discriminatie,
schending
van
mensenrechten/vrouwenrechten en
inclusief op grond van ras (o.a.
Afrofobia). Hierdoor wordt het mogelijk om:
a) tevens als volwaardige stakeholders aangemerkt te worden binnen de
context van het Nieuwe Nederlandse College van Mensenrechten;
b) herkenbaarheid en zichtbaarheid (in data en statistieken) te bevorderen
in het kader van klachtenbehandeling, onderzoek en advies richting de
relevante uitvoerende instellingen.

IVd

Voorwaardenscheppend gericht op het VN jaar voor mensen
van Afrikaanse Afkomst

Overheid (Nederlandse Regering)
1) Nationaal Fonds realiseren ten behoeve van de uitvoering van een
samenhangend Programma gericht op “2011, het VN Internationaal Jaar voor
mensen van Afrikaanse afkomst”. Dit, om te bevorderen dat
projectinitiatieven ontwikkeld, gerealiseerd, gemonitoord en geëvalueerd
kunnen worden. Tevens ten behoeve van het realiseren van Landelijke
Promotie annex Voorlichting Campagne. Kortom een Fonds om alles wat
ertoe bijdraagt aan het uitdragen van het Jaar en de uitvoering van
(duurzame) projecten en voorlichting aan burgers in Nederland 16 te kunnen
financieren;
2) Nationaal Budget beschikbaar te stellen voor de inrichting van een Nationaal
Coordinatie (Infra) structuur annex Uitvoerende Projectbureau, die uitvoering
en (professionele) sturing geeft aan het onder IVd.1 gestelde met een
herkenbare en actieve rol voor Tiye International en het Landelijk Platform
Slavernijverleden.

IVe

Overige Initiatieven en Programma’s gericht op:
Erkenning, Herkenbaarheid, Sociale en Economische
Rechtvaardigheid, Duurzaamheid en Zelfrealisatie.
Perspectief: Geintegreerde (samenhangende) aanpak,

15

om namens de bij Tiye International aangesloten ZMV en Jongerenorganisaties en de AD
Organisaties en Netwerken

16

In dit verband kunnen Nederlandse departementen, door de overheid gesubsidieerde instellingen o.a. welzijn,
kunst en cultuur/educatie en arbeidsmarkt en Provinciale en lokale besturen door middel van een rondzendbrief,
circulaires e.d. worden aangespoord om budgetten beschikbaar te stellen om projectplannen op regionaal en
lokaal niveau te realiseren
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1) Afrikaanse Diaspora Forum realiseren functionerend als Nationale AD Breed
samengestelde Inspraak Orgaan die de achterbannen, ondersteunt, adviseert
en zonodig versterkt. Belangrijk doel: meer Verbondenheid en Binding
realiseren. Effect moet zijn bevorderen Eenheid (eenduidig geluid naar buiten)
en Saamhorigheid;
2) Nationale AD Strategie Commissie in het leven roepen. Deze Commissie
fungeert als AD Expert Commissie voor verschillende vraagstukken
betreffende de Afrikaanse Diaspora en heeft een sterke samenhang tot het
onder IVe.1 gestelde;
3) Project Versterking Organisaties van Afrikaanse Diaspora studenten (o.a.
Black Intellectual Gathering) en Jongeren. Doel: realiseren Krachtige Nationale
Overkoepeling Structuur met een Internationale gerichtheid. Deze organisatie
heeft een sterke samenhang tot IVe 1 en 2 ;
4) Project Versterking Stichting African World Studies Institute (STAWSI
Nederland) als Kenniscentrum voor
a)
Studie, Onderzoek en Advies;
b)
Ontwikkeling en uitvoering van (laagdrempelige) deskundigheid en
identiteitsbevorderende trajecten;
c)
Het ontwikkelen van leerplannen en verzorgen van trainingen en
cursussen betreffende de Afrikaanse (Diaspora) geschiedenis;
d) Het realiseren van een database van AD Experts waarin geput kan
worden bij specifieke vraagstukken en ten behoeve van mentoring en
coachingprogramma’s voor studenten, stagieares en jonge (zelfstandige)
ondernemers.
Dit project in samenhang tot IVe 1, 2 en 3;
5) Black History Maand (februari) structureel initieren;
6) Project gericht op stimuleren meer mensen van AD afkomst in de politiek;
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Aan de
Nederlandse Regering en de Nationale Parlementen der Staten generaal
Engelse tekst
CC naar
VN Instellingen
Working Group of Experts of People of African Descent
Members of the Committee on Elimination of Racial Discrimination
Office of the High Commissioner on Human Rights
AFRICAN GROUP (vertegenwoordiging in Genève)
GRULAC (vertegenwoordiging in Genève)
CARICOM (vertegenwoordiging in Genève)
&
Samenwerkende Pan African (Diaspora) International Organisations & Networks:
UN Bondru Republiek/Suriname;
SRDCoalition Western Hémisphère (USA/ Canada/ Guadeloupe /Martinique/
Central America);
African Union African Diaspora EUROPE Facilitating Working Group
Pan-Afstrag International;
Pan African Diaspora Union WHS/EUROPE;
International Youth and Student movement for the United Nations (Sweden);
SOS Crisd’Enfants International ONG: Switzerland, Haïti, Dominican Republic,
USA-Florida, Spain, the Netherlands)
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