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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juni 2005

Hierbij bied ik u als coördinerend bewindspersoon voor het Nationaal
Actieplan tegen Racisme (NAP)1 de voortgangsrapportage over december
2003–maart 2005 aan2. Dit is de eerste rapportage waarin ik verslag doe
van de voortgang die geboekt is ten aanzien van de verschillende actie-
punten zoals verwoord in het NAP.

In een Algemeen Overleg met de vaste commissie voor Justitie3 op
15 april 2004 heb ik toegezegd om de Kamer in het kader van de jaarlijkse
begroting te informeren over de implementatie van het NAP. Vanwege de
grote hoeveelheid actiepunten die momenteel reeds zijn uitgevoerd of
onderdeel zijn van lopende initiatieven, heb ik besloten om de Kamer
separaat per brief te informeren. Dit geeft mij de mogelijkheid om meer
specifiek in te gaan op de voortgang van de actiepunten.

Uitvoering actiepunten uit Nationaal Actieplan tegen Racisme

Geconcludeerd kan worden dat een groot aantal actiepunten uit het NAP
reeds succesvol is uitgevoerd. Andere actiepunten zijn onderdeel van
lopend beleid en krijgen volop aandacht. De afgelopen decennia is het
fundament gelegd voor gelijke behandeling van iedereen in Nederland.
De opeenvolgende kabinetten hebben zich ingezet om racisme en discri-
minatie te bestrijden via wetgeving en beleid. Hiermee is veel bereikt. De
opneming van Artikel 1 in de Grondwet, maar ook de totstandkoming van
de Algemene Wet Gelijke Behandeling en de verhoging van de strafmaat
inzake structurele discriminatie. Daarnaast is op het terrein van
arbeidsmarktdiscriminatie en emancipatie van vrouwen en meisjes uit
etnische minderheden beleid tot stand gekomen.

Rassendiscriminatie en aanverwante intolerantie bestrijden kan echter
niet alleen door wetgeving en beleid vanuit de rijksoverheid. Maatschap-
pelijke organisaties van en voor minderheden, scholen, lokale overheden,
politie, OM, bedrijven, burgers, iedereen moet een bijdrage leveren aan
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1 Aangeboden bij brief d.d. 19 december 2003,
29 200 VI, nr. 121.
2 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
3 29 200 VI, nr. 158.
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een tolerante samenleving, die open staat voor verschillende opvattingen
en andere culturen. Dialoog en debat zijn nodig om respect voor eenieder
te bevorderen.

In de periode die in deze voortgangsrapportage wordt besproken, zijn
maatschappelijke spanningen in Nederland tot uitbarsting gekomen. De
regering heeft zich op diverse manier ingespannen om de eenheid van de
samenleving te benadrukken en binding tussen alle (groepen) burgers te
bevorderen. Niet alleen door zelf het debat en de dialoog aan te gaan,
maar ook door een sterke betrokkenheid en inzet te tonen om de actie-
punten uit het NAP uit te voeren.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
M. C. F. Verdonk
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