
                     
UITNODIGING 

 

Werkconferentie  
‘Nederlandse NGO’s richting Durban Review 2009’ 

 
Datum: dinsdag 24 februari 2009 

Tijd: 13.00 – 18.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur) 
Plaats: Meeting Plaza, Godebaldkwartier 20 te Utrecht 

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Overeenkomstig de Slotverklaring van de Durban VN Wereld Conferentie inzake 
Rassendiscriminatie, racisme en aanverwante vormen van intolerantie (WCAR) in 2001 
zijn de bij de VN aangesloten staten, waaronder Nederland, verplicht de civil society te 
betrekken bij de follow-up van deze conferentie. Het is belangrijk dat in de aanloop naar 
de conferentie in Genève in april 2009, Nederlandse statutaire NGO’s (statutaire niet-
gouvernementele organisaties) en vooral doelgroepen van slachtoffers van racisme, 
discriminatie en vreemdelingenhaat, vertegenwoordigd zijn.  
 
Tiye International, Art.1, E-Quality, de Stichting Nationaal Monument Nederlands 
Slavernijverleden (LPS) en Panafstrag Europe/NL en het AAD (African and African 
Descendants) Netwerk hebben een initiatiefgroep in het leven geroepen, om een breed 
NGO-traject op te zetten ter voorbereiding van de Durban Review 2009 Conferentie. Een 
van de activiteiten die de initiatiefgroep voor ogen staat is het opstellen van een Position 
Paper in samenwerking met de NGO’s die zich met dit thema bezig houden. Dit Position 
Paper zal worden aangeboden aan de Nederlandse regering, de Europese Commissie en 
de Permanente Vertegenwoordigers van Nederland bij de VN. Daarnaast zal het worden 
gebruikt als lobby-document voor de NGO’s tijdens de Durban Review Conferentie in 
Genève.  
 
Het streven naar een breder samenwerkingsverband heeft tot doel de strijd tegen 
racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid 
op een hoger plan te brengen. Door bundeling van krachten en inbreng van eigen (en 
diverse) expertise kunnen de organisaties actief op dit terrein een meerwaarde 
toevoegen aan elkaars antidiscriminatie-activiteiten. Op deze wijze wordt non-
discriminatie duurzaam bevorderd. 
Daarnaast is het van belang dat er ook ervaringen en expertise worden uitgewisseld met 
vertegenwoordigers van organisaties die naast de grond ras/etniciteit actief werkzaam 
zijn op het gebied van de overige non-discriminatiegronden. De gebieden waar deze 
verschillende gronden elkaar raken, de zogenoemde intersectionaliteit, zijn zowel 
internationaal als voor de Nederlandse overheid belangrijke terreinen voor onderzoek en 
uitwisseling van expertise. 
 
Wij willen u graag uitnodigen voor de werkconferentie ‘Nederlandse NGO’s 
richting Durban Review 2009’. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 24 
februari 2009, van 13.00 tot 18.00 uur in Meeting Plaza, Godebaldkwartier 20  
te Utrecht (kijk op www.meetingplazautrecht.nl voor de routebeschrijving). 
 
 
 
 
 

             



                     
De werkconferentie richt zich op de volgende drie thema’s: 
  

1. Onderwijs en Educatie (meer info over dit thema: Tiye International, Rita 
Naloop, e-mail tiye.int@worldonline.nl) 

 
2. Arbeid en Werkgelegenheid (meer info over dit thema: Art.1, Leyla Hamidi, 

tel. 010 – 201 02 01, e-mail l.hamidi@art1.nl)  
 

3. Slavernijverleden (meer info over dit thema: LPS en Panafstrag Europe/NL, 
Barryl Biekman, tel. 06 – 251 81 599, e-mail lanplatfo@xs4all.nl) 

 
De initiatiefgroep heeft geconstateerd dat deze thema’s nadrukkelijker op de politieke 
agenda moeten worden gezet. Deze onderwerpen worden in drie workshops nader 
besproken en vanuit iedere workshop zullen aanbevelingen worden gedaan als input voor 
het NGO Position Paper. Daarnaast vormen intersectionaliteit en nieuwe vormen van 
racisme de rode draden van iedere workshop.  
 
U kunt zich tot uiterlijk 13 februari 2009 opgeven voor deze conferentie. Nadere 
informatie, zoals het programma, zal worden toegezonden na sluitingstermijn voor 
aanmelding. 
 
Als bijlage bij deze uitnodiging vindt u een aanmeldingsformulier, waarbij u naast 
registratie voor de bijeenkomst ook uw keuze voor een workshop kunt aangeven. U kunt 
dit formulier vóór 14 februari a.s. per post, fax of e-mail verzenden naar: Art.1, t.a.v. 
Leyla Hamidi, per post (postbus 19192, 3001 BD Rotterdam), per fax (010 – 201 02 22), 
of per e-mail (l.hamidi@art1.nl). Ook voor algemene vragen over de werkconferentie 
kunt u terecht bij Leyla Hamidi, tel. 010 – 201 02 01. 
  
In de loop van de komende weken zal er op www.art1.nl/durban relevante informatie 
worden geplaatst ten behoeve van de werkconferentie. 
  
Wij hopen u op 24 februari a.s. te mogen verwelkomen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Initiatiefgroep Durban Review 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             



                     
 

AANMELDINGSFORMULIER 
 

Werkconferentie  
‘Nederlandse NGO’s richting Durban Review 2009’ 

 
 
 
ADRESGEGEVENS 
 
Dhr.    Mevr.    
 
Naam:  
 
Voorletters: 
 
Organisatie: 
 
Adres: 
 
Postcode en plaats: 
 
E-mailadres: 
 
 
 
KEUZE WORKSHOP 
 
Ik geef me op voor de volgende workshop: 
 

Eerste keus:  Tweede keus: 
 
Workshop 1: Onderwijs en Educatie      
 
Workshop 2: Arbeid en Werkgelegenheid      
 
Workshop 3: Slavernijverleden       
 
 
 
 
 
S.v.p. vóór 14 februari 2009 aanmelden door dit formulier ingevuld op te sturen naar: 
 
Art.1 t.a.v. Leyla Hamidi 
 
Postadres: Postbus 19192, 3001 BD Rotterdam 
 
Fax: 010 – 201 02 22 
 
E-mail: l.hamidi@art1.nl 

             


