
                    

 

OPROEP AAN (PAN)AFRIKAANSE KADERS 
VAN AAD1 ORGANISATIES  

 
 

Landelijk Platform Slavernijverleden 
(Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden) 

Organiseert 
 Informatie en Inspraak bijeenkomst  

op zaterdag 14 maart a.s.  
 

Thema: Wereld Durban Review Conferentie 2009 
(United against Racism: Dignity and justice for all) 

 
Plaats: Podium Kwakoe 

Adres: Frissenstein 78 Amsterdam Zuidoost. 
Tijd: 13.00-18.00 uur, (inloop 12.30 uur) 

 
Gastspreker  

Pan Afrikaanse Master Teacher  
Dr. Runoko Rashidi, 
(Presenteert the Global African Presence) 

 
 

Samenwerkende partners: AAD inclusief Jongeren Netwerk Nederland; 
(Pan)Afrikaanse Vrouwenbeweging “Sophiedela”; Stichting African World Studies 
Institute; Panafstrag Europa/NL; Tiye International; MART Radio; SME omroep; 
Dyadyaman; AU6th RegionFWG Nederland en afdeling/SRADCCAmsterdam; 

Stichting Eer en Herstel; Opokondreman; Europees Antiracisme Netwerk 
(EARN)/kaderwerkgroep FNV-bonden.  

Met medewerking van KWAKOE PODIUM 
 

                                            
1 Africans and People of African descents (DDPA) 

             



                    

 
 
Doel Informatie en Inspraak bijeenkomst 
 
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.  
 
Op 24 februari jl. hebben kaders van AAD organisaties tijdens een door de Initiatiefgroep 
Durban Review 2009 in Utrecht, hun visie gegeven over de onderwerpen die in de position 
paper moeten worden opgenomen. Ook is tijdens de bijeenkomst gesproken over de vraag 
of en zo ja op welke wijze Nederland de afspraken uit 2001 heeft geïmplementeerd. Wat is 
bereikt sinds 2001 ten aanzien van de bijzondere doelgroepen zoals ten aanzien van de AAD 
doelgroep? Andere vragen: Wat is de inbreng en bijdrage van Nederland tot nu toe geweest 
tijdens de planning en voorbereiding van het nieuwe slotdocument DDPA2. Welke 
standpunten vanuit Nationaal Nederlands, Europese en Internationaal perspectief? De 
impact van de Nederlandse Lobby op wereldniveau om de Conferentie te boycotten? Welke 
lessen zijn er te leren?Is er nog een stemadvies ten behoeve van de a.s. Verkiezingen 
Europees Parlement uit te brengen?  
 
Hoofddoelstelling van de bijeenkomst op 14 maart is om de inhoud van het concept position 
paper te bespreken. De conclusies en Aanbevelingen zullen vervolgens worden verwerkt in 
het finale NGO “lobby” document.  
 
Missie van deze inspraak bijeenkomst is het bereiken van een breed draagvlak onder de AAD 
doelgroep ten aanzien van het uiteindelijk Document dat 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 lobbydocument voor de NGO’s 
tijdens de Durban Review Conferentie in Genève in april a.s. 
Voor nadere informatie raadpleeg de website van het Landelijk Platform Slavernijverleden 
www.platformslavernijmonument.nl
 
en overige  
www.ohchr.org
www.art.1
www.tiye-international.org
  
De toegang is gratis 
Een vrijwillige bijdrage aan de toegang wordt op prijs gesteld. 
Achter de schermen zijn er vele vrijwilligers bezig om de doelstellingen te bereiken. 
Het LPS en de samenwerkende organisaties stellen uw bijdrage en medewerking zeer op prijs. 
Alleen samen kunnen we succesvol zijn. U kunt ons helpen om dat succes te bereiken. 
 
Drs. Barryl A. Biekman 
Voorzitter Landelijk Platform Slavernijverleden 
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