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DEN HAAG - Het
'Internationaal jaar voor

mensen van Afrikaanse
afkomst' wordt vandaag
officieel door de

secretaris-generaal van
de Verenigde Naties (VN)
Ban Ki-Moon gelanceerd.

In het bijzonder de
president van de
Algemene Vergadering

en de voorzitter van de
lobbygroep 'Working
Group of Experts on

People of African
Descent' staan op de
sprekerslijst. Het is nog

niet bekend hoe lidstaat
Nederland invulling gaat
geven aan dit jaarthema dat in december 2009 door de VN is afgekondigd.

Volgens ingewijden heeft Nederland nog niets in petto. Het lidstaat heeft het besluit van de VN
om het jaar 2011 tot 'Internationaal jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst' uit te roepen

immers niet van harte ondersteund, maar is uiteindelijk wel akkoord gegaan. In een recente
VN-resolutie inzake mensenrechten worden lidstaten opnieuw aangespoord om activiteiten en
initiatieven te ontwikkelen om het jaar tot een succes te maken.

 In diezelfde resolutie, mede door de Verenigde Staten (VS) opgesteld, wordt het leed van de
slachtoffers van de trans-Atlantische slavernij en slavenhandel gememoreerd.  Naast de

officiële lancering van vrijdag staan nog twee opmerkelijke activiteiten benoemd. Zo belegt de
Afrikaanse Unie in 2012 in het kader van het themajaar een 'Afrikaanse Diaspora Top'. Als
afsluiting van '2011' organiseert de secretaris-generaal van de VN een 'high-level debat' met

lidstaten ter evaluatie van de behaalde doelen van het themajaar.

 Met het 'Internationaal jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst' wil de VN haar lidstaten

dwingen om enerzijds aandacht te besteden aan de rechten en positieverbetering van de
Afrikaanse diaspora - hiermee wordt onder meer bedoeld mensen die gedwongen Afrika
hebben verlaten en zich over de hele wereld hebben verspreid. Het jaar is ook bedoeld om de

Durban Declaratie en Programma van Actie (DDPA) waartoe is besloten op de VN Wereld
Conferentie tegen Racisme (WCAR) in 2001 in Durban (Zuid Afrika) te herdenken. Toen
werden de trans-Atlantische slavernij, slavenhandel en kolonialisme tot misdaden tegen de

menselijkheid verklaard.

 Het genoemde actieprogramma is tijdens de VN Durban Review in 2009 te Geneve bij resolutie

herbevestigd. Nederland toonde weinig enthousiasme voor het besluit van de VN om in 2011
'tien jaar Durban' te herdenken en stemde tegen de resolutie hieromtrent. Volgens ingewijden
heeft het land zich toen wederom tegen een aantal onderdelen van de Durban Declaratie en

Programma van Actie verzet. Het is niet duidelijk om welke onderdelen het precies gaat. Wel is
er nog steeds geen 'nationaal actieplan racismebestrijding', een belangrijk onderdeel van het
actieprogramma, gerealiseerd.

 Vertegenwoordigers van het Landelijke Platform Slavernijverleden (LPS) en Tiye International
melden dat er een overleg heeft plaatsgevonden met het Nederlands Interdepartementaal

Overleg Racismebestrijding, via het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Onderwerp van gesprek
waren de voornemens van Nederland evenals het beschikbare budget en de beschikbare
middelen voor de implementatie van '2011'.

De initiatiefvoorstellen van deelnemende organisaties aan de Rondetafelbijeenkomst op 22
september voor de invulling van het themajaar zijn tijdens het overleg naar voren gebracht. De

voorstellen zijn nu in beraad bij de betrokken departementen. Het ministerie van Buitenlandse
Zaken was niet bereikbaar voor commentaar.-
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