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Onder  de  titel,   MET  DE MENSELIJKE WAARDIGHEID  VOOR  OGEN:  “Bezinning,  Rechtvaardigheid  en 
Erkenning”, vindt op vrijdag 4 februari a.s.,  in de Raadzaal van Stadsdeel Amsterdam Zuid Oost, de 
Nationale  lancering  plaats  van  het  VN  Internationaal  jaar  voor mensen  van  Afrikaanse  afkomst. 
Initiatiefnemers  zijn:  het  Landelijk  Platform  Slavernijverleden,  Tiye  International  en  de 
samenwerkende Afrikaanse Diaspora netwerken  in Nederland. De officiele opening wordt  verricht 
door Mevrouw  Drs.  Andre  van  Es,  Amsterdamse  (Groenlinks)  wethouder  voor  ’Burgerschap  en 
Integratie’.    Voorafgegaan  door  het welkomstwoord  door  (PVDA)  Stadsdeelvoorzitter  Amsterdam 
Zuid  Oost,  Drs.  Marcel  Larose.  Verder  is  er  een  toespraak  van  mevrouw  Anna  Maria  Jojozi, 
diplomatieke  vertegenwoordiger  van de Republiek  Zuid Afrika, alwaar  in 2001 de VN Wereld Anti 
Racisme  Conferentie  in Durban  plaatsvond. Dit  jaar  vindt,  onder  de VN  slogan:  ”From  rhetoric  to 
reality. A global call from the UN for concrete action against racism, racial discrimination, xenophobia 
and related intolerance”, de tienjarige herdenking plaats van deze historische VN wereldconferentie. 
Het huidige VN Plan  is om  in navolging van de Durban Review Conferentie van april 2009, een “VN 
High Level” Conferentie annex Panel te realiseren, waarbij stil gestaan gaat worden bij de tot nu toe 
bereikte resultaten in de verschillende VN lidstaten betreffende de implementatie van de DDPA. 

In april 2009 heeft de VN Algemene Vergadering, haar eerste Follow UP Durban Review Conferentie 
in  Geneve  gehouden.  Onderwerp  van  de  Review  was  de  evaluatie  van  de  bereikte  resultaten 
voortvloeiende uit de afspraken van de VN‐lidstaten  in 2001  in Durban/Zuid Afrika georganiseerde 
Wereld  Conferentie  betreffende  Racisme,  Discriminatie,  Vreemdelingenhaat  en  aanverwante 
Onverdraagzaamheid. Tijdens de Review  in april 2009 hebben de VN  lidstaten de VN WCAR DDPA 
(Durban  Declaration  and  Program  of  Action)  in  artikel  1  van  de  Durban  Review  SLOT‐Resolutie, 
herbevestigd.  Verder  is  bij  resolutie  nr.  64/169,  van  18  december  2009  door  VN  Algemene 
Vergadering besloten om 2011 te verklaren tot het VN International jaar voor mensen van Afrikaanse 
afkomst.  Doelstelling  is  om  de  VN  lidstaten  vooral  aan  te  sporen  tot  de  ontwikkeling  van  een 
nationaal actieplan racismebestrijding. In Nederland is aan de uitvoering van de resoluties nog  geen 
gevolg  gegeven,  evenmin  aan  de  aanbevelingen  van  de  CERD,  het  hoogste  VN  toezichthoudende 
orgaan    op  het  gebied  van  Racismebestrijding.  Onder  andere  zijn  er  aanbevelingen  gedaan  ten 
aanzien  van mensen  van  Afrikaanse  afkomst  en  specifiek  de  Antilliaanse  gemeenschap  die  door 
Nederland vanwege het buitenlandse beleid wordt vertegenwoordigd.  

Hoewel uitgangspunt  is dat, VN  lidstaten op eigen wijze gevolg geven aan de  implementatie van de 
VN resolutie inzake het VN jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst, is het duidelijk dat VN lidstaat 
Nederland niet  staat  te  springen om aan de oproep van Ban Ki Moon, gedaan op 10 december  jl,  
gevolg  te geven en evenmin aan de uitvoering van de  resoluties  ter zake de ontwikkeling van een 
nationaal  actieplan  racismebestrijding. Dit  zegt, mevrouw Drs.  Barryl  Biekman,  voorzitter  van  het 
Landelijk  Platform  Slavernijverleden. Wij  zijn  daarom  blij met  het  initiatief  van  samenwerkende 
netwerken  in  Nederland  om  de  launching  zelf  ter  hand  te  nemen. Want  als  het  aan  de  politiek 
bestuurlijke autoriteiten  in Nederland  ligt, gebeurt er niets. Liefst willen ze het  low profile houden. 
Maar dat laten wij ons niet overkomen, zegt Biekman. In de aanloop naar de WCAR in 2001 hebben 
wij ons wereldwijd  intensief  ingezet, en gelobbyed bij staten om de trans Atlantische Slavenhandel, 
Slavernij  en  Kolonialisme,  vanwege  de  omvang,  de  eeuwenlange  duur,  en  het  niet  te  beschrijven 
misdadig  karakter,  tot  misdaad  tegen  de  mensheid  te  verklaren.  In  2009  probeerde  voormalig 
Buitenlandse Zaken minister Verhagen de Review te boycotten. Het is hem niet gelukt. Integendeel, 
de Durban Verklaring  is herbevestigd. Dat betekent dat Nederland hoe dan ook verplicht  is om de 
resolutie uit te voeren.  

Verdeeld  over  vier  thema’s  zullen  de  volgende  sprekers  hun  zegje  doen:  mevrouw  Drs.  Barryl 
Biekman,  voorzitter  van  de  Stichting  Nationaal  Nomument  Nederlands  slavernijverleden  (LPS) 
;directeur  van  het  Nationaal  instituut  Nederlands  Slavernijverleden  en  Erfenis,  Dr.  Artwell  Cain; 



Bestuursvoorzitter  van  het  Orgaan  Caribische  Nederlanders,  Drs.  Glenn  Helberg;  mevrouw  Drs. 
Hellen Felter, vice Bestuursvoorzitter van Tiye International; Ludwich van Mulier, uitgever, publicist 
en opinionleader. SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel. De Slotrede wordt uitgesproken door Drs. 
Frank King,  internationaal expert en advocaat op het gebied van  Immigratierecht en Aanverwante 
Vraagstukken. Het vertonen van een documentaire over de VN Wereld Anti Racisme Conferentie  in 
2001 is onderdeel van het programma. 

Aanmeldingen  om  de  bijeenkomst  bij  te  wonen  kunnen  tot  uiterlijk  26  januari  a.s. 
Registratieformulieren op te vragen via secretariaat LPS lanplatf@xs4all.nl. 


