Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden

Landelijk Platform Slavernijverleden
Aan de Fractievoorzitters van de Tweede Kamer der Staten Generaal
van de volgende Politieke Partijen:
VVD: Stef Blok; PVDA: Diederik Samson; SP: Emile Roemers; CDA: Sybrand Buma;
D66: Alexander Pechtold; GroenLinks: Jolanda Sap; CHU: Arie Slob;
SGP: Kees van der Staaij; Partij voor de Dieren: Marianne Thieme;
50 plus Partij: Henk Krol.
Postbus 20018
2500 EA ‘s-Gravenhage
Betreft: Beschildering van het Zijpaneel van de Gouden Koets en Nationaal
Actieplan Racisme bestrijding
’s Gravenhage/Heemskerk, 13 september 2012
Geachte voorzitters,
Hierbij doen wij: het Landelijk Platform Slavernijverleden en de Stichting Comité
Nederlandse Ereschulden, mede namens de achterbannen, u een brief d.d. 11
september 2012 toekomen, gericht aan de politieke ambtsdragers, naar de inhoud
waarnaar wij u kortheidshalve willen verwijzen.
Ons verzoek is om de inhoud van de brief te willen betrekken bij de besprekingen
over een (nieuw) Mensenrechtenbeleid, gericht op de interne Nederlandse ‘markt’,
respectievelijk in het kader van een Nationaal Actieplan Racismebestrijding.
Wij menen met ons verzoek de juiste weg te hebben ingeslagen: de Koninklijke weg,
om aandacht te vragen voor een aangelegenheid die onze achterbannen al tientallen
jaren dwars zit. Wij mogen onze toekomstige generaties: onze kinderen en
kindskinderen niet met deze aangelegenheid opzadelen.
Wij: politieke ambtsdrager, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven
moeten de handen in een slaan om samen toe te werken naar een samenleving vrij
van racisme en discriminatie (dit geldt ook voor institutionele discriminatie en
uitsluiting), vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid.
Kortom wij moeten toe werken naar een samenleving waar er geen plaats is voor
geen enkele vorm van racisme en discriminatie.
Een samenleving waar wij onze niet hoeven te schamen voor onze unieke identiteit.
Een samenleving waar alle burgers het gevoel hebben dat zij ‘bestaan’.
Postadres voor dit schrijven: adres LPS: Postbus 139, 2501 CC Den Haag;
KvK Den Haag 24 298 918; Bankrekening ING 9305999 t.n.v.
Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden; T: +31 (0) 6 25 188 599:
W: www.platformslavernijmonument.nl; E: info@platformslavernijmonument.nl

Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden

Landelijk Platform Slavernijverleden
Wij moeten toe werken naar een samenleving zonder symbolisch geweld
Een samenleving waar onze zwarte kinderen niet bang hoeven te zijn dat zij voor
‘zwarte piet’ worden uitgemaakt. Dat zij niet worden geconfronteerd met symbolisch
geweld.
Een samenleving vrij van symbolen, van stereotypen die hun oorsprong vinden in
racistische ideologieën, respectievelijk symbolen die refereren aan activiteiten die
verklaard zijn als misdaden tegen de mensheid.
Daar is politieke wil en moed voor nodig. Maar vooral ook het besef dat burgers van
Afrikaanse en Indonesische afkomst ook mensen zijn. Mensen die niet van een
vreemde planeet op de aarde zijn komen vallen, zoals ze ook soms betiteld worden:
‘allochtoon’. Dit, om de ‘wij, zij’ intentie in stand te houden.
Bent u de politieke partij die het verschil wil maken?
Kortom: wij zijn bereid om samen met u te werken aan de realisatie van een
Nationaal Actieplan Racismebestrijding, bijvoorbeeld, ter uitvoering van de
afspraken vastgelegd in de VN Durban Verklaring en Programma van Actie waaraan
Nederland zich ook heeft gecommitteerd in 2001 tijdens de VN wereld Anti Racisme
Conferentie.
Vooralsnog hopen wij erop te mogen vertrouwen dat ons verzoek ten aanzien van de
Gouden Koets wordt gehonoreerd.
In afwachting van uw reactie verblijven wij:
Hoogachtend,

Mw Drs. Barryl A. Biekman, Landelijk Platform Slavernijverleden:
+31 (0) 6 25 181 599

Mede ondertekend namens
Dhr. Jeffry M. Pondaag, Stichting Comité Nederlandse Ereschulden
+31 (0) 6 38 613 795
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