PERSBERICHT
Nederlandse NGO’s richting Durban Review 2009’

Dit is de titel van de Werkconferentie die de Initiatiefgroep Durban Review 2009 op
dinsdag 24 februari a.s. te Utrecht organiseert.
Initiatiefnemers van de Durban Review 2009 Groep zijn Tiye International (het
Internationaal Platform voor zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwenorganisaties),
Art.1 (voormalig LBR), E-Quality (het expertise instituut voor gendervraagstukken), de
Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden (meer bekend als het
Landelijk Platform Slavernijverleden), Panafstrag Europe/NL en het AAD (African and
African Descendants) Netwerk Nederland. Doel van de Initiatiefgroep is het realiseren
van een breed NGO-traject ter voorbereiding van de Durban Review 2009 Conferentie.
Overeenkomstig de Slotverklaring van de Durban VN Wereld Conferentie betreffende
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. De Initiatiefgroep vindt het belangrijk
dat in de aanloop naar de wereldconferentie 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. Een van de activiteiten die de initiatiefgroep Durban Review 2009 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 lobbydocument 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. De werkconferentie richt zich op
de volgende drie hoofdthema’s: Onderwijs en Educatie; Arbeid en
Werkgelegenheid; Slavernijverleden (o.a. de trans Atlantische Slavenhandel,
Slavernij en Kolonialisme). 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 Nederlandse NGO Position Paper. Daarnaast vormen
intersectionaliteit en nieuwe vormen van racisme de rode draden van iedere
workshop. Experts zullen hun licht doen schijnen vanuit verschillend invalshoek op de
verschillende hoofdthema’s. Belangrijk onderwerp op het programma is Durban WCAR
2001 in historisch perspectief, met een blik naar Durban Review april 2009. NGO’s die
zijn uitgenodigd kunnen tot 15 februari a.s. hun aanwezigheid kenbaar maken.
Voor algemene informatie kan contact worden opgenomen met Barryl Biekman, tel. 06
– 25 181 599, www.platformslavernijmonument.nl. of Leyla Hamidi, tel. 0102010201. Raadpleeg voor nadere informatie www.art1.nl durban relevante informatie

