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“Black people

know thyself.
Black people be
you and not
someone else.
Knowing I self so
U be infinitely
blessed.
History can´t be
changed or erased
from my DNA
But knowing our
story makes u
masters of Today.
Today is my child.
His Story
stories to be told.
Glorious I story
beyond 500 years
of inhumanity
against my
people...”
ORSINE WALDEN
“Yesterday today
was tomorrow
today tomorrow
is yet to come
so you see today is
important but it
would have been
nothing without
yesterday.
So let us cherish
yesterday for the
sake of our
ancestors let us
cherish tomorrow
for our children
and let us cherish
today for our own
sake.
That is all I want
to say…”
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ALFHONS
WIELINGEN

“PEOPLE OF AFRICAN DESCENT:
RECOGNITION, JUSTICE AND DEVELOPMENT”
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WELKOMSTTOESPRAAK
DRS. MARCEL LA ROSE (PVDA) STADSDEELVOORZITTER AMSTERDAM ZUIDOOST

“Het is mij als Stadsdeelvoorzitter echt een groot genoegen om u mede namens mijn
collega’s hier vandaag te mogen verwelkomen. Als de conferentie toch gegeven wordt,
dan vind ik dat er geen betere plaats is dan Amsterdam-Zuidoost om dit aan de orde
te stellen op de manier zoals dat hier vandaag gaat gebeuren. Ik zou eigenlijk u
allemaal persoonlijk welkom willen heten met uw persoonlijke naam. Dat gaat helaas
niet lukken.
Sta me toe dat ik een aantal mensen in het bijzonder verwelkom. Natuurlijk mevrouw
Andrée van Es, wethouder in Amsterdam, van harte welkom. Ik wil welkom heten de
heer Harry van Bommel, Tweede Kamerlid. Ik weet dat u heel vaak in AmsterdamZuidoost bent. Wij zijn eigenlijk altijd weer blij als wij uw gezicht hier zien. Dan wil ik
mevrouw Anne Maria Jojozi, diplomatiekvertegenwoordiger van de Republiek Zuid
Afrika, verwelkomen. De heer Edwin Keijzer van het ministerie van Buitenlandse
Zaken en directeur van NiNsee, Dr. Cain, van harte welkom en natuurlijk mevrouw
Held. Zij heeft het in haar prachtige woorden ook al gezegd dat er veel voorvechters
zijn in het thema van vandaag, maar in het bijzonder mevrouw Barryl Biekman en
onze eigen Iwan Leeuwin mogen vandaag ook echt bij naam genoemd worden. Dank
jullie wel, want dit komt niet zomaar tot stand.
Het is niet een onderwerp waarvoor heel Nederland de vlag uitsteekt en onmiddellijk
bereid is om diep in de zakken te gaan om te zorgen dat het onderwerp z’n podium
vindt, maar het is wel nodig en wij geven hiermee onze hele kleine bescheiden
bijdrage. Sta mij alsjeblieft toe, dat ik deze bijeenkomst open met een kort gedicht en
dat gedicht is van Johanna Scholten-Elsenhout. Het zal velen van u niet onbekend
zijn.
Een Surinaamse dichteres en een vrouw die met haar woorden zoveel warmte
uitstraalt, dat wij allemaal zouden willen dat het onze tante of onze oma of onze noem
maar op zou zijn. Zo dicht voelen wij die vrouw met haar woorden bij ons staan en ik
zal zo uitleggen waarom ik haar gedicht gekozen heb. Het gedicht heet
BEGEESTERD.
BEGEESTERD

Voorouders zing het, de priesters voor op een open erf waar je de dagweslang ziet rond
wentelen met de ogen vol zang als de God der papa negers.
In de zon van alle dag, wek de Goden op in het Heiligdom op Surinaamse bodem.
Doe de Kromanti Goden dansen op de hartslag van de trom tussen alle geesten in.
Breng offers aan de grond Moeder.
O, goddelijke adelaar in mij.
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Reis op uw vleugels uit de poel aan het open graf.

Stop de adem van de tijd”.
Wat ik uit dit gedicht haal, is het gevoel dat wij hier vandaag met elkaar bespreken.
Wij zijn allemaal op onze eigen manier nakomelingen van de Afrikaanse voorouder.
Dat gevoel is niet iets waarvan je vandaag zegt, dat je dat wilt hebben. Dat gevoel is in
je omgeving, in de atmosfeer, in de grond, in de natuur, in alles wat ons omringt.
Eigenlijk is dat gevoel geen onderwerp van persoonlijke keuze en we zien het heel
vaak om ons heen. Vroeg of laat is dat iets waar jongeren zich mee gaan bezighouden,
ongeacht de culturele zetting waarin ze functioneren en opgroeien. Johanna heeft het
op haar manier onder woorden gebracht en wij politici beleven het natuurlijk op onze
eigen manier in de praktijk van elke dag. Ons veelkleurig Zuidoost, waarvan wij vol
trots zeggen dat het één van het meest culturele stukjes van Nederland is. Wij hebben
een eer op te houden wat dat betreft.
Wij hebben de taak wat dat betreft, onze omgeving ook te laten zien dat dit niet iets is
waar wij voor kiezen met ons verstand, maar dat dit iets is wat in ons zit en in de
loop van de jaren misschien zelfs wel in die Zuidoost bodem is gaan zitten.
Maar dat neemt niet weg dat wij samenleving van Zuidoost, politici, mensen van
maatschappelijke organisaties elke dag weer ons ervan moeten vergewissen dat wij
niet onbewust functioneren op basis van concurrentie of op basis van grenzen
afbakenen. De Afrikaanse diaspora, de Hindoestaan, de Javaan, de Nigeriaan, de
Ghanees. Wat wij steeds elke dag voor onszelf moeten vaststellen is, dat wij geen
terreintjes moeten afbakenen, maar ons op elkaars terrein moeten toelaten, want die
grond van Zuidoost is intussen van ons allemaal en dat zou eigenlijk ook moeten
gelden voor Amsterdam. Aanwezigen. Ik verklaar hierbij uw conferentie voor
geopend.”
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OPENINGSSPEECH
WETHOUDER ANDRÉE VAN ES (PVDA, BURGERSCHAP EN DIVERSITEIT)

“Dank voor de gelegenheid om deze conferentie te openen. Er zijn twee redenen voor
mij om hier te zijn: het internationale beleid t.a.v. racisme en discriminatie en het VN
jaar voor Mensen van Afrikaanse Afkomst
Een bijeenkomst over een conferentie in Durban; dat lijkt ver weg, dat lijkt misschien
niet relevant voor een stad als Amsterdam. Maar niets is minder waar.
Antidiscriminatie is een pijler van mijn beleid rond Burgerschap en Diversiteit. En
Amsterdam telt vele nationaliteiten. 178 zoals u weet. En een niet gering aantal
daarvan heeft zijn roots in Afrika. Soms omdat ze daar direct vandaan zijn gekomen
zoals de Ghanezen, Nigerianen of Somaliërs om er een paar te noemen. En soms
omdat hun voorouders uit Afrika kwamen en daarvandaan zijn gehaald. Overigens
komen wij natuurlijk allemaal uit Afrika las je de prehistorie van de mens erbij haalt.
Kortom; deze bijeenkomst is relevant en passend voor Amsterdam. Misschien is het
goed om iets over het Amsterdamse antidiscriminatie en antiracisme beleid te
vertellen. Op zich is het simpel: Discriminatie is wettelijk verboden maar is helaas
van alle tijden. Er is net een campagne gestart door de gemeente onder het motto:
Amsterdam is er klaar mee. Ook u of uw organisatie kan aan deze campagne
meedoen. Misschien hebt u de borden al gezien in de stad; Zuid is er klaar mee, Ajax
is er klaar mee, Zuidoost is er natuurlijk klaar mee. Ik nodig u ook van harte uit om
mee te werken. Want het is nodig.
TOLERANTIE

Amsterdam is en blijft een tolerante stad; dat klimaat is een voorwaarde om vele
groepen mensen op te nemen en kansen te bieden. Maar het is niet altijd
vanzelfsprekend. Amsterdam is kwetsbaar. Soms nemen we de tolerantie als te
vanzelfsprekend aan. Terwijl je er steeds aan moet blijven werken; vandaar ook onze
campagne die overigens in nauwe samenwerking met de stadsdelen wordt
vormgegeven. We moeten onze ogen ook niet sluiten voor het racisme dat helaas ook
in onze stad bestaat; De helft van de klachten die binnenkomt bij de politie of bij het
Meldpunt Discriminatie heeft betrekking op ras.
Amsterdam heeft een integraal programma gericht tegen discriminatie en racisme.
We werken met scholen en het jongerenwerk; we proberen samen met de horeca
discriminatie in het uitgaansleven terug te dringen; we hebben systematisch
aandacht voor homodiscriminatie. Binnenkort komen we met een actualisering van
ons antidiscriminatie beleid; we zullen ons dan expliciet richten op: de aanpak van
geweld; op het tegengaan van discriminatie van jongeren; en het tegengaan van
discriminatie op de werkvloer en ook in de publieke ruimte en het uitgaansleven. Op
die manier proberen wij als lokale overheid een bijdrage te leveren in de wereldwijde
strijd tegen racisme en discriminatie zoals die wordt uitgedragen door de Verenigde
Naties.
INTERNATIONALE JAAR VOOR MENSEN MET EEN AFRIKAANSE AFKOMST
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Staat u mij toe ook stil te staan bij het tweede onderwerp van uw bijeenkomst; het
internationale jaar voor mensen met een Afrikaanse afkomst. In de eerste plaats denk
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ik dan aan het ontstaan van de ‘African Diaspora’ in het Caribische gebied en in het
zuiden van Amerika vanaf de 15de tot en met de 20e eeuw. Dat wil zeggen het
gedwongen vervoer van de Afrikanen van het ene werelddeel naar een ander. Kortom;
de slavernij. Wij zijn ons als gemeentebestuur terdege bewust van dit deel van de
geschiedenis van de stad. Amsterdam ziet het als haar plicht elk jaar stil te staan bij
de Keti Koti herdenking, de afschaffing van de slavernij in op 1 juli 1863. In 2013 zal
dit 150 jaar geleden zijn en daar zullen wij uitgebreid bij stil staan. De laatste hand
wordt gelegd aan het vormen van een speciale stichting die de herdenking vorm moet
geven. Daarbij zullen wij ons speciaal richten op kennis verspreiding in het onderwijs
en door middel van cultuur.
Er is natuurlijk een relatie tussen het Caribisch gebied en Amsterdam. De vele
Surinaamse en Caribische Amsterdammers die in onze stad wonen. En ik
onderstreep Amsterdammers want zij horen erbij, ze staan niet apart; de stad is er
voor iedereen. Overigens hebben we wel speciaal oog voor specifieke problemen van
sommige Amsterdammers; daarom hebben we veel aandacht voor Caribische
Amsterdammers omdat zij soms ‘slecht scoren’ op de lijstjes van werkloosheid of
onderwijs. Dat maakt een specifieke aanpak soms gerechtvaardigd.
Maar er blijft ook een directe band tussen Amsterdam en Afrika het gaat dan om de
zelfgekozen migratie van Afrikanen naar Europa, met name in de 20ste eeuw en
eigenlijk nu nog steeds. Mensen op zoek naar werk en kansen, ook hier in
Amsterdam. Zo omvat de Ghaneze gemeenschap inmiddels bijna 11.000 mensen;
1,4% van de Amsterdamse bevolking. Er is een min of meer historisch gegroeide band
met Amsterdam o.a. door de slavenhandel in de 17e tot 19e eeuw en de daarmee
gepaard gaande aanwezigheid van Hollanders langs de Afrikaanse kust. Meer dan de
helft van de Ghanezen in Nederland woont in Amsterdam, en hiervan woont dan weer
bijna tweederde hier in Amsterdam Zuidoost. De tweede Afrikaanse groep is overigens
de Egyptische want dat is strikt genomen natuurlijk ook een Afrikaans land.
VEERKRACHT

Zo heeft onze stad alles te maken met de African Diaspora. Amsterdammers dragen
een deel van de Afrikaanse geschiedenis mee en daarmee de slavernij en het
kolonialisme. Zo beïnvloed de ‘African Diaspora’ de stad maar zij bepaald die ook voor
een deel; in de cultuur, de sport, de literatuur, de mode om er een paar te noemen.
En dit ondanks het feit dat er problemen bestaan zoals armoede en werkloosheid. De
Afrikaanse diaspora heeft ook de bewonderenswaardige Afrikaanse veerkracht naar
Amsterdam gebracht. Men heeft steeds laten zien dat het niet uit maakt wat er
gebeurd men komt toch steeds weer boven. En die veerkracht zullen wij nodig
hebben, nu en in de toekomst.”
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SPIRITUEEL GEBED
NANA ABREWA

“Goede middag dames en heren, iedereen. Wij doen vandaag een culturele gebed.
Mijn naam is Helouise Held Antoinette en mijn culturele naam is Nana Abrewa.
Wij zijn vandaag hier bijeengekomen omdat alle Afrikanen waar ook ter wereld in de
Diaspora samen zijn. We hebben de bijeenkomst georganiseerd omdat Nederland
moet weten wat er toen gebeurd is met de tot slaaf gemaakten. Dat nu de tijd rijp is
geworden. Dat onze mensen goede scholing moeten krijgen en niet meer
gediscrimineerd mogen worden. Ook de oudere mensen. Opleiding voor onze jeugd.
Dat als ze ergens gaan, daar werk kunnen krijgen; opleiding en nogmaals opleiding.
Dat ze met een vriendelijk woord bejegend worden. Vaak worden ze gediscrimineerd.
Ze worden niet eens gezien soms. Wel als vijand soms. Wij zijn geen vijanden. De
Verenigde Naties hebben met het VN- jaar ervoor gezorgd dat overal ter wereld
aandacht is voor de noden van mensen van Afrikaanse afkomst. Dat er beleid komt
dat ze nooit meer gediscrimineerd mogen worden. En daarom is deze conferentie
vandaag zo belangrijk voor ons, voor mij. Ik ga nu in mijn moederstaal bidden.
Bidden voor de kracht,
Bidden voor de eenheid,
Bidden voor de vrede,
Bidden voor de liefde,
Bidden voor succes voor ons allemaal.
Speciaal voor onze mensen die helemaal aan de onderkant van de ladder zijn.
Dat mag niet meer zo zijn. Dat mag ook niet meer zo zijn en dat willen wij niet meer.
Aan de onderkant zijn. We willen ook als gewaardeerde mensen erkend worden, want
wij hebben het recht. Iedereen ziet dit, ik heb een kalebas in mijn hand. Een kalebas
met het water. Niemand kan zonder water, waar we ook ter wereld is. Waar we ook
ter wereld mogen zijn of wonen. Niemand kan zonder water blijven. Dit water verbindt
ons met Afrika. Met alle delen van Afrika. Ook in Suriname, in Haïti, noem maar op,
daarom heb ik dit water, want hetzij zoetwater, hetzij zoutwater, hetzij braakwater.
Water blijft water en dit water moet ons vandaag verbinden. Verbinden in de kracht.
In de kracht van onze voorouders die zoveel geleden hebben.
Mi e begi Boro Mama
Mama Fu gron
Wi e begi yu
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Fu Kong Tide

Fu jippi wi
Liki blaka pikien
Pikien di un ding bigi suma fu un njang hebi Katibo
Wi e begi Goron Mama, Goron Papa a bigi Gado ………
Liki fa wi e begi ding fou ding hari now fu jippi unu
Mi e bari alle zichtbaren en onzichtbaren, nodig ik ook uit en ik groet alle onzichtbaren.
Ik groet ook onze voorouders. Ik smeek hun om ons op dit ogenblik, alle dagen die
zullen komen om ons te helpen. Om ons te helpen bij elkaar te komen in liefde, in
kracht, in harmonie. Dat we één vuist kunnen maken om echt vooruit te komen,
want jaren, jaren, jaren zijn wij achtergesteld en vandaag is de dag dat Nederland
moet weten dat wij ook recht hebben op HERSTEL BETALINGEN voor wat onze
voorouders vroeger is aangedaan. Voor hun lijden. De pijn is niet met woorden en
pen te beschrijven. IK voel op het ogenblik de zweepslagen. Ik voel de hitte. Ik voel
alles, maar vandaag kunnen wij niet stil blijven staan bij slavernij. We moeten
vooruitgaan.
Vooruitgaan in vrede, vooruitgaan in kracht om samen met de nazaten samen te
werken naar een nieuwe opbouw. De opbouw die we nodig hebben, daarom roep ik
ook onze voorouders. Ik roep hun met dit water om ons te helpen.
Mi e kari Goron Mama,
Mi i e kari a Gran bigi Gado di wi e kari Anana fu jippi mevrouw Barryl Biekman, Iwan
Leeuwin, die voorvechters zijn voor deze conferentie. Die alles op alles hebben gezet om
dat te kunnen organiseren.
Ik roep,
Ik smeek moeder aarde,
Ik smeek alle goden
om ons te helpen, niet alleen te helpen dat we elkaar kunnen vinden om samen te
kunnen werken naar succes, vooruitgang en harmonie. Daarom sta ik hier. Mijn
liefde geef ik jullie allemaal en dat was het.”
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THEMA 1
DE BETEKENIS EN WAARDE VAN HET VN INTERNATIONAAL JAAR VOOR MENSEN VAN AFRIKAANSE
AFKOMST
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MEVROUW DRS. BARRYL A. BIEKMAN
COÖRDINATIE STRATEGIE GROEP VN INTERNATIONAAL JAAR VOOR MENSEN VAN
AFRIKAANSE AFKOMST EN DURBAN + 10; BESTUURSVOORZITTER STICHTING
NATIONAAL MONUMENT NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN (LPS)

“Lieve mensen; geachte aanwezigen; vrienden en vriendinnen; familie. Excellentie,
burgemeester La Rose; wethouder mevrouw Van Es; directeur NiNsee, Dr. Cain;
bestuursvoorzitter OCAN, Helberg en van Tiye International, vice voorzitter, mevrouw
Felter; mevrouw Jojozi, Zuid Afrikaanse ambassade; mijnheer King; onze
buitenlandse spreker, Dr. Tumenta Kennedy en Dr. Yehoeshahfaht Ben Israel. De
heer Edwin Keijzer van het ministerie van Buitenlandse Zaken en mevrouw Koster
van de Commissie Gelijke Behandeling.
Het is feest vandaag. Feest, omdat wij, ondanks de vele hobbels, toch erin geslaagd
zijn, om hier vandaag samen bijeen te zijn, om het VN Internationaal jaar voor
mensen van Afrikaanse afkomst officieel in te luiden in Nederland en we laten ons
niet in de kaart spelen omdat de Nederlandse Overheid geen gevolg wenst te geven
aan deze VN doelstellingen. Het is feest familie, en dus alle aanleiding om een
feestrede op deze belangrijke dag uit te spreken. Een uniek jaar en een unieke dag.
Uniek omdat u het mogelijk heeft gemaakt, door moed te tonen om aanwezig te zijn.
Het is ons belang.
MIJLPAAL

Feest, omdat de voorzitter van dit mooie stadsdeel Amsterdam Zuidoost, Marcel La
Rose, durf heeft getoond door ons de gelegenheid te geven om de launching van het
Internationaal jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst, hier in de Raadszaal, te
realiseren. Een bijzonder karakter, een mijlpaal, omdat in heel Europa er nog geen
officiële launching heeft plaatsgehad. Omdat wij de eersten zijn die moed hebben
getoond. Bijzonder dank dus aan excellentie Marcel La Rose. Het is echt iets anders,
familie, dan een bericht te ontvangen van een overheidsdepartement, wiens naam ik
niet zal noemen, dat de Nederlandse Staat geen aanleiding ziet om aanwezig te zijn en
dus niet op de uitnodiging zal ingaan om hier vandaag te spreken. Het bijwonen
wordt niet opportuun geacht, werd ons gemeld.
Ik feliciteer onze familie in Republiek Suriname, onder leiding van Drs. Armand
Zunder, UN Bondru, het Tula Museum onder leiding van mevrouw Drs. Jeanne
Henriquez en onze LPS vertegenwoordiger in Curaçao, Alex Walle. In beide landen
heeft de launching al plaatsgevonden.
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Lieve mensen het is ook feest omdat u de beschermvrouwen en beschermheren bent
van het hoog houden van de waardigheid van mensen van Afrikaanse afkomst. Het is
feest, omdat u met de goede opkomst hier vandaag, andermaal demonstreert hoe
belangrijk u het vindt om het werk te supporten. Het is onder andere dankzij uw
support dat we hebben bereikt dat de autoriteiten bij de Verenigde Naties in 2001
hebben erkend en verklaard dat mensen van Afrikaanse afkomst behoren tot de
zwaarst getroffenen in de wereld sinds mensenheugenis. Mensen wier fundamentele
mensenrechten zijn geschonden op elk niveau en gradatie van het mens-zijn. Terwijl
dit jaar vooral is bedoeld om de politieke betrokkenheid, van alle lidstaten te
bevorderen en te versterken door al het mogelijke te doen om achterstelling en
Rapportage Launching VN Internationaal Jaar voor Mensen van Afrikaanse Afkomst 04 02 2011

institutioneel racisme en discriminatie ten aanzien van mensen van Afrikaanse
afkomst, tegen te gaan.
COMPLEX

Tijdens bijna alle beraadslagingen over dit onderwerp, gedurende de afgelopen 15
jaar, hebben we zelf mogen ervaren hoe complex de materie is, hebben we de
struggeling meegemaakt waarmee landen kampen vooral die landen die pretenderen
mensenrechten hoog in het vaandel te dragen. Ons eigen Nederland is een goed
voorbeeld. Een goed voorbeeld van een land met een internationale reputatie op het
gebied van de mensenrechten. Terwijl in de Afrikaanse netwerken van historici en
economen de rol van Nederland in het kader van slavenhandel, slavernij en
kolonialisme, maar ook in het kader van het Zuid Afrikaanse apartheidssysteem niet
onbekend is. Nederland wordt altijd in 1 adem genoemd met landen als Portugal,
Frankrijk en Spanje als het gaat om voorbeelden over slavenhandel en de daarmee
gepaard gaande wreedheden. Maar ook als het gaat om de boycot van de Durban
Review 2009. Ook al wil je het, op dit punt kunnen we geen mooie sier maken met
Nederland. Wij hebben erg last van de houding van Nederland.
Het gaat niet om mij of een persoonlijk belang die ik nastreef. Neen, ik, wij strijden,
samen met velen, Roy Kaikusi, van het eerste uur, Rene Adriaans, Glenn Codfried,
Mevrouw Naloop, omdat we erin geloven dat rechtvaardigheid een belangrijk
ingrediënt is voor het voortbestaan van de totale mensheid. Want, dat wij Afrikanen
in de Diaspora, veel hebben bereikt, in het kader van VN resoluties, waarvan de
instelling van dit bijzonder jaar een uitvloeisel is evenals de herdenking van de
Durban Conferentie 2001, komt door onze eigen overtuiging en inzet dat een keer het
recht zal zegevieren. Mijn inzet is voor een rechtvaardige zaak.
De VN-resoluties zijn een hulpmiddel om zaken in gang te krijgen. En als je
systematisch weigert om rechtvaardig anti racisme beleid ten opzichte van mensen
van Afrikaanse afkomst te realiseren (als het niet gebeurt terwijl het moet, beleid goed
en effectief is), dan moet je niet verbaasd zijn als de internationale gemeenschap het
ongewenst gedrag via resoluties probeert af te dwingen. Het is om die redenen dat wij
van het Landelijk Platform Slavernijverleden samen met de aangesloten netwerken,
het Nederlandse kabinet ook hebben voorgesteld om een Nationale Commissie van
Experts te realiseren die zich moet gaan buigen over het vraagstuk van reparations.
SUPPORT

Dames en heren, familie. Het LPS, Tiye International en alle samenwerkende
organisaties, danken u voor uw belangstelling en dank vooral aan de velen die achter
de schermen ons hebben gesupport. Dank aan het NiNsee, mijnheer Cain bedankt en
nogmaals aan het Stadsdeelbestuur Zuidoost. Want zonder uw support was het niet
mogelijk om de launching vandaag te realiseren. Dank aan alle personen die
onmiddellijk ‘ja’ hebben gezegd om vandaag te spreken. Wethouder Van Es van
Burgerschap en Integratie. Hartelijk dank. Wij waarderen uw bijdrage en
aanwezigheid. Dat zien wij als uiting van respect voor Nederlandse Burgers van
Afrikaanse Afkomst, dat wij volwaardig meetellen.
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Harry van Bommel, bedankt dat je niet getwijfeld hebt toen wij een beroep op je
deden. Je bent onze vriend, een echte vriend. Bijna alle politieke partijen in de
Tweede Kamer hebben het laten afweten. Geen tijd of erger nog helemaal geen
reactie. Van PVDA, CDA tot D66. Bedankt ook Henry Dors dat je er bent. Samen met
Wijlen Waldo Heilbron en AL Petersson was jij al met de strijd begonnen, met de
menselijke waardigheid voor ogen. Henry we houden van je. Je bent onze icoon. We
zijn erg blij met je. Nog steeds. Dank voor het komen. Het stokje is overgedragen
zoals je ziet. En wordt verder overgedragen.
Mevrouw Denise Jannah, wij waarderen uw aanwezigheid. U bent onze icoon.
Mijnheer Sedney en Wielingen. Idem dito. Heer Roy Kaikusi van het eerste uur. Dank
u wel voor uw altijd durende inzet. Kensly Vrede onze LPS penningmeester en
vertegenwoordiger van Dufuni, en alle anderen zeer bedankt.
Familie, het is feest vandaag, merkte ik eerder op en in feite tijd voor een feestrede.
Een feestrede omdat er hoop is. Hoop omdat we toch hier vandaag zijn.
Op 22 september 2010 hebben we samen met een groot aantal AD organisaties en
andere mensen van goede wil het initiatief genomen om projectvoorstellen te
ontwikkelen om dit jaar door te komen. Om politici een handje te helpen. We hebben
ballen getoond. De voorstellen liggen sinds oktober 2010 op tafel van de verschillende
departementen. Nog steeds geen bericht. Ja, dat we rekening moeten houden dat
vanwege het nieuwe integratiebeleid we nergens op moeten rekenen.
Maar helder is dat we niet zo zeer gefocust zijn op het integratiebeleid. Onze zaak
betreft het integraal anti racisme en discriminatiebeleid en strekt tot meer
beleidssectoren.
HOOP

Maar we zijn hoopvol gestemd.
Dank mevrouw Conny De Groot, Thea Doelwijt, Alfons Wielingen, Etto Sedney dat
jullie mee hebben willen denken. Hoe we de voorstellen gerealiseerd kunnen krijgen.
Dank ook aan Edwin Keijzer van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat je er
bent. Bij mij heb je een indruk gemaakt dat je erin gelooft. Wel nu dan. Gelegenheid
om met je verder te bilateralen. We kijken ernaar uit. Brieven die sinds 2005 zijn
gezonden aan de leden van de Tweede Kamer in verband met het nationaal actie plan
racismebestrijding, geen reactie! Naar de toenmalige minister van Buitenlandse
Zaken, Verhagen, geen afdoende reactie. Naar voormalig minister President
Balkenende, geen antwoord op onze gestelde vragen en verzoeken. Minister President
Rutte die van alle Nederlanders wil zijn. Na drie maanden een aan hem gericht
verzoek, nog geen reactie.
Dames en heren. En toch is er hoop. We mogen niet mismoedig raken. Omdat, het
ons ook is gelukt om in 2001 de Trans-Atlantische slavenhandel, slavernij en
kolonialisme tot misdaad tegen de mensheid te doen verklaren.
Na drie wereldconferenties is het toch maar mooi gelukt. Als je maar hoop blijft
koesteren. Hoop doet leven.
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Ging het eerst over het weerzinwekkende ‘Apartheidssysteem’, werd het Zionisme
tijdens de eerste wereldconferentie door de VN als racistisch systeem verklaard.

Tijdens de tweede conferentie werd het teruggedraaid als onderhandelingsonderwerp
om het ‘Apartheidssysteem’ te kunnen ontmantelen. Het is toch wel schokkend dat
Nederland, onze eigen Nederland toen ook tegen de afschaffing van het
‘Apartheidssysteem’ was. Dit is helaas de waarheid. Ook tegen de Durban Review 2009.
Ook tegen de Herdenking van Durban plus 10.
Tegen de officiële dag jaarlijks terugkerende van de herdenking van de MAAFA op 25
maart elk jaar.
De onrechtvaardigheid zit het hem hierin dat ten aanzien van de jaarlijkse
herdenking in januari van de Joodse Holocaust er nooit discussie is. De vraag is dan
ook van waar de ondersteuning door Nederland om 25 maart niet te erkennen als
structurele herdenkingsdag. Oké, dan maar 1 juli, maar ook 1 juli is nog steeds geen
nationale herdenkingsdag. Ook is er nog geen excuses aangeboden aan de nazaten
van de slachtoffers. Spijtbetuiging is nog niet voldoende. Waarom dan ook tegen het
bestaan van de VN Werkgroep van Experts van Mensen van Afrikaanse Afkomst. Ook
tegen de ontwikkeling van een Nationaal Actieplan Racismebestrijding.
Waarom tegen alles als het gaat om mensen van Afrikaanse afkomst?
Tegen de uitvoering van de afspraken om mensen van Afrikaanse afkomst te
erkennen als bijzondere doelgroep in het kader van het racismebestrijdingbeleid en
dus naast begrippen zoals Homofobie Islamfobie en Antisemitisme, Afrofobie als
beleidsbegrip of te wel anti black racisme in te voeren? Why not?
COLLEGE VOOR DE MENSENRECHTEN

Dames en heren, familie. Maar er is hoop. Over twee weken vindt er in de Tweede
Kamer der Staten Generaal de beraadslaging plaats van de wet die de oprichting van
het College voor de Mensenrechten en het aanverwante instituut voor de
mensenrechten mogelijk moet maken. Een stap in de goede richting is het feit dat we
nu als stakeholders zijn aangemerkt door de Commissie voor Gelijke Behandeling.
We mogen meepraten en meedenken. Er is dus alle hoop. We hebben na vandaag nog
elf maanden te gaan. Elf maanden van dit bijzondere jaar waar we onze beste beentje
voort kunnen zetten om het hoogste te bereiken. Om politici te overtuigen. Om met
mensenrechten organisaties en departement autoriteiten in debat te gaan over de
vraagstukken die mensen van Afrikaanse afkomst knellen.
Dank Drs. Frank King die zich heeft willen verdiepen in de materie. Die na zich
verdiept te hebben gezegd heeft “ja Barryl, ik doe het”. Dank aan de dames van Tiye
International, Drs. Hellen Felter, een vrouw die het op vele niveaus het mogelijk heeft
gemaakt dat wij een stem hebben onder andere in de Verenigde Naties. Dank Tiye
International. Dank Iwan Leeuwin voor jou altijd durende inzet. Een special thanks
aan Mavis Biekman, mijn oudste zus die achter de schermen een belangrijke rol
speelt als bakaman voor haar jongere zus.
Dank aan mijn biologische familie. Ik ben geroerd.
Dank lieve mensen voor uw gedisciplineerde verzetshouding, uw overwinningsdrift en
de strijdlustigheid.
Een verzet dat past in de tijdgeest. Een strijd dat past in de hedendaagse
democratische opvattingen.
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Want wat wij willen is rechtvaardigheid zodat onze kinderen en kindskinderen
kunnen zeggen FREE AT LAST.
Ik wens ons samen een vruchtbare dag, een vruchtbaar jaar. Onthoud: er is hoop!
Daar gaan we voor! Dank voor uw aandacht.”

16
Rapportage Launching VN Internationaal Jaar voor Mensen van Afrikaanse Afkomst 04 02 2011

DRS. GLENN HELBERG
VOORZITTER OVERLEGORGAAN CARIBISCHE NEDERLANDERS (OCAN)

“Wereldconferentie tegen Racisme, Discriminatie, Vreemdelingenhaat en Aanverwante
Onverdraagzaamheid. Een goed initiatief ja. Waarom?
Nederland voert het Buitenlandbeleid van de Carïbische eilanden van het Koninkrijk
der Nederlanden waar de bevolking voor een groot deel bestaat uit mensen met een
Afrikaanse achtergrond. Je ijveren voor dit deel van de Nederlandse bevolking moet
hoge prioriteit hebben van de Nederlandse overheid. Niet alleen vanwege de eilanden;
in Nederland hebben we ook mensen met een Afrikaanse afkomst: zo’n 750.0001. Het
verbaast mij ten zeerste dat blijkt dat Nederland hierin een halfslachtige positie
inneemt en dat men niet gaarne de handen uit de mouwen steekt om dit jaar tot een
succesvol jaar te maken hier te lande. Ik hoop niet dat minister-resident Rutte in
deze zijn gedoogpartner te veel eer geeft die beweert dat we het niet over het
slavernijverleden mogen hebben. Een ervaring die ik persoonlijk heb mogen
meemaken tijdens het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties (POK, dd 17 juni
2008), waarbij meneer Hero Brinkman (PVV) mij verbood in het parlement het over de
slavernij of het koloniale verleden te hebben. Waarop hem door een parlementslid van
de SP gevraagd werd hoe het zat met de vrijheid van meningsuiting.
TALENTEN

Ik geef de Nederlandse gemeenschap mee, ik vraag de gemeenschap erbij stil te
staan, dat het deel van de Nederlandse bevolking dat een kleur heeft en met name
die zwarte kleur, dat zij nog teveel bezig moeten zijn met hun kleur in het dagelijkse
leven. Discriminatie op grond van kleur en afkomst komt nog veel te veel voor,
waardoor gekleurde mensen zich te weinig kunnen ontplooien op grond van de
talenten of competenties. Discriminatie op grond van vermeende afkomst is vaak zo
subtiel dat je er zelfs paranoïde van kunt worden, omdat jij je afvraagt of je ze ziet
vliegen, of je niet te overgevoelig bent, want Nederland is toch het land van
mogelijkheden, als jij je eigen verantwoordelijkheid maar draagt? Maar als je als
zwarte onderwijskracht je witte collegae hoort praten over zwarte kinderen als, “deze
kinderen of die kinderen die” en dan kwalificaties van onderwaardering, dan weet je
dat een dergelijke leerkracht nooit dat potentieel van dat zwarte kind kan
ontwikkelen… en dat die witte leerkracht zich wellicht ook niet meer kan
ontwikkelen... We zullen in ons land de dynamiek van superioriteit en inferioriteit, de
dans die wij zwarten en witten dagelijks maken, moeten leren onderkennen en
doorbreken.
Gelukkig is er ook hoop. Vandaag bleek dat het College Bescherming
Persoonsgegevens (CBP) gedreigd heeft met een boete aan de deelgemeente Charlois,
omdat deze nog steeds door was gegaan met het registeren van etniciteit, terwijl de
noodzaak daarvoor niet bewezen was en ook geen deugdelijke data waren die lieten
zien dat het etnisch registreren de hulpverlening nou werkelijk ten goede zou komen.
En er is hoop, omdat in Nederland op 16 februari aanstaande een plenair debat in de
1
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Dat zijn in Nederland 340.000 Surinamers van wie bijna de helft creools is, 138.000 Caribische Nederlanders (80% van
Afrikaanse afkomst) 75.000 Afrikanen en 20.000 van Kaapverdische afkomst; daarnaast zijn er de Marokkanen 341.000,
8.000 Tunesiërs en 20.000 Egyptenaren (Noord-Afrika).

Tweede Kamer plaatsvindt over de oprichting van een College voor de Rechten van de
Mens (“Mensenrechteninstituut”), waarbij het mijn wens is dat het
mensenrechteninstituut zich echt gaat richten op methodieken die discriminatie op
huidskleur / afkomst op school en op de werkvloer zichtbaar kan maken, aangezien
het nog te vaak zo is dat het moeilijk te bewijzen is, of omdat het slachtoffer bang is
discriminatie aan te geven, uit vrees voor zijn of haar baan, of bang voor een
slechte beoordeling.
DURBAN

Wij vragen aan de Nederlandse overheid om haar belofte tien jaar geleden in Durban
getekend na te komen en mee te werken om dit jaar tot een succesvol jaar voor
mensen met een Afrikaanse achtergrond te maken. Zwarte mensen nemen hun
verantwoordelijkheid en attenderen de Nederlandse regering op de naleving van de
Durban-verklaring en het actieprogramma te helpen faciliteren. Laten wij ook zelf
kijken naar onze vormen van discriminatie onder elkaar. Gebruik dit jaar ook om ons
bewust te zijn van het feit dat de indeling naar ras of land van herkomst ook alleen
maar een manier was om over ons te kunnen heersen en om ons te verdelen. Het is
bij toeval dat we óf in Suriname óf in Curaçao beland zijn. Laten we gezamenlijk
racisme en uitsluiting overwinnen. Een voorbeeld: toen de Nederlandse overheid
destijds de Verwijsindex Antillianen (VIA) wilde instellen, bleven de anderen groepen
uit de Afrikaanse diaspora stil, omdat zij meenden dat dit slechts de Antillianen en
Arubanen betrof en daarmee niet hun.
Laat mij u dit vertellen: als een dergelijke wet zijn intrede had gedaan, dan voorspel
ik u dan het niet alleen de Antillianen had getroffen, maar eenieder met een kleurtje,
want dan hadden wij toegestaan dat er wettelijk onderscheid gemaakt had mogen
worden tussen burgers met dezelfde nationaliteit, dat etnisch profileren was
toegestaan; en hoever staat dat van etnisch zuiveren? Laten we niet doordat we
toevallig aangekomen zijn in een land dat Suriname heet of Curaçao en daar onze
hele identiteit aan ontlenen de ander de mogelijkheid geven om ons te verdelen. De
één is niet beter dan de ander. De witte is niet beter dan de zwarte. Nederlandse
overheid neemt uw verantwoordelijkheid; Tweede Kamer, u vertegenwoordigt ook ons,
wij mensen met een Afrikaanse afkomst. Wilt u ons ook echt vertegenwoordigen en
onze belangen ter harte nemen? Onze belangen zijn ook uw belangen. ”

ANDERE SPREKERS

Over dit onderwerp spraken ook DR. ARTWELL CAIN, Directeur Nationaal Instituut
Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). De heer Cain feliciteerde aanwezigen
met de launching van het Internationaal jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst en
benadrukte dat het een goede zaak was om daarbij stil te staan. Het NiNsee hecht
grote waarde aan de jaarlijkse herdenking van Keti Koti op 1 juli. Daarnaast richt het
instituut zich op het jaar 2013. Dan is het 150 jaar geleden dat de slavernij is
afgeschaft. Hierbij wil het NiNsee veel zelforganisaties betrekken.
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‘KATIBO’ VAN MAX NIJMAN
GEZONGEN DOOR ETTO SEDNEY
KATIBO
KATIBO, NO TROBIE MI
MI NA LIBIE SOEMA A NO METI MEKI MI
ISRI KETI NA MI NEKI,BRONG MARKI NA MI BAKA
KATIBO F’SANDE JOE MUSU DE.
MUSU DEI YURU DORO A WANSI JOE BENG SIKI NA GO JOE MUSU GO, BRADI SULA WI
BENG ABRA
KAKANTRI WI BENG FALA
KATIBO F’SANDE JOE MUSOE DE
FURU HATI BENG SARI
FURU HAI BENG TROWE WATRA,
FURU DEDE BENG FADONG TU
BIKA MI NO BENG MANG MORO
KATIBO NO TROBI MI,
MI NA LIBIE SOEMA A NO METI MEKI MI
ISRI KETI NA MI NEKI BRONG MARKI NA MI BAKA
KATIBO F’SANDE JOE MUSU DE
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THEMA 2
TIEN JAAR NA DURBAN: FROM RHETORIC TO REALITY. A GLOBAL CALL FROM THE UN FOR
CONCRETE ACTION AGAINST RACISM, RACIAL DISCRIMINATION, XENOPHOBIA AND RELATED
INTOLERANCE. DE BETEKENIS VAN DE WCAR VOOR DE WERELDGEMEENSCHAP IN HET
ALGEMEEN EN VOOR MENSEN VAN AFRIKAANSE AFKOMST IN HET BIJZONDER.
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MEVROUW DRS. HELLEN FELTER
VICE BESTUURSVOORZITTER TIYE INTERNATIONAL

“Dames en heren, de WCAR in Durban; Tiye tien jaar later. Wat vond er zoal plaats?
In een notendop zal ik proberen u een blik te gunnen in 10 jaar na Durban voor Tiye
International in met name Nederland.
In 2000 begon Tiye, de koepel NGO van zwarte, migranten en vluchtelingen vrouwen,
net als vele NGO's wereldwijd, zich echt voor te bereiden op de VN Wereld Conferentie
tegen Racisme, Xenofobie en daaraan gerelateerde intolerantie die in 2001 in Durban
zou worden gehouden.
Als NGO met consultatieve status bij de ECOSOC van de Verenigde Naties, kon Tiye
zich inschrijven voor de voorbereidende bijeenkomsten in het kader van de WCAR,
die meestal in Geneve werden gehouden. Tiye heeft zich voor alle bijeenkomsten laten
vertegenwoordigen in Geneve. Spannend, want daar kwam je veel bondgenoten uit de
wereld tegen, maar ook twijfelaars en tegenstanders van deze WCAR, bij wie wij
zoveel mogelijk probeerden te lobbyen. Ook het thuisfront van Tiye bereidde zich
zowel inhoudelijk als financieel voor. Inhoudelijk door de vele conferenties, seminars,
voorlichtingsmiddagen, briefings en debriefings bij te wonen. Financieel door te
plannen, een spaarsysteem op te zetten, diverse reissubsidies aan te vragen en
dergelijke.
In juni 2001 was het zover. Tiye zou in totaal met 14 leden, exclusief de eventuele
partners die ook deel zouden maken van dit gezelschap deelnemen.
In totaal waren er 20 personen van Tiye in Durban aanwezig, exclusief de drie die
vanuit een andere (Europese) organisatie aanwezig waren. Dat waren Rita Naloop,
Hellen Felter en Barryl Biekman.
In de NGO's van de Europese regio, (ECE) hierin participeerden, volgens de UN
geografische indeling; Europa, USA, Canada, en Australië in de Commissie van de
WCAR, vijf personen. Hellen Felter was een van de vijf voor (ECE) Europa. In een
ander lichaam van Europese NGO's zat Rita Naloop die toen vice voorzitter was van
de EWL (Europese Vrouwen Lobby). Barryl Biekman zat namens de Nederlandse
NGO's in de Nederlandse regeringsdelegatie. Zij was een schakel tussen de
Nederlandse NGO’s en de Nederlandse regeringsdelegatie. Zij koppelde de in te nemen
standpunten van de regeringsdelegatie terug naar de Nederlandse NGO’s en besprak
de standpunten van de Nederlandse NGO’s met de Nederlandse regeringsdelegatie.
WAT GEBEURDE ER IN NEDERLAND BIJ TIYE OP WEG NAAR DE WCAR CONFERENTIE IN DURBAN?
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Voor een deel van de Tiye delegatie was het de eerste wereldconferentie die zij zou
bezoeken. Er was dus veel euforie, men werd belaagd met gevoelens van leuk,
interessant nieuwe mensen ontmoeten, veel informatie verzamelen voor het
thuisfront. enzovoort. Wat er eigenlijk politiek wereldwijd gebeurde is dat alle
organisaties zich verenigden op grond van regio, religie, afkomst en allerlei andere
identiteiten.
Ik zal nu alleen ingaan op de Europese caucussen die plaatsvonden tijdens de
Durban Conferentie. Wat is een caucus? Een caucus hield zich bezig met bepaalde
issues waarvan zij vonden dat die van belang waren om tijdens de conferentie ter

sprake te brengen. De Europese caucus hield zich bezig met vraagstukken die men in
het kader van Europa van belang achtte. Zo werd er tijdens de Europese caucus,
geëvalueerd over bijvoorbeeld de gehouden en bijgewoonde toespraken; de inhoud
van die toespraken en de gevolgen voor Europa. Met andere woorden over de vragen:
wie heeft er gesproken vandaag? Waarover ging het? Had het met Europa te maken?
Welke consequenties te trekken uit de toespraken? Komt de inhoud van de toespraak
tegemoet aan wat de NGO’s willen? Wie zijn de tegenstanders? Bij wie moet gelobbyd
worden om ons doel te bereiken? Een soortgelijk proces werd ook gevolgd door de
Europese overhedendelegatie. Dus ook door de Nederlandse delegatie.
Zo hielden wij, NGO's, Europese afgevaardigden,elkaar op de hoogte en legden
allianties aan om ons doel te bereiken. Zo gaat dat ook bij regeringsdelegaties, en
omdat je niet overal tegelijk kan zijn is dat een goede strategie. Tiye had een zeer
goede strategie. Zoals uit het voorgaande blijkt zaten leden van Tiye zowel in de
NGO's van Europese regio afvaardiging, als in de Europese NGO's en via Barryl
Biekman ook in de regeringsdelegatie. Hoewel Biekman met een pet van alle
Nederlandse NGO’s in de Nederlandse regeringsdelegatie was vertegenwoordigd.
Daarnaast bezochten Tiye-leden ook caucussen, afhankelijk van hun land van
herkomst, interesse, religie zoals Afrikaanse caucus, Caribische caucus, people of
color caucus enz. of gingen sommigen naar de plenaire vergadering.
HEIKEL PUNT

Tijdens de Tiye caucus in Durban werd verslag gedaan van alle zittingen waar Tiyeleden aan hadden deelgenomen. Hierdoor was Tiye vrij goed op de hoogte van het
reilen en zeilen op de conferentie, met name voor wat betreft de NGO's. Zo zag Tiye
bijtijds de knelpunten aankomen die consequenties zouden kunnen hebben en het
belang van lobbyen om in elk geval in het slotdocument onder andere opgenomen te
hebben dat de trans-Atlantische slavernij een misdaad tegen de menselijkheid is. Dit
was een zeer heikel punt, voor zowel de regeringen als de NGO's. Voor de regeringen
vanwege hun bijdrage en instandhouding aan de trans-Atlantische slavernij. En
vergeet vooral de joodse lobby niet. Geen wonder dan dat met name de Europese
regio, samen met Australië, Canada, de USA en de joodse lobby fel hiertegen was.
Voor de NGO’s was het van belang om vooral in het slotdocument gedaan te krijgen
dat de trans-Atlantische slavenhandel en slavernij altijd een misdaad is (geweest)
tegen de menselijkheid.
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Nog vermeldenswaardig is dat de Europese NGO caucus in het begin vooral door
“witte” Europeanen werd bijgewoond. Ook omdat de “zwarten” zich niet verbonden
voelden met de Europese NGO caucus, maar meer interesse hadden voor de
caucussen van hun land van herkomst, dit terwijl zij in Europa wonen. Het gevolg
was wel dat door de afwezigheid van de zwarte NGO’s in de Europese caucus de witte
Europese NGO’s beslissingen zouden nemen die ook de zwarte Europese NGO’s
regardeerden. Toen leden van Tiye dit merkten, hebben zij de “zwarte” informele
leiders van de diverse Europese landen gewezen op de belangrijkheid van hun
aanwezigheid tijdens de Europese caucus, en voor je het wist was de Europese
caucus heel divers van samenstelling. Tiye-leden ervoeren toen angst bij de
vertegenwoordigers in de Europese NGO caucus. Tiye-leden hadden het gevoel dat
niet bij alle “witte” NGO’s de aanwezigheid van zwarten op prijs werd gesteld. Vooral
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omdat de onderwerpen soms verschilden van wat de witte NGO’s wilden dat
gerealiseerd moest worden. Het was nu wel tot ze doorgedrongen dat Europa heel
divers van samenstelling is, dat Europa ook uit zwarte mensen bestaat, waar
rekening mee gehouden moest worden inclusief de thema’s.
De “witte” Europeanen stelden toen hun strategie bij. Zo werd besloten, toen dit
dreigde te gebeuren, dat het slotdocument Durban Verklaring en Platform for Action,
niet meer vanuit het perspectief van de Europese NGO’s zou worden afgewezen, want
dat was het plan van de “witte” Europese NGO’s, maar dat NGO Europese
landenvertegenwoordigers zelf zouden besluiten. Deze nieuwe gedragslijn gold dus
ook voor Nederlandse NGO afgevaardigden.
Wat gebeurde er toen?
Door een aantal Nederlandse (NGO) afgevaardigden te weten: LBR (nu Artikel1),
Equality, Magenta, het CIDI en Radar, werd een vrij “emotionele” verklaring
opgesteld. Gelukkig was Tiye net op tijd bij die Nederlandse caucus aanwezig op het
moment dat er over die opgestelde verklaring gestemd zou worden. Tiye was het niet
met de inhoud van die verklaring eens omdat de inhoud op “valse” aannames was
gebaseerd. De verklaring werd door Tiye-leden met argumenten afgewezen op grond
waarvan de stemming over de verklaring niet doorging.
Dit is Tiye tot de dag van vandaag niet in dank afgenomen en heeft zo zijn nasleep
gehad.
NIET OPPORTUUN

Tiye was ook niet verbaasd toen het Ministerie van Wonen en Werken en Integratie
liet weten dat het niet opportuun zou zijn vandaag een vertegenwoordiging te sturen.
Volgens Van Dale betekent Niet opportuun = Niet van pas komen, niet gelegen
komen. Ter overdenking meenemen dat heden ten dage Nederland vol van polarisatie
en toenemende haat tegen doelgroepen in al haar diversiteit is. Over welke integratie
hebben wij het dan? Terecht werd er in Geneve bij de VN Anti Racisme Cie.
opgemerkt dat de integratiebrief van Nederland (lees WWI minister Van der Laan)
niets met racisme bestrijding te maken heeft, een duidelijke schending van de
rechten van de individuele mens, maar meer met assimilatie bevorderen te maken
heeft en dat de nationale rapportage meer een opsomming is van wat er gedaan is,
maar nergens staat een outcome of out put, zowel kwalitatief als kwantitatief, dit ook
ter overdenking meenemen.
Het is duidelijk dat vooral de Nederlandse journalisten in Durban in 2001, gezwicht
zijn voor de pro Israel lobby, o.l.v. CIDI, en MAGENTA thans een onderdeel van de
zwaar gesubsidieerde MIDI. Zonder inspraak van de NGO's' werden persberichten
verzonden naar de Nederlandse pers waarbij er werd verklaard dat vele Nederlandse
NGO’s zich hebben ontpopt tot anti Semieten, niet berustend op feiten en cijfers.
Enfin.... u moet weten dat het ging om valse verklaringen met de bedoeling om
Nederlandse NGO’s, zoals Tiye, te demoniseren. Het was meer een vergelding van het
feit dat Tiye- leden de valse verklaringen niet wensten te ondersteunen.
Punt was dat vele NGO’s naast bepaalde vormen van racisme in bepaalde landen ook
de mensenrechtenschendingen door Israel aan de orde wensten te stellen wat niet in
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dank werd afgenomen. Over Israel mocht niet gepraat worden anders was je anti
Semiet.
Een andere gebeurtenis die ik u niet wil onthouden is die van de laatste algemene
NGO vergadering, waarbij gestemd zou worden voor de aanname van het NGO
slotdocument na twee jaar voorbereiding. Organisaties konden amendementen
indienen, die dan ter stemming zouden worden gebracht.
De Wereldraad van Kerken kwam met een amendement om een bepaald artikel uit
het concept slotdocument te schrappen. In het desbetreffende artikel stond dat
iedereen die tegen Israel was, gezien moest worden als anti Semiet. Dit amendement
werd met overgrote meerderheid van stemmen aangenomen. Toen stonden alle
aanwezige pro Israel joden op en riepen gescandeerd; shame, shame, shame! Waarop
een groep Palestijnen reageerden met Free Palestine, free Palestine!
Alweer werd de Wereld Conferentie tegen Racisme, Xenofobie en Aanverwante
Intoleranties (WCAR) terug gebracht naar de bezetting in het Midden Oosten.
Gelukkig kon de voorzitter, een Zuid Afrikaan, de vergadering weer in goede banen
leiden en werd het slotdocument zoals die nog steeds is, aangenomen.
WELKE CONSEQUENTIES HAD DIT PROCES VOOR TIYE EN DE SLACHTOFFERS VAN RACISME EN
XENOFOBIE?

Het is duidelijk dat de joodse lobby in NL gezorgd heeft dat de beschuldiging, als
zouden Nederlandse NGO’s anti Semieten zijn, breed kon worden uitgemeten in de
Nederlandse kranten. Nederlandse NGO's werden beschuldigd van anti Semitisme,
haatspuiterij en dergelijke walgelijke uitspraken. Men schreef o.a. dat een groot deel
van de regeringen het Durban WCAR Slotdocument niet wilde ondertekenen.
Argumenten: het slotdocument zou doorspekt zijn met haatpassages, racistische,
anti Semitistische verklaringen en nog meer.
Toen Tiye vroeg naar de artikelen of paragrafen in het Slotdocument, waar dat stond,
wist niemand de vraag te beantwoorden tot op de dag van vandaag, niemand van de
media, overheid, geen enkele politicus die ook die stellige mening waren toegedaan
kon de vraag van Tiye beantwoorden. Dit, omdat het gewoon niet klopte.
Wij moeten niet vergeten dat NL naast de politieke correctheid ook nog worstelt met
de collectieve historische schuld naar het joodse volk in NL toe. Dus het was dan ook
logisch dat de negatieve propaganda van de lobbyisten dat het slotdocument een
racistisch stuk zou zijn werd ondersteund door NL.
Terug in Nederland tijdens de debriefing, werden enkele Tiye leden afzonderlijk
benaderd door vertegenwoordigers van het CIDI en leden behorend tot de pro Israel
joodse groepen.
Ze verklaarden bang te zijn voor Tiye; dat Tiye bedreigend over zou komen. Er werd
toen voorgesteld om met elkaar in gesprek te treden. Wij geloven niet in oog om oog,
tand om tand. Wij, leden van Tiye, geloven in wat ons groot voorbeeld Nelson
Mandela ons heeft geleerd en steeds weer aangeeft. Zorg dat je straalt, want als je
straalt geef je anderen in je omgeving ook de kans om te stralen.
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Als voorwaarde voor de dialoog werd door Tiye aangegeven dat Tiye pas bereid is om
in dialoog te treden, als het CIDI eerst met name in de Volkskrant voor rectificatie
zou zorgen van alle persberichten ten aanzien van Nederlandse NGO’s dat zij anti
Semieten zouden zijn. Afstand nemen van de onderdrukking door Israel ten aanzien
van het Palestijnse volk mag niet leiden tot de kwalificatie van anti Semitisme.
"Wrong is wrong". Natuurlijk is men niet ingegaan op onze voorwaarden voor een
dialoog.
In NL werd ondertussen een Nationaal Anti Racisme Orgaan opgericht, NPRD kort
genaamd.
In dit orgaan hadden oorspronkelijk zitting het LBR, Equality, CIDI, en het ministerie
van BiZa. Andere NGO’s waren niet vertegenwoordigd. Op aandringen van Tiye werd
goedgekeurd dat Tiye ook zitting kon nemen in dit orgaan. Het orgaan is ondertussen
opgeheven, wegens niet functioneren. Tot een nationaal actieplan in het kader van de
Durban Verklaring is het nooit gekomen.
DURBAN REVIEW CONFERENTIE

Ondertussen breekt de discussie aan over Durban Review Conferentie. Diverse VN
sessies vinden in Geneve plaats. Uit eigen zak betalen enkele Tiye en AAD leden om
aanwezig te zijn en proberen te lobbyen en het thuis front op de hoogte te houden.
Amerika en een aantal EU lidstaten evenals NL, die een voortrekkersrol had bij de
boycot lobby zien het niet zitten. Ook Australië niet. Met andere woorden de (ECE) VN
regio Europa. Het lijkt alsof er geen Durban evaluatie zal plaats vinden in de VN.
Intussen proberen de NGO's uit NL, enkele bondgenoten te vinden en ze vast te
pinnen aan gemaakte afspraken. Het gaat stroef. Het lukt ons uiteindelijk om ter
voorbereiding van een Nederlandse NGO position paper een aantal Nederlandse
NGO’s in 2009 in Utrecht bijeen te krijgen. Organiserende organisaties Tiye
International, het Landelijk Platform Slavernijverleden, samen met Art.1 en Equality.
Velen van u hier, waren er toen ook.
Er werden gesprekken gevoerd met de coördinerende ministeries van Buitenlandse
Zaken, Wonen, Werken en Wijken. Er wordt toegezegd dat toekenning van een budget
in de rede ligt. Wij konden een projectvoorstel inclusief budgetplan indienen.
Er moest een project met een begroting aangemaakt worden. De indruk werd ons
gegeven dat het wel goed met de honorering van de aanvraag zou komen. Uiteindelijk
is het verzoek niet door de overheid gehonoreerd. Het verzoek werd schriftelijk
afgewezen en wel op oneigenlijke gronden.
Tiye ging in beroep tegen het afwijzingsbesluit.
Vanwege de hoge kosten inclusief ten aan zien van de advocaat en na raadpleging
van de advocaat trok Tiye de zaak terug in 2010.
Vandaag zitten wij hier, en de geschiedenis herhaalt zich, zij het 10 jaar na Durban,
het jaar 2011 door de VN uitgeroepen als jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst.
In dit kader zegt de VN secretaris, Generaal Ban Ki Moon hierover:
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“Dit jaar is bedoeld om de politieke betrokkenheid te versterken om discriminatie uit
te roeien tegen mensen van Afrikaanse afkomst, die de zwaarst getroffenen van
racisme zijn. Hij merkte verder op dat "de internationale gemeenschap heeft gezegd

dat de trans-Atlantische slavenhandel een afschuwelijke tragedie was, niet alleen
vanwege de wreedheden, maar ook om haar minachting voor de mensheid,"
Hij benadrukte dat "de internationale gemeenschap niet kan accepteren dat hele
gemeenschappen worden gemarginaliseerd vanwege hun huidskleur." Hij vervolgde
door te stellen dat: "Het overwinnen van racisme en vreemdelingenhaat ethische
schoonmaak vereist. Hoe kunnen wij in goed vertrouwen geloven wanneer de regering
beweert het statuut van (rassengelijkheid) te ondersteunen, maar weigert om
specifieke financiële steun (Fonds voor de bevordering van rassengelijkheid) te geven,
voor de uitvoering van antiracistisch beleid?"
WEIGERING

De weigering is een verduidelijking dat de openbare middelen worden beschouwd als
privé, dat de heerser van het moment op zijn eigen manier kan handelen zoals hij wil,
zelfs om de racistische status-quo te handhaven "(TIJD, 18/11/2008). Sindsdien, zijn
veel dingen gebeurd en de statuten van rassengelijkheid werden goedgekeurd
(16.6.2010). Ik ben niet van mening veranderd, noch is de drempel verlaagd.
Ondersteunen, zonder de middelen is geen politieke beslissing, het is retoriek. Mofo
taki zoals wij dat in Suriname zeggen.
In de politiek in Nederland zijn voorbeelden te meer die het bovenstaande illustreren.
Solidariteit met bondgenoten in Nederland is schaars in dit kader. Tiye heeft dit
geprobeerd, antwoorden van NGO besturen zoals racisme bestrijden is niet onze
prioriteit, waren enkele reacties, zelfs structureel zwaar gesubsidieerde zogenoemde
mensenrechten NGO's laten het afweten. Aan deze selectieve of te wel remote controle
solidarity hebben wij niets. Eigenlijk is er sprake van herhaling van de geschiedenis
als wij niet nu starten met pro actiever te zijn.
BINDING

Tiye, LPS en het AAD Netwerk rekenen op u, aanwezigen, om gezamenlijk racisme in
al haar dimensies, maar in het bijzonder op institutioneel racisme aan te pakken en
reële kansen, effectieve participatie en gelijkwaardig burgerschap te bevorderen.
Binding schijnt een toverwoord te zijn in politiek Den Haag en in de subsidie arena.
Met veel vrijblijvendheid, zonder duurzame out put, daar worden wij niet beter van.
Alleen de industrie die over onze ruggen heen gaat, dus zonder ons, neemt toe. Beslis
dus vandaag waar u voor staat, als u nog twijfelt en voeg dan de daad bij het woord
en meldt u aan voor thema commissies en dergelijke.
Aan lip service of zoals wij in Suriname zeggen mofo taki, daar kopen wij met z'n
allen geen brood voor. Pro actiever en steun onze strijd daadwerkelijk. Human
resources is dringend nodig naast budgetten. Ik wil eindigen met woorden van
empowerment die ik van Maya Angeloo heb uit een van haar gedichten en waar ik
kracht uit put. Het heet "Still I rise". Ik zal alleen het eerste en laatste couplet
voorlezen. De volledige tekst van dit prachtige gedicht krijgt u mee.”
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Still I rise.
You may write me down in history
With your bitter, twisted lies,

You may trod me in the very dirt
But still, like dust, I'll rise.
Into a daybreak that's wondrously clear
I rise
Bringing the gifts that my ancestors gave,
I......am the dream and the hope of the slave.
I rise
I rise
I rise.
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DE HEER HARRY VAN BOMMEL
SOCIALISTISCHE PARTIJ (SP) TWEEDE KAMERLID DER STATEN GENERAAL

“Dames en heren. Terwijl wij hier spreken over het VN-jaar voor mensen van
Afrikaanse afkomst, demonstreert de bevolking van Egypte voor een einde aan de
onderdrukking en de vestiging van democratie. De situatie in de landen van NoordAfrika komt voort uit een geschiedenis van imperialisme en kolonialisme.
Slavernij/racisme zijn nauw verwant aan imperialisme en kolonialisme. Ik volg de
ontwikkelingen in Egypte dan ook op de voet en zal morgen om 4 uur aanwezig zijn
bij een solidariteitsmanifestatie op de en een Ontwikkelingen in Egypte en andere
landen van Noord-Afrika. Ik hoop u daar ook te zien.
SPIJT

Toen in 1997 in een VN-resolutie werd besloten tot een Wereld Conferentie tegen
Racisme, Discriminatie en Xenofobie en gerelateerde intolerantie was dat een
belangrijk besluit. De Durban conferentie van 2001 was een uitwerking van die
resolutie. Naar die conferentie wordt vaak terugverwezen door Nederlandse politici
omdat der op die conferentie door Nederland diepe spijt is betuigd voor het koloniale
verleden van Nederland en de rol die Nederland speelde bij de slavernij. Later heeft
minister Verhagen van Buitenlandse Zaken omstandig uitgelegd dat ‘spijt betuigen’
iets anders is dan ‘excuses aanbieden.’ Dat laatste zou immers naar zijn opvatting
een schuldbekentenis inhouden en dan zouden er nog wel eens schadeclaims kunnen
volgen. Dezelfde houding heeft Nederland aangenomen ten aanzien van die andere
voormalige kolonie Indonesië.
Helaas moeten we vaststellen dat het vooral bij die woorden is gebleven. Ja, er is een
slavernijmonument gekomen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de slavernij
en een instituut voor het slavernijverleden maar daarna lijkt het denken over deze
zwarte bladzijde uit onze geschiedenis opgehouden. Ik vind dat beschamend. De
tweede conferentie vond plaats onder de titel ‘Durban Review Conference’ in 2009.
Nederland boycotte in navolging van de VS, Israël, Australië en Canada, de
conferentie vanwege de naar het oordeel van de regering eenzijdige kritiek op Israel
en het Westen zonder oog te hebben voor antisemitisme en racisme in de rest van de
wereld. Ik vond dat een onverstandig besluit was; het zou gevolgen hebben voor
toekomstige conferenties en meepraten zou beter zijn dan wegblijven. Toenmalig
minister Verhagen was echter niet te vermurwen en verdedigde de Nederlandse
afwezigheid met het argument dat zijn partij, het CDA, ook niet akkoord was gegaan
met de uitkomsten van de Turban conferentie van 2001. Dat zegt veel over het CDA
maar naar ik hoop weinig over Nederland.
DURBAN III
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Durban III staat gepland voor september 2011 in New York. Onduidelijk is of er weer
een boycot plaats zal vinden. Het zou goed zijn als er vanuit deze bijeenkomst een
signaal uitgaat naar de Nederlandse regering dat deelname aan die conferentie van
groot belang is. Ik roep u, de organisaties en personen hier bijeen, op die oproep te
doen aan het adres van de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, de heer
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Rosenthal. Deelname zou ook passen bij het karakter van 2011 als jaar voor mensen
met een Afrikaanse afkomst. Ik zal er in ieder geval in de Tweede Kamer op
aandringen dat Nederland weer gewoon op hoog politiek niveau gaat deelnemen aan
de conferentie. De wereldconferentie tegen racisme discriminatie is in deze tijd
relevanter dan ooit. We kunnen niet vaak genoeg erkennen dat racisme, xenofobie en
uitsluiting behoren te worden bestreden. Recht hebben is het begin van recht krijgen.
Het maakt mogelijk dat landen worden aangesproken op wat zij doen om racisme uit
te bannen.
Er is een lange geschiedenis om in VN-verband te komen tot een aanpak van racisme
en discriminatie. Direct na de Tweede Wereldoorlog werd in 1948 het VNgenocideverdrag gesloten. Genocide is de meest verwerpelijke vorm van discriminatie
en uitsluiting die denkbaar is maar ook na de tweede wereldoorlog op verschillende
plaatsen in de wereld is voorgekomen. Denk aan Rwanda of de campagne van
Saddam Hoessein tegen de Koerden. In 1965 werd de VN-conventie tot uitbanning
van alle vormen van rassendiscriminatie gesloten. 21 maart werd de internationale
dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie.
In 1973 werd de conventie tegen Apartheid gesloten. Het zou echter nog vele jaren
duren voordat de apartheid in Zuid-Afrika werd afgeschaft. Interessant in de
geschiedenis van Zuid-Afrika is de wetenschap dat de bevrijdingsbeweging ANC toen
werd gezien als een terroristische organisatie maar dat haar leider Nelson Mandela
later president van het land werd en de Nobelprijs voor de Vrede mocht ontvangen.
Hetzelfde overkwam de Palestijnse leider Yasser Arafat. Ik durf de stelling aan dat
indien Mahatma Gandhi en Anton de Kom nu zouden hebben geleefd, zij ook op basis
van antiterrorisme wetten zouden worden vervolgd.
Sinds eind jaren ’70 zijn er verschillende conferenties geweest, vaak in Geneve, om
actief racisme te bestrijden. Die strijd loopt door tot vandaag en dat is ook nodig.
UNIVERSELE RECHTEN

De strijd tegen racisme gaat stapje voor stapje. Hetzelfde geldt voor de eis om
universele rechten die erkend worden om te zetten in internationale en nationale
regels die nageleefd worden: het is vaak een speelbal in handen van geopolitieke
krachten om hun eigen politieke doelen na te streven. Het is aan sociale bewegingen,
partijen om de kennis van deze rechten te verspreiden; het is aan de bevolking om af
te dwingen dat deze gerespecteerd worden door hun vertegenwoordigers en niet
ondergeschikt worden gemaakt aan andere belangen. Daarnaast is de naleving van
rechten afhankelijk van de kwaliteit van de rechtstaat; op papier kan het er goed
uitzien, maar worden ze ook gehandhaafd cq. nageleefd? Racisme komt vaak niet in
de vorm van officieel beleid zoals destijds in Nazi-Duitsland, Zuid-Afrika.
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Tot slot zijn rechten vaak geformuleerd als het recht om niet te worden
gediscrimineerd, wat vaak eerder het verbieden van het probleem is, dan de oorzaken
aanpakken. De economische omstandigheden die tot racisme e.d. leidden, worden
niet geadresseerd. Dat zou een eerlijke verdeling van de welvaart binnen landen en op
wereldschaal betekenen. Dat betekent niet dat er geen vooruitgang kan worden
geboekt. De eerder genoemde stappen laten dat zien. Er wordt echter pas vooruitgang
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geboekt indien landen het als een gezamenlijk probleem zien wat ze met elkaar al
lerende proberen uit te bannen.
PALESTIJNS VRAAGSTUK

Een centraal geopolitiek vraagstuk dat vooruitgang van ‘Durban’ blokkeert is het
Israëlisch – Palestijns conflict en het ook daaraan gerelateerde antisemitisme in het
Midden-Oosten. Een tweede struikelblok is lastiger: de erkenning door landen dat
racisme overal ter wereld aanwezig is terwijl het vooral het kolonialisme is geweest
dat de oorsprong is van vele vormen van racisme die we heden ten dage kennen
(slavernij, grenzen in Afrika). Maar Westerse landen moeten dit erkennen én
tegelijkertijd dienen de andere landen niet hun ogen te sluiten voor de
racisme/xenofobie in eigen land. Alle landen moeten aan de bak, maar het Westen
heeft hier een grote verantwoordelijkheid. Het wegblijven bij de Durban Review
Conference was dan ook zeer onverstandig; bepaalde Westerse landen stelden zich
koloniaal op en lieten tegelijkertijd de kans lopen om ook landen aan te spreken op
hun inspanningen om racisme te bestrijden.
Tenslotte concreet over 2011 als het internationale jaar voor mensen van Afrikaanse
afkomst. Bij de behandeling van de begroting Buitenlandse Zaken heb ik dit thema
aan de orde gesteld. 2011 is volgens een resolutie van de Algemene Vergadering van
de VN het internationale jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst. Ik heb de
regering gevraagd wat zij gaat doen ter uitvoering van die resolutie? Ik kreeg daarop
een schriftelijk antwoord dat ik u graag voorlees. De regering schrijft “De Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties heeft besloten 2011 tot het jaar voor mensen
van Afrikaanse afkomst te maken. Met een resolutie roept zij landen in algemene zin
op aandacht te besteden aan dit jaar. Nederland is in de regel geen voorstander van
VN-resoluties die aandacht voor bepaalde thema's vragen door decennia, jaren of
dagen aan deze thema's te wijden.
Duidelijk is dat Nederland zich actief inzet voor de wereldwijde bestrijding van
racisme. Zo wordt bijvoorbeeld steun verleend aan de antidiscriminatie-eenheid van
de Hoge Commissaris van de Rechten van de Mens en wordt bijgedragen aan de
oprichting van een slavernijmonument in New York. Binnen internationale
organisaties en in bilateraal verband zal Nederland zich blijven inzetten voor
wereldwijde bescherming voor etnische, religieuze en andere minderheden.” Wij
moeten dus vaststellen dat de regering wél alle steun geeft aan initiatieven in het
buitenland rond het jaar van mensen met een Afrikaanse afkomst maar in eigen land
helemaal niets wil ondernemen.
Het is beschamend te moeten constateren dat Nederland, dat zijn gouden eeuw mede
baseerde op slavernij van mensen van Afrikaanse afkomst, geen plannen maakt om
in 2011 uitvoering te geven aan genoemde resolutie. Daarom is het goed dat wij hier
vandaag bijeen zijn om dat te doen wat onze eigen regering nalaat. Ik wens u een
vruchtbare conferentie.”
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YOU’ LL NEVER WALK ALONE
GEDICHT ALPHONS WIELINGEN

Yesterday today was tomorrow
today tomorrow is yet to come
so you see today is important
but it would have been nothing without yesterday
So let us cherish yesterday for the sake of our ancestors
let us cherish tomorrow for our children
and let us cherish today for our own sake
Tha is all I want to say.
When you walk through the storm hold your head up high
and don’t be afraid of the dark
At the end of the storm there’s a golden sky and a sweet silver song of a lark
Walk on through the wind, walk on through the rain
though your dreams be tossed and glow
Walk on, walk on with hope in your heart
And you’ll never walk alone, You’ll never walk alone.
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THEMA3
THE SIGNIFICANTIE VAN HET VN JAAR VOOR HAITI
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DHR. LUDWICH VAN MULIER
SCHRIJVER, UITGEVER, PUBLICIST EN OPINIELEIDER

“Amsterdam Zuidoost. Spreken over Afrikanen in de diaspora impliceert dat er een
centrum moet zijn; een centrale bron, een oorsprong. Dat centrum is geheel Afrika
(met de nadruk op geheel) de centrale cultureel-historische bron van de humaniteit;
de plek waar de eerste mens het levenslicht zag. Althans, de huidige stand van de
wetenschap, met name in de antropologie, biologie, biochemie en archeologie,
ondersteunt de idee over het ontstaan van leven, dat de mens zich vanuit Afrika over
de aardbol heeft verspreid. De menselijke overlevingsstrijd is een aanvankelijk bittere
die met nobele menskracht en eenvoudige middelen gevoerd is. Archeologische
vondsten in Afrika leggen steeds meer van die “onbekende”geschiedenis - vondsten
uit de tijd van de Homo Habilis en de Homo Erectus - bloot.
De gevorderde multidisciplinaire wetenschap weerlegt ook vele aanvankelijke
eenzijdig Eurocentrische, westerse denkbeelden over het z.g primitieve donkere
Afrika. Afrika is volgens Afrikaanse wetenschappers in historisch opzicht het centrum
van het culturele erfgoed van de mens. Divergenties in sociaal geografische
woongebieden van de mens, de aller-fraaiste afwijkende internationale surrealistische
kunst en architectuur, de kleurrijke diversiteit in ras en cultuur, ongelijkheid in
ontwikkeling op allerlei gebied, zijn niettemin te herleiden tot en te bevatten in een
samenhangende mensvisie. Het gelijkheidsbeginsel is het uitgangspunt van mijn
denken en opvattingen over de relatie tussen Afrika en de rest van de wereld.
COHERENT CONTINENT

Cheik Anta Diop en Théophile Obenga bijvoorbeeld, gerenommeerde Afrikaanse
wetenschappers, beijverden zich in hun studies en wetenschappelijke exercities om
Afrika te beschouwen als een coherent continent, waar ontwikkelingen niet los van
elkaar moeten worden bezien. Het ontstaan, de ontwikkeling en conservering van het
Afrikaanse culturele erfgoed weerspiegelt onze waardigheid, onze hedendaagse
identiteit waar we niet los van kunnen worden bezien. Afrikanen in de diaspora zijn
een onvervreemd deel van die weerspiegeling en wederkerige beïnvloeding.
Alle menselijke verplaatsingen, migraties – waarbij men met zeewaardige botenoceanen heeft moeten oversteken zijn van latere datum; in onze jaartelling na
Christus. Vooral Cheikh Anta Diop, die verschillende disciplines beheerste op
internationaal universitair niveau, ontdekte o.a. via de wiskunde, en de taalkunde de
interne dynamische samenhang tussen alle culturen op het Afrikaanse continent. De
structuren van de in Afrika gesproken talen leverden hem genoeg evidentie en
bewijzen voor zijn stelling, dat een taal meer is dan louter aaneengeregen
communicatieve woordbetekenissen. Ken de geschiedenis en bestudeer talen, was
zijn adagium. Taal is ook een analyse. Hij beklemtoonde het belang van de kennis
van de Egyptische en Nubische (3) geschiedenis voor het begrijpen van de kern van
het Afrikaanse culturele erfgoed.
INTEGRATIEPROCESSEN
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De Arabisch beïnvloede Noordelijke Nubisch/Egyptische culturen zijn door
integratieprocessen samengevloeid met de uit het zuiden afkomstige Bantoe –

culturen vice versa. De linguïstiek kan verbanden leggen in taalgedrag en taalgebruik
en die quasi onmetelijke afstanden en schijnbaar eindeloze tijdvakken overbruggen.
Door Egypte (en Noord-Afrikaanse Arabische staten- valselijk te koloniseren en te
annexeren tot de grosso modo Europese culturele geschiedenis of te beschouwen als
domein van de fragmentarische culturele geschiedenis van het Midden Oosten,
Griekenland en Italië, en andere culturen buiten Afrika wordt Afrika als culturele
entiteit in directe zin onrecht aangedaan. Het isoleren van Egypte van de rest van
Afrika is bewust geschied door de westerse beschavingen. Tot op heden heeft deze
benadering – die ik hier in grote lijnen aanhaal in het kader van mijn lezing- de visie
op Afrika vernauwd en in meerdere opzichten vertekend. In de onderhavige Euro
centrische visie wordt Afrika verondersteld de sub-Sahara (4) regio te zijn.
Afrika is in deze zienswijze ontdaan van zijn belangrijkste kenniscentrum Egypte een
puur Afrikaans land. Ik besef dat ik op een historisch moment tot u spreek, waarop
er in op dit moment in Egypte cruciale politieke verschuivingen plaatsvinden (5), die
in een later stadium als een kettingreactie, eerst de Arabische staten in het Midden Oosten en daarna de gehele wereld zullen beïnvloeden. Het Egyptische volk heeft
zichzelf herontdekt in een nieuwe tijd en heeft zijn lot in eigen handen genomen. Dit
‘herontdekkingproces’ van eigen authenticiteit, democratische mogelijkheden en de
explosieve kracht –vrijkomende energieën inclusief spirituele -van volkeren die lang
onderdrukt worden, zal zich verspreiden over de gehele wereld, vooral in die landen
waar een kleine oligarchie of elite despotisch te lang de dienst uitmaakt, en het volk
tot het genante toe democratische en andere verworvenheden ontzegd.
NALATENSCHAP

Voordat ik de sprong naar Haïti maak, dat ligt in een ander continent, releveer ik nog
twee exemplarische aspecten voor de duidelijkheid. Ik las in een boek van een
Belgische professor Dr. Jan Brans, De nalatenschap der conquistadores, Hasselt
1965.(5), dat hij als blanke de belangrijkste daad of verworvenheid van de mens, niet
de traditionele wetenschappelijke en culturele hoogstandjes van de Grieken en
Romeinen of Egyptenaren met hun geweldige piramides, achtte. Hij vond het
belangrijkste menselijke wapenfeit het gegeven dat een handvol Europeanen, op alle
continenten miljoenen burgers in bedwang kon houden en deze mensen in alle
hoeken der aarde kon onderwerpen aan het Europese gezag. Deze idee gaf hem als
blanke Europeaan een hemels, niet te overtreffen, gevoel van waardigheid. Hij maakte
etnisch gezien deel uit van de suprematie van de westerse beschavingen.
Deze onzin deed mij in mijn ergernis, tevens de juistheid van Diops stelling inzien;
namelijk waarom de westerse wetenschap zo dwingend Egypte isoleert van Afrika. De
mathematicus Diop, wist als geen ander hoe met minimale logica en empirische
evidentie een algemeen heersende koloniale stelling eronderuit te halen. Maar Diop
postuleerde zijn filosofieën over Afrika en het Afrikaanse culturele erfgoed, na de
tweede wereldoorlog toen hij samen met andere Frans -Afrikaanse intellectuelen
strijd voerde tegen het kolonialisme. Hij vocht samen met filosofen als Jean Paul
Sartre, Albert Memmi, Frantz Fanon, voor de mentale bevrijding van Afrika.
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Het andere voorbeeld deed mij met geheel andere ogen naar Afrika kijken. Ik sprak in
Amsterdam in gezelschap van Surinaamse schrijvers Gerrit Barron en Lieveld, met de
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Amerikaanse zwarte schrijver James Baldwin (6) die op dat moment op het toppunt
van zijn roem verkeerde. Hij sprak tot ons- wij waren allen zwarte Surinamers van
Afrikaanse komaf zoals hij- als Afrikanen in de diaspora. Hij legde ons uit dat het
belang van Suriname in zijn ogen het gegeven was, dat Suriname, Guyana en de
Caribische eilanden de enige gebieden op aarde waren waar Zwarten van Afrikaanse
oorsprong politieke macht hadden verworven over een grondgebied- een deel van de
aardbol- buiten Afrika. In dit opzicht vond hij de Afrikaanse Surinamers belangrijker
dan de zwarten in Amerika die het Amerikaanse grondgebied met blanken moeten
delen. Hij legde ons ook het verband uit tussen onze taal die wij zelf gemaakt hebben
- zonder hulp van Europa - en onze niet-Europese maar Afrikaanse identiteit.
TAAL

Onze taal refereert aan Afrika, onze Afrikaanse roots die wij nooit zouden mogen
verloochenen. Hij prijsde ons gelukkig dat we een eigen moedertaal - Sranantongo (7)
- hebben, die eigen fabricaat is en waarin onze geschiedenis verankerd ligt. De
vorderingen in de sociale wetenschappen met name culturele antropologie in en na de
jaren zeventig hebben ook nieuwe inzichten doen ontstaan in genetisch (celbiologisch)
DNA onderzoek. Antropologen en sociologen hadden reeds de meeste culturen en
volkeren in kaart gebracht en gingen zich meer dicht bij huis richten op de eigen
samenlevingen en de micro-ontwikkelingen bij kleine groepen. Zo “herontdekte” men
in de eigen Europese samenlevingen gedragscodes binnen wijken, beroepsgroepen,
culturen en tegenculturen en in bedrijven de bedrijfscultuur en kwamen ook de
minderheidsgroepen c.q. etnische cultuurgroepen in beeld. In dit kader kregen de
cultuurgroepen, inheemsen en Marrons in de Surinaamse binnenlanden nieuwe
betekenis.
De Surinaamse Afrikanen kunnen met hun geschiedenis en cultuur wellicht een
beter antwoord geven op de vraag hoe Afrikaans Afrika heden is en hoe Afrikaans de
Amerikaanse zwarten en de Afrikanen in Europa eigenlijk zijn. In de binnenlanden
van Suriname blijkt Afrikaans cultureel erfgoed beter dan waar ook historisch te zijn
geconserveerd.(8) De bestudering van de cultuur van de Surinaamse Marrons kan
saillante antwoorden geven op vele tot nog toe onbeantwoorde vragen over de
Afrikaanse authenticiteit binnen en buiten Afrika. In Noord- Midden en Zuid Amerika
en in het Caribische gebied zijn de grootste concentraties Afrikanen terechtgekomen.
Volgens studies van bepaalde Amerikaanse wetenschappers is de verdeling van de
herkomstgebieden van de Afrikanen in de Amerika’s: ongeveer 1/3/ uit Noord Afrika,
1/3 uit midden Afrika (west Afrika; centrum Ghana) en 1/3 uit zuidelijk Afrika. Op
10 december is door de Algemene vergadering van de VN het plan gelanceerd om
aandacht te besteden aan het ontwikkelingsperspectief van Afrika, op politiek,
economisch, sociaal en cultureel gebied.
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Als 2011 uitgeroepen wordt tot VN internationaal jaar voor mensen van Afrikaanse
afkomst, dan wordt gevoelsmatig een bijzonder beroep gedaan op de doelgroep
Afrikanen in de diaspora hier gestalte aan te geven. Wij, dragers van de Afrikaanse
identiteit buiten Afrika in samenhang met de solidaire internationale gemeenschap,
kunnen de hiaten in de geschiedenis van de trans-Atlantische slavenhandel, en de
reparatie van de aangerichte schade uit de vergetelheid halen. De Afrikanen in de
diaspora maken deel uit van de historische exodus, Europese slavenhandel en

slavernij. Haïti behoort ook tot een van die gebieden waar deze Afrikaanse
slachtoffers een nieuw bestaan hebben proberen op te bouwen. De grootste
concentraties Afrikanen bevinden zich nu in de USA, Europa, Brazilië, Columbia, en
het Caribische gebied (Venezuela en de Guyana’s meegerekend).
AARDBEVING

Zoals we allen weten is Haïti een jaar geleden getroffen door een zware aardbeving
van 7.2 op de schaal van Richter. Er zijn meer dan 222.579 doden gevallen bij deze
natuurramp. Toen ik bezig was mij voor te bereiden op deze inleiding, waarbij ik
geacht wordt iets te zeggen over, wat het jaar 2011 zou kunnen betekenen voor Haïti,
dacht ik dat het niet de bedoeling kan zijn uitsluitend in te gaan op de gruwelijke
details van de weergaloze natuurrampramp, die uit den treuren beschreven zijn in de
pers en door internationale media. Reeds een jaar worstelen hulporganisaties,
instellingen, particuliere NGO’s en regeringen met de feiten van de ramp en de
effectiviteit van de internationale hulpverlening. Wie geïnteresseerd is in de cijfers van
alles dat rampzalig is en dat misloopt rondom Haïti kan zijn/haar hart ophalen op
het internet. Het kan nooit de bedoeling zijn geweest van de organisatoren van dit
waardevol congres om louter hier een opsomming van het leed van Haïti te geven als
meelijwekkend slachtoffer van een natuurramp waarvan de naweeën nog lang niet
verdwenen zijn. Het gaat om inzicht in de gerezen actuele problematiek rondom Haïti.
Het gaat er natuurlijk om binnen welk hoopvol perspectief wij het nieuwe Haïti zien.
De beoordeling van de duurzaamheid van de internationale hulpverlening dwingt ons
de Haïtiaanse ramp in een denkkader met toekomstperspectief te bezien. Haïti als lid
van de Afrikaanse gemeenschap buiten Afrika. Het door de Fransen gekoloniseerde
Haïti heeft een unieke Afrikaanse bevolking, die geschiedenis heeft gemaakt door
haar eerste succesvolle gewapende verzet tegen het Franse kolonialisme o.l.v. van
Toussaint Lóverture. Napoleon heeft de verzetsdaad van de Haïtianen tegen
kolonisatie exemplarisch afgestraft. Listig is Toussaint Lóverture door de Fransen
overmeesterd en in Parijs in de gevangenis, in een kerker tussen eigen uitwerpselen,
vernederd en langzaam dood gepest en gepijnigd. Ook hebben de Fransen de
Haitianen gestraft door hen te laten betalen tot op heden voor hun verzet en
ongehoorzaamheid. Voorts zijn de Haitianen bekend geworden om hun Voodoo
volksgeloof en de uitwassen daarvan in de – altijd abusievelijk als anti christelijk
bijgeloof opgevoerde - zwarte magie.
GOD
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In Suriname is vanuit christelijke kerkelijke kring openlijk de onzin nagepraat, dat
God Haïti gestraft zou hebben, en dat de belijders van zwarte magie een vloek over
zich heen hebben geroepen. Suriname kwam dan ook tijdens de ramp een jaar
geleden niet veel verder dan voor te stellen dat families van de reeds in Suriname
woonachtige Haitianen zouden kunnen worden opgevangen. Het moesten er vooral
niet te veel zijn; en dat terwijl Suriname tegelijkertijd wordt overspoeld door illegale
Brazilianen en chinezen. Het Afrikaanse bewustzijn in Suriname bevindt zich nog in
een embryonaal beginstadium. En zoals dat zo vaak gebeurt, is er van enige
structurele hulpverlening vanuit Suriname niet al te veel terechtgekomen dan met de
mond beleden solidariteit en enkele schijnbewegingen in de richting van concrete
actie. Men kon eigenlijk de ware omvang van de ramp nauwelijks bevatten. Er vonden
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bij de aardbeving volgens de officiële cijfers 101 VN medewerkers de dood. Van de
Haïtiaanse ambtenarij is vanwege het instorten van overheidsgebouwen 40 % gedood
in het neerstortende puin.
Men bedenke dat de meeste daklozen, voormalige huurders zijn wier woning verwoest
werd. Naast het gigantische aantal van 810.000 daklozen die na een jaar nog in de
open lucht slapen, zijn er 690.000 personen verhuisd naar tijdelijke opvangadressen
waar zij nu nog wonen. Er zijn door buitenlandse hulporganisaties 1350
tentendorpen opgezet. Van deze tentendorpen zijn er na een jaar 200 gesloten. 80%
van de scholen is weer geopend in de open lucht.
Hieruit blijkt dat er weldegelijk gewerkt wordt maar de resultaten zijn marginaal en er
doemen steeds nieuwe probleemgebieden op. Nu is bijvoorbeeld de cholera
uitgebroken op Haïti wat in feite een volksgezondheidsramp in een natuurramp
betekent. Ik haalde Suriname daarnet even aan om tevens aan te tonen, dat dit
Haïtiaanse megaprobleem dat zich in feite om de hoek – een steenworp afstand van
Suriname - afspeelt van een dermate grote omvang en gelaagdheid is dat de
Surinaamse nationale politiek er geen raad mee weet. Maar dit geldt niet alleen voor
Suriname maar ook voor het rijke Westen.
PROBLEEMVELDEN

Een Amerikaanse commissie is onlangs met een revitalisatiecommissie onder leiding
van ex president Bill Clinton van de USA, aan de slag gegaan na vele kritieken op de
ongecoördineerde hulp waarbij vele zaken langs elkaar heen liepen, de hulp niet
arriveerde en zover de goederen wel aankwamen er geen consensus was over de
distributie en het beheer. Ik heb na bestudering van verschillende rapportages de
probleemvelden als volgt kunnen rangschikken:
Samenwerking tussen buitenlandse overheden mbt de hulpverlening is nog niet goed.
Ook werd gevreesd voor Amerikaanse dominantie o.a. mbt de militaire aanwezigheid.
De veiligheid zou men in samenwerking willen zien met de lokale gewapende
machten. Maar de desorganisatie van de gewapende machten schijnt een groot
probleem te zijn.
Er werd veel geklaagd over lapwerk door particuliere NGO’s, lokale
overheidsorganisaties en buitenlandse semioverheidsorganisaties. Vele
hulpverleningsorganisaties en personen werken met eigen agenda’s. Dit geldt ook
voor buitenlandse donoren die willen mee - regisseren, maar geen kennis van zaken
hebben mbt tot de wisselende lokale omstandigheden.
Op politiek niveau zijn de volgende aandachtspunten relevant:
1. De structurele bureaucratische traagheid van de Haïtiaanse overheid en de
immers aanwezige corruptie en veiligheidsproblemen die in elkaar overgaan.
2. Het politieke klimaat van aanstaande verkiezingen. De familie van de
voormalige dictator Papa Doc schijnt weer actief te willen zijn in de politiek.
Baby Doc arriveerde uit Frankrijk om er zich te vestigen.
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PRESIDENTSVERKIEZINGEN
Er is een chaotische eerste ronde van de presidentsverkiezingen geweest in november
2010. De verkiezingen zijn voor maart 2011 gepland. En zullen worden waargenomen
(gemonitoord) door supranationale organisaties waaronder de VN, vanwege de te
verwachten chaos en corruptie. Het grootste deel van het electoraat bestaat uit
jongeren die zich door de sociale media laten leiden (vide de effecten van de sociale
media eerder aangehaalde sociale onrust in het Midden Oosten) Van deze trend lijkt
presidentskandidaat Martelly het meest gebruik te maken met zijn meer dan 7000
Twitter - volgers, naar eigen zeggen. Hij schaart meerdere artiesten aan zijn zijde met
een populistisch programma, waarmee hij zoals hij zelf zegt vreugde, muziek, liefde,
vrede en voorspoed en ontwikkeling zal brengen in alle uithoeken van Haïti.
Internationale waarnemers o.a. van het Forum van ex-wereldleiders verwachten
protesten tegen de verkiezingsuitslag, maar zullen erop toezien dat er ordentelijk
gekozen wordt en dat de reconstructie van Haïti op legitieme grondslag spoedig
beginnen kan.
Wie ook president wordt, welke politieke partij ook de leiding krijgt in het land, de
verwachtingen zijn dat de nieuwe leiders een creatief programma kunnen presenteren
dat op minimale condities orde en legitimiteit brengt voor de reconstructie en
reparatieproces. De internationale gemeenschap heeft zo’n 30 miljoen dollar gestoken
in de electorale voorbereidingen en organisatorische ondersteuning en meer dan 10
miljard in de wederopbouw van Haïti. De infrastructurele hulp periode wordt geschat
op 10 jaren, waarbinnen de rails voor ontwikkeling in de juiste richting moeten
worden geplaatst. In deze 10 jaren is het belangrijkste streven politieke consensus
onder de verdeelde bevolking te bewerkstelligen en om de nieuwe politiek/culturele
identiteit van Haïti een legitieme grondslag te geven. De nieuwe president en de
nieuwe leiders zullen maar weinig manoeuvreerruimte hebben, omdat partij en
persoonlijke belangen ondergeschikt zullen zijn aan de nationale taken van
wederopbouw onder toeziend oog van de internationale gemeenschap.
De algemene wens de hulpverlening te willen versnellen wordt door de actuele
politieke ontwikkelingen gestagneerd. De Voorzitter van de VN Ban Ki Moon gaf
inzake het VN- jaar 2011 mbt Afrikanen in de diaspora ook aan, niet alleen aan de
erkenning van de verzwegen geschiedenis van de Slavenhandel te willen werken,
maar ook aan de traumabestrijding en reparatie.
Van belang voor Haïti zijn momenteel:
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1. De veiligheid. Internationale controle op de verkiezingen en militaire
gecoördineerde interventie. Internationale vredesmacht. Training van kader.
2. Herziening van het management van de hulpverlening en betere, inzichtelijke
coördinatie van het tempo en de efficiëntie de hulpverlening.
3. Training en ontwikkelen van bestuurders, managers, op verschillende niveaus.
4. Empowerment van de bevolking.
5. Projecten op het gebied van het Afrikaanse culturele erfgoed. Reconstructie en
reparatie. Voorlichtingsprogramma’s met gebruik van het theatervakgebied mbt
medische preventie, anticorruptie, milieuvraagstukken en kleinschalige
voedselproductie.
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6. Luchtbrug met de buurlanden. Voorbeeldtraject.
Haitianen opvangen in Suriname. Geselecteerden voor de kleinlandbouw. Ook
gastarbeiders voor de palmolie sector. Een hulpdorp aan de Franse grens
opzetten en van daar uit korte trainingen geven aan Haitianen.
ALGEMENE BEWUSTWORDING EN VOORLICHTING

De internationale hulpverleners zitten niet op een lijn. De algemeen gehoorde kritiek
is de vrees dat hulp aan Haïti gebruikt wordt om een militair steunpunt voor het
westen te creëren in die regio. In dit verband is men ook alert voor de dekolonisatie
door Frankrijk. Onder reparatie en reconstructie verstaan sommigen herstel van de
neokoloniale greep op Haïti. Het begin van mijn lezing was bedoeld om aan te geven
dat ik Haïti beschouw als onderdeel van een van die gebieden (Caribische gebied; met
Venezuela en de Guyana’s als grensgebied) waar Afrikanen in de diaspora een nieuw
bestaan hebben opgebouwd. Haïti vertolkt als een der armste landen in de Wereld de
ondergrens van wat Afrikanen buiten Afrika bereikt hebben.
Dat legt op ons -Afrikaanse Nederlanders/Surinamers/Antillianen - de bijzondere
morele plicht tot solidariteit met de wederopbouw van Haïti op het spoor van de
Afrikaanse identiteit. De soevereiniteit van Haïti dient ook te zijn gewaarborgd. De
aandacht voor Afrika bij de VN kunnen wij aanwenden voor lange termijn bewustzijn
projecten en het instellen van permanente VN structuren voor de monitoring van
Afrika - projecten mbt Afrikanen in de diaspora.
BUCHMESSE

Als uitgever/schrijver zou ik een project kunnen uitwerken; een Afrika- stand op de
Frankfurter Buchmesse. Oktober 2011. De Duitsers hebben een budget in het kader
van de Buchmesse om te besteden aan Derde Wereld landen. Op de jaarlijkse
Buchmesse zou Haïti als gastland kunnen worden uitgenodigd en kan een stand
worden ingericht met literatuur over Afrika en Haïti. Een boek zou kunnen worden
geproduceerd met de titel van zanger Rudder: “ Haïti I am sorry” en van Bob Marly
“Africa Unite”. Na de buchmesse een internationaal Afrika festival in Nederland
opzetten op het terrein van het Afrika museum te Berg en Dal met Haïti als centraal
thema.
Helaas heeft opinieonderzoek van oa. Bureau Veldkamp in opdracht van het
Planbureau voor de Leefomgeving in 2010 uitgewezen dat Nederlanders minder
idealistisch zijn geworden. De aandacht voor het welzijn en de welvaart in de
ontwikkelingslanden is bij de Nederlandse bevolking zestien plaatsen gedaald op de
ranglijst van aandachtsgebieden in de publieke opinie. We moeten ons dus geen
illusies maken over mogelijke Nederlandse steunpunten voor het mobiliseren van de
publieke opinie ten gunste van Afrika, Afrikanen in de diaspora en Haïti. Veel zal
verwacht moeten worden van het eigen initiatief, de eigen creativiteit van de
samenwerkende particuliere organisaties (NGO’s) van Nederlanders met Afrikaanse
referenties.
Bedankt voor uw aandacht.”
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VOORDRACHT ORSINE WALDEN AKA HANSÉMUYE OHEMAA AMBA
SPOKEN WORD ARTIST BRINGING YOU WORDS FROM THE HEART OFF SPIRITS

My people
Black people know thyself
Black people be you and not some one else
Knowing I self so U be infinitely blessed
History can´t be changed or erased from my DNA
But knowing our story makes u masters of Today
Today is my child His Story
stories to be told
Glorious I story beyond 500 years of inhumanity against my people
It should be a common
objective to strive to fulfill what Marcus Mosiah Garvey had in mind
To turn con´s into pro´s
beneficial to the more rebels against Babylon inequity System
Tell the youth, tell them
stories about our great warrior Kings and Queens
Kwakoe, Madiba, Nana, Barryl biekman, Iwan Leeuwin, Urwin Vyent,
You and you we need you Black people stand up
We´ve come a long way to apologize
fighting for a cause to free our people mind and soul
Black people stand up and be more like you
Let freedom rain.......
SPECIAL FOR MY BIG SISTER BARRYL BIEKMAN

Women are the backbone of society without them we could not make it. A beauty of a
woman is not reflected in the clothes she wears or the way she looks but comes out her
heart only then others will be able to see the true beauty in her.
Hansé u wan muyè,
an dè kuma di hansé u ta si a_sékédéé
Di hanse u wan muyè
nè hatti dendu a ta kumutu
Hansé u wan muyè
de kuma te azômitôtô paaja_ hen hanza ta bwa a sonoe_hati
a deewee liba.
Hansé u wan muyè
de kuma te wan soeti ventu bô dow a wan kamia ka ventu an bi ta dow
ventu di _ii ta hai fii tan a libi
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Hansé u wan muyè

na nè fesikamia nô i ta sie_hen
Hansé u wan muyè,
nè hatti dendu a dè.
Jah bless
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THEMA 4
INTEGRATIE VAN DE AFRIKAANSE DIASPORA ALS ZESDE REGIO VAN DE AFRIKAANSE UNIE
(ARTIKEL 3Q, AU CONSTITUTIVE ACT): DE STAND VAN ZAKEN
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DR. TUMENTA KENNEDY
AFRICAN UNION AFRICAN DIASPORA, EUROPE REGION/GLOBAL PAN AFRICAN
DIASPORA UNION, EUROPE REGION

“Your Excellency, distinguish guests, ladies and gentlemen, fellow Brothers and
Sisters = Karibu: Asante Sanna
First of all, let me express my gratitude to all of you most especially to the entire
members of the Organising commeety under the leadership of Drs. Barryl Biekman,
for your relentless support, to make this event a success at this point. Ladies and
gentlemen, dear colleagues, your presence here today, have proven your continued
dedication to search for innovative ways to foster development to the People of African
Descent in and out of the continent.
A CHALLENGE TO OUR GENERATION

While the people of African origin are optimistic and in most instances pragmatic
given the available information and social responsibility they carry, the following
questions will highlight the quest for transformative leadership for a new generation
of African leaders that can make a difference in the 21st Century:
Across a diverse spectrum in our dealing with the continent,
Who among us will give a new meaning of serving citizens in public administration,
civil service; and who will help the Diasporas to serve their country and organization
with dignity and pave the way for a positive change in the continent and in the
Diasporas?
Who among us would for his/her self-interest, show solidarity to others
by holding the hands of their brothers and sisters, under the spirit of
Ubuntu to rally competencies in the process of integrating and uniting
African and its Diasporas?
Who among you would come out with leading discoveries in
mathematical, biomedical sciences or socio-economic models that will
protect African values system, African Medicine, the global ecological
system as well as create jobs for millions of people in the continent?
Who among you will come out with the next discovery that shall enable
our countries, the continent and mankind to live a life in peace, justice,
dignity, prosperity for all and without fear?
As Africans descendant, our trust and respect in the leadership philosophy in
our countries have drastically reduced.
We are disgusted with:
A leadership philosophy in the past decades that has been dominated or
driven by people entering public service not to serve the citizens of their
countries but, for lavish riches and systematically exploit the people they
are supposed to serve;
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We are disgusted with:
A leadership philosophy whereby the winner at election processes take
all and losers retaliate (sometime violently)

We are disgusted with:
A leadership philosophy where people are protected depending on their
relationship to top officials or the size of their bank account while
systematically undermining the justice system that forms the foundation
of our traditional African Societies;
A leadership philosophy where destructive competition or cooperation is
permitted and “exploitative individual self interest” is preferred at the
expense of societal interest;
We are disgusted with:
A leadership philosophy where business, simultaneous creating
monopolistic structures to prevent the underprivileged from participating
in the overall progress in our societies;
A leadership philosophy guided by an insurmountable fear of becoming
entrepreneurs and taking other productive challenges within your
societies;
We are disgusted with:
A leadership philosophy whereby the richer you become, the more
arrogant you are to your neighbour, colleague, and have a higher
propensity to exploit vulnerable groups;
A leadership philosophy that cherishes you for the type of houses, cars
and the number of lovers you have rather than cherishing the knowledge
and competences of African citizens.
The reality is that most Africans have been leading their family, business, churches,
ethnic/village group, and different forms of organizational structure. Nevertheless,
the development of a common leadership style necessary for transformational change
in the continent and the Diaspora has been greatly retarded by the lack of trust
outside one’s ethnic group or clique. This lack or degradation of trust gives birth to
fear and the employment of repressive tactics to survive.
The veil of mistrust continues to limit us as Africans from collectively creating
conditions whereby member of our societies - privileged or underprivileged- are
motivated to help their societies to make a quantum leap in development.
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The Pan- African Vision cannot be sustainably achieved on a foundation of fear and
indecency. Trust is an indispensable asset for sustainability and prosperity in every
human interaction. It is also a fundamental element for the development of our
society. For example, trust would help us to make long-term decision, and reduces
the cost of interacting with each other. As our societies continue to grow, and we
migrate from smaller communities to an anonymous large society, the effectiveness of
interpersonal trust becomes extremely important. Therefore the Diasporas are call
upon to unleash our creative potentials to rewrite Africa’s reality as well as develop
new African governance institutions that correlate with the realities of the people.
Hence by breaking the veil of the ‘Triple Ignorance syndrome’, we shall create
awareness on the creative potentials of Africa people to take unconventional action to
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transform, establish or adapt prevailing institutions mechanisms that would create
value and jobs for all. A good example of such mutual cooperation, is the initiative of
the African Business information Bank (AfricanBIB)
WHY YOU ARE HERE: A GENERATION OF THE TURNINING POINT

You are all present as community leaders, project managers, development workers,
entrepreneurs, business leaders, visionary thinkers and community organizers with
Africa background at all levels in Europe most especially in the Netherlands.
Our Aim is not to find faults, all stereotypes, prejudices as well as destructive selfinterest to jointly deliberate with us on how we can better contribute to the
realization of a United and integrated Africa and its Diaspora especially those in
Europe.
The African Union has defined the African Diaspora as "[consisting] of people of African
origin living outside the continent, irrespective of their citizenship and nationality and
who are willing to contribute to the development of the continent and the building of the
African Union." Its constitutive act declares that it shall "invite and encourage the full
participation of the African Diaspora as an important part of our Continent,’’
THERE IS AN URGENT NEED FOR COOPERATION BETWEEN AFRICA AND THE DIASPORA

Therefore, we the people of Africans origin, both in the motherland and in the
Diaspora should entrench dialogue in our engagements while keeping away old
stereotypes, prejudices as well as destructive self-interest. This is particularly so that
we can respond successfully to such challenges as the attainment of responsible
leadership, peace, stability, justice, economic empowerment and prosperity for all
without fear.
There is a need for collaborative efforts between the private sectors in Africa and the
African Diaspora, to increase access to capital, scientific and business expertise, as
well as access markets to accelerate development both on the continent and in the
African Diaspora.
We are all resourceful no matter our current status and occupation, we all have been
assuming responsibilities at different levels for our people, nevertheless today we
need collective action and are invited to collectively give new momentum in the
process of assuming responsibility, in this defining moments where once again an
African Diaspora in the United State of America has proven that our convictions,
passion and believes are not just dreams, but with hopes, its only the beginning of
our ability to rally people of all ages, religion, races and socio-economic background
to face some of the challenges confronting humanity. We the African Diaspora in
Europe (a continent where the Boundaries of the Africa continent were shape in
1884) needs to joint this momentum in returning dignity and prosperity to our people
the world over.
“No one is so important and resourceful that he can unite and bring prosperity to the
people of Africa decent alone, and No one is so unimportant and less resourceful that
he cannot contribute to make this dream come true.”
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Our goal is to initiate new thinking and an orientation that promotes and inspires
collective learning, motivation and joint responsibility towards building a more

peaceful and prosperous ‘New World Order’ where Africa and its Diaspora (especially
in Europe) is perceived as equal partners in cooperation for mutual advantage.
WHERE ARE WE ON THIS PROCESS?
AU 6TH REGION WORKING CONFERENCE FEBRUARY 2008

It was in this perspective that an AU 6th Region Working Conference took place in
February 2008 in Paris with delegates from the 10 European Chapters.
During this Conference the unanimous adoption of the “Leave No Community Behind
Model” took place as a working Model to organize, mobilize and structure the AU 6th
Region Organization in Europe on Europe, National and City Level
The various African Diaspora Regional Consultative conferences held on the different
continents identified appropriate themes, which are at the very heart of our common
struggle of defeating poverty, underdevelopment and the marginalization of the
African people
Political Cooperation
Media and Diaspora
Historical Commonalities
Socio-Cultural and Religious Commonalties
Socio-Economic Cooperation
Women, Youth and Vulnerable Groups
Knowledge Sharing, Science and Technology
MEETING OF CONSULTATION BETWEEN THE PERMANENT MISSION AND THE
REPRESENTATIVES OF THE AFRICAN DIASPORA IN EUROPE FEBRUARY & MARCH 2008

The Permanent Mission convened these two consultation and brainstorming meetings
with representatives of the Europe Region Diaspora in Belgium, in their personal
capacity, to discuss the best ways to bring together the organisations and to
structure them so as to produce better productive results.
The first of those meetings with the invited representatives who came from The
Netherlands, Germany and France was held on Saturday 16 February 2008 in the
Permanent Mission and the Second one on Saturday 8 March 2008 also in the
meeting Room of the AU Permanent Mission bringing.
I also on behalf of PANAFSTRAG, (Ms Biekman) presented the model “Leave no
Community behind” that was adopted in Paris. This model again was adopted as a
serious model to organise the African Union Africa Diaspora 6th Region Organisation
in Europe. In conclusion, it was agreed that the necessary efforts would be made to
come up with the constitution / statutes which should be communicated by E-Mail
to the AU Permanent Mission which in turn would send them out to others as models
for inspiration.
THE AU-DIASPORAN CONSULTATION MEETING “LEAVE NO COMMUNITY BEHIND, MAY 27 & JUNE
14, 2008 IN THE HAGUE & JULY IN SPAIN
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During this meeting in May 2008 The Leave No Community Behind Model was in
debate and adopted as a working Model in the Netherlands. During this meeting the
Former South African Ambassador Ms Mhkizi was representing the S.A. government.
I attend in my position of as the Chairperson of the Facilitating group in Germany
where I presented the development in the German Chapter of the EU sub region.
There was another meeting in June 14 in The Hague and Germany was represented
Rapportage Launching VN Internationaal Jaar voor Mensen van Afrikaanse Afkomst 04 02 2011

by Mr. Kolondji member of the Facilitating Group. The focus of this meeting was to
deliberate on the modalities and outline of the Europe Region single Constitution. A
committee consisting of representative from Germany, Brussels and the Netherlands
was established to develop a draft constitution with the purpose to discuss during
the Europe Region Follow Up Conference for Europe Region delegates. The basis of
the Constitution is the “Leave no Community behind Model”.
REPORT ON THE AU-DIASPORAN TECHNICAL WORKING GROUP JOHANNESBURG AUGUST 26-28,
2008, SUNCITY SOUTH AFRICA

We need to move with the necessary speed to implement the Action Plan on Science
and Technology of the African Union, the various NePAD programs and projects as
well as from the African Development Bank (amongst many others) by utilizing the
skills and expertise of the African Diaspora. We at the African Union-African
Diaspora 6th Region Germany Chapter have adopted together with ten European
countries, a working model which was adjusted with inputs from the African Union
permanent representatives in Brussels.
The structure is action oriented and stems from the Consolidated Outcomes and
Action Plan that were agreed on during the African Diaspora Senior Officials and AU
Ministerial Conferences in November 2007 in South Africa. It is also related to the
Outcomes of the Regional Consultative Conferences held in several Regions of the
Diaspora, and contains a format of a process, on how to select Diasporas related
projects at local, national and international levels.
In 2009, a global Diasporas mobilization conference was held in November to marks
the 125th anniversary of the Berlin Conference that led to the partition of Africa.
Together with the Sixth Regional Caucasus’s, we amended and adopted pan African
Diasporas Action Plan (PADU action plan)
CONCLUSION

We are therefore grateful for honouring our invitation to be part of this life changing
experience at this defining moment,
“No one is so important and resourceful that he can unite and bring prosperity to the
people of Africa decent alone, and No one is so unimportant and less resourceful that
he cannot contribute to make this dream come true.”
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Even though there are too many people who think that the only thing that is right is
‘to get by’, and the only thing that is wrong is “to get caught", for value oriented
leaders, responsible leadership means: doing the right thing for one’s self in
consideration of the effect their action has on others, most especially when nobody is
monitoring then.
African cultures have always treasured those who act with humility and integrity. In
its narrow sense of it, integrity is the state of being of sound moral principle, upright,
honest and sincere. For Africa’s current and future diplomats else integrity also
means holding to the highest standards and setting an ethical example on an
uninterrupted basis: that is consistent, and respectful In a fast changing world,
legislatures are bound to lag behind day-to-day practices, nevertheless, at the end,
Rapportage Launching VN Internationaal Jaar voor Mensen van Afrikaanse Afkomst 04 02 2011

where there are no defined guidelines; integrity reputation one is something that
requires leaders to examine his or her conscience to determine and to follow.
Let us unit on this new Africa Union Africa Diaspora Agenda to make our people to live
in a world of peace, justice, prosperity and mutual advantages for all without fear.
Thank you very much”
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PROFESSOR DR. YEHOESHAHFAHT BEN ISRAEL
AFRICAN HEBREWS COMMUNITY

“One of the most scariest flights coming into Holland today. The turbulence was so
scary, I kept praying. I did not feel that I was going to make to make it coming into
Holland because of the turbulence. And thank God I bought a one-way ticket, which
means I have now the option of going on the land rather than going in the air.
My name is Yehoeshahfaht Ben Israel. I am part of your family. I know this is a great
responsibility on me as such I am going to give all the excuses just in case I make it
wrong. I have not eaten today. I just woke up and ran over, came over, here on a oneway ticket. All these excuses!
First, what I would like to do is, we are talking about, at this particular time, the
recognition of the United Nations for People of African Descent. (For People of African
descent 2011.) And there is a lot of pain in the family. So what I would like to do, I
am actually part of the Diaspora that returned to the land, Northeastern Africa, in
Israel. I live in Israel. I am a product of our educational institution. I was not
educated in Harvard, Yale or Oxford. I am a product of an African educational
background, which is just like the Centre of Knowledge. We understand the
knowledge but we must apply it because knowledge is only going to be effective if we
can apply it and see the results of change. So this is where I come from.
CREATOR

We have got 2011 and let me give all praises to the Creator. I am not talking of a
religion but the same force that kept me in the air and landed. Let me give all honour
and praise that he has given me life today to see your faces in Holland. This has been
too long. It has been nearly 500 years since I have seen my brothers and sisters. For
once we were separated from the coast of Africa we did not see one another. And
today I come and I have to see us speaking different languages but we are still, we
are still brothers and sisters.... but I want to go to the point.
First we cannot look at just a year, even though the United Nations says it is a year.
We cannot look at a year because if we look at a year we are going to miss the
significance for all of us on this planet. There is something that is happening and I
said it in Berlin and I will say it over here, and just bear with me.
First, people of African Heritage lost the right to be able to control their destiny 500
years ago because something happened in their mind. You can go back and talk
about the great antiquities and histories of Africa but in 2011 if we are not able to
activate that power, that intelligence, that genius, then there is something which had
happened with the mind of our Fathers and where we are today. But the same thing
is happening in Europe today. The same thing. Just like we had a change where we
began to lose our ability to control our reality, in Europe today, they have lost the
ability to control their reality and their financial institutions, their social institutions,
their political institutions are phasing away. Just like in 1442 Africa phased away.
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So as we stand today we can’t just look whether it is black or white. I just was getting
into the plane and it scared me because the Amazon is going. It is drying up. So while
we are fighting about black and white we are losing the earth, which determines both
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black and white to be able to live on. We are losing it. The African mind failed. The
European mind is going on its way out. Now they are actually all trying to learn how
to speak Chinese. And we do not know how far with the same idea of exploiting
resources and polluting an environment whether there would be life tomorrow.
So I want to first bring it to the end as we are leaving, we cannot leave out here just
feeling that this great august meeting was the conclusion of where we must be in
years to come. We cannot. It is only the beginning. It is only the beginning. So let me
coin two phrases so that you can take it as you are going home.
UNDER-DEVELOPED

First, first, in African understanding, we were as in 2011 we have got to stay focused.
And the first focus is that Africa is not under-developed. Africa is not underdeveloped because if you see the consequences of that European idea and what it has
done to Europe or you see the consequences of a corrupted African idea and what it
continually does in Nigeria, in Zimbabwe, in Ghana today. The consequences of a
corrupted idea, today then Africa is not under-developed. Africa is being preserved
from mindsets, paradigms, and concepts of national developments waiting for those
who would have the right mind to develop it with all its resources as a model for all
humanity of how to do it right. So we did not need to pollute our waters and then
have to know how to turn it around. We have been given an advantage of how to do it
right.
TRAPPED

What does that mean? Are we talking about being European or being African? I am
not worried about being European or being African. We are all trapped. And if we are
all trapped there is one thing that can set us free and unless we are able to get to
that all of us do not have an earth to live on. So I want to just bring this in closing. Is
there something called “you shall know the truth and the truth shall set you free”? If
with all the PhD’s, the MA’s, the economics, if we all are still trapped today wherever
we are, facing circumstances that we know are threatening our very existence, then
there is something that even though we have mastered the academics, we have not
mastered our ability to be able to take our mind and create an environment which
would bring justice, which would bring an ecology to balance humanity, which would
bring the beauty of the earth that we are created on, and I would then in English
language say we are illiterate. We are truth illiterate! And we must go back now to
seek another understanding, which would be able to create another reality.
Is this something new or is it false? Well if you can help me out... I just picked up two
things as I was coming. First Newsweek This is entitled “Grow Your Mind”. Where
they are talking about the kind of intelligence systems we have is inadequate. And
there is another one, which talks about “A new measure for intelligence”.
But I wanted to bring these in closing that, the Africa or the humanity that is going to
be made would not be made on the same paradigm, the same thinking that has
caused not only Africa but also Europe to face the problems you have today. And we
must say Egypt with all its greatness. The greater genius of Egypt has not been
raised to save Egypt in this day and time. That means there is another knowledge
base that we have got to tap into to be able to create the world that we want.
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We would go to Africa but Africa is not a paradise. We have some challenges ahead in
Africa and they are not in European bodies. They are in Africa bodies with another
idea. So as we leave our recognition must be, we must all recognize as we walk out of
here, that we have got to look inside and begin to challenge what we want and what
we want to produce for a world to come. Are we going to change White Racism for
Black Racism? Uh-huh! Because 400 years, 200 years the United Nations may then
be having “The United Nations Year for the Recognition of European who are being
facing “racists”. So we must begin to craft another and like Kennedy said, “Africa is
going to rise”
NATIONHOOD

I am telling you it has already taken off from the ground. It’s not longer going to rise;
it has taken off from the ground. But how would you be able to say these things
unless you are able to prove it? How would you be able to know that we cannot just
come to a conference or an event? We must take our reality and fashion it and be
able to produce those systems of nationhood, organization being able to pass it over
and image our children in our likeness and after our aspirations. And you cannot do
that unless you have a balance of values, which bring together the truth of which you
are, what you want to be, how you interact, not only with your kind but also with
every other individual on this planet in justice. There is no peace without justice.
There is no Africa without truth. And in closing there is a scripture (I am not being
religious). If you want to talk about Africa it did say “but Princes shall come out
Egypt and Ethiopia shall soon stretch forth its hands unto Truth or the Creator”.
So as you leave out from here. It is going to be done but it is not going to be done to
bring Black Superiority. We have got an earth to save and the mind that is going to
go into the 21st Century is the mind, the systems, the ideas that would be able to
create a social system, a model, a new pattern of leadership that does not replicate
the corruption of Europe or the corruption of Africa that creates a reality that would
bring justice, dignity, truth and the ability to seek quality in every creation as the
Creator has given it life. And this is not religion. This is Truth. Thank you.”
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MEVROUW ANNE MARIE JOJOZI
AFGEVRAADIGDE VAN DE ZUID- AFRIKAANSE AMBASSADE IN NEDERLAND/DEN
HAAG

“Chairperson, Excellencies, Distinguished Guests, Members of the Diaspora
Movement in the Netherlands’ Ladies and Gentlemen. It is a great privilege and
honour to have been invited to be here today to address this important gathering on
behalf of the South African Embassy. But before I proceed, let me convey our
apologies on behalf of Ambassador Goosen who due to unforeseen circumstances
cannot join us today. Our appreciation goes to the Organising and Coordinating
Committee of Landelijk Platform Slavernijverleden for inviting us to this meeting and
for their commitment to the African Diaspora Movement.
UN DECLARATION 2011

The UN has declared this year 2011 as the year of marking the recognition of people
of African descent. The significance of this declaration is that it will strengthen
national, regional and international cooperation for the benefit of people of African
descent in relation to economic, social, cultural, civil and political rights. Integration
of the people of African descent in all economic, political, social, and cultural aspects
of society is critical to their existence.
For Africans, this is a great achievement as it allows for an opportunity to organise
events related to the observance of 2011 as the International Year of people of African
descent. We therefore encourage Governments and Civil Society movements to
participate in these events. We hope that there will be educational activities in the
Netherlands to raise awareness about the importance of this year. We are looking
forward to participating in the events organised to observe this year as the Year of
people of African descent.
IMPORTANCE OF THE AFRICAN DIASPORA

For South Africa, the African Diaspora is extremely important. Given our past
history, we know that the African Diaspora has played an important role in our
struggle against apartheid. We are aware also of the challenges facing the African
Diaspora Movements across the globe.
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It is important to note that the 2003 AU Summit expressed a desire for the African
Diaspora to be institutionalised as the 6th region of the African Union. Full
participation of the African Diaspora in the activities of the AU is important for the
continent. The following themes were previously identified by the African Diaspora
Conferences held on different continents. At the heart of the struggle in defeating
poverty, underdevelopment and the marginalisation of the African people include:
Global Dialogue, Peace and Stability
Historical, Socio-Cultural and Religious Commonalities
Knowledge Sharing
Women, Youth and vulnerable Groups
Economic Cooperation and
Regional Development and Integration

Whilst we recognise progress made since the 2nd Assembly of the AU summit in 2003,
it is clear that there are still major challenges facing progress in enhancing
engagement on African Diaspora issues. Some of these challenges include, lack of
continuous information and knowledge sharing between Africa on Diaspora. In this
regard public documents need to be shared to close information gaps. African
Diaspora Movements have to be aware of programmes on the Diaspora on the African
continent and elsewhere. We need to do more to strengthen our historical, sociocultural and religious ties. Women and the youth should be mobilised to be
participate in the Diaspora process. We all know that when you teach a woman, you
teach the nation. Young people are the leaders of tomorrow.
PREPERATIONS FOR THE MEETING OF TECHNICAL EXPERTS

We are happy to say that two leading members of the Dutch African Diaspora
Movement, Ms Barryl Biekman and Mr Kenneth Robinson have been nominated by
the South African Government to participate in the Technical Committee of Experts
Meeting due to take place in South Africa this month. We hope that their expertise
will inspire other participants from across the globe. It was important for South
Africa to nominate experts from the Diaspora, individuals who have the knowledge
and passion to drive the agenda of African Diaspora Movement.
The purpose of the Technical Committee Meeting as we all know, among others, is to
make concrete project proposals on the thematic areas within the context of
previously identified areas of cooperation between the continent and its Diaspora.
Work was conducted in consultation with the AU Commission in preparation for this
meeting. This technical meeting will be followed by a Ministerial meeting and a
Summit to be held in 2012.
We do recognise that there is much work still to be done and we wish to thank all
those who have contributed to the success of the African Diaspora Movement in the
Netherlands and elsewhere.
As the Embassy we will continue to engage and work together with the African
Diaspora Movement in the Netherlands.
We wish this meeting success and thank you for your attention.”
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DE KERN SAMENGEVAT, SLOTCONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
DRS. FRANK W. KING
INTERNATIONAAL EXPERT EN ADVOCAAT OP HET GEBIED VAN IMMIGRATIERECHT
EN AANVERWANTE VRAAGSTUKKEN

“De middelen die wij kiezen om racisme te bestrijden zullen eindigen in het resultaat
ervan. Mensen als Barryl Biekman zijn belangrijke personen, die anderen bij elkaar
brengen om iets te bereiken tegen racisme. In mijn boek ‘Opstellen over
vreemdelingenrecht en politiek’, pleit ik ervoor de vreemdeling in Nederland recht te
verschaffen, want daar is het hen om te doen. En dat doe ik al 18 jaar. In de
rechtspraktijk merk ik dat een van de mensenrechten, namelijk het recht op
gezinsleven, selectief in Nederland wordt toegepast.
Dit recht van de vreemdeling wordt zo nodig ingeperkt om
de Nederlandse samenleving te beschermen. Dat is het doel van het Nederlandse
vreemdelingenrecht: het beschermen van de Nederlandse samenleving. Wie zijn ‘de
Nederlandse samenleving?’. Dat zijn wij niet. Toch moeten wij opzoek gaan naar
bondgenoten in onze strijd tegen racisme. Wij moeten onze perspectief niet verliezen,
maar voortdurend in dialoog blijven, want daar ontbreekt het ons aan, in de strijd
tegen racisme. Ik laat het hierbij!”
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‘OORLOG’
PATRICK MATHURIN

“Totdat de filosofie die het ene ras superieur houdt en het ander inferieur.
Eindelijk en permanent in diskrediet gebracht en buitengesloten is. Ja overal is
oorlog.
Ik zeg oorlog.
En totdat er niet langer eerste klas en tweede klas burgers zijn in geen enkele natie.
Totdat de kleur van een menshuid van generlei meerwaarde meer is dan de kleur van
zijn oog.
Moet ik zeggen oorlog.
En totdat de basis mensenrechten aan allen gelijkelijk verdeeld zijn zonder
ogenschouw van ras, moet ik zeggen oorlog.
En tot op die dag, de droom van blijvende vrede, wereldburgerschap, en het heersen
van de internationale moraliteit, zal niets anders dan een illusie blijven om te
bereiken maar nooit te verkrijgen. Ja overal is oorlog.
Oorlog in het oosten, oorlog in het westen, oorlog in het noorden, oorlog in het
zuiden.
Ik zeg oorlog, oorlog, en geruchten van oorlog.
En totdat de oneerbare en ongelukkige regimes die onze broeders beneden houden in
Afrika ja
In Nederland ja, Submenselijke gevangenschap zijn getackeld, totaal vernietigd, ja
overal is, overal is Oorlog in het oosten, oorlog in het westen, oorlog in het noorden,
oorlog in het zuiden. Soms winnend, soms verliezend, soms stervend, soms huilend,
soms zingend
Wij hebben geen problemen nodig. Wij hebben geen problemen nodig. Geen
problemen, geen problemen, problemen nodig, nee. Wij hebben liefde nodig. Om ons
te begeleiden. Als je boven bent kijk naar beneden. Help de zwakken als je sterk bent,
Ja. Wij hebben geen problemen, wij hebben liefde nodig. Wij hebben geen problemen,
geen problemen, geen problemen, problemen nodig, Wij hebben geen problemen, geen
problemen, geen problemen, problemen nodig.
Spreek van liefde. Het is droef genoeg met al jullie oorlog. Spreek alsjeblieft van liefde.
Het is droef genoeg met al jullie oorlog. Wij hebben geen problemen, geen problemen
nodig.”
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REACTIE COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING
MR. L.J.L. (LAURIEN) KOSTER
VOORZITTER VAN DE COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING (CGB)

“Dank u wel. Ik vind het eigenlijk ongepast dat ik het laatste woord van deze dag zou
hebben. Dus ik had me al een beetje verstopt zodat u mij het woord niet meer zou
geven. Ik heb veel nieuwe dingen vandaag gehoord en geleerd persoonlijk, maar ik
heb ook veel pijn in uw harten gehoord. Een van de grote elementen daarin is
discriminatie, iets waar de Commissie Gelijke Behandeling dagelijks het zwaard tegen
opneemt op verzoek van mensen. Discriminatie zet mensen op afstand van wie zij ten
diepste zijn. Zij worden uitgesloten van de samenleving. Mensen die je uitsluit staan
aan de zijlijn en zijn niet meer supporter van de samenleving. De Commissie Gelijke
Behandeling, zal opgaan in een nationaal instituut voor de rechten van de mens, dat
voorlopig lijkt te gaan heten College voor de Rechten van de Mens. Daarover zal als
het goed is het parlement binnenkort over beslissen. Natuurlijk is het belangrijk dat
zo’n instituut er zal zijn omdat het de menselijke waardigheid centraal stelt, en die
onafhankelijk van de overheid de bewaker zal zijn van die menselijke waardigheid
zoals die in verdragen en grondrechten is vastgelegd.
Het instituut zal onafhankelijk zijn, maar een van de grote opdrachten, zo staat het
ook in de beginselen van de Verenigde Naties, is om de taak uit te oefenen in
verbinding met de samenleving, want daar wonen en leven de mensen waarvan de
rechten ter discussie zijn in sommige situaties. Die verbinding is ook een van de
punten, die ten grondslag heeft gelegen aan uw uitnodiging aan mij om hier vandaag
in uw midden te zijn. De Commissie Gelijke Behandeling is alleen nog maar de
kwartiermaker voor het nieuwe instituut. Het is nu voor de politieke besluitvorming
nog niet aan mij om hier ‘sweeping statements’ af te geven. Maar één ding kan ik wel
zeggen. Zonder die verbinding met elkaar, waardoor er werkelijk begrip bestaat over
wat mensen voelen en moeten doormaken wanneer hun rechten en waardigheid
worden aangetast, zal het instituut niet kunnen functioneren. Ik dank u dat ik hier
vandaag in uw midden mocht zijn. Heel veel neem ik vandaag mee. Mooie dingen,
maar ook een beetje van uw pijn.”
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VRAGEN EN OPMERKINGEN

De heer Glen Godfried
Wat is de rol van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis in
het kader van het VN jaar voor Afrikanen in de diaspora?
De heer Cain
Pleit ervoor dat de initiatieven van de organisaties moet komen
Mevrouw Biekman wijst op de verschillende domeinen van het NiNsee.
Zij stelt dat een van de domeinen zich goed leent voor support van het NiNsee aan de
zelforganisaties.
De heer Alfons Wielingen
Wat moet onze rol zijn in 2013?
Wat kan de wethouder voor de Afrikaanse gemeenschap betekenen?
Antwoord mevrouw Van Es
Is van oordeel dat de Staat verantwoordelijk is voor de Nationale beleidskaders.
Wij leveren zeker een bijdrage op lokaal niveau.
Mevrouw A. Kensmil
Voorstel om ten aanzien van de Afrikaanse gemeenschap een aparte alinea ( conform
de DDPA ) op te nemen in het Anti racisme beleid. Vertelt over de aanstaande black
history maand die ASAH organiseert en nodigt iedereen uit om deel te nemen.
Mevrouw Hady Jane Guds
Wat is er gedaan om het VN jaar voor Afrikanen in de Diaspora onder de aandacht
brengen van 2e Kamerleden zoals Tanja Jadjadnansing (PvdA) en Kathleen Ferrier
(CDA)?
Mevrouw Biekman
Zowel de PVDA als het CDA hebben regelmatig documenten ontvangen. De
documenten aan het CDA gericht zijn allen via mevrouw Ferrier gezonden. Mevrouw
Ferrier noch fractie voorzitter Cohen PVDA hebben ooit adequaat gereageerd.
Mevrouw Gisela Adriaans
Adviseert wethouder Andree van Es om meer kennisverspreiding over het
Amsterdams anti racisme beleid te realiseren en politieke voortrekkers te vragen om
een bijdrage te leveren.
De heer Roy Groenberg meer bekend als Kaikusi
Legt de nadruk op de negatieve beeldvorming van het Zwarte Piet feest. Wil je racisme
aanpakken dan moet dit element worden afgeschaft.
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Programma Launching
“2011 VN Internationaal Jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst”

Titel:
“Met de Menselijke Waardigheid voor Ogen:

Bezinning, Rechtvaardigheid en Erkenning”
Datum: vrijdag 4 februari 2011; Tijd: 11.30 – 18.00 uur

Plaats: Raadszaal Stadsdeelkantoor Amsterdam Zuid Oost, Anton de Komplein 150

Ontvangst en Registratie

SESSIE: Welkom en Opening

Spirituele Intermezzo door mevrouw Nana Brewa
Sprekers:
-

Welkomtoespraak door (PVDA) Stadsdeelvoorzitter Amsterdam Zuid Oost,
Drs. Marcel Larose;

-

Officiële Opening door Amsterdamse (GroenLinks) Wethouder ‘Burgerschap en
Integratie’, Mevrouw Drs. Andrée van Es;

-

Empowering Statement door Mevrouw Anna Maria Jojozi, Political Bilateral Relations,
Ambassade van de Republiek Zuid Afrika in Nederland.
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Intermezzo door de heer Alfons Wielingen

SESSIE 1
De betekenis en waarde van het VN Internationaal Jaar voor burgers van Afrikaanse
Afkomst in Nederland in Perspectief van het Verleden, Mensenrechten, Antiracisme- en
Integratiebeleid

Sprekers:
-

Mevrouw Drs. Barryl A. Biekman, Coördinatie Strategie Groep VN Internationaal Jaar
voor mensen van Afrikaanse Afkomst en Durban + 10, Voorzitter Stichting Nationaal
Monument Nederlands slavernijverleden (LPS);

-

Dr. Artwell Cain, Directeur Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis
(NiNsee);

-

Drs. Glenn O. Helberg, Bestuursvoorzitter van het Orgaan Caribische Nederlanders
(OCAN).

Vragen en antwoorden

SESSIE 2
Tien jaar na Durban: ”From rhetoric to reality. A global call from the UN for concrete

action against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance”. De
betekenis van de WCAR voor de wereldgemeenschap in het algemeen en voor mensen
van Afrikaanse Afkomst in het bijzonder. Dit, in Perspectief van het Verleden en het
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Nederlands Mensenrechten, Antiracisme en Integratiebeleid

11h4
Sprekers:
-

Mevrouw Drs. Hellen Felter, Vice (bestuurs)voorzitter Tiye International

-

Dhr. Harry van Bommel, (SP) Tweede Kamerlid der Staten Generaal

PAUZE & NETWERKEN

-

documentaire “Durban 400”, in perspectief van de African en African descendant
Caucus tijdens het WCAR Durban 2001 Proces

Intermezzo door mevrouw Orsine Walden

SESSIE3
De betekenis van het VN jaar voor Haiti in perspectief van de ontwikkelingen

Sprekers:
-

Dhr. Ludwich van Mulier, Schrijver, Uitgever, Publicist, Opinieleider

Intermezzo door de heer Patrick Mathurin

SESSIE 4
De betekenis van artikel 3q, van de AU Constitutieve Act,betreffende de Integratie van
de Afrikaanse Diaspora als zesde regio van de Afrikaanse Unie
60
Rapportage Launching VN Internationaal Jaar voor Mensen van Afrikaanse Afkomst 04 02 2011

Intermezzo door de heer Etto Sedney
Spreker:
-

Dr. Tumenta Kennedy, African Union African Diaspora, Europe Region/Global Pan
African Diaspora Union, Europe Region

SLOTSESSIE

De Kern samengevat:: (Slotconclusies en Aanbevelingen) door:
-

Drs. Frank W. King, Internationaal Expert en Advocaat op het gebied van
Immigratierecht en Aanverwante vraagstukken
Empowerment Statement door:

-

Professor Dr. Yehoeshahfaht Ben Israel, African Hebrews Community

NETWERKEN & BORREL en EINDE BIJEENKOMST
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PERSBERICHT
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 officiële opening wordt verricht door Mevrouw Drs. Andre van Es,
Amsterdamse (GroenLinks) wethouder ’Burgerschap en Integratie’. Voorafgegaan door het
welkomstwoord door (PVDA) Stadsdeelvoorzitter Amsterdam Zuid Oost, Drs. Marcel La Rose.
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.
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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 VN secretaris generaal
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.
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Verdeeld over vier thema’s zullen onder andere de volgende sprekers hun zegje doen:
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.
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