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Betreft optreden in het OP1 Opinieprogramma op 19 mei jl. 
over praktijken van homofobie onder andere 

 
Aan de heer Rob Jetten, Fractievoorzitter D66 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Per email 
 
Datum 20 mei 2020 
 
Zeer geachte heer Jetten. Wij, 
 Vrouwen van: 
- De Afrikaanse Europese Vrouwenbeweging ‘Sophiedela’1;  
- Tiye International2, het Platform van Landelijke organisaties van Zwarte-, Migranten- en 

Vluchtelingenvrouwen (ZMV)3 én Jongeren; 
 Het Bestuur en achterbannen van de Stichting Nationaal Monument Nederlands 

Slavernijverleden, meer bekend als het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) en de  
 Coördinatie en Monitoring Werkgroep voor de implementatie van het VN Decennium 

voor mensen van Afrikaanse afkomst, 
complimenteren u voor het moedige optreden op 19 mei jl. in het OP1 Opinieprogramma. 
De ‘pijn’, in verband met de op uw persoon gerichte aanvallen van buitenaf tijdens uw 
politieke beroepsuitoefening, heeft u op heldhaftige wijze goed over het voetlicht gebracht.  
Wij wensen u heel veel sterkte. 
 
Gesel 
Mogen we u het volgende citaat in herinnering brengen. In 2001 heeft de voormalige VN 
Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens, Mary Robinson, in haar openingsspeech 
tijdens de Derde VN Wereld Anti Racisme Conferentie in Durban/Zuid Afrika, het gehoor 
voorgehouden dat: “geen enkel land kan claimen vrij van Racisme te zijn“. Nederland helaas 
dus ook niet. Mary Robinson zei verder dat: “.. als deze Wereld Conferentie een verschil wilt 
maken, moet het niet alleen het bewustzijn over de gesel van racisme ter sprake brengen, 
maar het moet ook leiden tot positieve actie op nationaal, regionaal en internationaal niveau 
die een verlichting kan brengen voor degenen die het ’t hardst te verduren hebben gehad van 
racisme en raciale discriminatie”.  

                                                           
1 Opgericht in de jaren tachtig van de vorige eeuw met onder andere als missie het bevorderen dat vrouwen actief 
participeren in duurzame ontwikkelingsprocessen, die moeten leiden tot duurzame verbetering van de kwaliteit van 
het menselijke bestaan. Sophiedela is initiatiefnemer van de Petitie voor een Nationaal Monument Nederlands en is 
Lid van de Global African Sheroes Union;  
2 Sinds 1998 in het bezit van de speciale consultatieve status bij de Verenigde ECOCOC van de Naties  
3 In dit verband gaat Tiye International uit van Koloniale-; Arbeids-; Politieke- en Economische migratie. 
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In uw betoog refereerde u naar het verwerpelijke taalgebruik en verwensingen gericht op 
de Homo gemeenschap en Joden. Het niet benoemen van andere vormen van 
(meervoudige) discriminatie zoals Xenofobie, Afrofobie en Islamfobie zou opgevat kunnen 
worden als geen oog hebben voor deze vormen.  
 
Seksuele geaardheid 
Bijzonder was het wel toen u een pleidooi hield voor het verruimen van de Grondwet met 
‘seksuele geaardheid’. Dit, terwijl deze anti discriminatiegrond één van de belangrijkste 
onderwerpen is geweest tijdens de onderhandelingen in het kader van het Regeerakkoord 
Rutte 3. D66 ministers Van Engelshoven en Ollongren, hebben tijdens een M-
Opinieprogramma in 2019 uitgebreid hierover gesproken. Verder heeft minister Van 
Engelshoven het LPS geïnformeerd over de beweegredenen van dit besluit. 
 
Etniciteit en Nationaliteit (sociale, economische, politieke en culturele rechtvaardigheid) 
‘Sophiedela’, Tiye International en het LPS pleitten al ruim 11 jaar voor de verruiming van 
Artikel 1 van de Grondwet met de gronden Etniciteit en Nationaliteit. Dit conform 
aanbevelingen van de CERD onder andere. Voor wat betreft de CERD het volgende:  
Het Koninkrijk der Nederlanden heeft het CERD Verdrag geratificeerd wat ook inhoudt de 
naleving ervan. Het Verdrag definieert “racial discrimination” als: 
 

any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or 
national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the 
recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and 
fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of 
public life. 

 
“Racial discrimination” in deze context betreft de handeling. Het rasbegrip stemt niet ter 
vervanging van het ‘etniciteits- en nationaliteitsbegrip’. In dit verband volgen we Artikel 
21 van het Handvest over de Grondrechten van de Europese Unie: 
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf . De kern: 
 

1. Any discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social 
origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, 
membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation 
shall be prohibited. 
 
2. Within the scope of application of the Treaty establishing the European Community 
and of the Treaty on European Union, and without prejudice to the special provisions of 
those Treaties, any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited. Non-
discriminatie 
 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
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Onze organisaties vragen zich af wat de belemmeringen zijn dat Nederland deze gronden 
niet in de Grondwet wil vastleggen. Mogen wij op uw Politieke steun rekenen om het 
daarheen te leiden dat de CERD aanbevelingen in dit verband worden gerespecteerd en 
geïmplementeerd in de Grondwet? Op die manier kunt u laten zien dat het u niet alleen 
gaat om de bestrijding van homofobie en antisemitisme maar ook om de andere vormen 
van (meervoudige) discriminatie zoals Xenofobie, Afrofobie en Moslimfobie.  
 
Europese Unie 
Uw Politieke ‘motivatie’ voor de Europese context is ons ook opgevallen. Hoewel uw 
pleidooien zich richtte op de EU plannen in verband met Covid19 willen we uw aandacht, 
in het kader van het vorenstaande, vestigen op de Resolutie van het Europese Parlement 
van maart 2019 over de fundamentele Rechten van mensen van Afrikaanse afkomst 
https://app.box.com/s/l3ujru3g71r4mxclmwdu93xk2y2qxjkf.  
Mede in dit verband hebben we aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
verzocht om bij de beraadslaging over het Onderzoeksrapport terzake Toestanden bij de 
Belastingdienst deze Resolutie te willen betrekken. Het is ons bekend dat velen van 
Afrikaanse afkomst en vooral vrouwen het slachtoffer zijn geweest van de 
discriminatieactiviteiten bij de Belastingdienst. Kortheidshalve verwijzen wij u naar het 
verzoek aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal via deze 
https://app.box.com/s/evf42tb0xjracqc3clhao5h0ycepkc84 link te downloaden en die 
https://app.box.com/s/vz3t0isrhq3ng1v36eaxkmm56dm4ok5z aan de Nationale 
Ombudsman betreffende zijn uitspraak over etnisch profileren in alle lagen bij de 
Overheid. En nu we het er toch over hebben! We willen uw aandacht vestigen op de inhoud 
Politieke Declaratie van de 64e sessie van de Commission on the status of Women. Hier in 
deze link: https://undocs.org/en/E/CN.6/2020/L.1. Belangrijk is het besef dat Afrikaanse 
vrouwen en in Diaspora overal ter wereld het meest te leiden hebben (gehad) onder 
vormen van meervoudige Afrofobie. Het vragen om extra aandacht van de stem(men) die 
zij vertolken is niet overdreven.  
 
Wij danken u voor uw aandacht en kijken uit naar uw antwoorden.  
Verblijven met vriendelijke groet,  
 
 
Hoogachtend, 
Mevrouw Dr. Barryl A. Biekman, Voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden 

 

https://app.box.com/s/evf42tb0xjracqc3clhao5h0ycepkc84
https://app.box.com/s/vz3t0isrhq3ng1v36eaxkmm56dm4ok5z
https://undocs.org/en/E/CN.6/2020/L.1


 

 

Coördinatie en Monitoring 
Werkgroep Implementatie 

 

 

Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden 

Landelijk Platform Slavernijverleden 
  

 
 

 

4 

Mede namens 
Mevrouw Sirelda Jackson, bestuurslid ‘Sophiedela’  
Mevrouw Rita Naloop, voorzitter Tiye International 
 
De Coördinatie en Monitoring Werkgroep voor de implementatie van het Internationaal 
VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (2015-2024); 
 
 
T: 0625181599 
E: info@platformslavernijmonument.nl 
Postadres: Laan van Leidschenveen 41, 2493CT Den Haag 
 
 
 
Afschrift aan  

- Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. Van Engelshoven 
- Mevrouw Samira Rafaela MA, Lid Europees Parlement voor D66 
- Het Netwerk 


