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HET BELANG VAN DEELNAME DOOR VN-LIDSTAAT NEDERLAND AAN HET 
AANSTAANDE VN-HIGH LEVEL PANEL “HERDENKING 20 JAAR DURBAN 

VERKLARING EN ACTIVITEITENPROGRAMMA”.  
HET LPS ROEPT OP: ZWICHT NIET VOOR NEGATIEVE PROPAGANDA 

 
 
Open brief 
Aan Demissionair minister van Buitenlandse Zaken 
Excellentie, mevrouw Sigrid Kaag 
 
Den Haag, 11 juli 2021 
 
Geachte minister, 
Hierbij vragen we uw welwillende aandacht voor het volgende: 
 
Zoals u weet zal er in september a.s. een VN-High Level Panel worden gehouden in verband 
met 20 jaar herdenking van de Derde VN-Wereld Anti Racisme Conferentie (WCAR) die in 
2001 in Durban-Zuid Afrika de Durban Verklaring en het Activiteitenprogramma (DDPA) 
heeft voortgebracht.  
Nederland heeft in februari 2002 goedkeuring gegeven aan de uitvoering van de DDPA. In 
2009 is de DDPA in artikel 1 van het VN Durban Review Slotdocument, herbevestigd. 
 
Tijdens de WCAR stonden drie onderwerpen centraal op het programma: 

1. De trans-Atlantische slavenhandel, Slavernij en Kolonialisme; 
2. De Dalits-kwestie; 
3. Het vraagstuk Palestina Israël. 

Voor verschillende wereld-burgergemeenschappen is deze Wereld Anti Racisme Conferentie 
van groot belang geweest. Zo ook voor de wereldwijde nazaten van de tot slaaf gemaakten.  
Een belangrijk resultaat van deze Conferentie is de aangenomen VN Resolutie waarin de 
trans-Atlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme door de VN Lidstaten zijn verklaard 
als ‘misdaden tegen de menselijkheid’.  
 
Boycot 
Sinds enige tijd worden over de hele wereld berichten verspreid waarin door onder andere 
‘Joodse Groepen’ wordt opgeroepen om de voorgenomen VN-High Level Panel in september 
2021 te boycotten. Blijkens het bericht in de onderstaande link  
https://www.algemeiner.com/2021/07/08/jewish-groups-applaud-the-netherlands-for-
skipping-durban-iv-event-tarnished-by-antisemitism/ zal VN lidstaat Nederland kennelijk niet 
deelnemen aan het onderhavige VN-High Level Panel. In het bericht wordt uw naam 
genoemd en daarbij de suggestie gewekt alsof u betrokken bent bij deze boycotactie, die 
door vele wereld-burgergemeenschappen als onterecht en onrechtvaardig wordt ervaren.  
Het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) wenst niet in te gaan op geruchten en vindt 
het belangrijk om van u te vernemen als de Nederlandse Staat wel of niet deelneemt aan het 
voorgenomen VN-High Level Panel in het kader van 20 jaar DDPA.  
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Het LPS is van oordeel dat Nederland het Lidmaatschap van de VN hoog moet houden en 
niet mag zwichten voor VN-Lidstaten en Groeperingen die tot doel hebben de publieke 
opinie consequent, structureel met gebruikmaking van onwaarheden, negatief te 
beïnvloeden.  
 
Het voorgenomen VN- High Level Panel is het Platform bij uitstek om het Wereldwijde 
Racisme Vraagstuk te bespreken en om Goede Voorbeelden te presenteren. Wegblijven is 
dus geen optie want daarmee schoffeert u niet alleen alle burgergemeenschappen die baat 
hebben bij de uitvoering van de DDPA, maar ook alle kiesgerechtigden die hun stem op D66 
en voornamelijk op U hebben uitgebracht tijdens de in maart jl. gehouden verkiezingen voor 
een nieuw Nederlands Tweede Kamer Parlement.  
 
Het LPS betreurt het dat het CIDI net als in 2001, 2009 en 2011, wederom de gelegenheid te 
baat heeft genomen om onwaarheden te verspreiden over de 2001-VN Durban WCAR.  
Zo schrijft de directeur van het CIDI in een aan u gerichte open brief (zie in deze link 
https://app.box.com/s/48qiheob6cr1p55umtdrq22bl4uiwf8u) dat Israël het enige land is 
geweest waar de pijlen op gericht zijn geweest in 2001. Een brief die vervolgens aanleiding 
heeft gegeven tot het stellen van Kamervragen (zie in deze 
https://www.cidi.nl/kamervragen-sgp-en-cu-over-durban-iv/ link) door Tweede kamer 
fractievoorzitters: Gert-Jan Segers (CU) en Kees van der Staay (SGP).  
Het CIDI en andere Wereld Joodse Groeperingen gebruiken de (im-)pertinente onwaarheden 
sinds de WCAR in 2001 consequent, in pogingen om de publieke (wereld)opinie negatief te 
beïnvloeden.  
 
In 2001 waren de pijlen van de Afrikanen en wereld-burgergemeenschappen van Afrikaanse 
afkomst, nazaten van de tot slaaf gemaakten vooral gericht op de VN-Verklaring waarin de 
trans-Atlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme zouden worden verklaard als 
‘misdaden tegen de menselijkheid’ enerzijds en anderzijds op acties op het gebied van 
‘genoegdoening’ en de fundamentele bestrijding van Afrofobie. Afrofobie is de term om 
vormen van meervoudig racisme tegenover mensen van Afrikaanse afkomst te duiden.  
 
Het LPS is van mening dat het CIDI en de Wereld Joodse Groeperingen moeten ophouden 
om onwaarheden te verspreiden. De door de VN Lidstaten aangenomen Durban Verklaring 
en het ActiviteitenProgramma vertegenwoordigen in geen enkel opzicht Racisme, Haat en 
Aanverwante onverdraagzaamheden inclusief antisemitisme. Integendeel. In dit verband 
doet het LPS een beroep op u om de DDPA (https://www.un.org/WCAR/durban.pdf) grondig 
te bestuderen en om  

1) de balans zelf op te maken  
2) de grote waarde van dit document voor de bestrijding van alle vormen van 

meervoudig racisme, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheden te 
kunnen ontdekken en te erkennen.  

De DDPA bestaat uit: 
1) een Verklaring waarin verschillende paragrafen zijn opgenomen en 122 artikelen;  
2) een actiegeoriënteerde Programma bestaande uit verschillende paragrafen en 219 

artikelen.  
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De VN Resolutie en het Activiteitenprogramma van het Internationaal VN Decennium voor 
mensen van Afrikaanse afkomst (VN Decennium) zijn mede gebaseerd op de DDPA.  
De weigering door Lidstaat Nederland om een Nationaal Actie Plan gebaseerd op het VN 
Decennium Activiteitenprogramma tot stand te brengen moet dan ook in relatie tot de 
houding van Nederland ten aanzien van de WCAR 2001 gezocht worden.  
Het is tevens de grondoorzaak dat vormen van meervoudig racisme tegenover burgers van 
Afrikaanse-, Caribische afkomst nog stevig zijn ingebed in staatsrechtelijke systemen, 
bestuurs- en beleidsstructuren evenals beleidsinstrumenten, op elk gebied van zorg, welzijn 
en welvaart.  
In acht nemende de statements van de opeenvolgende VN Hoge Commissarissen voor 
Mensenrechten dat ‘Afrikanen en mensen van Afrikaanse afkomst’ het grootste slachtoffer 
zijn van alle vormen van meervoudig racisme (Afrofobie); van achterstelling en 
marginalisering. 
 
In dit verband is relevant het verborgen subtiele onderscheid dat door de verschillende 
burgergemeenschappen in Nederland wordt ervaren op het gebied van de ‘nationale aanpak 
bestrijding raciaal- en etnisch profileren, uitsluiting, vreemdelingenhaat en aanverwante 
onverdraagzaamheden’. Dit onderscheid is funest voor de geloofwaardigheid van het 
nationale, regionale en lokale politieke- en bestuurlijke ambt.  
 
Minister, we hopen erop te mogen vertrouwen dat u in deze LPS brief voldoende aanleiding 
zult vinden om acties die tot doel hebben om de publieke opinie terzake het onderhavige 
VN-High Level Panel negatief te beïnvloeden krachtig af te wijzen. 
 
U kunt als vertegenwoordiger van VN Lidstaat Nederland het verschil maken. In 2001 heeft 
de voormalig VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten tijdens haar Openingstoespraak in 
herinnering gebracht dat, geen enkel land kan claimen vrij te zijn van racisme.  
Het LPS levert graag een bijdrage om deze claim te rechtvaardigen. Het moge duidelijk zijn 
dat we dat niet alleen kunnen. Dat het subtiel uitsluiten van de Stem van de nazaten van de 
tot slaaf gemaakten geen optie meer is.  
 
In afwachting van uw hopelijk positieve reactie, 
Verblijven wij, 
 
Vriendelijke Groet 
Hoogachtend, 
 
Mede namens Bestuur en Achterbannen 
Mevrouw Dr. Barryl A. Biekman 
Voorzitter Landelijk Platform Slavernijverleden 
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