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andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
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VOORWOORD
De Verenigde Naties (VN) hebben 2015-2024 uitgeroepen tot
Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (Resolutie
68/237). Nederland, als één van de lidstaten van de VN, staat
achter deze resolutie. De resolutie roept alle VN-lidstaten op
om acties te ondernemen tegen racisme, rassendiscriminatie,
vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende
onverdraagzaamheid (op grond van ras, kleur, afkomst,
nationaliteit of etnische afkomst) zodat alle fundamentele
rechten en vrijheden van mensen van Afrikaanse afkomst
ook beschermd en gewaarborgd worden. Dit Decennium
loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2024
en kent drie pijlers: Erkenning, Rechtvaardigheid en
Ontwikkeling.
2021:
Zes jaar na de inwerkingtreding van het Internationaal VN
Decennium constateren we een grote onbekendheid in
Nederland over dit Decennium. De informatie is niet breed
publiekelijk toegankelijk gemaakt. De afspraken die zijn
vastgelegd in de eerdergenoemde VN Resolutie inclusief
het VN Activiteiten Programma (AP) zijn daarom ook niet
bekend. Eén van de afspraken is dat elke VN Lidstaat een
Nationaal Actie Plan (NAP) ontwikkelt. Het NAP geldt als
het belangrijkste instrument voor de uitvoering van het VN
Decennium en het monitoren van de resultaten.
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Vijf jaar na de lancering van het VN Decennium in
Nederland is er nog geen NAP ontwikkeld. Het is helaas
gebleven bij een 12 puntenplan dat is voortgekomen uit
een aantal sessies, die door de overheid (Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) georganiseerd zijn en het beschikbaar
stellen van (éénmalige) fondsen. Een groot deel van het 12
punten programma is ook nog niet uitgevoerd.
Er is ook geen initiatief genomen door de Nederlandse
overheid om de hierboven genoemde VN Resolutie en
bijbehorende documenten te vertalen naar het Nederlands
en meer bekendheid hieraan te geven. Dat is één van de
reden waarom de documenten niet toegankelijk zijn voor
de brede gemeenschap. Met deze brochure nemen we de
verantwoordelijkheid voor de vertaling van de documenten
over van de regering, opdat niet nog meer tijd verloren
gaat met wachten op een vertaling van de Resolutie van het
Engels naar het Nederlands.
Met de vertaling van de VN Resolutie en het VN
Activiteitenprogramma geven we invulling aan één van
de belangrijkste prioritaire ondersteuningsbehoeften van
de Afrikaanse-, Caribische Diaspora Gemeenschap in
Nederland op het gebied van de vermeerdering van kennis
en inzicht over:
a) wat wordt beoogd met het VN Decennium?
b) welke rol dienen nationale, regionale en lokale overheden
daarin te spelen?
c)wat zijn de taken van het maatschappelijk middenveld, het
bedrijfsleven en overige relevante stakeholders? Hoe kunnen
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ze bijdragen aan het creëren van de Anti-Discriminatievoorzieningen-keten.
We hopen op een toenemende belangstelling voor het
DECENNIUM VOOR MENSEN VAN AFRIKAANSE
AFKOMST en dat bredere bekendheid hiervoor ertoe
bijdraagt om alsnog een op de Nederlandse situatie
gebaseerde Nationaal Actie Plan voor de uitvoering van de
VN-Resolutie 68/237 over het VN Decennium voor mensen
van Afrikaanse afkomst tot stand te brengen. Dit houdt
onder meer in:
a) het ontwikkelen van (specifiek) beleid en daarop
afgestemde beleidsinstrumenten voor het effectief uitvoeren
van de in het kader van het VN Decennium afgesproken
acties, maatregelen, programma’s en projecten;
b) het monitoren, evalueren en (eventueel) bijsturen van
geplande activiteiten om een succesvolle uitvoering te
waarborgen en die duurzaam bijdragen aan de beoogde
doelstellingen ook na 2024;
b) beschikbaar stellen van meerjarenfinanciering ten behoeve
van de uitvoering van het NAP en de institutionalisering van
de tot stand gebrachte (kennis)netwerken en kennisbank.
Op dit moment ligt er een door de Civil Society ontwikkelde
initiatiefvoorstel NAP. We hopen op Politieke Wil om dit
Initiatiefvoorstel serieuze aandacht te geven.
Verder hopen we op een actieve bijdrage van de
gemeentebesturen en van alle relevante stakeholders,
zoals mensenrechteninstellingen, anti discriminatie
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instellingen, het bedrijfsleven, de media en het
maatschappelijk middenveld om hun steentje bij te dragen
in beleids- en uitvoeringsmaatregelen die de onderhavige
burgergemeenschap structureel en duurzaam ten goede
komen.
Hartelijk dank.
Barryl A. Biekman
Voorzitter Stichting Nationaal Monument Nederlands
slavernijverleden (Landelijk Platform Slavernijverleden/LPS)
Mede namens
Het Landelijk Breed Overleg Civil Society van Afrikaanse
afkomst
Informatie via: decade@people-of-african-descent.nl
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INTRODUCTIE
OVER DE HELE WERELD BLIJVEN AFRIKANEN
EN DE AFRIKAANSE DIASPORA LIJDEN ONDER
ONGELIJKHEID EN ACHTERSTAND VANWEGE
DE ERFENIS VAN SLAVERNIJ EN KOLONIALISME.
VRIJHEID VAN GEWELD, VOOROORDELEN EN
DISCRIMINATIE ZIJN VOOR VELEN EEN VERRE
DROOM.
Mensen van Afrikaanse afkomst behoren tot de armste en
meest gemarginaliseerde gemeenschappen over de hele wereld.
Ze hebben hoge sterftecijfers en moedersterfte, en beperkte
toegang tot kwaliteitsonderwijs, gezondheidszorg, huisves
ting en sociale zekerheid. Zij kunnen te maken krijgen met
discriminatie bij hun toegang tot de rechter en zij worden
geconfronteerd met alarmerend hoge percentages politiege
weld en raciale profilering.
We moeten met z’n allen meer doen om billijkheid in justitie en wetshandhavingssystemen te waarborgen en om de
mensenrechten van mensen van Afrikaanse afkomst overal te
bevorderen en te handhaven.
Alle systemen van de Verenigde Naties nemen deel aan de
activiteiten van het Decennium, van mensenrechtenorgani
saties tot gespecialiseerde agentschappen, fondsen en
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programma’s. Ik moedig iedereen aan om creatieve initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren die een concreet verschil
zullen maken in het leven van mensen. Ik reken erop dat alle
lidstaten zich op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau betrokken blijven bij het Decennium.
Dit Decennium is een kans voor gerichte en gecoördineerde
actie. Ik hoop dat over tien jaar de mensenrechtensituatie
van mensen van Afrikaanse afkomst wereldwijd enorm zal
zijn verbeterd.
Ban Ki-moon
Secretary-General of the United Nations
10 December 2014
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HET INTERNATIONALE DECENNIUM VOOR
MENSEN VAN AFRIKAANSE AFKOMST IS EEN
BELANGRIJKE INZET VOOR DE STRIJD TEGEN
RACISME
Het zal de actie versterken om de vele obstakels te
ontmantelen waarmee miljoenen mensen in elke regio van
de wereld worden geconfronteerd. Het zal ernaar streven de
wetten die rassendiscriminatie verbieden, te versterken en
ervoor te zorgen dat deze worden uitgevoerd. Het zal meer
kennis bevorderen over het culturele erfgoed van mensen
van Afrikaanse afkomst en de vele fundamentele bijdragen
die zij hebben geleverd aan de vooruitgang van de mensheid.
Het activiteitenprogramma voor het Decennium nodigt
staten uit om armoede en uitsluiting uit te roeien en
volledige en gelijke deelname van mensen van Afrikaanse
afkomst aan het openbare, politieke en economische leven
mogelijk te maken.
De lidstaten moeten zorgen voor gelijke toegang tot
de rechter en gelijke bescherming van de wet, en
rassenprofilering en politiegeweld uitbannen. Ongegronde en
illegale opvattingen over raciale superioriteit en het aanzetten
tot rassen- en etnische haat of geweld moeten worden
bestreden en er moet een einde komen aan stereotypering
van welke aard dan ook.
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Wij vragen de lidstaten specifieke maatregelen te nemen om
een einde te maken aan de discriminatie van vrouwenen en
meisjes van Afrikaanse afkomst. Zij kunnen ook speciale
maatregelen nemen, zoals positieve maatregelen op
het gebied van onderwijs en werkgelegenheid, om de
aanhoudende ongelijkheden te overwinnen.
Dit Decennium is een historische kans. Ik hoop dat het
ons allen zal inspireren om de diepe schade te begrijpen
die discriminatie met zich meebrengt en onvermoeibaar te
werken om een einde te maken aan dit onrecht.
Zeid Ra’ad Al Hussein
High Commissioner for Human Rights
10 December 2014
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NEDERLAND MOET VOOROP GAAN IN DE STRIJD
TEGEN DISCRIMINATIE EN RACISMEE
Eén van de prioriteiten waarmee Nederland dit Decennium
ingaat, is Erkenning. Erkennen dat er racisme is. Erkennen
dat we nog steeds niet zijn verlost van verwerpelijke
vooroordelen en stereotyperingen uit de tijd van de slavernij.
Het valt niet te ontkennen: er wordt nog steeds – bewust
en onbewust – gediscrimineerd. Op sociale media, bij
sollicitaties, bij politiecontroles.
Vice minister President Lodewijk Asscher
26 oktober 2016.
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DE TEKST VAN DE VERKLARING VAN DE
ALGEMENE VERGADERING TIJDENS DE 55e
ZITTING OP 18 NOVEMBER 2014
DE ALGEMENE VERGADERING
Herinnerend aan resolutie 68/237 van 23 december 2013,
waarbij het Internationaal Decennium voor mensen van
Afrikaanse afkomst is afgekondigd, aan te vangen op 1
januari 2015 en eindigend op 31 december 2024, met
als thema “mensen van Afrikaanse afkomst: erkenning,
rechtvaardigheid en ontwikkeling”, dat onmiddellijk na
het algemene debat van de 69e zitting van de Algemene
Vergadering officieel van start zal gaan,
Het belang benadrukkend van het Decennium en de Durban
Verklaring en Actieprogramma voor het doeltreffend
bestrijden van het gesel racisme,
Herinnerend aan resolutie 64/169 van 18 december 2009,
waarbij 2011 werd uitgeroepen tot het Internationale Jaar
voor mensen van Afrikaanse afkomst, met in achtneming
van de vooruitgang die is geboekt tijdens de uitvoering van
dat jaar,
Herinnerd in dit verband aan paragraaf 61 van resolutie
66/144 van 19 december 2011 waarin de Werkgroep van
Deskundigen over mensen van Afrikaanse afkomst wordt
aangemoedigd om voor eind 2013 een Actieprogramma
in te dienen, inclusief voorstellen over het thema van
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het Decennium, die aan de Mensenrechtenraad ter
besluitvorming zou worden voorgelegd, met het oog op de
lancering van het Internationaal Decennium voor mensen
van Afrikaanse afkomst.
Herinnerend aan resolutie 52/111 van 12 december 1997,
waarin is besloten om een Wereldconferentie tegen racisme,
rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante
onverdraagzaamheid bijeen te roepen; resoluties 56/266 van
27 maart 2002, 57/195 van 18 december 2002, 58/160 van 22
december 2003, 59/177 van 20 december 2004 en 60/144 en
van 16 december 2005, waarin de alomvattende follow-up
van deze Wereldconferentie en de concrete uitvoering van de
Durban Verklaring en Actieprogramma is vastgelegd,
Onder de aandacht brengend resolutie 62/122 van 17
december 2007, waarin 25 maart is aangewezen als de
Internationale Dag ter herdenking van de slachtoffers
van slavernij en de trans-Atlantische slavenhandel en
dat lidstaten zich zullen inzetten voor het behoud van de
menselijke waardigheid en gelijkheid voor de slachtoffers
van slavernij, slavenhandel en kolonialisme, in het bijzonder
mensen van Afrikaanse afkomst in de Afrikaanse diaspora,
Verheugd over de ondernomen acties van de
Intergouvernementele Werkgroep om de uitvoering van
de Durban Verklaring en Actieprogramma te betrekken bij
de voorbereiding van het ontwerp Activiteitenprogramma
voor de uitvoering van het Internationale Decennium voor
mensen van Afrikaanse afkomst,
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Nota nemend van het verslag van de Intergouvernementele
Werkgroep terzake de uitwerking van een ontwerpprogramma van activiteiten voor de uitvoering van het
Decennium,
1. Stelt het Activiteitenprogramma vast, dat aan deze
resolutie is gehecht voor de uitvoering van het Internationale
Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst;
2. Dringt bij de Staten erop aan om er voor te zorgen dat
de activiteiten en de doelstellingen voor het Decennium
worden gepland en uitgevoerd overeenkomstig paragraaf
10 van het Activiteitenprogramma voor de uitvoering
van het Decennium op basis van optimaal overleg en in
samenwerking met mensen van Afrikaanse afkomst;
3. Besluit om de VN Hoge Commissaris voor de
Mensenrechten aan te stellen als coördinator van het
Decennium om de uitvoering van activiteiten in het kader
van het Decennium ter hand te nemen;
4. Verzoekt de Staten en moedigt relevante mensenrechten
organisaties, organen en mechanismen van de Verenigde
Na ties, gespecialiseerde agentschappen, Fondsen en
Programma’s, internationale-, regionale-, sub regionaleen niet-gouvernementele organisaties, met inbegrip
van organisaties van Afrikaanse afkomst, nationale
mensenrechteninstellingen en andere belanghebbenden aan,
om specifieke actiegerichte activiteiten die vallen onder hun
bevoegdheden te ontwikkelen en uit te voeren;
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5. Verzoekt de Secretaris-generaal om jaarlijks een
voortgangsverslag in te dienen over de uitvoering van de
activitei ten van het Decennium;
6. Verzoekt de Secretaris-generaal tevens om voorspelbare
middelen uit de reguliere begroting van de Verenigde
Naties toe te wijzen voor de effectieve uitvoering van het
Decennium Activiteitenprogramma, en verzoekt de Staten
en andere donoren hiervoor extra budgettaire middelen ter
beschikking te stellen;
7. Verzoekt de President van de Algemene Vergadering
om voor de 74e zitting van de Algemene Vergadering een
tussentijdse evaluatie te realiseren teneinde de balans op te
maken van de geboekte vooruitgang ter besluitvorming over
verdere noodzakelijke maatregelen;
8. Verzoekt de Secretaris-generaal om een definitieve
evaluatie van het Decennium te realiseren, die zal plaatsvinden in het kader van een Internationaal evenement op
hoog niveau, dat de afsluiting van het Decennium markeert;
9. Besluit het Decennium officieel te lanceren
overeenkomstig resolutie 68/237 van de Algemene
Vergadering onmiddellijk na het algemene debat van de
69e zitting van de Algemene Vergadering, met de vereiste
wereldwijde zichtbaarheid en een passend profiel, waarvan
de modaliteiten door de President van de Algemene
Vergadering in overleg met de Staten zal worden
gecoördineerd.
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Activiteitenprogramma voor de uitvoering van
het Internationaal Decennium voor mensen van
Afrikaanse afkomst dat is aangenomen door de
Algemene Vergadering op 18 november 2014,
behorende bij de Resolutie 68/237
I. INTRODUCTIE
A. Achtergrond
1. Het Internationale Decennium voor mensen van
Afrikaanse afkomst, dat zal duren van 2015 tot 2024,
vormt een gunstige periode in de geschiedenis waarin
de Verenigde Naties, de lidstaten, het maatschappelijk
middenveld en alle andere relevante actoren, met mensen
van Afrikaanse afkomst zullen samenwerken, teneinde
doeltreffende maatregelen te treffen voor de uitvoering
van het Activiteitenprogramma in de geest van erkenning,
rechtvaardigheid en ontwikkeling.
Het Activiteitenprogramma erkent dat de VN Durban
Verklaring en Actieprogramma1 een alomvattend VN-kader
is en een solide basis vormt voor de bestrijding van racisme,
rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante
onverdraagzaamheid. Het betekent een nieuwe fase op het
gebied van de inspanningen van de Verenigde Naties en de
internationale gemeenschap, om de rechten en waardigheid
van mensen van Afrikaanse afkomst te herstellen.
1 See A/CONF.189/12 and Corr.1, chap. I.
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2. De uitvoering van het Actieprogramma voor het
Internationale Decennium, is een integraal onderdeel ten
behoeve van de optimale en effectieve uitvoering van de
Durban Verklaring en Actieprogramma.
Het is in overeenstemming met het Internationaal
Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van
rassendiscriminatie2 als het belangrijkste internationale
instrument, voor de uitbanning van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante
onverdraagzaamheid. Het samenwerkingseffect moet daarom
worden bereikt via het Internationale Decennium in de strijd
tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en
aanverwante onverdraagzaamheid.
3. De Durban Verklaring en Actieprogramma erkent
dat mensen van Afrikaanse afkomst het slachtoffer zijn
geweest van slavernij, slavenhandel en kolonialisme, en
nog steeds slachtoffers van die gevolgen zijn. Het Durbanproces heeft de zichtbaarheid van mensen van Afrikaanse
afkomst vergroot; het heeft bijgedragen aan een wezenlijke
vooruitgang in de bevordering en bescherming van hun
rechten als gevolg van de concrete ondernomen acties door
Staten, de Verenigde Naties, andere internationale-, en
regionale organen en het maatschappelijk middenveld.

2 United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464.
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4. Helaas blijven racisme en rassendiscriminatie, ondanks de
bovengenoemde vorderingen zich, zowel direct als indirect,
feitelijk en in juridische zin aanhoudend manifesteren in
ongelijkheid en ongelijke behandeling.
Mensen van Afrikaanse afkomst over de hele wereld, of
het nu gaat om afstammelingen van de slachtoffers van de
trans-Atlantische slavenhandel of als recentere migranten,
vormen de armste en meest gemarginaliseerde groepen in
de wereld.
Studies en bevindingen van internationale en nationale
instellingen tonen aan dat mensen van Afrikaanse afkomst
over de hele wereld, ongeacht of zij als afstammelingen
van de slachtoffers van de trans-Atlantische slavenhandel,
of als recente migranten, behoren tot de armste en meest
gemarginaliseerde groepen.
Studies en bevindingen door nationale en internationale
instellingen, tonen aan dat mensen van Afrikaanse afkomst
nog steeds beperkte toegang hebben tot kwalitatief goed
onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en sociale
zekerheid. In veel gevallen blijft hun situatie grotendeels
onzichtbaar en is er onvoldoende erkenning en respect
voor de inspanningen van mensen van Afrikaanse
afkomst en wanneer zij aandacht vragen voor hun huidige
toestand. Ze ervaren maar al te vaak discriminatie in hun
toegang tot de rechter en worden geconfronteerd met
alarmerend hoge percentages politiegeweld, inclusief etnisch
profileren. Bovendien is hun mate van politieke participatie
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aanhoudend laag, zowel bij het stemmen als bij het bekleden
van politieke posities.
5. Mensen van Afrikaanse afkomst worden geconfronteerd
met vormen van meervoudige discriminatie, zoals op grond
van leeftijd, geslacht, taal, geloof, politieke - of andere
opvattingen, sociale afkomst, eigendomsrecht, handicap,
geboorte of andere status.
6. De bevordering en bescherming van Mensenrechten voor
mensen van Afrikaanse afkomst, moet een prioriteit zijn
voor de Verenigde Naties. In dit verband is het Internationaal
Decennium een belangrijk initiatief en een unieke
gelegenheid om de grote bijdrage van mensen van Afrikaanse
afkomst aan de samenleving te onderstrepen! Echter zullen
ook concrete maatregelen tegenover moeten staan om
hun evenredige participatie te bevorderen, om racisme,
raciale discriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante
onverdraagzaamheid te bestrijden.
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B. Het Thema van het Internationale Decennium
7. Zoals de Algemene Vergadering in resolutie 68/237
heeft aangekondigd, is het thema van het Internationale
Decennium “Mensen van Afrikaanse afkomst: erkenning,
rechtvaardigheid en ontwikkeling.”
C. Doelstellingen van het Internationale Decennium
8. Non-discriminatie en gelijkheid voor de wet vormen de
basis van de Internationale Mensenrechten Wetgeving, en
ondersteunen de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens3 en de belangrijkste internationale Mensenrechtenverdragen en -instrumenten.
Als zodanig moet het hoofddoel van het Internationale
Decennium zijn: de eerbiediging, bescherming en vervulling
van alle mensenrechten en het genot van fundamentele
vrijheden door mensen van Afrikaanse afkomst zoals erkend
in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit
hoofddoel kan worden bereikt door de volledige en effectieve
uitvoering van de Durban Verklaring en Actieprogramma;
van de uitkomsten in het Slotdocument4 van de Durban
Review Conferentie; van de Politieke Verklaring die is
uitgebracht tijdens de Herdenking ter gelegenheid van tien
jaar aanvaarding door de Verenigde Naties van de Durban
Verklaring en Actieprogramma. Door het ratificeren van
het CERD verdrag bestaat de plicht tot volledige uitvoering
van de verplichtingen die voortvloeien uit het Internationaal
Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van raciale

3 Resolution 217 A (III).
4 See A/CONF.211/8, chap. I.
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discriminatie en andere relevante internationale en regionale
mensenrechteninstrumenten.
9. Het Internationale Decennium zal gericht zijn op de
volgende specifieke doelstellingen:
(a) Het versterken van nationale, regionale en internationale
acties en samenwerking zodat mensen van Afrikaanse
afkomst het volledige genot op het gebied van economische-,
sociale-, culturele-, burgerlijke- en politieke rechten kunnen
ervaren en gelijke deelname aan alle aspecten van de
samenleving;
(b) Het respecteren van en optimaal promoten van de kennis
over het cultureel erfgoed van mensen van Afrikaanse
afkomst en de bijdragen die zij hebben geleverd aan de
ontwikkeling van de wereldwijde samenlevingen;
(c) Het vaststellen en versterken van nationale, regionale
en internationale rechtskaders in overeenstemming met
de Durban Verklaring en het Actieprogramma en het
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen
van rassendiscriminatie, en zorgen voor de volledige en
doeltreffende uitvoering ervan.
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II. ACTIVITEITEN DIE TIJDENS HET
INTERNATIONALE DECENNIUM MOETEN
WORDEN UITGEVOERD:
A. Nationaal
10. Staten dienen concrete en praktische stappen te
ondernemen, door de vaststelling en doeltreffende uitvoering
van nationale en internationale wettelijke rechtskaders,
beleidsmaatregelen en programma’s ter bestrijding van
racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en
aanverwante onverdraagzaamheid waarmee mensen van
Afrikaanse afkomst worden geconfronteerd, rekening
houdende met de bijzondere situatie van vrouwen, meisjes
en jonge mannen, onder meer door de hieronder beschreven
activiteiten.
1. ERKENNING
A. Recht op gelijke kansen en non-discriminatie
11. Staten zullen:
(a) Alle obstakels wegnemen die gelijke kansen en het genot
van alle mensenrechten: economische-, sociale-, culturele-,
burger- en politieke rechten, met inbegrip van het recht op
ontwikkeling belemmeren;
(b) De uitvoering van de nationale- en internationale
wettelijke maatregelen promoten;
(c) Bedenkelijke maatregelen en alle andere voorbehouden
die in strijd zijn met het doel en de intenties van het
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen
van racisme, rassendiscriminatie intrekken;
(d) Een alomvattende evaluatie van de nationale wetgeving
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uitvoeren met het oog op het identificeren respectievelijk
afschaffen van de bepalingen die directe of indirecte discriminatie tot gevolg hebben;
(e) Algemene Antidiscriminatie Wetgeving realiseren of
versterken en zorgen voor een effectieve uitvoering ervan;
(f) Doeltreffende bescherming bieden aan mensen van Afri
kaanse afkomst en alle wetten herzien en/of intrekken die
een discriminerend effect hebben op mensen van Afrikaanse
afkomst en andere vormen van meervoudige discriminatie
en intersectie versterken;
(g) Actiegericht beleid, programma’s en projecten realiseren
en uitvoeren ter bestrijding van racisme, rassendiscriminatie,
vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid,
met als doel borging van het volledig en gelijkwaardig genot
van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden door
mensen van Afrikaanse afkomst; De Staten worden ook
aangemoedigd om nationale actieplannen te ontwikkelen ter
bevordering van de diversiteit, gelijkheid, gelijkwaardigheid,
sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen;
(h) Nationale mechanismen of instituten oprichten
en/of versterken met het oog op het formuleren,
monitoren en uitvoeren van beleid ter bestrijding van
racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en
aanverwante onverdraagzaamheid en het bevorderen van
rassengelijkheid, met inspraak van vertegenwoordigers van
de burgergemeenschappen;
(i) Waar nodig, vestigen en/of versterken van onafhankelijke
nationale mensenrechteninstellingen, in overeenstemming
met de Parijs Beginselen5 en/of soortgelijke instrumenten,
5 Resolution 48/134, annex.
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met deelname van de burgergemeenschap; adequate
financiële middelen beschikbaar stellen ten behoeve van
institutionele en capaciteitsversterking om de promotie
en monitoring mogelijk te maken om racisme, raciale
discriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante
onverdraagzaamheid effectief te bestrijden.
B. Onderwijs op het gebied van gelijkheid en
bewustmaking
12. Staten zullen:
(a) De lancering van het internationale Decennium op
nationaal niveau vieren en nationale actieprogramma’s
ontwikkelen en activiteiten realiseren ten behoeve van
volledige en effectieve uitvoering van het Decennium;
(b) Nationale conferenties en andere evenementen
organiseren, bedoeld om een open debat op gang te
brengen, teneinde bewustzijn over de strijd tegen racisme,
rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante
zaken, zoals onverdraagzaamheid te vergroten. Dit met
inbegrip van deelname van alle relevante belanghebbenden,
inclusief de overheid, vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld en individuen of groepen die
slachtoffer zijn van deze uitingen;
(c) Het bevorderen van meer kennis, erkenning van, en
respect voor de cultuur, geschiedenis en het erfgoed van
mensen van Afrikaanse afkomst, onder meer door middel
van onderzoek en onderwijs, en het bevorderen van volledige
en nauwkeurige opname van de geschiedenis en bijdrage van
mensen van Afrikaanse afkomst in onderwijscurricula;

24

(d) Het bevorderen van de positieve rol die politieke leiders
en politieke partijen, leiders van religieuze gemeenschappen
en de media, zouden kunnen vervullen in de strijd tegen
racisme, raciale discriminatie, vreemdelingenhaat en
aanverwante onverdraagzaamheid door onder meer,
publiekelijke erkenning en respect voor de cultuur,
geschiedenis en het erfgoed van mensen van Afrikaanse
afkomst te presenteren;
(e) Bewustwording op gang brengen door middel van
maatregelen op het gebied van voorlichting en educatie,
gericht op herstel van de waardigheid van mensen van
Afrikaanse afkomst, en overwegen om dergelijke activiteiten
door particuliere organisaties uit die doelgroep te
ondersteunen;
(f) Het ondersteunen van onderwijs- en opleidingsinitiatieven ten behoeve van niet-gouvernementele
organisaties en mensen van Afrikaanse afkomst bij het
gebruik van de instrumenten die worden aangeboden door
internationale mensenrechteninstrumenten met betrekking
tot racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en
aanverwante onverdraagzaamheid
(g) Ervoor zorgen dat leermiddelen (boeken) en ander
educatief materiaal de historische feiten nauwkeurig
reflecteren, als ze betrekking hebben op tragedies en
wreedheden, in het bijzonder de slavernij, de slavenhandel6
om de verdraaiing en falsificatie van deze historische
feiten die tot racisme, raciale discriminatie en aanverwante
intolerantie hebben geleid, inclusief de rol die de
6 the transatlantic Resolution 48/134, annex
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respectievelijke landen daarbij hebben gespeeld te
voorkomen, door:
(i) Onderzoeks- en onderwijsinitiatieven te ondersteunen;
(ii) Erkenning geven aan de slachtoffers en hun
nakomelingen door het vestigen van gedenkplaatsen door
landen die hebben geprofiteerd en/of verantwoordelijk zijn
geweest voor de slavernij,
de slavenhandel, de trans-Atlantische slavenhandel,
kolonialisme en tragedies uit het verleden evenals het
beschermen van de aan de gedenkplaatsen gerelateerde
culturele bezienswaardigheden.
C. Verzamelen van Informatie
13. In overeenstemming met paragraaf 92 van het
Durban Actieprogramma, moeten Staten betrouwbare
statistische gegevens verzamelen, compileren, analyseren,
op nationaal en lokaal niveau publiceren, en tevens alle
andere gerelateerde maatregelen treffen die nodig zijn om
regelmatig de situatie van mensen van Afrikaanse afkomst,
die het slachtoffer zijn van racisme, raciale discriminatie,
vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid te
evalueren.
14. Dergelijke statistische gegevens moeten worden
uitgesplitst in overeenstemming met nationale wetgeving,
waarbij het recht op privacy en het beginsel van zelfidentificatie worden gehandhaafd.
15. De informatie moet worden verzameld om de situatie
van mensen van Afrikaanse afkomst en de geboekte
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vooruitgang te beoordelen, hun zichtbaarheid te vergroten
en sociale hiaten te identificeren. De informatie moet
ook worden gebruikt ten behoeve van beleidsformulering
ter voorkoming, bestrijding en uitbanning van racisme,
rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante
onverdraagzaamheid te beoordelen en te begeleiden.
D. Participatie en Inclusie
16. Staten dienen maatregelen te nemen om volledige,
gelijkwaardige en effectieve deelname van mensen
van Afrikaanse afkomst in het publieke en politieke
domein mogelijk te maken, zonder discriminatie, in
overeenstemming met internationale mensenrechten
wetgeving.
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2. RECHTVAARDIGHEID
A. Toegang tot de rechter
17. Staten zullen verdere maatregelen treffen door:
(a) Het invoeren van maatregelen om gelijkheid voor de wet
te waarborgen, voornamelijk voor wat betreft het recht op
gelijke behandeling door rechtbanken en alle andere organen
die rechtspraak uitoefenen;
(b) Het ontwerpen, implementeren en handhaven van
effectieve maatregelen om het verschijnsel dat in de
volksmond bekend staat als “raciale profilering” te
elimineren;
(c) Het elimineren van geïnstitutionaliseerde stereotyperingen met betrekking tot mensen van Afrikaanse afkomst
en het toepassen van passende sancties tegen de wethandhavingsfunctionarissen die handelen op basis van
raciale profilering;
(d) Het ervoor zorgen dat mensen van Afrikaanse afkomst
volledige toegang hebben tot effectieve bescherming- en
rechtsmiddelen via bevoegde nationale rechtbanken en
andere staatsinstellingen tegen alle daden van raciale
discriminatie, en het recht om bij dergelijke rechtbanken
een rechtvaardige en passende vergoeding te vragen voor
de geleden schade, als gevolg van dergelijke uitingen van
discriminatie;
(e) Het treffen van effectieve en passende maatregelen,
waaronder juridische, die vereist zijn om alle vormen
van racisme te bestrijden, in het bijzonder om de
verspreiding van ideeën gebaseerd op raciale superioriteit
of haat, aanzetten tot rassenhaat, geweld of aanzetten tot
rassengeweld, evenals racistische propaganda-activiteiten
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en deelname in racistische organisaties tegen te gaan;
Staten worden ook aangespoord om ervoor te zorgen dat
dergelijke motivaties worden beschouwd als een verzwarende
factor bij de veroordeling;
(f) Het vergemakkelijken van de toegang tot de rechter voor
mensen van Afrikaanse afkomst die het slachtoffer zijn van
racisme, door de nodige juridische informatie te verstrekken
over hun rechten en het bieden van juridische bijstand waar
nodig;
(g) Het voorkomen en bestraffen van alle schendingen
van mensenrechten ten aanzien van mensen van
Afrikaanse afkomst, inclusief geweld, foltering en
onmenselijke of vernederende behandeling, gepleegd door
overheidsfunctionarissen;
(h) Het ervoor zorgen dat mensen van Afrikaanse
afkomst, net als alle andere personen, kunnen genieten
van alle garanties van een eerlijk proces en gelijkheid
voor de wet zoals verankerd in relevante internationale
mensenrechteninstrumenten, en in het bijzonder het recht
op het vermoeden van onschuld, het recht op bijstand van
een raadsman en een tolk, het recht op een onafhankelijke en
onpartijdige rechtbank, garanties voor gerechtigheid en alle
rechten waarop gevangenen recht hebben;
(i) Erkennend en diep betreurend het onnoemelijke
lijden en de wreedheden dat miljoenen mannen, vrouwen
en kinderen als gevolg van slavernij, slavenhandel, de
trans-Atlantische slavenhandel, kolonialisme, apartheid,
volkerenmoord en tragedies uit het verleden is aangedaan;
erop wijzend dat sommige staten het initiatief hebben
genomen om zich te verontschuldigen en waar nodig
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schadevergoeding hebben betaald voor ernstige en massale
schendingen die zijn begaan; roept degenen die nog geen
spijt hebben betuigd of excuses hebben aangeboden een
manier te vinden om bij te dragen aan het herstel van de
waardigheid van slachtoffers;
(j) De internationale gemeenschap en haar leden uit te
nodigen om ter nagedachtenis van de slachtoffers van deze
tragedies, herdenkingen te organiseren met het oog op het
afsluiten van die donkere hoofdstukken uit de geschiedenis
en als een middel tot verzoening en genezing; merkt verder
op dat sommigen het initiatief hebben genomen om spijt
of berouw te betuigen of excuses aan te bieden; doen een
beroep op al diegenen die nog niet hebben bijgedragen
aan het herstel van de waardigheid van de slachtoffers
om passende manieren te vinden om dit te doen en in dit
verband spreken waardering uit ten aanzien van de landen
die dit al hebben gerealiseerd;
(k) Doet een oproep op alle betrokken Staten om passende
en doeltreffende maatregelen te treffen om de blijvende
gevolgen van deze praktijken een halt toe te roepen en
terug te dringen, rekening houdend met hun morele
verplichtingen.
B. Bijzondere maatregelen
18. Daar waar noodzakelijk het treffen van speciale
maatregelen en positieve acties. Dit is van essentieel
belang om verschillen in het genot van mensenrechten
en fundamentele vrijheden voor mensen van Afrikaanse
afkomst te voorkomen en te bestrijden, hen te beschermen
tegen discriminatie en hardnekkige of structurele verschillen
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en feitelijke ongelijkheden als gevolg van historische
omstandigheden te overwinnen. Als zodanig moeten de
Staten nationale actieplannen ontwikkelen of uitwerken
om diversiteit, gelijkheid, sociale rechtvaardigheid, gelijke
kansen en de deelname van iedereen te bevorderen.
Door middel van onder meer positieve acties en
strategieën, zullen deze plannen gericht moeten zijn op
het creëren van voorwaarden voor effectieve participatie
aan besluitvormingsprocessen op alle gebieden van het
burgerlijke-, culturele-, economische-, politieke- en sociale
rechten op alle leefgebieden op basis van non-discriminatie.
3. ONTWIKKELING
A. Recht op ontwikkeling en maatregelen tegen armoede
19. In overeenstemming met de Verklaring over het Recht
op Ontwikkeling7 moeten Staten maatregelen treffen om een
actieve, vrije en zinvolle deelname van alle personen, met
inbegrip van mensen van Afrikaanse afkomst te borgen; hen
betrekken bij de ontwikkeling- en besluitvormingsprocessen
teneinde een billijke verdeling van de daaruit voortvloeiende
voordelen te garanderen.
20. Erkennende dat armoede zowel een oorzaak als ook
een gevolg is van discriminatie, moeten de Staten, in
voorkomende gevallen, nationale programma’s op het gebied
van armoedebestrijding tot stand brengen, het terugdringen
van sociale uitsluiting en het versterken van programma’s, die
rekening houden met de specifieke behoeften en ervaringen
van mensen van Afrikaanse afkomst. Daarnaast moeten
7 Resolution 41/128, annex.
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de Staten hun inspanningen uitbreiden om bilaterale-,
regionale- en internationale samenwerking bij de uitvoering
van die programma’s te bevorderen.
21. Staten moeten maatregelen nemen om voorouderlijke
groepen mensen van Afrikaanse afkomst te beschermen.
B. Onderwijs
22. De lidstaten moeten alle nodige maatregelen treffen om
het recht van mensen van Afrikaanse afkomst, met name
kinderen en jongeren, op vrij basisonderwijs en toegang tot
alle niveaus en vormen van hoogwaardig openbaar onderwijs
zonder discriminatie ten uitvoer te brengen.
Staten zullen:
(a) Ervoor zorgen dat kwalitatief goed onderwijs toegankelijk
en beschikbaar is in gebieden waar gemeenschappen van
Afrikaanse afkomst wonen, voornamelijk in de plattelandsen gemarginaliseerde gemeenschappen, met aandacht voor
de verbetering van de kwaliteit van het openbaar onderwijs;
(b) Maatregelen treffen die ervoor zorgen dat openbare en
particuliere onderwijsinstellingen kinderen van Afrikaanse
afkomst niet discrimineren of uitsluiten, en dat ze worden
beschermd tegen directe of indirecte discriminatie,
negatieve stereotypering, stigmatisering en geweld tegen
leeftijdsgenoten of leraren; daartoe moeten de leerkrachten
worden opgeleid en worden bewust gemaakt en moeten
maatregelen worden gerealiseerd het aantal leraren van
Afrikaanse afkomst dat in onderwijsinstellingen werkt, te
vergroten.
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C. Werkgelegenheid
23. Staten dienen concrete maatregelen te treffen om racisme, raciale discriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante
onverdraagzaamheid op de werkplek tegen alle arbeiders, in
het bijzonder mensen van Afrikaanse afkomst met inbegrip
van migranten uit te bannen, en de volledige gelijkheid van
iedereen vóór de wet, met inbegrip van het arbeidsrecht te
waarborgen en voorkomende belemmeringen voor deelname aan beroepsopleidingen, collectieve onderhandelingen,
werkgelegenheid, contracten en vakbondsactiviteiten weg
te nemen; het bevorderen van toegang tot gerechtelijke en
administratieve instel lingen die klachten behandelen; het
zoeken naar werk in verschillende delen van hun land van
verblijf te bevorderen; en werken in veilige en gezonde omstandigheden bewerkstelligen.
D. Gezondheid
24. Staten moeten maatregelen treffen om de toegang tot
hoogwaardige gezondheidszorg voor mensen van Afrikaanse
afkomst te verbeteren.
E. Huisvesting
25. 25. De Staten moeten de slechte en onzekere woonomstandigheden waarin veel mensen van Afrikaanse
afkomst leven erkennen en waar nodig, beleid en projecten
ontwikkelen en uitvoeren, gericht om onder meer ervoor
te zorgen dat ze een veilig thuis krijgen en behouden om in
vrede en waardigheid in de gemeenschap te kunnen leven.
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4. Meervoudige of zeer ernstige Discriminatie
26. Staten dienen beleid en programma’s te ontwikkelen,
aan te nemen en uitvoeren die effectieve bescherming aan
mensen van Afrikaanse afkomst bieden. Beleid en wetten
herzien die meervoudige en intersectionele vormen van
discriminatie, onder meer op het gebied van sekse, taal,
religie, politieke-, of andere mening, sociale oorsprong,
geboorte, eigendom, handicap, bevorderen en mensen van
Afrikaanse afkomst kunnen schaden.
27. Staten moeten bij het ontwerpen en monitoren van
overheidsbeleid een genderperspectief integreren, rekening
houdend met de specifieke behoeften en realiteiten van
vrouwen en meisjes van Afrikaanse afkomst, onder meer
op het gebied van seksuele- en reproductieve gezondheid en
reproductieve rechten, overeenkomstig het actieprogramma
van de Inter- nationale Conferentie over Bevolking en
Ontwikkeling8, het Beijing Platform for Action9 en de
desbetreffende Slotdocumenten van de Reviewconferenties,
en zorgen voor adequate toegang tot de gezondheidszorg
voor moeders.

8 Report of the International Conference on Population and Development,
Cairo, 5–13 September 1994 (United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18),
chap. I, resolution 1, annex.
9 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September
1995 (United Nati- ons publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1,
annex II
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B. Regionaal en Internationaal niveau
1. Door de Internationale gemeenschap en Regionale 		
organisaties te ondernemen stappen.
28. De internationale gemeenschap, en regionale
organisaties, in het bijzonder relevante Programma’s
van de Verenigde Naties, Fondsen, gespecialiseerde
Agentschappen en andere organen, internationale
Financiële en Ontwikkelingsinstellingen, andere
internationale mechanismen, moeten binnen hun
competentiebevoegdheden hoge prioriteit geven aan
programma’s en projecten die specifiek zijn toegesneden op
racismebestrijding en rassendiscriminatie tegenover
mensen van Afrikaanse afkomst, rekening houdende met de
Durban Verklaring en Actieprogramma, het Slotdocument
van de Durban Review Conferentie, het Internationale
Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van racisme
en discriminatie en de Politieke Verklaring van de “Highlevel meeting” van de Algemene Vergadering, ter herdenking
van de tien jaar adoptie van de Durban Verklaring en
Actieprogramma, en moeten onder meer:
(a) Maatregelen nemen om het bewustzijn over het
Internationale Decennium te vergroten, onder meer door
bewustmakingscampagnes, het organiseren en ondersteunen
van andere activiteiten, rekening houdend met het thema
van het Decennium;
(b) Op grote Schaal de Durban Verklaring en
Actieprogramma, het Slotdocument van de Durban Review
Conferentie en de Politieke Verklaring van de bijeenkomst
van de “High- level meeting” verspreiden ter herdenking
van tien jaar adoptie van de Durban Verklaring en
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Actieprogramma;
(c) Doorgaan met het vergroten van het bewustzijn over het
Internationale Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen
van rassendiscriminatie;
(d) De Staten bijstaan bij de volledige en effectieve uitvoering
van de verplichtingen die voortvloeien uit het Internationaal
Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van
rassendiscriminatie, en de Staten bijstaan bij de ratificatie of
toetreding tot het Verdrag;
(e) De Staten bijstaan bij de volledige en effectieve uitvoering
van hun toezeggingen in het kader van de Verklaring van
Durban en het Programma van Actie;
(f) Mensenrechten opnemen in ontwikkelingsprogramma’s,
ook op het gebied van toegang en genot van de rechten op
onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid, huisvesting, land
en arbeid;
(g) Bijzondere prioriteit toekennen aan de projecten die zijn
gewijd aan de verzameling van statistische gegevens;
(h) Initiatieven en projecten ondersteunen gericht op het
eren van en het bewaren van de historische herinnering aan
mensen van Afrikaanse afkomst;
(i) Het Decennium in te zetten als een kans om met mensen
van Afrikaanse afkomst in gesprek te gaan over passende
en doeltreffende maatregelen om de blijvende gevolgen van
slavernij, de slavenhandel en de trans-Atlantische slavenhandel, de in gevangen genomen Afrikaanse mensen een halt toe
te roepen, en daartoe te zorgen voor deelname van en overleg
met niet-gouvernementele organisaties, andere belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld in het algemeen;
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(j) Bij de planning van activiteiten voor het Decennium onderzoeken hoe bestaande programma’s en middelen kunnen
worden gebruikt om mensen van Afrikaanse afkomst effectiever te helpen;
(k) Houdt tijdens de besprekingen van de Verenigde Naties over de Ontwikkelingsagenda voor de periode na 2015
terdege rekening met de doelstellingen die gericht zijn op de
uitbanning van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid
jegens mensen van Afrikaanse afkomst.
2. Door de Algemene Vergadering te ondernemen
stappen en te treffen maatregelen10
29. De algemene vergadering moet:
(a) De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de
Verenigde Naties benoemen om op te treden als coördinator
van het Decennium, voor de uitvoering van de Activiteiten
in het kader van het Decennium;
(b) De Secretaris-generaal verzoeken om een jaarlijkse
voortgangsrapportage in te dienen en verslag uit te
brengen over de uitvoering van de activiteiten van het
Decennium, rekening houdend met financiële informatie
en standpunten verstrekt door de Staten, relevante
mensenrechtenorganen, organen en mechanismen van
de Verenigde Naties, gespecialiseerde agentschappen,
fondsen en programma’s, internationale-, regionale-, subregionale en niet-gouvernementele organisaties, inclusief
organisaties van mensen van Afrikaanse afkomst, nationale
mensenrechteninstellingen en andere belanghebbenden;
10 Let Op: deze zijn de stappen die ook al in de resolutie zijn meegenomen
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(c) Het Departement van Publieke Informatie van het
Secretariaat verzoeken om in samenwerking met de
Educatieve-, Wetenschappelijke- en Culturele organisatie van
de Verenigde Naties, het Bureau van de Hoge Commissaris
voor de Mensenrechten en regionale en sub-regionale
organisaties, een bewustwordings-campagne te lanceren om
het grote publiek kennis te laten nemen van de geschiedenis
en de bijdragen die zij hebben geleverd op het gebied van
de wereldontwikkeling; de uitdagingen; de ervaringen en de
mensenrechten situatie van mensen van Afrikaanse afkomst;
(d) De Post Administratie van de Verenigde Naties
aanmoedigen tot het uitgeven van een postzegel over het
Internationale Decennium voor mensen van Afrikaanse
afkomst;
(e) Regionale- en sub-regionale organisaties, gespecialiseerde
agentschappen en programma’s, fondsen en Bureaus
van de Verenigde Naties uitnodigen om studies te
verrichten in hun respectieve competentiegebieden en
expertise over de thema’s van het Decennium en erover te
rapporteren; dergelijke studies kunnen worden gebruikt
als informatiebron bij tussentijdse evaluaties van het te
monitoren Decennium;
om leerpraktijken van de belangrijkste actoren te delen en
informatie te verstrekken over de geboekte vooruitgang van
de plannen en beleid voor de resterende vijf jaar van het
Decennium;
(f) Het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde
Naties voor Mensenrechten verzoeken om het traineeprogramma voort te zetten en te versterken voor mensen van
Afrikaanse afkomst tijdens het Decennium;
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(g) Het Bureau van de Hoge Commissaris verzoeken om een
hoofdstuk op te nemen in de anti-discriminatie database
over het Internationale Decennium voor Mensen van
Afrikaanse afkomst;
(h) De Staten verzoeken om maatregelen te overwegen
ter bevordering en bescherming van de mensenrechten
van mensen van Afrikaanse afkomst, zoals vastgelegd in
internationale mensenrechteninstrumenten, onder meer
door de ontwikkeling van een Ontwerp Verklaring door
de Verenigde Naties waarin de bevordering en volledige
eerbiediging van de mensenrechten van mensen van
Afrikaanse afkomst zijn verankerd
(i) Besluit tot het oprichten van een Forum dat als
Overlegmechanisme zal dienen naast de al bestaande
mechanismen zoals Werkgroep van Deskundigen over
Mensen van Afrikaanse afkomst op het gebied van
de effectieve uitvoering van de Durban Verklaring en
Actieprogramma;
Verzoek de Mensenrechtenraad om twee of drie dagen van
zijn jaarlijkse zittingen te reserveren voor de activiteiten
van het Forum op het gebied van de doelstelling van het
Internationale Decennium;
Zorg voor een inclusieve deelname van alle Staten, Fondsen
en Programma’s van de Verenigde Naties, gespecialiseerde
agentschappen, maatschappelijke organisaties van
mensen van Afrikanen afkomst en alle andere relevante
belanghebbenden;
(j) Verzoek de VN Hoge Commissaris voor de Rechten van
de Mens, om de steun voor relevante mechanismen van de
Mensenrechtenraad verder te vergroten en te versterken, in
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de strijd tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingen
haat en aanverwante onverdraagzaamheid in de context van
het Decennium;
(k) Moedig alle Staten aan, intergouvernementele en nietgouvernementele organisaties, particuliere instellingen en
individuen, evenals andere donoren die daartoe in staat
zijn, om royaal bij te dragen aan het Trust Fonds voor het
Activiteitenprogramma van het Decennium ter bestrijding
van racisme en rassendiscriminatie en voor de succesvolle
uitvoering van het Programma;
(l) Verzoek de Secretaris-generaal om hoge prioriteit te
verlenen aan de uitvoering van het Activiteitenprogramma
voor het internationale Decennium, en voorspelbare
financiering uit de reguliere begroting en uit extra
begrotingsmiddelen van de Verenigde Naties.
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