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VOORWOORD
Dit document is bedoeld voor de achterbannen en andere geïnteresseerden die willen weten wat in de afgelopen
drie jaar1 van de zijde van de Civiel Society van Afrikaanse afkomst is ondernomen om de uitvoering van het VN
Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst ter hand te (doen) nemen. Op zowel internationaal als op
Europees niveau is er veel geïnvesteerd om het VN Decennium op het netvlies te krijgen van nationale overheden
en relevante stakeholders. We zijn samenwerkingsrelaties aangegaan met Internationale en Europese netwerken
met als doel om: van elkaar te leren; goede voorbeelden te ontvangen en door te geven en elkaar te empoweren en
te enthousiasmeren. We weten immers hoe moeilijk het proces is geweest om van 2001 (UN WCAR) tot 2014
(adoptie van het Decennium) te komen. Er moet nog steeds aangespoord worden tot Politieke Wil om de Durban
Declaration en het Programma van Actie in Nationale Actie Programma’s te implementeren.

We zijn nu 1 jaar en 9 maanden verder vanaf de VN Launching in december 2014 van het Decennium voor mensen
van Afrikaanse afkomst en het schijnt nog lang niet afgelopen te zijn met het fenomeen Zwarte piet. Zal
coördinerend vice minister President Asscher zijn collega Bussemaker durven opbellen en zeggen: “Jet weet je
dat we middenin het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst zijn en dat we het in principe niet kunnen
maken om onder onze neus die Zwarte pieten te tolereren? Kun je actie ondernemen minimaal richting het
openbaar onderwijs? Ik maak anders een slordige beurt. Mijn geloofwaardigheid als coördinerende minister van
het VN decennium staat op het spel. Begrijp je het? Ik moet immers iets adequaats weer gaan roepen tegen de tijd
dat de intocht zich in Maassluis zal voltrekken. Ik kan niet meer aankomen met de samenleving die voor ons de
kastanjes uit het vuur moet halen. Wist je dat Muiswinkel is gestopt? Jet, we zijn als Nederlandse Staat
verantwoordelijk om racisme tot aan de wortel aan te pakken. We hebben de conventie geratificeerd. Zwarte piet
is echt racisme ook al is het niet zo bedoeld. Het College voor de Rechten van de Mens zegt het ook: dat het
racisme is. Ook de Anti Discriminatie bureaus zeggen dat. Het fenomeen is beledigend en kwetsend voor mensen
van Afrikaanse afkomst. Het vertegenwoordigt symbolisch geweld. Hoe gaan we dit oplossen? Hoe kunnen we
Maassluis tot andere gedachten brengen? Om de Zwarte pieten weg te laten? De CERD heeft ons ook al op de
vingers getikt. We mogen de tegenstanders van Zwarte piet niet belemmeren in hun recht om te protesteren. Zwarte
piet staat ook op de Nationale Immateriële Cultureel Erfgoedlijst. Daar ha jij over. Dat kan gewoon niet Jet. We
moeten nu handelen. We hebben grotere belangen waar onze aandacht op dit moment naar uit gaat. Maar we
moeten ook iets met mensenrechten doen”.
Durft het Nederlandse Kabinet te zeggen dat het Zijpaneel “Hulde der Koloniën” op de Gouden Koets, misdaden
tegen de mensheid verheerlijkt en dat om die reden de Koets naar het Rijksmuseum moet worden verwezen? We
denken het niet. Die granie gunt men ons niet.

1

De drie jaar (effectieve) betrokkenheid houdt verband met de door de VN oorspronkelijk vastgestelde periode van 2013-2023 voor de
proclamatie van het VN Decennium. Betrekken we de voorbereidingen op weg naar de VN Wereld Anti Racisme Conferentie in 2001 in
Durban Zuid Afrika erbij dan betekent het maar liefst 17 effectieve jaren van betrokkenheid om tot dit punt te komen waar we nu zijn.
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We voeren nu ook al een aantal maanden strijd om de feitelijke historische (wettelijke) 1 juli datum voor de
herdenking van slachtoffers van de tot slaaf gemaakten terug te brengen (minimaal) in de boezem van de
Afrikaanse diaspora Nazaten. Aan de knoppen van het ‘kwaad’ zitten personen met wie we liever geen strijd
hadden willen aangaan. Maar het kan niet anders. Immers, ook dit deel van de Nederlandse Vaderlandse
geschiedenis, de herdenking bij het Nationaal slavernijmonument in het Oosterpark te Amsterdam moet beschermd
blijven. We moeten het koesteren voor ons nageslacht.

We hebben gebruik gemaakt van de inspraak mogelijkheden van het Europees Parlement en van de Verenigde
Naties met als doel de EU respectievelijk VN Lidstaten aan te sporen tot de ontwikkeling van Nationale Actie
Programma’s. We zijn blij dat het in Duitsland eindelijk is gelukt. Het VN Decennium is daar gelanceerd. Er zijn
een aantal andere lidstaten die spoedig volgen. Hieronder valt Nederland. Er zijn dus lichtpuntjes. En het zijn die
uitdagingen die ons de Kracht geven om door te gaan. De Sociale Kaart mensen van Afrikaanse afkomst is in
progressie. Er is oog voor onderzoeken die tot doel hebben om het beleidskader op het gebied van Afrophobia vast
te stellen. De Stichting Leerplanontwikkeling is bereid om in beweging te komen. Alle dus processen die dankzij
de Civiel Society van Afrikaanse afkomst in gang zijn gezet. Vanuit een Bottum Up benadering. We hebben dus
reden om te blijven geloven dat Actie ertoe doet. Omdat, na Actie komt Reactie. En daar gaan we voor.

Dat de inhoud van dit document bij u mag leiden tot bewustwording, meer begrip, kennis en inzicht over dat wat
minimaal moet gebeuren om het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst succesvol te doen zijn.

Met de Menselijke Waardigheid voor Ogen
Dr. Barryl A. Biekman
Coördinatie en Monitoring Werkgroep VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst
Lid van de European Wide NGO Council For African Reparation
Lid van de Global Coalition for the implementation of the UN Decade for people of African descent
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INTRODUCTIE
Op 5 september 2014 hebben (kader)vertegenwoordigers van Civiel Society Niet Gouvernementele Organisaties,
Netwerken en Individuele deskundigen overeenstemming bereikt over de (Nederlandse) AGENDA betreffende de
uitvoering van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. De Gemeenschappelijke NGO Position
Paper (GNPP)2 werd geboren en begin november 2014 aan alle ministers die betrokken zijn bij het
Interdepartementaal Overleg Racisme Bestrijding aangeboden. In de GNPP zijn voorstellen, suggesties en
aanbevelingen samengevat. Met de GNPP hebben we ons van een proactieve kant laten zien. Niet afwachten tot
ons iets wordt gevraagd. Neen, zelf het heft in eigen hand nemen. We zijn voortvarend aan de slag gegaan.
Alstublieft Overheid, Nu U AAN de SLAG. Met de ontwikkeling van het Nationaal Actie Programma Nederland3.
Zo dachten we.

Niets is op de gebieden van de peilers van het VN Decennium: Erkenning, Rechtsvaardigheid en Ontwikkeling,
aan het toeval overgelaten. Aan alles is gedacht, ook aan voorstellen om de STEM van de Civiel Society van
Afrikaanse afkomst bij de ontwikkeling van systemen en instrumenten, beleid(maatregelen), uitvoering daarvan,
monitoring en evaluatie te garanderen. Als uitgangspunt hebben gediend het VN Concept Actie Programma 20152024 en de Hoofdlijnen notitie die op 25 april 2014 door het Organisatiecomité aan vertegenwoordigers van het
ministerie van Buitenlandse Zaken is aangeboden. De Hoofdlijnen notitie bevat de thema’s die volgens de
(Nederlandse) Civiel Society prioritaire aandacht door de Nederlandse overheid verdienen.

De bijeenkomst op 5 september was de Slot van vijf voorgaande inspraaksessies die gehouden zijn in de periode
tussen 2013 en september 2014. Dit, met als hoogtepunt een Brainstorm Weekend in samenwerking met Stichting
Collectief Overzee Suriname in juni 2014, ter gelegenheid van 150 jaar formele afschaffing van de Nederlandse
slavernij en 140 jaar opheffing van het Staatstoezicht. Hoofdthema was het Reparationsvraagstuk. Hiervoor was
uit republiek Suriname drs. Armand Zunder, vice voorzitter van de Caricom Reparation Commissie, komen
overvliegen. Het Keynote address werd geleverd door Mw. Mr. Esther Standford-Xosei.

Dit onderhavig document beschrijft de stand van zaken (in Nederland) in perspectief van drie jaar effectieve
betrokkenheid van de Civiel Society in het kader van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst.
En twee jaar na de ontwikkeling van de GNPP.

We beginnen met de Introductie.
In Paragraaf 1 wordt er een overzicht gegeven over de (mobilisatie)activiteiten, respectievelijk de bijeenkomsten
die door en voor de Civiel Society van Afrikaanse afkomst zijn georganiseerd. De resultaten, aanbevelingen en
producten komen ook aan bod.
Paragraaf 2 betreft een (geactualiseerde) uittreksel van de Paragrafen in de GNPP die betrekking hebben op de
drie peilers: Erkenning, Rechtvaardigheid en Ontwikkeling. De actualiteit heeft betrekking op de nieuwe
inzichten die zijn voortgekomen uit de op 20 en 21 augustus jl. georganiseerde Family RootsSynergy

2

6 november 2014 https://app.box.com/s/anb0ukiur38rciriibzcl0wc09vaksuy

3

1 januari 2015 tot en met 31 december 2024
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Brainstormbijeenkomst. Deze paragraaf 2 is dus niet bedoeld ter vervanging van de GNPP. De GNPP is belangrijk
voor kennis over en inzicht in de achtergronden van het VN Decennium en wat de Verenigde Naties beogen met
het Decennium. In de GNPP is een samenvatting opgenomen over het politieke bestuurlijke draagvlak in
Nederland in historisch perspectief. Dat inzicht is nodig om het belang te begrijpen van het aansturen tot Politieke
Wil. Zonder Politieke Wil komen er geen excuses voor de ‘misdaden tegen de mensheid’ zoals de VN lidstaten in
2001 tijdens de Wereld Anti Racisme Conferentie over de trans-Atlantische slavenhandel, slavernij en
kolonialisme hebben geoordeeld.
Fundamentele kennis van de Nederlandse Vaderlandse Geschiedenis in casu van het Nederlandse slavernijdossier,
Historisch Inzicht en Besef, zijn misschien de nieuwe eisen waaraan Nederlandse politici en het ambtelijk apparaat
moeten voldoen. Misschien is dat wel de Sleutel der Overwinning op 31 december om 23.59, 2024.

In de Bijlage op pagina 18 zijn een deel van de aanbevelingen opgenomen die voortvloeien uit de op 19 en 20
maart jl. in Rotterdam georganiseerde Internationale Rondetafel Bijeenkomst. Ze zijn bedoeld voor alle VN
lidstaten als gemeenschappelijke input van de wereldwijde Civiel Society van Afrikaanse afkomst ten behoeve
van de Nationale Actie programma’s.

PARAGRAAF 1: Overzicht (mobilisatie) activiteiten en
bijeenkomsten
1.1 Proactief
Via de realisatie van de GNPP wilden wij uiting geven aan onze proactieve houding om samen met relevante
anderen, actief bij te dragen aan de succesvolle verwezenlijking van missie en de doelen van het VN Decennium
voor mensen van Afrikaanse afkomst. Deze houding komt ook tot uitdrukking in de vervolgbijeenkomsten en de
door ons gerealiseerde producten in de periode tussen februari 2015 tot heden. Om landelijke spreiding van de
‘boodschap’ en inspraak te garanderen is er voor gekozen om de bijeenkomsten in verschillende steden te
organiseren.

1.1.1

De eerste vervolg Familiebijeenkomst 14 februari 2015 (in Utrecht).

Belangrijk product afkomstig van deze bijeenkomst is de inventarisatie van onderwerpen ten behoeve van studie
en onderzoek over het Afrophobia· begrippen kader. Het uiteindelijk doel is de effectieve bestrijding van alle
meervoudige vormen van racisme tegenover mensen van Afrikaanse afkomst.

1.1.2

De tweede vervolg Familiebijeenkomst 4 oktober 2015 (in Amsterdam).

Deze bijeenkomst had tot doel om deelnemers te informeren over de stand van zaken omtrent de overleggen tussen
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Coördinatie en Monitoring Werkgroep4 VN
Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Belangrijke producten zijn de ontwikkeling van 1) een concept

4

Belangrijk doel van het overleg tussen het ministerie en de Werkgroep was om onder andere overeenstemming te bereiken over de
voorwaarden scheppende kaders terzake optimale deelname van de Doelgroep aan beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluatie.
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kaderschets dienend als overheidsbeleidskader voor de uitvoering van het VN Decennium voor mensen van
Afrikaanse afkomst en 2) de ontwikkeling van de Sociale Kaart 5 mensen van Afrikaanse afkomst.

1.1.3

The International Civil Society Rotterdam Roundtable 19 en 20 maart 2016 (in Rotterdam).

Deze bijeenkomst had en internationale karakter. Belangrijk doel was de herdenking van 15 jaar Durban
Verklaring en het Programma van Actie (DDPA 2001).
Experts

uit

het

buitenland

onder

andere

betrokken

bij

Verenigde

Naties

en

Internationale

mensenrechtenorganisaties en Pan Afrikaanse bewegingen hebben inzicht verschaft over de stand van zaken 15
jaar DDPA. Onder de sprekers bevonden zich de volgende personen: […] Baba Amani Olubanjo Buntu:
Coördinator Youth Caucus & NGO Forum during the WCAR. Executive Director of Ebukhosini Solutions, South
Africa; Dr. Barryl A. Biekman: Steering Committee Member Global Coalition for the International Decade for
People of African Descent/ DDPA & Decade Coordination Monitoring & Working Group EU/NL; Dr. Doudou
Diene: Former UN Special Rapporteur on Racism, Racial Discrimination and Xenophobia and Chair of UNESCO
Slaverroute department in Paris; UN Special Rapporteur on the occasion of several Missions; Dr. Kali Akuno;
Co-Director of Cooperation Jackson; Coordinator of the Jackson Human Rights Institute and member of the
Malcolm X Grassroots Movement; Mr. Ajamu Baraka; Former Director of US Human Rights Network, Steering
Committee Global Coalition for the International Decade for People of African Descent. Ms. Manbo Dowoti
Désir: Chairperson, NGO Committee for the Elimination of Racism, Afrophobia & Colorism; Founder & Sare,
The AfroAtlantic Theologies & Treaties Institute/ATI; Dr. Line Hilgros (Makeda): President of MIR - the
International Mouvement for Reparation in Guadeloupe - & Member of the African Union African Diaspora Sub
regional Council (SRDC); Ms. Esther Stanford-Xosei: Vice Chair of the Pan-African Reparations Coalition In
Europe & Member of the European NGO Consultative Council on Afrikan Reparations. Further: Ms. Namhla
Gigaba, on behalf of ambassador H.E. V, Koloane; Dr. Mireille Fanon-Mendès-France, Chair of the UN
Working Group of Experts of People of African Descent; Mr. Jan Lönn: Secretary, World Against Racism
Network and Mr. Hilary Muhammad from the Nation of Islam.

De presentatie van een survey gericht op Afrikaanse diaspora jongeren over hun wensen ten aanzien van het VN
Decennium vormde onderdeel van het programma. Er is goed inzicht verkregen over wat jongeren wensen dat in
de tien jaar gerealiseerd moeten worden.

Deelnemers hebben zich (verder) kunnen verdiepen in de achtergronden van de drie peilers: Erkenning,
Rechtvaardigheid en Ontwikkeling en van gedachten gewisseld over de operationalisatie van de peilers.
Verschillende vormen van Reparations passeerden de revue. Deelnemers zijn het erover eens geworden om dit VN
Decennium de betitelen als het Reparation Decade.

Een belangrijke aanbeveling van één van de buitenlandse sprekers werd als volgt gepresenteerd (in het Nederlands
vertaald): […] “zowel op internationaal, regionaal en nationaal niveau moeten de gemeenschappen van
Afrikaanse afkomst zich verenigen. Dit, omdat de realiteit nu is dat wij zo verdeeld zijn, op zo vele niveaus en op
5

Een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op voorspraak van VN Decennium Coördinatie en Monitoring
Werkgroep en ter uitvoering van één van de aanbevelingen in de GNPP en van de CERD (Commission on the Elimination on ALL forms of
Racial Discrimination).
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zoveel manieren, dat dat nooit zal leiden tot een succesvol proces. Aan de kant van de Staat wordt steun verwacht
naar de kant van de Doelgroep mensen van Afrikaanse afkomst. Dit als een illustratie van morele betrokkenheid.
De regering moet de leiding van het maatschappelijk middenveld van mensen van Afrikaanse afkomst respecteren
bij hun pogingen om de Doelgroep te mobiliseren. De regering moet het maatschappelijk middenveld van mensen
van Afrikaanse afkomst financieel en logistiek faciliteren. We moeten helder zijn. Het Decennium gaat over mensen
van Afrikaanse afkomst. Die titel moeten we handhaven en ons niet met de term black laten wegzetten. Dat is wat
de peiler Erkenning beoogd. Erkennen dat we ergens vandaan komen en dat we beschaving en culturen hebben
voortgebracht. Black is niet voldoende om ons te identificeren. We zijn verplicht om dit van de hand te wijzen
omdat het deze term Black is die ons eeuwen onzichtbaar heeft gemaakt. We moeten onze trotsheid weer tonen.
Niet iedereen die black is Afrikaan. Het VN Decennium is niet gericht op Black people maar wel op people of
African descents. Laten we ons niet laten duwen in een Black profiel….[....]”.

Zie nadere informatie over de aanbevelingen in de Bijlage.
Uit de presentaties is duidelijk geworden wat het belang is van de DDPA als centrum voor de uitvoering van het
VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Op 21 maart is tijdens de 31e sessie van de Human Rights
Council (general debate Item 9) een statement6 · gepresenteerd met als hoofdlijnen dat wat tijdens dit weekend in
maart in Rotterdam aan aanbevelingen is geformuleerd.

1.1.4

De Family RootsSynergy Brainstorm Bijeenkomst 20 en 21 augustus jl. (in Den Haag).

Deze bijeenkomst werd mede gefaciliteerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Belangrijk
product van deze Brainstorm Bijeenkomst is de aanname van RESOLUTIE POAD 21 AUGUSTUS 20167·.
Deelnemers zijn in de gelegenheid gesteld om zowel plenair als in werkgroepen de GNPP op actualiteit te
beoordelen en zonodig aanvullende suggesties en aanbevelingen te doen. De algemene conclusie na de exercitie
in werkgroepen en plenair is dat de GNPP niet aan actualiteit heeft ingeboet. Aanvullende punten van zorg die zijn
benadrukt hebben betrekking op:
- De onrechtvaardige/ongelijkwaardige behandeling van vluchtelingen van Afrikaanse afkomst. De aanwezige
jongeren van de Unify Beweging hebben aan de hand van voorbeelden de verschillen in behandeling laten zien
tussen Afrikaanse vluchtelingen en anderen;
- De oververtegenwoordiging van mensen van Afrikaanse afkomst in (gesloten) justitiële/penitentiaire
inrichtingen. Raciaal en Etnisch profileren zijn twee verschijnselen die dringend aandacht behoeven. En om die
reden wordt het belangrijk gevonden dat het ministerie van Justitie en Veiligheid ook betrokken wordt bij de
ontwikkeling van het Nationaal Actie Programma Nederland.
- Het ‘pleeg- en adoptieouder’ beleid. Er wordt gepleit voor meer onderzoek naar de gevolgen van plaatsing van
een Afrikaanse kinderen bij niet Afrikaanse gezinnen. Een enkele deelnemer bracht naar voren dat Afrikaanse
kinderen die uit huis worden geplaatst er vaker slechter van af komen omdat de pleeggezinnen niet zijn afgestemd
op de Afrikaanse cultuur. Elk kind heeft recht om op te groeien in de cultuur waar hij of zij toebehoort. Excessen
moeten wel aan de kaak worden gesteld. De Nederlandse cultuur is a priori niet beter dan andere culturen, was de

7

6

https://app.box.com/s/sup5bq7qigvbkyck8jbx4d1csgk99cwp
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https://app.box.com/s/ualyxncfymtbuuwaqt0sr9p2pgnfpkqh
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stelling. Een enkele deelnemer vroeg aandacht voor de gevolgen van het onderbrengen van Afrikaanse kinderen
bij ‘homostellen’. Onderzoek naar het effect daarvan is gewenst. Ouders die dat niet wensen moeten begripvol
tegemoet worden getreden. We moeten hierover kunnen praten zonder voor homofoob te worden uitgemaakt. Ook
werd er een pleidooi gehouden voor meer adoptie- en pleegouders in de sfeer van Afrikaanse diaspora families.
- Veel kritische kanttekeningen ondervonden het onderwijssysteem, de instrumenten en het beleid. Via
beeldmateriaal werd getoond hoe kinderen via leermiddelen vanaf de kleuterleeftijd bewust of onbewust negatief
worden beïnvloed over Afrika en de Afrikaanse mens. En om die reden wordt het belangrijk geacht dat het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ook betrokken wordt bij de ontwikkeling van het Nationaal
Actie Programma Nederland.

Afrophobia
Op een enkele deelnemer na waren alle deelnemers het erover eens dat het gebruik van de term Afrophobia de
voorkeur geniet boven de term zwart racisme. Het besluit van de VN moet gerespecteerd worden en niet aan
toevalligheden worden overgelaten was de uiteindelijke conclusie na de presentatie van één van de sprekers over
de opzet van het Afrophobia beleidsonderzoek.

Achtergrondinformatie over het VN Decennium
Deskundigheidsbevordering over de oorsprong en achtergronden van het VN Decennium en het programma
onderdeel Capaciteitsontwikkeling hebben de hoogste score van de zijde van de deelnemers opgeleverd.
Aanwezige deelnemers aan de door het ministerie van Sociale Zaken georganiseerde meedenksessies
concludeerden de Family RootsSynergy Brainstorm Bijeenkomst vooral nuttig te vinden vanwege de
informatievoorziening. Velen kenden de informatievoorziening de score ‘uitstekend’ toe.
Commentaar was er ten aanzien van de teksten in de Engelse taal. Deelnemers zijn van mening dat de Nederlandse
overheid moet zorgdragen voor de Nederlandse vertaling van alle relevante VN documenten. Dit, om de Civiel
Society in de gelegenheid te stellen om optimaal geïnformeerd te

5 ton
Na presentatie van het kader, de doelstellingen en de procedures was de algemene conclusie dat de biedingen niet
voor de ‘gewone’ organisaties zijn bedoeld. Na discussie is aan de aanwezigen geadviseerd om gebruik te maken
van experts en zoveel mogelijk deel te nemen aan de openbare aanbesteding.

LBO
Een ander belangrijk product van deze bijeenkomst is de oprichting van een Landelijk Breed Overleg van en voor
de Civiel Society van Afrikaanse afkomst. Deelnemers waren unaniem in hun oordeel dat dit Overleg de Sleutel
is om een gecoördineerde gestructureerde samenhangende aanpak tot stand te brengen.

1.2

10 december Internationale Mensenrechtendag

De eerstvolgende Family RootsSynergy Brainstorm Bijeenkomst staat gepland in het weekend van 10 en 11
december a.s. Deskundigheidsbevordering, Capaciteitsontwikkeling en Bevordering Politieke Wil zijn belangrijke
thema’s van deze vervolg RootsSynergy Brainstormbijeenkomst. Ook de verdere vormgeving van het Landelijk
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Breed Overleg staat op de agenda. Op 10 december is er een Panel ingepland getiteld: “In perspectief van de
Politiek Wil”. Dit programma onderdeel staat gepland tussen 15.00 en 16.30 uur. Dan willen we met invloedrijke
afgevaardigden van besturen en fracties van de politieke partijen van gedachten wisselen over:
•

De rol van de Politiek voor het succesvol realiseren van het VN Decennium;

•

De verwachtingen van de Civiel Society van Afrikaanse afkomst naar de kant van de Nederlandse Staat
(inclusief de Politiek);

•

De visie van de Partijbesturen en Politieke fracties.

1.3

In perspectief van het overheidshandelen

Tussen 2014 en 2015 en in 2016 hebben er verschillende (ambtelijke) overleggen plaatsgevonden tussen de
Coördinatie en Monitoring Werkgroep en het coördinerende ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid·.
Daarnaast zijn door het ministerie een reeks van Meedenksessies georganiseerd. Gevolgd door een Creatieve sessie
op 25 augustus 2016. Aan deze Creatieve sessie heeft een interim delegatie van het Landelijk Breed Overleg Civiel
Society van Afrikaanse afkomst deelgenomen. De opdracht was om de inhoud van de GNPP onder de aandacht te
brengen van de genodigden. Uit een op 10 september jl. gehouden evaluatie over de bevindingen van deze
Creatieve sessie kwam naar voren dat dat aardig is gelukt.

Een Nationaal Actie Programma implementatie VN Decennium voor mensen van Afrikaanse Afkomst is er nog
niet. Ondertussen is er door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2016, 5 ton aan
financiële middelen beschikbaar gesteld voor projecten op het gebied van educatie en bewustwording. Verder is
in het vooruitzicht gesteld, de lancering op 25 oktober a.s. van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse
afkomst in Nederland.

PARAGRAAF 2:
De geactualiseerde stand van zaken inzake de Peilers.
2.1

Erkenning

Erkenning van mensen van Afrikaanse afkomst als een aparte beleidsgroep is van essentieel belang voor de
vergroting van hun zichtbaarheid om hun (mensen)rechten te beschermen en om te weten wanneer ze worden
geschonden. Om Afrophobia tegen te gaan is het inzicht over de impact van overheidsmaatregelen, procedures en
richtlijnen evenals het (overheids)handelen ten aanzien van mensen van Afrikaanse afkomst, essentieel. Inzicht
draagt bij aan de bewustwording over de historische patronen die bewust of onbewust nog steeds leiden tot
marginalisering en uitsluiting van deze doelgroep. Inzicht draagt ook bij aan kennis over de mate waarin
Afrophobia inclusief intersectionele discriminatie en symbolisch geweld voorkomt. Voor het vergroten van de
zichtbaarheid van burgers van Afrikaanse afkomst is het essentieel dat zij als een specifieke doelgroep worden
verankerd in alle sectoren van (overheids)beleid. Dataverzameling is een goed middel die het mogelijk maakt om
de situatie van mensen van Afrikaanse afkomst in kaart te brengen, te analyseren en te beoordelen. Op grond van
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de verkregen resultaten en de conclusies kan worden getoetst of te maatregelen om hun rechten te beschermen
effectief zijn en/of worden aangestuurd tot effectieve samenhangende (beleids)maatregelen
Programma’s en projecten dienen te zijn gericht op:
a.

Erkenning mensen van Afrikaanse afkomst:

-

het verankeren van mensen van Afrikaanse afkomst als een specifieke doelgroep in wetgevende maatregelen,
overheidsbeleid en instrumentaria in verband met monitoring;

-

het incorporeren van het begrip Afrophobia in wetgevende maatregelen en beleid;

-

het geven van voorlichting over de betekenis van het begrip;

-

het bevorderen van kennis en inzicht over het begrip Afrophobia onder andere door het introduceren van het
begrip en het geven van voorlichting over de betekenis ervan;

-

het stimuleren van het gebruik ervan als een term om de specifieke kenmerken van anti zwart racisme te
duiden.

b.

Mensenrechten- en cultuureducatie en de reconstructie van het geschiedenisonderwijs. Binnen deze context:

-

het bevorderen van kennis(overdracht) en inzicht door middel van relevante activiteiten om de beginselen
van gelijkheid en non-discriminatie in kwesties die van invloed zijn op mensen van Afrikaanse afkomst te
kunnen begrijpen. Dit, om effectief in te kunnen spelen op de vraagpunten van zorg en om de rechten van
mensen van Afrikaanse afkomst te beschermen.

-

het promoten en doen realiseren van projecten die leiden tot meer kennis en respect voor het erfgoed, de
cultuur, spirituele uitingsvormen en geschiedenis van mensen van Afrikaanse afkomst met inbegrip van de
trans-Atlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme.

-

het herzien en ontwikkelen van specifieke curricula en bijbehorend lesmateriaal over de geschiedenis van de
trans Atlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme en vooral het aandeel van Nederland daarin. Het
integreren van de curricula in formeel en informeel onderwijs, op de niveaus van het primair -, secundair -,
post secundair en het volwassenen onderwijs. Deskundigen van Afrikaanse afkomst moeten in de
gelegenheid worden gesteld om bij te dragen aan de ontwikkeling van dergelijke curricula. Een project dat
in 2003 werd opgestart, waarbij de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en Integratiebeleid, Stichting Leerplanontwikkeling, Teleac en het Landelijk
Platform Slavernijverleden waren betrokken, is op onverklaarbare wijze ‘een stille dood’ gestorven. Het wiel
behoeft dus niet uitgevonden te worden. Er is genoeg materiaal om snel aan de slag te kunnen. Dit geldt
eveneens voor het Oral History project dat door het Landelijk Platform Slavernijverleden in samenwerking
met UNESCO Nederland en met bijdragen van het Mondriaan Fonds in 2002 was ontwikkeld.

c.

Herdenken en Verwerken

Met medewerking van het Kabinet Kok en op initiatief van de Afro Europese vrouwenbeweging ‘Sophiedela’ en
het Landelijk Platform Slavernijverleden (waarin 19 organisaties waren vertegenwoordigd), is in 2002 het
Nationaal slavernijmonument in het Oosterpark te Amsterdam onthuld. In hetzelfde jaar is het Nationaal Instituut
Nederlandse slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) met ondersteuning van het Kabinet Kok door het Landelijk
Platform Slavernijverleden opgericht. Het nationale karakter van de herdenking van het Nederlandse
slavernijverleden elk jaar op 1 juli is met het verstrijken van de jaren steeds meer verworden tot een stedelijke
Coördinatie en Monitoring Werkgroep VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst
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Amsterdamse gebeuren. Per 1 januari 2014 is vanwege het besluit van het Kabinet Rutte om de financiering van
het NiNsee stop te zetten een extra dimensie bijgekomen: de functie van bijzondere hoogleraar is verdwenen.
Aanbevelingen:
-

overweeg onafhankelijk onderzoek naar de effecten van het stopzetten van de financiering aan het NiNsee

voor 1) de nationale herdenking op 1 juli elk jaar; 2) de verwerking van het Nederlandse slavernijdossier; 3) het
educatieve, museale, onderzoeks- en wetenschappelijk domein 4) dienstverlening aan de nazaten van de
slachtoffers van de Nederlandse samenleving.

Door de Verenigde Naties zijn er in het kader van het VERLEDEN verschillende Internationale dagen ingesteld
zoals de Internationale Dag voor de Herdenking van de slavenhandel en de afschaffing ervan (23 augustus), de
Internationale Dag van Herdenking van de slachtoffers van slavernij en de trans-Atlantische slavenhandel (25
maart). De volgende aanbevelingen zijn hier van toepassing:
-

de Nationale Herdenking van het Nederlandse slavernijverleden dient wettelijk verankerd en gekoppeld

te worden aan de feitelijk historische datum 1 juli van de afschaffing in 18638 van de Nederlandse slavernij en de
opheffing van het Staatstoezicht in 1873. De Instelling van een Nationale 1 juli HerdenkingsCommissie.

d.

Intercultureel onderwijs

Intercultureel onderwijs, dialoog en bewustwordingsmaatregelen zijn middelen die kunnen bijdragen aan het
tegengaan van de waandenkbeelden over mensen van Afrikaanse afkomst die Afrophobia en de voortdurende
onzichtbaarheid van deze burgergroep op alle niveaus van de samenleving in stand houden. De aanbevelingen
hebben betrekking op de volgende voorstellen:
-

het produceren van producten respectievelijk leermiddelen (bijv. kinderspeelgoed) voor naschools /
buitenschools onderwijs door ondernemers uit de gemeenschap van Afrikaanse nazaten met herkenbaar
culturele kenmerken kan bijdragen aan een positieve beeldvorming.

-

besteed aandacht aan deskundigheid bevorderende programma’s in educatieve en trainingsprogramma’s van
overheidsambtenaren;

van

wethandhavings-

gevangenispersoneel,

defensie

strijdkrachten,

en

politiefunctionarissen,
docenten

en

advocaten,

curriculum

rechters,

ontwikkelaars,

ontwikkelingsofficieren, blauwhelmen, media, parlementsleden, maatschappelijke organisaties en andere
groepen in een bepaalde positie. Dit, om te bevorderen dat de rechten van mensen van Afrikaanse afkomst
niet worden geschonden en raciale profilering wordt tegengaan. Educatieve activiteiten moeten zijn gericht
op het beëindigen van negatieve beeldvorming, de basis van racisme en raciale discriminatie van Afrikanen
en Afrikaanse nazaten.

e.

African History

-

overweeg de beschikbaarstelling van fondsen ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van African
History Programma’s. Experimenten in Nederland en ervaringen onder andere uit de Verenigde Staten van
America, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben aangetoond dat de African History Programma’s
effectief zijn in het kader van het detraumatiseringsproces van mensen van Afrikaanse afkomst met als gevolg

8

Hier de proclamatie https://app.box.com/s/28vfadbwrdq045z09p3viwyh4ybl4no4
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het vergroten van de eigen waarde, het versterken van de Afrikaanse identiteit. Ze dragen bij aan de
empowerment van vooral vrouwen, jonge mannen en meisjes. Verder draagt het bij aan meer kennis, inzicht
en begrip bij andere bevolkingsgroepen.
-

Stimuleer de oprichting van een pan-Afrikaans Cultureel Centrum (voor exposities, presentaties, lezingen en
debatten) ten behoeve van creatieve uitingen.

-

overweeg culturele uitwisselings- en stageprogramma’s ten behoeve van jongeren van Afrikaanse afkomst.

f.

Onderzoek

-

bevorder onderzoek over vroegere en hedendaagse condities van mensen van Afrikaanse afkomst en
verzamel bestaande informatie over hun respectieve bijdrage aan de wereld economie in het algemeen en dat
van Nederland in het bijzonder. Dit, om de ontwikkeling van de nationale identiteit vanuit een democratisch
perspectief aan te moedigen.

-

erken diversiteit en promoot kennis en begrip van de oorzaken en gevolgen van racisme, raciale discriminatie
en vreemdelingenhaat.

2.2

Rechtvaardigheid

Rechtvaardigheid is erkennen dat de voorouders van mensen van Afrikaanse afkomst het slachtoffer zijn geweest
van het verwerpelijk slavernijsysteem en dat burgers van Afrikaanse afkomst nog steeds de last ervaren van dat
Verleden. In de context van Nederland is het belangrijk dat Politieke Wil wordt gestimuleerd die het mogelijk
maakt om af te rekenen met de effecten van dat Verleden.

De WCAR 2001 is voor mensen van Afrikaanse afkomst, wereldwijd, en vooral voor de Afrikaanse nazaten van
de slachtoffers van het Nederlandse slavernijverleden9 een unieke kans geweest om alle vormen van Afrophobia
in het kader van de effecten van de trans Atlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme, aan de orde te stellen.
De VN lidstaten hebben de uitdaging van de WCAR aangegrepen om slavenhandel, slavernij en kolonialisme
inclusief de trans Atlantische slavenhandel als een misdaad tegen de menselijkheid te verklaren. Landen die
daartoe nog niet waren overgegaan zijn aangespoord om passende maatregelen te treffen waaronder het betuigen
van spijt of het aanbieden van excuses en Reparations10.

In zijn statement tijdens de WCAR heeft de toenmalige minister, Rogier van Boxtel, hoofd van de Nederlandse
delegatie, namens het Nederlandse Kabinet, spijt betuigt voor het Nederlandse slavernijverleden. In zijn statement
tijdens de WCAR, heeft de minister uitgesproken dat het een democratische plicht van staten is om te garanderen,
dat iedere burger met respect en waardigheid wordt behandeld en dat de principes van rechtvaardigheid en
gelijkwaardigheid voorop dienen te staan. Verder heeft de minister een aantal maatregelen, bij wijze van voorbeeld
opgesomd, die Nederland voornemens was te realiseren. Het betuigen van spijt alleen vond de minister niet
voldoende. Hij noemde de onthulling van het Nationaal slavernijmonument en de oprichting van het Nationaal
instituut Nederlandse slavernijverleden en erfenis (NiNsee); het implementeren van de DDPA 2001 in Nationale

9

onder andere uit de herkomstlanden republiek Suriname, Curaçao en St. Eustacius
Art. 100-102, section IV. Provision of effective remedies, recourse, redress, and other measures at the national, regional and international
levels provisions of effective remedies WCAR Declaration and Program of Action (2002); United Nations Department of Public
Information New York 2002 pg. 38

10
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Actieplannen en het treffen van structurele maatregelen om de nazaten van de slachtoffers van het Nederlandse
slavernijverleden en hun nakomelingen te beschermen tegen Afrophobia. Met de instelling van Anti Racisme
Bureaus werd door Nederland beoogd om racisme en discriminatie tot aan de wortel aan te pakken. De VN Staten
werden door de minister aangespoord om ook tot maatregelen over te gaan.
De stand van zaken
Acht jaar later na de statement van minister van Boxtel is de conclusie in het kader van de DRC 2009 dat: 1) er
geen excuses door Nederland aan de nazaten van de slachtoffers van het Nederlandse slavernijverleden zijn
aangeboden. Voormalig minister President Jan Peter Balkenende heeft ter gelegenheid van 30 jaar Staatkundige
Onafhankelijkheid van republiek Suriname in 2005, respectievelijk tijdens zijn werkbezoek in 2008 aan republiek
Suriname de gelegenheid voorbij laten gaan om excuses aan te bieden voor de misdaden in verband met het
Nederlandse slavernijverleden. 2) er geen Nationaal Actieplan is ontwikkeld gebaseerd op de DDPA 2001.
Negen jaar later na zijn statement wordt in de Periodieke Review11 report (16 maart 2010) over de toestand van
racisme en discriminatie in Nederland door de Commission on the Elimination of Racial Discrimination (CERD),
onder andere het volgende opgemerkt […] 4. While acknowledging that the Government’s letter to Parliament on
integration (November 200912) contains information on policies and measures to combat discrimination, the
Committee notes that the letter does not constitute an adequate replacement for the comprehensive plan of action
to combat discrimination that had been in place until 2007. The Committee is also concerned that the current
policy on integration has effectively shifted the primary responsibility for integration from the State to immigrant
communities. (art. 2); The Committee recommends that the State party proceed with the expeditious preparation
and implementation of a plan of action to address discrimination in all areas covered by the Convention. It also
recommends that the State party ensure that its integration policies reflect an appropriate balance between the
responsibilities of the State under the Convention and the responsibilities of immigrant communities……6.The
Committee takes note of the State party’s information that its anti-discrimination policies are not aimed at specific
groups. It is concerned, however, that this may result in indirect discrimination and insufficient attention being
paid to the needs and concerns of groups which may, at different periods of time, be particularly susceptible to
direct or indirect discrimination. (art. 2)… The Committee recommends that the State party intensify its efforts to
combat the dissemination of ideas based on racial superiority through the internet as well as other media,
including racist speech by political parties. ……10.While acknowledging the general information provided by the
State party regarding offences involving discrimination, the Committee regrets the lack of detailed information, in
the State party’s report, on acts of violence or incitement to such acts against any race or group of persons of
another colour or ethnic origin. (art. 4)……The Committee encourages the State party to maintain a flexible
approach to addressing discrimination, whether direct or indirect, including through appropriate special
measures in line with General Recommendation 32 (2009), where such discrimination affects specific groups
disproportionately……. 14. The Committee notes the absence, in the State party’s report, of detailed information
on the socio-economic situation of minority groups resident in the State party, including Muslims, Roma and
persons of Surinamese and African descent. It is, nevertheless, aware of information that a significant number of
persons belonging to ethnic minorities experience social marginalisation and discrimination, particularly in the

11
12

76th session 15 February – 12 March 2010
van Staatsecretaris E. Van der Laan
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areas of education, health and housing. (art. 5)….17. In light of its general recommendation No. 33 (2009) on
follow-up to the Durban Review Conference, the Committee recommends that the State party give effect to the
Durban Declaration and Programme of Action, adopted in September 2001 by the World Conference against
Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, taking into account the Outcome Document
of the Durban Review Conference, held in Geneva in April 2009, when implementing the Convention in its domestic
legal order. The Committee requests that the State party include in its next periodic report specific information on
action plans and other measures taken to implement the Durban Declaration and Programme of Action at the
national level. ……18.The Committee recommends that the State party continue to cooperate with civil society
organisations working in the area of human rights protection, particularly in combating racial discrimination,
and consult with them in connection with the preparation of the next periodic report… [….].

Nog recenter in 2015 in het kader van de CERD Conclusies 28 augustus hebben de aanbevelingen van de CERD
nog niet geleid tot beleidswijziging ten aanzien van de uitvoering van de DDPA 2001.
Verder zegt de Commissie in paragraaf 1513.
Discrimination against people of African descent
15. The Committee is concerned about the increase in discrimination, including racial profiling and stigmatisation,
faced by people of African descent. The Committee is also concerned about the structural invisibility of this
discrimination, as reflected in the fact that people of African descent are not identified by the State party as a group
facing discrimination. In this regard the Committee is concerned in particular about:
(a) The disproportionate rates of poverty and unemployment faced by people of African descent; (b) The limited
number of people of African descent in public office; and (c) The insufficient awareness within the Dutch society
about slavery and the colonial past (arts. 2, 4, 5, and 7).

Tien jaar later in het kader van de beraadslagingen over het VN Internationaal jaar 2011 voor mensen van
Afrikaanse afkomst hebben de aanbevelingen van de CERD nog niet geleid tot beleidswijziging ten aanzien van
de uitvoering van de DDPA 2001.

Recenter, 13 jaar later, tijdens een persconferentie op 4 juli 2014 van de VN Werkgroep van Experts over mensen
van Afrikaanse Afkomst spreekt de WGPAD over zorgwekkende toestanden in Nederland op het gebied van onder
andere Afrophobia. Volgens de Werkgroep hebben burgers van Afrikaanse afkomst vooral te lijden onder de
effecten van de trans Atlantische slavernij en over de waandenkbeelden die zich door middel van cultuuruitingen
manifesteren. Het officieel Rapport van de bevindingen naar aanleiding van de ‘country visit’ is ondertussen in
2015 verschenen. In de hoop dat de conclusies en aanbevelingen vertaalslag krijgen in het Nationale Actie Plan.

De aandachtsgebieden
Dit zijn de gebieden die volgens de 5 september werkgroep prioritaire aandacht verdienen bij het ontwikkelen van
het Nationaal Actie Programma.

13

Een vertaalslag van wat de CERD zegt op het gebied van mensen van Afrikaanse afkomst kan via deze link gedownload worden
https://app.box.com/s/ge1rsj995hxam8xgipwtje63y3knqo6m
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Raciale profilering14
Terwijl de VN lidstaten hebben gewaarschuwd af te rekenen met alle praktijken die hun oorsprong vinden in
(raciale)ideologieën en theorieën van superioriteit van bepaalde rassen en culturen ten opzichte van anderen, is de
ervaring van mensen van Afrikaanse afkomst dat de desbetreffende praktijken in Nederland nog structureel van
aard zijn. Voorbeelden zijn: symbolisch geweld in de vorm van racistisch taalgebruik; de Sint Nicolaas cultuur
historische traditie met het racistisch onderdeel ‘Zwarte Piet’; het Koningshuis laat zich nog rijden in een Gouden
Koets, waarvan de daden op de schildering van het verwerpelijk zijpaneel “Hulde der Koloniën” in 2001 door de
VN lidstaten zijn veroordeeld als een misdaad tegen de menselijkheid; het hanteren van raciale profielen door
Justitie en Politie met verregaande gevolgen voor vooral mensen van Afrikaanse afkomst; de ongelijke
behandeling van mensen van Afrikaanse afkomst binnen onder andere de sectoren van onderwijs, arbeidsmarkt en
werkgelegenheid en de politiek. Verschillende acties van verontruste burgers van Afrikaanse afkomst en van
Goede wil hebben nog niet geleid tot adequate maatregelen door politieke en bestuurlijke ambtsdragers.
Al met al kan worden gesteld dat Nederland voor een belangrijk deel voldoet aan de analyse van de WGPAD over
de huidige toestand van mensen van Afrikaanse afkomst. De werkgroep komt uiteindelijk tot de conclusie dat de
DDPA 2001; de DRC2009 en alle aanverwante resoluties het uitgangspunt moet zijn bij het ontwikkelen van het
Nationaal Actie Programma. Voor wat betreft raciale profilering is het advies dat dit bij wet verboden en strafbaar
moet worden gesteld. Van belang is dat er sancties tegenover staan. Wil men de politie beperken in hun willekeurig
gedrag van aanhoudingen e.d., dan moet de discretionaire bevoegdheid van de politie worden ingeperkt 15.

Reparations
De DDPA 2001 erkent en bevestigt het recht van (individuele) slachtoffers van onder andere het Verleden om
rechtvaardige en passende ‘schadeloosstelling’ te eisen. De DDPA gaat ervan uit dat Reparations een essentieel
element is voor internationale verzoening, rechtsgelijkheid en solidariteit In dit verband wordt aan bevolen om het
Decennium aan te grijpen door de instelling van een Commissie 16 die advies moet uitbrengen over een te
organiseren Internationale Rondetafelconferentie (IRTC) over Reparations met als focus de trans-Atlantische
slavenhandel, slavernij en Kolonialisme en de impact van dat Verleden.

Intersectionele discriminatie
Centraal in de realisatie van de mensenrechten van vrouwen en meisjes is dat discriminatie tegen vrouwen en
meisjes en andere schendingen van hun mensenrechten niet alleen plaatsvinden op grond van gender, maar ook op
andere gronden, zoals etniciteit, leeftijd, klasse, nationaliteit, handicap, seksuele oriëntatie en gezondheidsstatus.
Negatieve beeldvorming en discriminatie kunnen, naar de huidige wetenschappelijke inzichten, het best worden
geanalyseerd via de intersectionele benadering17. De positie van een persoon wordt bepaald door zijn of haar
gender en zijn of haar etniciteit of andere identiteiten, in onderlinge samenhang. De Beijing VN Wereld
Vrouwenconferentie Verklaring (1995) heeft overheden opgeroepen tot het versterken van inspanningen ter

14

Statement door Dr. Biekman over Racial Stereotyping tijdens de 18e sessie van de VN Working Group of Experts on people of African
Descent Item 6 https://app.box.com/s/bj1ve8bipsxmodjkynfadh19u7y0u83t
15
zie ook rapport Amnesty International NL: Racial Profiling en monitoring rapportage m.b.t. Racismebestrijding in NL /ECRI 2013.
16
met inspraak van de landen waar Nederland slavernij en kolonialisme heeft bedreven. In dit verband wordt verwezen naar het Caricom
besluit van juli 2013 terzake Reparations
17
Tiye International, maart 2014 ter gelegenheid van de CSW maart 2014 te New York
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verzekering van gelijke rechten en fundamentele vrijheden voor alle vrouwen en meisjes die worden
geconfronteerd met veelvuldige barrières die hun ontwikkeling, effectieve participatie en vooruitgang
belemmeren. Intersectionele discriminatie en negatieve beeldvorming ten aanzien van vrouwen en meisjes van
Afrikaanse afkomst dienen op nationaal niveau prioritaire aandacht te krijgen bij de bestrijding van racisme,
discriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid. Het gaat dus niet alleen om een
genderbased aanpak voor het bevorderen van gelijkheid maar daarnaast ook om een racebased focus bij de
implementatie van het beleid en de ontwikkeling van instrumentaria. Dit, omdat onder andere vrouwen van
Afrikaanse afkomst, zoals hierboven gesteld, naast hun vrouw zijn nog steeds te maken hebben met op race
gebaseerde vormen van discriminatie. Het VN Vrouwenverdrag (CEDAW) maakt helaas geen onderscheid tussen
de posities van zwarte en witte vrouwen. Het is om die reden dat in het kader van het Decennium ook aandacht
moet worden besteed aan de vormen van meervoudige discriminatie waarmee vrouwen en meisjes van Afrikaanse
afkomst in Nederland te maken hebben. In Nederland wordt er net als het bij het VN Vrouwenverdrag ook geen
onderscheid gemaakt. Terwijl er nog steeds genderongelijkheid is tussen zwarte vrouwen en witte vrouwen. Bij
het niet rekening houden van het ras en etniciteitperspectief vooral in Nederlandse context zal deze gang van zaken
onmiddellijk gevolgen hebben voor het realiseren van gendergelijkheid (Post MDG 2015). Ook de bestaande
ongelijkheid tussen zwarte mannen en witte mannen. ‘Nederland is nog steeds een land dat op alle niveaus van het
politiek bestuur, nationaal, provinciaal en lokaal, bestuurd wordt door overwegend witte mannen en witte vrouwen,
terwijl het land meerkleurig is geworden. Die meer kleurigheid in het politieke bestuur is nog ver te zoeken.

Media
Stimulerende maatregelen zijn gewenst naar de kant van de media voor wat betreft programma’s die positieve
aandacht schenken aan mensen van Afrikaanse afkomst. Dit om een positievere en objectievere beeldvorming te
bevorderen als alternatief voor de stereotypes die erg vernietigend zijn.

NiNsee
Tijdens de Informatie- en Inspraakbijeenkomst op 5 september jl. was de algemene conclusie dat het Nederlandse
Kabinet in plaats van het NiNsee heeft versterkt het NiNsee heeft verzwakt door de financiering per 1 januari 2014
stop te zetten. Dit heeft grote gevolgen gehad voor het profiel, de missie en de doelstellingen van dit Instituut. Het
is gereduceerd van een Nationaal tot een stedelijke (Amsterdamse) voor de Nederlandse samenleving als geheel
onzichtbaar geworden instituut, voor mensen van Afrikaanse afkomst in het bijzonder en voor het
wetenschappelijke, onderzoek, educatieve en museale domein. Want in tegenstelling tot landen als Engeland en
de Verenigde Staten, die over meerdere instituten beschikken en een meerzijdige onderzoekstraditie op het thema
slavernij hebben, ontbeert Nederland door het stopzetten van de financiering een hoogwaardig instituut dat is
opgezet rond het thema slavernij. De nazaten van de slachtoffers van het Nederlandse slavernijverleden zijn door
het stopzetten van de financiering op achterstand gezet. Het bijzonder hoogleraarschap is verdwenen. Dit is een
terrein dat in het kader van het Decennium prioritaire aandacht dient te krijgen.

2.3

Ontwikkeling

In het artikel 158 van het Durban Actieprogramma wordt door de VN lidstaten erkend dat het ‘Verleden’
ontegenzeggelijk heeft bijgedragen aan onder andere de armoede, onderontwikkeling, marginalisering, sociale
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uitsluiting, economische verschillen, instabiliteit die mensen van Afrikaanse afkomst over de verschillende delen
van de wereld treffen. In de zogenaamde ontwikkelingslanden vooral waar slavernij is bedreven het meest. De VN
beschouwt het Decennium als een goed instrument om Programma’s en projecten te realiseren die de sociale en
economische ontwikkeling van deze samenlevingen en de diaspora stimuleren. Het is een goed instrument om de
projecten in het kader van het Decennium te koppelen aan de Sustainable Development Goals Post 2015 en de
Beijing Post 2015 doelstellingen.
De aanbevelingen hebben betrekking op de volgende terreinen:
-

kennisinstituut (o.a. voor overstijgende competentieontwikkeling vraagstukken zoals
leiderschapsontwikkeling, empowerment/identiteitsversterkende trainingen); methodiekontwikkeling in het
kader van het meervoudig perspectief; onderzoek en studie;

-

het opzetten van een promotiekamer/S.T.E.M om meer mensen/jongeren van Afrikaanse afkomst te
stimuleren om promotieonderzoek te doen;

-

het in kaart brengen van de onderwijssituatie en positie ten behoeve van een ontwikkelingsprogramma voor
nu en de komende tien jaar;

-

dit geldt eveneens voor de arbeidsmarktpositie nu en over 10 jaar;

-

het bevorderen van zelfstandig ondernemerschap;

-

kansen in AD landen van herkomst realiseren (handel/MKB);

-

(politieke) participatiegraad op diverse terreinen bevorderen;

-

onderzoek op het gebied van gezondheidszorg om ook vast stellen mogelijke verbanden tussen bepaalde
voorkomende kwalen bij mensen van Afrikaanse afkomst en het Verleden;

-

ontwikkelingsprogramma’s gericht op jongeren (tienermoeders, jongeren met criminele antecedenten).

Coördinatie en Monitoring Werkgroep VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst
decade@people-of-african-descent.nl; www.people-of-african-descent.nl

17

BIJLAGE: Uittreksel uit Rapportage Internationale Ronde tafel 19 en
20 maart Paragraaf 7.2. Recommendations
7.2.1. Afrophobia

1.

2.

3.

4.

5.

WE call for continued – and intensified – attention to understand and eliminate racism,
with special focus on discriminatory and exclusionary practices against African descent
and immigrants within education, health, media, internet/cyber-racism, reproductive
health, economic exploitation and marginalization, law, policing, border controls, policy
making, gender and other fields of intersectionality ;
WE firmly believe that a functional understanding of racism against African people must
be based on the experiences of African people themselves; and by this we advocate for
recognition that there are particular forms of multi-tiered discrimination which
continues to dehumanize African people specifically;
WE call for particular attention to – and the resolution of – the multiple effects of racism
on African descendant communities; especially socio-political effects related to white
supremacy, Eurocentric hegemony and Arab-led exploitation, manifesting through
political manipulation, “tribalism”, Black-on-Black violence, spiritual stigmatization,
breakdown of African family structures and escalating violence within the homes and
communities of African descendants;
WE insist that the children and youth of the global African community must be taught
awareness and practical skills to deal with and combat racist experiences, for their
inalienable right to self-determination and emancipation.
WE insist that the term Afrophobia should receive consensus recognition in the UN and
the High Commissioner’s use of it welcomed.

7.2.2 Reparations
The following recommendations were offered in terms of building a gender just reparations
movement:
1.
The need to amplify women's voices, ideas and experiences within the International
Social Movement for African Reparations (ISMAR)
2.
The importance of connect with women scholar-activists in reparations groups,
organisations, movements and communities of resistance
3.
The necessity for conducting research into the contribution of women activists in
particular as well as grassroots activists in general.
4.
The imperative of learning and teaching about the contribution of women activists.
5.
Implementation of relevant guidance from the report What Happened to the Women
on women’s agency in the articulation of reparations mechanisms and in the design of
reparations programs.18
6.
Assuming a multi-pronged approach towards reparations which include establishing
financial institution to prepare for and manage financial affairs; ethical; moral; scientific,
environmental and educational reparations.

18

https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmuploads/new_publication_3/%7BD6D99C02-EA4A-DE11-AFAC001CC477EC70%7D.pdf pp.339-346.
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7.

Where circumstances permit, to take direct legal action towards the state parties
engaged in recidivist actions that continue to oppress people of African and the human,
cultural and civil rights.

The following recommendations were offered by the Youth & Young Professionals
8.
WE call for education of Africans around the issue of Reparations, since it is, by many,
misunderstood to only include monetary compensation;
9.
WE suggest that integral to Reparations must be the implementation of programs of
African-centered education, political consciousness, health (physical, mental and
spiritual), repatriation, empowerment, gender, leadership and capacitation;
10.
WE insist that integral to Reparations must be regulations that reduce and cease
domination of external forces (or internal entities who work for them), especially within
the economies of countries in Africa, the Caribbean and South/Latin America;
11.
WE recommend that integral to Reparations must be to seek redress for atrocities enslavement, expropriation and colonial exploitation – committed by European,
Western and Arab states, corporations and actors; Reparations means “redress –please
state in what form?
12.
WE encourage all African communities and organizations to observe Africa
Emancipation Day on 1st of August.
7.2.3
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

The Decade for People of African Descent 2015-2024
WE see the Decade as a platform to create awareness, implement training programs
and set in motion practical solutions to demand and create justice for African
descendants across the world; with specific attention to, racial profiling and stereotypes
judicial discrimination, political prisoners, economic sanctions, trafficking, miseducation
and misinformation in institutions of learning, invisibility and other matters of injustice;
WE call on the United Nations to decide on a well-resourced Permanent Forum on
People of African Descent, similar to that for indigenous issues as has been repeatedly
proposed by many NGOs and Member States since 2008;
Member States should at the heads of state and government level present the Durban
Declaration and Programme of Action and the Decade Programme to their peoples as
they have adopted it at the UN;
The decision by many NGOs to recognise the International Decade as the ”Reparations
Decade” should be welcomed and acted on;
The reduced, neglected and/or misappropriated resources for work against racism in
the OHCHR should be restored and the Decade receive promised resources;
The Human Rights Council should hold a full day meeting on the 15th anniversary of the
Decade at its September session at a high level followed by a full day meeting at the UN
General Assembly. We call for unity between all African people; on the continent and in
the Diaspora; we are one people and we oppose all attempts to keep us divided. The
African Union African Diaspora Declaration and Program of Action (2012) is an excellent
instrument to take into consideration while dealing with the DDPA and the
implementation of the Decade, as well as, the African Union Agenda 2063; The Africa
Union Women's Decade Declaration (10-20); The Post 15 (MDG/SDG) and Post 20
(Beijing) Agenda;
WE call for unity between all African people; on the continent and in the Diaspora; we
are one people and we oppose all attempts to keep us divided. The African Union
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African Diaspora Declaration and Program of Action (2012) is an excellent instrument
to take into consideration while dealing with the DDPA and the implementation of the
Decade, as well as, the African Union Agenda 2063; The Africa Union Women's Decade
Declaration (10-20); The Post 15 (MDG/SDG) and Post 20 (Beijing) Agenda.
Recommendations from the Youth
8.
WE want the Decade to be a vehicle of support for – and cooperation between – youth
and student movements in the Pan-African world that stand up for justice,
decolonization and the right to education;
9.
WE recognize that the Decade is linked to international, government-related processes,
and that many young Africans see this as a limitation, since state processes often are
founded on exclusionary, imperial and racist practices. We state that if the Decade is to
be meaningful to the broader African community, it must be developed and managed
(as members of civil society) on our own terms.
7.2.4 African (descent) Youth Development
1. WE encourage all stakeholders with a genuine interest for global African empowerment
to prioritize youth access to programs with focus on intra-African trade, skills
development, entrepreneurship, indigenous knowledge, financing, mentorship, history,
cultural knowledge, exchange programs, languages and other capacities;
2. WE encourage all stakeholders with a genuine interest for global African empowerment
to give specific focus to understanding and resolving crises concerning migration,
refugees, poverty, unemployment, statelessness, civil unrest and other challenges
affecting young Africans;
3. WE encourage all stakeholders with a genuine interest for global African empowerment
to contribute to greater awareness about – and decolonial strategies to combat –
strategies of white supremacy, oppression, domination, subjugation, cultural genocide,
social injustice and economic exploitation exercised, explicitly or implicitly, by nonAfrican interests, including European/Western, Arab, Chinese and other powers;
4. WE encourage all stakeholders with a genuine interest for global African empowerment
to establish inter-generational working groups, where African youth and Elders
mutually support and learn from each other (example: young people need mentorship
and guidance from elders people, and elders can learn about use of new technologies
and solutions from young people).
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