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Civil Society vertegenwoordigers van Afrikaanse afkomst: 
A.In beraadslaging bijeen op de door de ‘VN Decennium voor mensen van Afrikaanse 

afkomst, Coördinatie Werkgroep Nederland’ georganiseerde 1Familie RootsSynergy 

Brainstorm bijeenkomst. Datum: zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2016. Plaats: 

Den Haag,  Conferentie Centrum Hampshire. 

 

B.In samenwerking met:  

 Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden (LPS)  

 Afro Europese Vrouwenbeweging ‘Sophiedela’ 

 Stichting African World Studies Institute (S.T.A.W.S.I) 

 Tiye International  

 Bewustzijnsbeweging DyaDyaman  

 De Goden Leeuw 

 AADCC African and African Descendants Coörporative Coalition the 
Netherlands 

 GC_IDPAD (Global Coalition International Decade for People of African 
Descent)  

 PANAFSTRAG (Pan African Strategic and Policy Group)  

 ENGOCCAR (European NGO Consultative Council on Afrikan Reparations)  
Mede gefaciliteerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 
D.Doelstelling van de Bijeenkomst:  
1) Deskundigheidsbevordering, Capaciteitsversterking en  
2) Beraadslaging over: 

 De uitvoering van het VN Decennium voor Mensen van Afrikaanse afkomst in 
Nederland. 

 De instelling van het Landelijk Breed Overleg (LBO) voor civil society van 
Afrikaanse afkomst, ten behoeve van een gecoördineerde, gestructureerde en 
samenhangende aanpak in het kader van de uitvoering van het VN Decennium 
voor mensen van Afrikaanse afkomst. 

 Stand van zaken uitvoering van de NGO Gemeenschappelijke Position Paper 
d.d. 6 november 2014. 

 Het onderzoeksopzet betreffende Afrophobie. 
 

C.Actoren: 

Dagvoorzitter: Mw. Mr. Joyce Anne-Marie Naar  
Plechtige spirituele begeleiding: Abaysa Azarya 

Sprekers dag 1 Sprekers dag 2 

Mw. Rita Naloop 
Dr. Barryl A. Biekman 
Mw. Mr. Esther Stanford-Xosei 
Dhr. Simão Miguel 
Dr. Artwell Cain 

Dr. Mireille Fanon-Mendes-France 
Drs. Joseph Seh  
Dr. Barryl A. Biekman 
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Hebben op 21 augustus 2016 aangenomen: “RESOLUTIE POAD 21 AUGUSTUS 2016” 
 

E.OVERWEGENDE:  
1)Dat de VN Lidstaten tijdens de VN Wereldconferentie tegen Racisme, 
Discriminatie, Vreemdelingenhaat en Aanverwante Onverdraagzaamheid (WCAR) 
in 2001 in Durban Zuid Afrika de dringende noodzaak hebben uitgesproken om de 
afspraken die zijn vastgelegd in de DDPA (Durban Declaration and Program of 
Action) in een Nationaal Actieplan te implementeren en relevante instrumenten per 
beleidsgebied te ontwikkelen, evenals maatregelen te treffen ter uitvoering en 
monitoring van de acties. 

 
2)Dat het Actieprogramma van de Durban Declaration (POA), 219 actiepunten bevat, 
waarvan een deel specifiek gericht is op Afrikanen en mensen van Afrikaanse 
afkomst. 
 
3)Dat tijdens de VN Durban Review Conferentie op 24 april  2009 in Geneve, de 
DDPA in artikel 1 van de Durban Review Slotresolutie is herbevestigd, wat inhoudt: 
de verplichting van de  Lidstaten  om Nationale Actieplannen met de DDPA als 
centraal uitgangspunt tot stand te brengen. 

 
4)Dat de VN Algemene Vergadering bij Resolutie nr. 64/169 (18 december 2009) 2011 
heeft uitgeroepen tot het Internationaal jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst.  
 
5)De instelling van het Internationaal jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst.  
Bedoeld was  om Politieke Wil te bevorderen om de DDPA uit te voeren voor zover 
betreft mensen van Afrikaanse afkomst2. 
 
6)Het besluit tot het realiseren in 2011 van activiteiten in de vorm van een VN High 
Level Panel in verband met tien jaar herdenking van de WCAR (Durban/Zuid 
Afrika 2001- 2011). 

 
7)Dat de VN Algemene Vergadering tijdens de High Level Panel op 22 september 
2011 opnieuw met bezorgdheid vaststelde dat vanwege het ontbreken van de 
Politieke Wil  het Internationaal Jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst niet heeft 
geleid tot het gewenste resultaat, te weten: de ontwikkeling van Nationale 
Actieplannen met de DDPA als centraal uitgangspunt.  
 
8)Dat vanwege het gestelde onder 7, de VN Algemene Vergadering bij Resolutie 
68/237 (23 december 2013) de periode 1 januari 2015 tot 31 december 2024 heeft 
uitgeroepen tot het Internationale Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. 
Artikel 1 van de Resolutie luidt als volgt […] Decides to proclaim the International 
Decade for People of African Descent, commencing on 1 January 2015 and ending on 

                                                 
2 In dit verband wordt verwezen naar de aanbevelingen aan de Nederlandse Staat van de CERD (Commission on 

the Elimination on Racial Discrimination) februari 2010 waarin Nederland wordt aangespoord tot de 

ontwikkeling van een Nationaal Actieplan Racismebestrijding. 
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31 December 2024, with the theme “People of African descent: recognition, justice 
and development”. 
 

F.CONSTATERENDE DAT: 
De civil society van Afrikaanse afkomst, de zogenoemde grassroots, niet of 
nauwelijks betrokken is bij de door de Nederlandse overheid in gang gezette 
procedure van inspraak en medezeggenschap3 evenals bij de beleidsvorming en 
uitvoering van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Ten einde 
optimaal in de leemte te voorzien hebben vertegenwoordigers van civil society van 
Afrikaanse afkomst  
 

G.BESLOTEN: 
Tot de instelling van het Landelijk Breed Overleg van, voor en door mensen van 
Afrikaanse afkomst (in het vervolg LBO-POAD) ten behoeve van een 
gecoördineerde, gestructureerde en samenhangende aanpak.  

 
H.VERWACHTEN DAT DE NEDERLANDSE STAAT: 

1)Een Nationaal Actieplan in het kader van het VN Decennium voor mensen van 
Afrikaanse afkomst ontwikkelt met de DDPA en aanverwante resoluties als centraal 
uitgangspunt en tevens met inachtneming van de CERD aanbevelingen van 28 
augustus 2015 aan het Koninkrijk der Nederlanden. 
 
2)Bij de invulling van het Nationaal Actieplan de voorstellen, suggesties en 
aanbevelingen geformuleerd in de NGO Gemeenschappelijke Position Paper van 6 
november 2014 overneemt. Tevens de op 21 augustus 2016 (nieuwe) aanbevelingen 
van de vertegenwoordigers van de civil society mensen van Afrikaanse afkomst, in 
het beleid inbedt. 
 
3)Het LBO_POAD erkent als de officiële gesprekspartner van de Overheid bij de 
beleidsvorming en de uitvoering van het VN Decennium voor mensen van 
Afrikaanse afkomst. 
 
4)Fondsen en relevante voorzieningen beschikbaar stelt ten behoeve van het 
LBO_POAD. 
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