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lnternationaal jaar van de
Afrikaanse diaspora

WILLEMSTAD - De Ver-
enigde Naties 0/N) heeft
20II uitgeroepen tot het
'Internationaal jaar voor
mensen van Afrikaanse af-
komst', de Afrikaanse dias-
pora. Minister Ren6 Rosalia
van Onderwijs, Wetenschap,
Cultuur en Sport (PS) is blij
met het'Internationaal jaar
voor mensen van Afrikaanse
afkomst' en is vastberaden
om het jaar niet zomaar
voorbij te laten gaan. Samen
met Unesco organiseert het
ministerie van Onderwijs en
Cultuur een serie activitei-
ten.
'Met het 'Internationaal jaar
voor mensen van Afrikaanse
afkomst'wil de VN de lidsta-
ten dwingen om enerzijds
aandacht te besteden aan de
Afrikaanse diaspora, ander-
zijds dient de verklaring om
na te gaan wat lidstaten heb-
ben gedaan met de Durban
Declaratie en Programma
van Actie (DDPA) waartoe
is besloten op de VN Wereld
Conferentie tegen Racisme
(WCAR) in Durban (Zuid
Afrika) in 2001.

Op die conferentie werden de
trans-Atlantische slavenhan-
del en de slavernij tot misda-
den tegen de menselijkheid
verklaard. De VN verwacht
dat lidstaten concrete maat-
regelen hebben getroffen die

Marua Browne uan Unesco en minister Rend Rosalia uan
Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport tijdens de perscon-
ferentie ouer het internationale jaar uan d,e Aft'ikaanse dias-
pora. Roslia houdt de proclamatie uast waarin zijn ministerie
sanlen met Unesco uerhlaren zich in te zetten om de beuolhing
bewust te maken uan hun culturele erfgoed.

betrekking hebben op de po-
sitieverbetering van de Afri-
kaanse diaspora. Minister
Rosalia legt de focus op de be-
wustwording van de culture-
le erfenis uit Afrika. Tot aan
het eind van hetjaar worden
projecten die gerelateerd zijn
aan het internationale jaar
van de Afrikaanse diaspora
ondersteunt. Een van die pro-
jecten is de UNESCO Slave
Route Project dat de trans-
Atlantische slavenhandel in
kaart brengt. Ook wordt er

nadruk gelegd op cultuuruit-
wisseling met Afrikaanse en
Caribische landen.
De slavernij wordt dit jaar
herdacht op drie dagen. Ten
eerste op 1 juli tijdens keti-
koti, de dag dat Nederland de
slavernij afschaft,e in 1863.
Vervolgens op 17 augustus
waarop de slavenopstand on-
der leiding van Tula wordt
herdacht en op 23 augustus
de internationale dag ter her-
innering aan de slavenhan-
del en de afschaffing ervan.


