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SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1399/09
van Frédérique Ries (ALDE) en Marco Cappato (ALDE)
aan de Raad

Betreft: Toetsingsconferentie van de Wereldconferentie tegen racisme in Durban

In 2001 werd de Wereldconferentie tegen racisme van de Verenigde Naties, die in Durban, Zuid-
Afrika werd gehouden, en met name het NGO-forum dat daaraan voorafging, in opspraak gebracht. 
De Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten, Mary Robinson, haalde uit 
tegen wat zij de “haatdragende, zelfs racistische” antisemitische sfeer die het NGO-forum teisterde 
noemde. Zij weigerde de verklaring van het forum ter beschouwing aan regeringen aan te bevelen. 
Desalniettemin konden de regeringen in Durban een actieprogramma opstellen waarin belangrijke en 
gepaste aanbevelingen aan staten waren opgenomen met betrekking tot manieren om racisme en 
discriminatie te bestrijden.

In december 2006 stemde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ervoor een 
toetsingsconferentie te houden over de uitvoering van de documenten die de conferentie in Durban 
heeft voortgebracht, die in april 2009 zal plaatsvinden. Deze conferentie zal de mogelijkheid bieden 
de voortgang van de staten in het uitvoeren van de toezeggingen die zij in 2001 hebben gedaan ter 
bestrijding van racisme te beoordelen. De officiële onderhandelingen over een ‘resultatendocument’ 
van de toetsingsconferentie zijn onlangs begonnen.

Het huidige taalgebruik van het ontwerp waarover momenteel onderhandeld wordt, geeft echter reden 
tot ernstige bezorgdheid, te weten op de volgende punten:

(a) de poging Israël te beschuldigen van misdaden, het bagatelliseren van de Holocaust, en het 
zonder meer in het middelpunt plaatsen van het Israëlisch-Palestijnse conflict, ten nadele van de 
algehele agenda van de conferentie. Er zijn feitelijk geen andere situaties die specifiek op 
bepaalde landen betrekking hebben voorgesteld voor opname in het ontwerp;

(b) het risico bestaande internationale normen over aanzetting tot haat tegen bepaalde rassen en 
godsdiensten te verbreden, hetgeen tot ongerustheid over de bescherming van de vrijheid van 
meningsuiting leidt;

(c) de herhaaldelijke verzoeken internationale garanties vast te stellen tegen belastering van 
godsdiensten of geloven, die een bedreiging vormen voor de vrijheid van meningsuiting en die 
betrekking hebben op godsdiensten als geheel in plaats van het recht van personen beschermd 
te worden tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante vormen van 
onverdraagzaamheid.

Canada en Israël hebben reeds hun voornemen bekendgemaakt hier niet aan deel te nemen, terwijl 
de Verenigde Staten zich tot nu toe niet met het proces hebben beziggehouden. Een aantal EU-
lidstaten heeft bepaalde grenzen vastgesteld waarbij hun verdere deelname zou worden uitgesloten.

Heeft de Raad een strategie gedefinieerd om ervoor te zorgen dat de toetsingsconferentie van de 
Wereldconferentie tegen racisme in Durban als forum dienstdoet teneinde de uitvoering door staten 
van de in Durban gedane toezeggingen te beoordelen? Hoe heeft de Raad de standpunten van de 
lidstaten met betrekking tot de inhoud van de toetsingsconferentie gecoördineerd? Is er een 
algemeen standpunt van de Raad; zo ja, wat is dat standpunt en wanneer is het aangenomen? Welke 
resultaten verwacht de Raad van de toetsingsconferentie van de Wereldconferentie tegen racisme in 
Durban en hoe gaat de Raad het succes daarvan definiëren? Onder welke omstandigheden zou het 
voorzitterschap lidstaten adviseren hun deelname aan het proces te staken?


