Aan de geadresseerde deelnemers van de 5 september 2014 Kick Off bijeenkomst in het kader van de
Decade voor mensen van Afrikaanse afkomst.
Betreft: terugkoppeling stand van zaken
Datum: 20 september 2014
Via deze weg wordt u nogmaals bedankt voor de getoonde belangstelling om aan de Kick Off
bijeenkomst op 5 september jl. deel te nemen.
Rapportages
U heeft als het goed is ook aan één van de werkgroepsessies deelgenomen.
De observatie is dat de werkgroepen voortvarend aan de slag zijn gegaan.
Dit, ondanks de beperkte tijd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de werkgroep
rapportages. De streefdatum van 15 september is niet gehaald. We hopen voor 1 oktober a.s. alle
rapportages te hebben ontvangen.
Na ontvangst van alle rapportages zullen deze worden samengesmeed tot 1 concept
(gemeenschappelijke) ‘position paper’. De position paper is het lobby document waarin de analyse,
visie, de missie, doelen, strategie, projecten in hoofdlijnen en het investeringsplan alsmede de quick
winns voor de Decade periode worden geformuleerd. Met dit document zullen niet alleen de direct
belanghebbenden en VN lid staat Nederland weten wat wij, mensen van Afrikaanse afkomst in
Nederland beogen, maar ook alle anderen (mensen van Goede Wil) die een bijdrage willen leveren om
het Decade een succesperiode te laten zijn.
Actievere rol
Enkele deelnemers hebben (spontaan) aangegeven een actievere rol te willen vervullen binnen de
huidige organisatiestructuur. Aan de deelnemers die dat hebben gevraagd is geadviseerd om aan te
sturen op het in stand houden van de september werkgroepen in afwachting van de besluitvorming
over een meer structurele organisatie en communicatiestructuur. Vooruitlopend daarop kunnen de
werkgroepen al dan niet aangevuld met ter zake kundigen een belangrijke rol vervullen in de sfeer van
het concept (gemeenschappelijke) position paper.
Over de huidige organisatiestructuur nog het volgende.
Zoals is uitgelegd tijdens de presentatie op 5 september jl. (zie bijlage de ppp) is de huidige structuur
als volgt:
1) DDPA Coördinatie en Monitoringgroep:
Deze groep is sinds 2002 operationeel.
De deelnemende organisaties zijn het LPS (coördinatie) en verder Tiye International,
Sophiedela en het AD netwerk. In 2008 waren erbij gekomen de nu opgeheven organisaties Art 1 en
Equality. Naast het algemene perspectief is de focus zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen en
jongeren en personen van Afrikaanse afkomst
Activiteiten zijn in de sfeer van:
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Nederlandse, Europese en VN Mensenrechtenvraagstukken; invloed uitoefenen op
besluitvormingsprocessen, deelname aan relevante (UN/EU/Global)sessies en conferenties,
zonodig gebruikmaken van het inspreekrecht;
Millennium Development Global Watch;
Human Rights Watch

2) DECADE Projectgroep
Voorloper van de Decade Projectgroep is de Werkgroep die zich bezig heeft gehouden met het
Internationaal jaar voor mensen van Afrikaanse Afkomst (2011). In april 2014 is D’HERO erbij gekomen.
Belangrijk doel van de Projectgroep is om de Decade activiteiten in goede banen te leiden.
Activiteiten zijn onder andere in de sfeer van de beraadslagingen met de Nederlandse
overheidsautoriteiten.
3) Begeleidingswerkgroep
Deze groep bestaat uit kaders van organisaties en netwerken.
Activiteiten zijn in de sfeer van beraadslagen over en plannen van bijeenkomsten ten behoeve van de
doelgroep. Verder zorgdragen dat de eigen achterban is geïnformeerd. Meedenken over en
meebepalen van de Roadmap tot aan de launching van de Decade. Uitgangspunt is launching op 10
december a.s. Op 12 oktober a.s. was er een vervolg van de Kick Off bijeenkomst gepland. Doel:
(finale) afstemming over het concept (gemeenschappelijke) position paper. Doelgroep onder andere
deelnemers aan de Kick Off bijeenkomst. Deze datum is niet haalbaar gebleken. Nadere informatie
over een eventuele vervolgbijeenkomst volgt nog.
Financiën
Naar aanleiding van een aantal vragen, het antwoord luidt kort en krachtig: er zijn geen middelen om
personen die zich vrijwillig bij de organisatie aansluiten in hun financiële onkosten te compenseren. Op
dit moment volgen wij de strategie van selfsupporting. De Werkgroep Middelen buigt zich ook over
dit vraagstuk. In de hoop dat u zich niet laat afschrikken of weerhouden om mee (te blijven) doen.
Deskundigheidsbevordering
Er is veel vraag gebleken op het gebied van deskundigheidsbevordering over de onderhavige thema’s
(DDPA/DECADE). In verband daarmede kunnen personen die dat wensen zich opgeven voor deelname
aan een workshop bestaande uit drie sessies. Hebt u belangstelling om meer kennis en inzicht te
verwerven laat u het dan weten. De workshop wordt verzorgd door de Stichting African World Studies
Institute. Per workshop geldt een deelnemersaantal van 15 personen. Een deelnemersbijdrage is
verplicht.
In het vertrouwen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Vriendelijke groet, Barryl A. Biekman
Namens DDPA Coördinatie en Monitoringgroep
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