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Hooggeachte mevrouw Kaag,
Op 22 september 2021 viert de VN de 20ste verjaardag van de Durban-conferentie die in Zuid-Afrika werd gehouden,
de Wereldconferentie tegen Racisme uit 2001. Anders dan wat de titel suggereert, was die conferentie het podium
voor intolerantie, antisemitisme en onterechte verwijten tegen Israel. De Joodse staat werd apart gezet tijdens een
conferentie tegen racisme.
Tijdens de Durban-conferentie uit 2001 werd Israel beschuldigd van het plegen van ‘genocide’, het voeren van
‘racistische apartheidspolitiek’ en van ‘etnische zuivering’ van Palestijnen. Bij de conferentie werden pamfletten
uitgedeeld met cartoons die Joden afbeelden met haakneuzen en geld, en waren er demonstratieborden te zien
met de tekst “Hitler should have finished the job”. Joodse mensenrechtenactivisten die in Durban aanwezig waren,
werden door meutes toegeschreeuwd dat ‘zij geen mensen waren’. Bij een gelijktijdige conferentie van ngo’s werd
door sommigen zionisme gelijkgesteld aan racisme. Kortom, deze conferentie was doorspekt met antisemitisme.
Soms openlijk, soms vermomd als kritiek op Israel.
Israel was op de conferentie het enige land waar de pijlen op gericht waren.
In de jaren erna waren er twee vervolgsessies. Tijdens Durban II in 2009 stelde de Iraanse president Ahmadinejad
dat “het wereldzionisme de personificatie van racisme is”. De volgende landen lieten toen vooraf weten afwezig te
zijn: Canada, Israel, Italië, Duitsland, Tsjechië, Polen, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Nederland. De andere
Europese landen verlieten de conferentie gedurende de speech van Ahmadinejad.
In 2011 stond Durban III gepland, gedurende de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Bij dit dubbele
lustrum waren de volgende landen afwezig, in protest tegen het eerdere openlijke antisemitisme: Canada, Israel,
Italië, Duitsland, Tsjechië, Polen, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, Australië, Oostenrijk, Bulgarije, Frankrijk,
Letland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
In de verklaring waarin is uitgelegd waarom zij niet de bijeenkomst in het jaar 2011 zullen bijwonen, stelde
Nederland, samen met Italië en Tsjechië, nog het volgende:
“In de tussenliggende jaren heeft een aantal landen herhaaldelijk discussies over de bestrijding
van racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie gebruikt om de aandacht te vestigen op het
vredesproces in het Midden-Oosten en het bestaansrecht van Israël te veroordelen … de drie
landen hebben nu het gevoel dat ze geen andere keuze hebben dan het zich terugtrekken uit
de voorbereidingen voor de vieringen en in september thuis te blijven.”
Nu wacht Durban IV, in september 2021. Enkele landen hebben al hun afwezigheid al bekendgemaakt. Zowel Israel,
de Verenigde Staten, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk als Hongarije zullen niet aanwezig zijn op deze
herdenking van een conferentie bol van antisemitisme en Israel-haat. Wanneer gaat Nederland hetzelfde
aankondigen?
De Kamer heeft onlangs een zeer kritische motie aangenomen, om het stemgedrag van Nederland bij de VN te
reguleren. Een heldere aankondiging van afwezigheid bij Durban IV zal een krachtig signaal zijn dat Nederland
werkelijk afstand neemt van de rabiate Israel-obsessie bij de VN en tevens antisemitisme en haat binnen de gremia
van de Verenigde Naties niet duldt.
Hoogachtend,
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