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De Joodse ervaring
 1952-1965. Akkoord van Wassenaar tussen Duitsland en Israël/Conference on Jewish Claims
Against Germany “Wie had tijdens die eerste onderhandelingen kunnen voorzien dat de
Claims Conference zou meer dan 60 jaar nog steeds onderhandelen namens nazi-slachtoffers
later?”, schreef de Claims Conference tijdens hun 60-jarig jubileum in 2012. Het origineel
overeenkomst was de betaling van US $ 822 miljoen in de periode 1952-1965 als
herstelbetalingen voor de Joodse Holocaust. In 2012 had de Duitse regering hebben sinds
1952 meer dan $ 70 miljard betaald en betalen nog steeds (85 keer) het oorspronkelijke
bedrag).
 Drie Zwitserse banken besloten in 2000 om US$ 1,3 miljard te betalen aan de slachtoffers van
vijf jaar Holocaust
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De lange strijd tegen racisme en voor herstelbetalingen : de
verschillende tradities
1.

De inheemse traditie in het noorden Amerika

2.

De zwarte traditie in de VS

3.

De antikoloniale traditie in het Caribisch gebied

4.

De inheemse traditie in het Latijns Amerika

5.

De Afrikaanse traditie

6.

De oceanische traditie

7.

De Indiase traditie

8.

De Chinese traditie

9.

De Indonesische traditie

10. De West- Aziatische traditie
11. De multiculturele Europese traditie
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1. De inheemsen traditie in Noord Amerika


In 1971 schonk de Amerikaanse regering 1 miljard dollar en 18miljoen hectare land aan de
inwoners van Alaska. In 2010 beslechtte de Amerikaanse regering een langlopend geschil
over wanbeheer door de overheid van Indiaanse landen en voor 3,4 miljard dollar.



In 2010 bereikte de regering van Canada een overeenkomst met de Mississaugas van de
New Credit First Nation voor de vergoeding van een specifieke landclaim voor twee stukken
land (totaal 97.380 heactare). Op basis van een overeengekomen prijs per hectare en een
rentepercentage werd het bedrag verrekend op CA $ 145 miljoen



De focus ligt op land: land krijgen of compensatie voor gestolen land
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2. De zwarte traditie in de VS
 Gedurende slavernij betogen intellectuele slaven voor reparaties : Frederick Douglass , Solomon
Northrop, Jourdan Anderson: hoe voelt het om onder dwang te werken zonder betaling
 Veertig heactare en een muilezel: een bevel in oorlogstijd afgekondigd door Union General
William Tecumseh Sherman op 16 januari 1865, tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, om land
toe te wijzen aan enkele bevrijde families, op percelen niet groter dan 16 ha. Sherman beval later
het leger om muilezels te lenen voor de agrarische hervormingsinspanningen.
 In 1969 werd het Black Manifesto aangenomen tijdens de National Black Economic Development
Conference in Detroit, Michigan. Het manifest riep witte christelijke kerken en joodse synagogen
op om 500 miljoen dollar te betalen voor herstelbetalingen.
 1987: Nationale Coalitie van Zwarten voor herstelbetalingen in Amerika (N'COBRA). Ze hebben
negen nationale commissies: Economische Ontwikkeling, Human Resources, Juridische
Strategieën, Wetgeving, Informatie en Media, Lidmaatschap en Organisatieontwikkeling,
Internationale Zaken, Jeugd en Onderwijs

 In 2010 stemde de Amerikaanse regering ermee in om US $ 1,2 miljard te betalen aan 15.640
Afro-Amerikaanse boeren als compensatie voor discriminatie. Decennialang hadden deze boeren
geen leningen en hulp gekregen van het Landbouwdepartement, hoewel ze er wel recht op
hadden.
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3. De antikoloniale traditie in het Caribisch
gebied
 Haïti : 1825-1947 Haïti betaalt herstelbetalingen aan Frankrijk. In 1990 kwam de eerste
democratisch gekozen president van Haïti, Jean-Bertrand Aristide, aan de macht. In 2003
eiste president Jean-Bertrand Aristide 21,7 miljard dollar aan herstelbetalingen. In 2004 werd
hij afgezet door een staatsgreep die werd gesteund door Frankrijk en de VS. Hij werd
ontvoerd en vervoerd naar Zuid-Afrika
 Jamaica: In de jaren zestig begonnen Jamaicaanse rastafari's een verzoekschrift in te dienen
bij de Britse Kroon voor herstelbetalingen voor slavernij om hun repatriëring naar Afrika te
financieren, en dienden zelfs een verzoekschrift in bij de Verenigde Naties: 129 miljard dollar
 2013: CARICOM-regeringsleiders hebben de CARICOM-herstelcommissie opgericht om de
zaak voor te bereiden op herstelrecht voor de inheemse en Afrikaanse afstammelingen van
de regio
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4. De inheemsen traditie in het Latijn Amerika
 Bolivia 2008: Evo Morales eist dat geïndustrialiseerde landen "klimaatherstelbetalingen"
betalen voor de verwoestende effecten van CO2-uitstoot. "Als er landen zijn die veel schade
aan het milieu aanrichten, moeten die landen enige erkenning geven, enige vergoeding
geven voor de schade die ze veroorzaken." Ontwikkelde landen zouden minimaal 1 procent
van hun jaarlijkse BBP moeten bijdragen aan een VN-fonds voor arme landen.
 Brazilië 2003: de regering definieerde een Quilombo -gemeenschap officieel als een "zelfgeïdentificeerde, etnisch-raciale groep met hun eigen historische traject, een specifieke
relatie met het land en het vermoeden van een zwarte afkomst die verband houdt met
vormen van verzet tegen historische onderdrukking". Het overheidsbeleid was om
landrechten te verlenen aan Afro-Braziliaanse gemeenschappen die konden aantonen dat ze
een Quilombo - gemeenschap waren.
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5. De Afrikaanse traditie


Namibië : Tussen 1904 en 1908 pleegde Duitsland genocide op het Herero-volk in hun voormalige kolonie in
Zuidwest-Afrika. In 2001 spande de Herero People's Reparation Corporation een rechtszaak aan tegen Duitse
bedrijven en een andere tegen de Duitse staat, maar het mocht niet baten. In 2021 biedt Duitsland aan
projecten in Namibië te financieren ter waarde van meer dan een miljard euro ($ 1,22 miljard) over 30 jaar.



In Belgisch Congo werden zwarte Afrikaanse mannen gedwongen rubber te verzamelen. Als ze hun quota niet
haalden, werden de handen van hun vrouwen en kinderen afgehakt. De Congolese Holocaust door de Belgen
kostte aan 10 miljoen Afrikanen het leven. De koning bood excuses aan, maar geen herstelbetalingen.



In 2020 heeft Burundi België verzocht om herstelbetalingen voor zijn misdaden tijdens het koloniale tijdperk
(1924-1962, met het voorstel om financiële compensatie (36 miljard Euro) te geven en mee te werken aan
het schrijven van koloniale geschiedenis. Duitsland, dat Burundi koloniseerde van 1885 tot 1924.



In 2004 nam de Afrikaanse Unie een Actieplan 2004-2005 aan met een aanbeveling over herstelbetalingen:
“Debat in alle Afrikaanse parlementen over slavernij. Doelstelling: slavernij tot misdaad tegen de
menselijkheid verklaren en de aard van herstelbetalingen bespreken.”



In 2009 verklaarde de toenmalige president van de Afrikaanse Unie Muammar al-Kadhafi in een toespraak
tijdens de 64e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat Afrika herstelbetalingen
verdient, die neerkomen op 7,77 biljoen dollar voor de middelen en rijkdom die in het verleden zijn gestolen.
.
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6. De Oceanische traditie
 Nieuw Zeeland





In 1995 betaalde de regering 114 miljoen dollar aan de tribale confederatie Waikato- Tainui voor
herstelbetalingen. In 2008 betaalde de overheid nog eens 283 miljoen dollar.
In 2019 riepen de Maori's de regering op om gestolen land terug te geven aan de Maori's .
In 2021 startte de Maori -gemeenschap een petitie dat het Parlement oproept om Nieuw-Zeeland te
veranderen in Aotearoa en een proces te starten om tegen 2026 de oorspronkelijke Māori- namen voor
alle steden en plaatsen in het hele land te identificeren en officieel te herstellen .

 Australië
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Tussen 1910 en 1970 pakten regeringsfunctionarissen hier kinderen van gemengde blanke en Aboriginalen Torres Strait Islander-etniciteit op, en stuurden ze naar kostscholen en kerkgestuurde missies. In 2021
stemde de regering ermee in om ongeveer $ 280 miljoen aan herstelbetalingen te betalen aan
overlevenden die uit hun families werden verwijderd.
Oproepen van activisten: gestolen kinderen, gestolen loon, gestolen land, gestolen rijkdom:
herstelbetalingen voor Aboriginal Australië
Sinds 1998 wordt 26 mei erkend als National Sorry Day om de mishandeling van de inheemse bevolking te
herdenken en te herdenken. Er is een National Sorry Day Committee dat programma's heeft voor scholen
in heel Australië om leraren te ondersteunen die evenementen plannen om National Sorry Day te
herdenken. De Nationale Sorry Dag is een jaarlijks terugkerend evenement van educatie en verzoening.
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7. De Indiase traditie
 2015 Shashi Tharoor , lid van het Indiase parlement, hield een toespraak in de Oxford Union
die viraal ging. De toespraak betoogde dat Groot-Brittannië herstelbetalingen verschuldigd is
aan haar voormalige koloniën. Hij stelde voor dat Groot-Brittannië de komende twee
eeuwen één pond sterling per jaar zou betalen als symbolische schadevergoeding. Premier
Modi steunde Tharoor : " Tharoor's toespraak weerspiegelde de gevoelens van patriottische
Indianen over de kwestie en liet zien welke indruk je kunt achterlaten met effectieve
argumenten door de juiste dingen op de juiste plaats te zeggen."

 2018: Indiase econoom Utsa Patnaik berekent Dat Groot-Brittannië heeft in de periode 1765
tot 1938 in totaal bijna $ 45 biljoen uit India afgevoerd.
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8. De Chinese traditie
 In China voerden de Britten twee oorlogen, de Opiumoorlogen (1839-1842 en 1856-1860)
om de Chinese keizers te dwingen de Britten toe te staan verdovende middelen in China te
importeren en zo miljoenen Chinezen verslaafd te maken aan de verwoestende drugs. China
moest Groot-Brittannië 21 miljoen dollar betalen (waarde 2022: 736 miljoen dollar) om de
kosten van de oorlog te dekken.
 China heeft niet om restitutie gevraagd zoals Haïti deed.
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9. De Indonesische traditie
 Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit van de
Nederlandse kolonisten. De Nederlanders vielen Indonesië opnieuw binnen en er volgde een
oorlog van 1945-1949, die 150.000 Indonesische levens kostte. Onder Amerikaanse druk
trokken de Nederlanders zich terug, maar eisten en kregen herstelbetalingen.
 Indonesië werd gedwongen om 6,5 miljard gulden aan herstelbetalingen over te maken naar
Nederland voor schade die Nederland leed tijdens onafhankelijkheidsoorlog. Nederland
heeft over de periode 1948-1953 1.127 miljard dollar Marshallhulp gekregen – als lening wel
te verstaan. Tussen 1950 en 1956 bijna vier miljard gulden heeft afgelost, voordat ze stopte.
 Activisten eisen teruggave. Geen actie van de Indonesische regering.
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10. West- Azië traditie
 In 1990 viel Irak Koeweit binnen en bezette het. Dit leidde tot de eerste Golfoorlog. De
oorlog eindigde in 1991 met een VN-besluit dat Irak schadevergoeding zou moeten betalen
aan individuen en bedrijven. De VN hebben de Compensation Commission van de Verenigde
Naties (UNCC) opgericht. Tussen 1991 en 2005 had de UNCC 2,7 miljoen claims ontvangen
van individuen, bedrijven, regeringen en internationale organisaties. Een totaalbedrag van US
$ 52 miljard is toegekend aan succesvolle claims.
 In 2022 eiste Iran compensatie voor de economische schade die het had geleden na de
terugtrekking van de regering-Trump uit het JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action –
the nucleaire deal).
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11. De Nederlandse traditie


Indonesië: Slachtoffers van kolonialisme, betaal mij herstelbetalingen!



Geef geld aan de collaborateurs i.p.v. aan de slachtoffers

Het Gebaar 2000: 350 miljoen gulden aan individuen en 385 miljoen aan collectieve doelen. Totaal 735
miljoen

2020: Nog eens 20,4 miljoen voor collaborateurs
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Hoe komt het dat over de hele wereld herstelbetalingen gaat over geld,
maar alleen in Nederland gaat het over excuses en stageplaatsen?
 We zijn bange angsthazen: kolonisatie van de geest. Durven niet te zeggen waar het op staat.
 Eurocentrische onderzoeker bepalen de focus van het maatschappelijk debat: heeft Pietje
aandelen in plantage X, i.p.v. de hoofdmatador aansprakelijk stellen en de misdaad tegen de
menselijkheid ook een misdaad noemen waarvoor Nederlands aansprakelijk gesteld moet
worden
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Koning Willem I: hoofdmisdadiger in Nederlands kolonialisme
Slavenmaker en drugsbaron

Koning Willem I : 1772-1843
"Hij bepaalt het beleid, neemt besluiten en is verantwoordelijk voor de financiën, en hij benoemt en
ontslaat de ministers. Die ministers zijn alleen aan hem verantwoording schuldig en zijn in feite
'ambtenaren'." Zie https://www.parlement.com/id/vh8lnhrpfxto.
Zwarte man = dictator
Witte man = Verlichte vorst (Karwan Fatah-Black)

De deelnemers aan de reparatie beweging
Aan de kant van de slachtoffer:


Individueel activisten



Organisaties van sociale bewegingen



Staten

Aan de kant van de daders


Staten



De koningshuizen: koningahuizen waren persoonlijk betrokken bij koloniale misdaden



Particuliere ondernemingen : bedrijven , universiteiten , kerken
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De inhoud van herstelbetalingen
Materiële herstelbetalingen


Financiële betaling aan individuen en gemeenschappen



Teruggave van eigendom van grond



Teruggave van gestolen voorwerpen



Teruggave van betaalde herstelbetalingen aan de crimineel

immaterieel herstelbetalingen


Excuses



Waarheid en verzoening commissie



vervangen koloniaal standbeelden met dekoloniale _



Dekolonisatie van het onderwijssysteem (en de geest ): scholen, musea, media




hernoemen :
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namen van landen en continenten ( In 1977 stelde de Wereldraad van inheemse volkeren ( Consejo Mundial de Pueblos Indígenas ) voor
om de term Abya te gebruiken Yala in plaats van "Amerika" bij het verwijzen naar het continent)
Namen van personen : Nation of Islam: Malcolm X
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Hoe verder te gaan ?


een centrale coördinatie die






Campagnes





documenteert en volgtde ontwikkeling over de hele wereld van de beweging voor
herstelbetalingen
ontwikkelt en publiceert bronnen voor sociale bewegingen en regeringen
organiseert internationale congressen als vervolg op Durban

Een campagne voor een internationale Sorry Dag voor het kolonialisme, zoals in Australië
Een juridische en politieke campagne om de koningen van Europa aan te klagen, wiens families
persoonlijk betrokken waren bij koloniale misdaden en uitbuiting

Gekoppeld aan dekolonisatie van de geest en een nieuwe wereld- beschaving
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