Haagse Gemeenschap van Kerken

Visiedocument Nederlands slavernijverleden
Op 1 juli 2018 is het 155 jaar geleden dat de slavernij in Suriname, op
Curacao en de Nederlandse Antillen werd afgeschaft. 155 jaar na afschaffing
van de slavernij zijn de sporen van deze tragische geschiedenis nog steeds
zichtbaar in Den Haag, internationale stad van Vrede en Recht. In 2018
bestaan er nog vormen van moderne slavernij in onze stad, o.a. bij
verschillende diplomatieke vertegenwoordigingen en in de illegale prostitutie.
Als christelijke kerken verenigd binnen de Haagse Gemeenschap van Kerken
(HGK) veroordelen wij deze nieuwe vormen van slavernij met klem. Wij
roepen het college van B&W op zijn invloed aan te wenden om een eind te
maken aan deze moderne vormen van slavernij. Slavernij hoort niet thuis in
een (post)moderne samenleving, en zeker niet in een stad als Den Haag.
Uit recent onderzoek blijkt tevens dat het slavernijverleden ook nu nog
doorwerkt bij een deel van onze Nederlandse bevolking, met name bij
afstammelingen van tot slaaf gemaakte Afrikanen. Het gaat hier om mensen
met wortels in Suriname en op Curacao. Deze littekens komen tot uitdrukking
in gevoelens van minderwaardigheid en wantrouwen ten opzichte van nazaten
van vroegere slavenmeesters en slavenhandelaren. Bij sommigen vertaalt dit
verleden zich in gevoelens van ontreddering en agressie tegen elke vorm van
(blanke) autoriteit.
Wij voelen ons moreel verplicht deze mensen niet in de kou te laten staan. Wij
hopen dat uw college van B&W zich tot het uiterste inspant om wegen te
vinden die een eind maken aan alle moderne vormen van slavernij hier in Den
Haag, en deze definitief en voorgoed tot het verleden te laten horen.
Lessen uit ons slavernijverleden en uit het verhaal van de moderne slavernij
verdienen eerlijke aandacht en onderkenning. Alleen dan kunnen alle Haagse
burgers bouwen aan een gezamenlijke toekomst van vrede en recht.
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