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Inleiding 

 

In dit beleidsplan beschrijven we als bestuur van IRA Mauritanië-Nederland 

onze plannen voor de periode 2017-2021. We zijn met veel enthousiasme in 

februari 2017 opgericht en hebben veel succes geboekt. Daarover later meer.  

Wat betekent IRA?  “Initiatief voor de Heropleving van de Beweging ter 

Afschaffing van de slavernij in Mauritanië”. 
 

Slavernij 

Ondanks wetten en internationale verdragen wordt slavernij nog steeds gedoogd 

door het regime van de Arabo-Berber bevolkingsgroep, ze houden slaven uit de 

Haratine bevolkingsgroep, ze delen dezelfde taal en cultuur. Slavernij gaat van 

generaties op generaties. Deze mensen worden uitgebuit voor agrarisch en 

huishoudelijk werk, maar ook seksueel misbruik en verkrachtingen komen 

voor’. De kinderen die hieruit voortkomen worden niet erkend door de 

verwekkers en zijn niet geregistreerd, daardoor beschikken deze kinderen niet 

over geboorte akte documenten met als gevolg dat ze nooit naar school kunnen, 

ze worden op zeer jonge leeftijd aan het werk gezet en ook seksueel misbruikt. 
 

IRA Mauritanië is een mensenrechtenorganisatie en werd in 2008 in de 

Mauritaanse hoofdstad Nouakchott opgericht door jurist en 

mensenrechtenactivist Biram Dah Abeid. De belangrijkste missie van de 

organisatie: definitieve afschaffing van slavernij waaronder de Haratine 
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bevolkingsgroep lijdt en structurele uitsluiting van Afro-Afrikanen in Mauritanië 

beëindigen.  

 

Uitsluiting 

De Haratine bevolkingsgroep wordt, ongeacht of ze bevrijd zijn van de slavernij 

of niet, nog steeds onderdrukt. Naast de Arabo-Berbers en de Haratine wonen in 

Mauritanië de Peul, Soninke, Wolof en Bambara. De laatste vier duiden wij in 

dit beleidsplan aan als Afro-Afrikanen.  
 

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij naar het VN rapport 2017: 

Vanuit de VN bracht speciaal rapporteur armoede en mensenrechten Philip 

Alston in mei 2016 een rapport uit getiteld “Extreme poverty and human rights 

on his mission to Mauritania”. De extreme armoede in Mauritanië is in wezen 

een ongelijkheidsprobleem, stelde Alston.  

Een van de onderwerpen van het rapport betreft het bevolkingsregister.  

Volgens officiële cijfers telt Mauritanië 3,13 miljoen inwoners. Maar deze 

cijfers zijn alles behalve betrouwbaar, omdat veel Haratine en Afro-Afrikanen 

niet geregistreerd zijn. Zij blijven zo onzichtbaar in officiële cijfers. Dit is 

dubieus in een land waar één minderheidsbevolkingsgroep de macht heeft en 

ernstige mensenrechtenschendingen pleegt, namelijk één groep tot slaven maakt 

en andere groepen uitsluit. Overwegende Haratine en Afro-Afrikanen 

beschikken niet over documenten, waardoor het voor hen onmogelijk is om 

identiteitsdocumenten te verkrijgen of bestaande aktes (zoals geboorteaktes) op 

te vragen, daarmee zijn ze stateloos geworden en hun kinderen hebben hierdoor 

geen toegang tot onderwijs en werk.  

 

Dit vraagt om verder onderzoek.  
 
 

De focus van IRA Mauritanië ligt uiteraard in Mauritanië. Biram Dah Abeid 

heeft ook IRA Mauritanië-Nederland, andere afdelingen in Europa, VS, Canada 

en de internationale gemeenschap opgeroepen om van buitenaf mee te werken 

aan de uitroeiing van de slavernij en uitsluiting in Mauritanië. Het bestuur van 

IRA Mauritanië-Nederland besluit hier voor de komende vier jaar een 

inhoudelijk speerpunt van te maken: geld genereren voor het uitvoeren van 

activiteiten, namelijk: grootschalige kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken 

met name op het terrein van slavernij, burgerregistratie en vooral stateloze 

kinderen.  
 

Andere speerpunten zijn de eigen organisatieopbouw en het ontwikkelen van 

duidelijk voorlichtingsmateriaal. 

Naast deze speerpunten onderneemt IRA Mauritanië-Nederland talrijke 

activiteiten die mogelijkerwijs ook na 2021 zullen doorgaan. Hieronder 



beschrijven we, vanuit onze missie en doelstelling, zowel de doorlopende 

activiteiten als de speerpunten voor de komende periode.  
 

Tenslotte beschrijven we (potentiële) financiële bronnen voor IRA Mauritanië- 

Nederland en de samenstelling van het bestuur. 
 
 

Missie en doelstelling: 

 

IRA Mauritanië-Nederland is opgericht om in Nederland in samenwerking met 

Europa aandacht te vragen voor de slavernij van de Haratine, racisme en de 

structurele uitsluiting van Afro-Afrikaanse burgers in Mauritanië. Onze missie is 

het bijdragen aan uitroeiing van slavernij in Mauritanië, zodat mensenrechten 

worden gerespecteerd en gelijkwaardige kansen ontstaan voor alle 

bevolkingsgroepen op onderwijs en cultureel gebied. 

  

IRA Mauritanië-Nederland roept de internationale gemeenschap op de 

Mauritaanse regering onafhankelijke instanties in het leven te laten roepen die 

erop toezien dat de staat haar eigen wetten, die slavernij verbieden, respecteert, 

en de internationale verdragen inzake de Rechten van de Mens, die het land 

heeft geratificeerd, ook daadwerkelijk naleeft. 

 

IRA Mauritanië-Nederland doet dit vanuit Nederland. 

 

Doelstelling 

De doelstelling van IRA Mauritanië-Nederland: in Nederland en Europa zowel 

de slavernij van de Haratine als de structurele uitsluiting van Afro-Afrikanen in 

Mauritanië op de agenda krijgen. Op 24 februari 2018 is het beleidsplan door de 

ALV goedgekeurd. 

 

Voor de komende 4 jaar leggen wij de volgende accenten in onze plannen: 

1. Bijdragen aan onderzoek/studie om te komen tot betrouwbare data op het 

gebied van slavernij en structurele uitsluiting, met name op demografisch 

gebied. 

2. Organisatieontwikkeling van IRA Mauritanië-Nederland. 

3. Ontwikkeling van duidelijk voorlichtingsmateriaal. 

4. Ernstige mensenrechtenschendingen, zoals slavernij en racisme, op de 

nationale en internationale agenda zetten. 



Strategie  

Doorlopende activiteiten 

 

1. Permanent campagne voeren en sensibiliseren van de nationale en 

internationale publieke opinie middels films, debatten, lezingen, 

demonstraties en activiteiten via social media. Indien mogelijk zal IRA 

Mauritanië-Nederland bijdragen leveren of samenwerken met andere 

organisaties. 

 

We streven per jaar minimaal naar 

• 2 debatten  

• 4 lezingen 

• 1 keer per jaar op TV in een talksshow (streven)  

• 1 demonstratie en/of sit-in bij de ambassade in Brussel 
• 1 publieksactie (bijvoorbeeld handtekeningenactie ten behoeve van anti-

slavernijactivisten die vastzitten, in samenwerking met het Engelse 

Freedom United) 
• 4 keer per jaar aanwezig zijn met een stand op festivals. 

 

2. Samenwerken met mensenrechtenorganisaties die zich onder meer 

inzetten voor naleving van de mensenrechten en alle vormen van racisme 

bestrijden. In de komende beleidsperiode willen wij actiever en 

gecoördineerd aan de slag met het (verder) opbouwen van een netwerk 

van partners in Nederland en Mauritanië. Hierbij zullen wij doelgericht te 

werk gaan.  

 

3. Netwerken en lobbyen. We bezoeken congressen van landelijke politieke 

bijeenkomsten, participeren in activiteiten rond 10 december 

(Mensenrechten dag) en bijeenkomsten van het Nederlands Juristen 

Comité Mensenrechten. Jaarlijks bezoeken vertegenwoordigers van IRA 

Mauritanië-Nederland de VN-mensenrechtenzitting in Genève.  

 

4. Fondsenwerving. Een internationale lobby kost veel geld. Zoals gezegd 

zoeken we de komende periode met name subsidie voor het verzamelen 

van onderzoeksdata in Mauritanië. Een groot deel van ons werk bestaat 

dus uit het zoeken naar financiële bronnen, naast eigen inkomsten 

genereren. Zie verder bij Financiën.  

 

 

 

 

 



Speerpunten in de activiteiten specifiek voor 2017- 2021 

 

1. Fondsen aantrekken voor onderzoek. We willen bijdragen aan 

documentatie omtrent slavernij en bevolkingsregistratie en hebben 

daarom het hoofdkantoor van IRA Mauritanië in Nouakchott verzocht een 

uitgebreid onderzoeksplan en een begroting op te stellen. Dat is gebeurd 

(zie bijlage). 

Onafhankelijke onderzoekers en journalisten gaan zich gedurende 

langere tijd richten op slavernij en bevolkingsregisters. Gelden voor 

iedereen dezelfde voorwaarden? Waarom weigert de regering de Haratine 

en de Afro-Afrikanen te registeren. 

Zoals hierboven is beschreven, zijn de veldonderzoekers/vrijwilligers 

onafhankelijk. Deze hebben reiskosten en andere onkostenvergoedingen 

nodig. IRA Mauritanië-Nederland wil dit project een substantiële 

financiële injectie geven. 

 

2. Organisatieopbouw van IRA Mauritanië-Nederland. Een groot deel van 

het eerste jaar besteden we aan het zoeken van bestuursleden, het 

inschrijven van leden, het opstellen van statuten en een huishoudelijk 

reglement, het uitschrijven van een algemene ledenvergadering en het 

schrijven van dit beleidsplan. 

- Daarnaast komen er plaatselijke afdelingen in alle grote steden in 

Nederland, met eigen coördinatoren die de link zijn naar het bestuur.  

- Er komen activiteitencommissies voor alle grotere activiteiten. 

- Er komt een commissie PR. 

 

3. Goed voorlichtingsmateriaal. We hebben reeds binnen enkele maanden 

een operationele website in de lucht. Verdere sociale media zullen 

volgen. IRA Mauritanië-Nederland zal meer naar buiten treden middels 

deze communicatiemiddelen. Maar er zijn meer plannen: 

- We maken een heldere en duidelijke PowerPointpresentatie of films 

om te gebruiken bij lezingen. 

- Afdrukken van folders. 

- We ontwikkelen een theaterstuk om de slavernijproblematiek in 

Mauritanië uit te beelden. 

- We creëren een goede informatiestand voor 

mensenrechtenmanifestaties en andere bijeenkomsten.  

- Het bestuur brengt vier keer per jaar een nieuwsbrief uit. 

 

 

 

 

 



 

Tenslotte 

In de nabije toekomst worden bovenstaande plannen, met bijbehorende 

begrotingen verder uitgewerkt.  
 

Financiën 
 

IRA Mauritanië-Nederland genereert deels eigen inkomsten: 

- bijdragen leden 

- schenkingen via de websites 

- collectes 

- verkoop van Afrikaans eten op festivals en dergelijke 

- sponsoring Vierdaagse lopers of andere sportactiviteiten 
 

Met deze inkomsten financieren we een groot deel van alle doorlopende 

activiteiten en de eigen organisatie. 
 

We zoeken fondsen voor het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal en het 

onderzoek zoals beschreven in speerpunt 1.   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bestuur 

 

Het bestuur van IRA Mauritanië-Nederland bestaat uit zes personen. Het bestuur 

heeft een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Zij vormen 

overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van art.10.2 van de statuten van de 

vereniging, samen het dagelijks bestuur. 

 

Er is 1 vacature, wiens portefeuille momenteel door een ander bestuurslid wordt 

waargenomen. 
 

Het bestuur is op 25 februari 2017 aangetreden voor een zittingsperiode tot en 

met 2021 en is deels herkiesbaar. 

 

Voorzitter: H. Sala (Harouna) 

Secretaris: B. Kante (Bocar) 

Penningmeester: A.J. Florijn (Leida) 

Vicevoorzitter: E. Geist (Ellen) 

Algemeen bestuurslid: M. Kelly (Mamadou) 

Algemeen bestuurslid: A. Ba (Abdoulaye) 

Vacature: communicatie en media 

  

IRA Mauritanië-Nederland kent geen beloningsbeleid. 

 

De voorzitter is samen met de penningmeester bevoegd om te beschikken over 

het vermogen van de mensenrechtenvereniging.  

Alle uitgaven die de penningmeester wil of moet doen wordt in overleg met het 

bestuur gedaan. 

De kascommissie heeft het recht om op ieder moment een inzage in de 

boekhouding te kunnen doen. 
 


