JAARVERSLAG PLATFORM STOP RACISME EN UITSLUITING 2012

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2012 van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting.
Het Platform werd in oktober 2010 opgericht en hanteert de volgende doelstelling:
Het Platform stelt zich tot doel het huidige politieke- en maatschappelijke klimaat
waarin discriminatie en racisme “gewoon” zijn geworden te keren. Dit geldt in het
bijzonder voor het huidige overheidsbeleid dat zich kenmerkt door zondebokpolitiek
en daarmee de samenleving verdeelt en polariseert. De hiermede samenhangende
(beleids-) plannen van het kabinet zullen door het Platform worden bestreden.
Het Platform staat open voor andere groepen, wil bundelen, verbreden en
samenwerken met groepen en individuen die racisme van de hand wijzen. Daarnaast
kan het Platform worden gevraagd steun te verlenen aan acties die anderen
organiseren.
Het Platform is een onafhankelijke organisatie en is niet verbonden aan een politieke
of religieuze stroming.
Kamer van Koophandel nummer 52049523
bankrekening ING 6025905.
Website: www.stopracisme.nu

In dit jaarverslag leest u over de activiteiten in 2012 die het platform (mede)
organiseerde.
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Fakkelmanifestie 21 maart tegen racistisch geweld in Europa
In het kader van de Internationale Dag tegen Racisme hielden op 21 maart ruim
zeventig mensen een fakkelmanifestatie bij de Dokwerker in Amsterdam ter
nagedachtenis aan de slachtoffers van racistisch geweld in het afgelopen jaar in
Europa.

Alejandra Slutzky van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting opende de
herdenking op het Jonas Daniël Meijerplein, gevolgd door de eerste spreker Rob
Witte. Daarna werden door het publiek de 50 namen voorgelezen van de slachtoffers
van racistisch geweld, begeleid met soundscapes door Jan Kees Helms op gitaar.
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Nadat een aantal bezoekers bloemen had neergelegd bij de Dokwerker, nam Nico
van Apeldoorn het woord om scherp te ageren tegen het bijna ongrijpbare gevaar
van groeiend racisme in de samenleving. Zijn in 1981 gepubliceerde gedicht
“Fascisme kan je ruiken” sloot af met de zin: “Fascisme kan je ruiken, en Wilders
stinkt.”, een kleine variatie op de oorspronkelijk geschreven zin: “Fascisme kan je
ruiken, en de toekomst stinkt.” Dertig jaar na dato heeft het heden de toekomst
ingehaald.
Laatste spreker van de avond was dichter G.W. Sok, waarna de fakkelmanifestatie
afgesloten werd met live muziek van Stefka. De manifestatie werd betaald uit
collecteopbrengsten.

Debat 24 maart: 20 jaar anti racisme strijd
Ineke van der Valk, schrijfster van het boek „Islamofobie en discriminatie‟, hield een
inleiding, en onder leiding van Frank van Schaik was er een discussie met
oudgedienden Mohamed Rabbae en René Danen. En dit moesten we wel
concluderen: er is weinig besef van de nieuwe en wijdverspreide vormen van het
huidige racisme.
Er is ook nog weinig werkelijk diepgaand onderzoek naar gedaan. Ineke van der Valk
pleit voor een vergelijking met antisemitisme, dat destijds ook niet werkelijk werd
waargenomen, omdat het gaat om het wegzetten van een gehele bevolkingsgroep
op grond van een combinatie van hun “andere” religie plus etniciteit. Het zorgelijke is
ook dat het racisme zich politiek heeft georganiseerd.
En in de discussie werd eveneens geconcludeerd dat islamofobie “salonfähig” is
geworden onder het mom van de vrijheid van meningsuiting.
Het debat werd bekostigd uit donaties.
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14 april: liggen op de Dam

Vrouwen Tegen Uitzetting (VTU) hield in samenwerking met onder andere het
Platform op 14 april op de Dam in Amsterdam een actie tegen het op straat zetten
van vluchtelingen in Nederland.

Foto: Mariean Schut
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Het kabinet Rutte meent dat vluchtelingen die rechtmatig in Nederland verblijven ook
fatsoenlijke opvang krijgen. Dit is lang niet altijd waar! Zo krijgen vluchtelingen die
wachten op een uitspraak van de rechter in hoger beroep op hun asielverzoek, maar
28 dagen opvang. Ze worden – zonder geld – op straat gezet, “geklinkerd”, net als
zieke vluchtelingen die een verblijfsvergunning op medische gronden hebben
aangevraagd of vluchtelingen die buiten hun schuld niet terug kunnen naar het land
waar ze vandaan komen. Vorig jaar was het Kamdiz Roustayi uit Iran die zichzelf uit
wanhoop in brand stak op de Dam, deze keer herdachten we de vader uit Burundi,
Alain Hatungimana, die zichzelf van het leven beroofde. Zijn landgenote Stephanie
Mbanzendore (van Burundi Women for Peace and Development) sprak over hem, ze
had hem persoonlijk gekend. Maartje Terpstra, de asieladvocaat, sprak over al die
mensen die ze kent, die op het punt van breken staan, en hoe bang ze is om weer
het bericht te krijgen dat een van haar wanhopige cliënten het op heeft gegeven
De noodopvang staat steeds meer onder druk. In 2007 hebben de gemeenten, als
tegenprestatie voor het Generaal Pardon, moeten beloven te stoppen met de
noodopvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen, en geen geld meer vrij te maken
hiervoor.
Kinderen mógen niet meer op straat gezet worden. Die worden tegenwoordig met
hun ouders opgevangen in gezinsopvanglocaties (GOL). Maar die zijn ongeschikt
voor kinderen concludeerden de kinderrechtenorganisaties UNICEF en Defence for
Children International na een onderzoek ter plaatse.
Sprekers waren o.a. Maartje Terpstra (asieladvocaat en lid Platform), Defence for
Children, Amnesty International, leefgemeenschap Jeannette Noëlhuis, politici en
BN‟ers. Vluchtelingen vertelden hun verhaal en er was veel informatie over hoe
Nederland een puinhoop maakt van haar asielbeleid.
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28 mei: In solidariteit met de vluchtelingen in Ter Apel: de film Illégal
2e Pinksterdag, in de kou op het Beursplein waren zo‟n 70 mensen samengekomen
om in de open lucht te kijken naar de film: Illégal.
Voorafgaand aan de film gaven Maartje Terpstra (vluchtelingenadvocaat) en Solmaz
Mahmoudi (Vrouwen tegen Uitzetting en getuige van Ter Apel) een introductie over
de actie in Ter Apel en de redenen waarom mensen illegaal in Nederland zijn.

Illégal is een film die alle clichés doorbreekt. Het hoofdpersonage Tania, een
Russische vrouw die met haar zoon in België verblijft met valse papieren, leidt een
heel normaal leven. Tot ze opgepakt wordt. Wat volgt, is een schokkend verhaal.
Omdat Tania zo herkenbaar is. Het zou over u en mij kunnen gaan
De beginscène grijpt je meteen naar de keel. Tania, een alleenstaande moeder, komt
thuis met een „bevel om het grondgebied te verlaten‟. Ze gaat even kijken bij haar
zoon die al in bed ligt, gooit het papier in de vuilnisbak en verbrandt haar vingers aan
een strijkijzer. Zo kan men haar bij een controle geen vingerafdrukken afnemen. Het
toont de wanhoop van een alleenstaande moeder die haar zoon kost wat kost een
toekomst wil geven.
Het steunfonds X – Y heeft de vertoning van de film financieel mogelijk gemaakt.
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15 juni: Bijeenkomst met Jacob de Jonge (Justitia et Pax)

Jacob de Jonge (midden) gaf een inleiding over zijn bevindingen tijdens zijn
onderzoek “„Humaniteit in vreemdelingenbewaring” waarbij hij met behulp van
justitiepastores in verschillende detentiecentra voor asielzoekers en mensen zonder
papieren de omstandigheden, humaniteit en in-humaniteit van het systeem heeft
bestudeerd.
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In Nederland hebben de meeste mensen geen idee hoe asielzoekers in detentie
leven. Jacob schetst het leven in een detentiecentrum. Mensen zijn staatloos en
zitten 17 uur “op cel”, mogen niet werken, studeren (wat een crimineel in een
“gewone” gevangenis wel mag). Hij haalde Hannah Arendt aan, de beroemde Joods
Duitse filosofe die o.a. een studie gemaakt heeft van staatloosheid; iemand die
staatloos is heeft minder rechten dan een crimineel.
De Jonge schetst verschillende oplossingen:
- er zijn andere mogelijkheden dan opsluiten, zoals volgsysteem of meldplicht. Beter
nog: schep de mogelijkheden voor een natuurlijk migratie, zoals het eigenlijk altijd
geweest is, dat mensen komen en gaan, afhankelijk waar ze werk hebben.
- laat niet meer de minister beslissen maar laat het een aparte commissie zijn die hier
over gaat.

9

17 juni: Menselijke keten west

Na het grote succes, vorig jaar van de menselijke keten in de Pijp,was er op zondag
17 juni opnieuw een keten tussen moskee,kerk en synagoge ditmaal in Amsterdam
west.
Opnieuw een kans om te ervaren dat de kunstmatige scheiding tussen religies en
levensovertuigingen oplost door simpelweg elkaars handen vast te houden.
Na een samenkomst in moskee Nour ontvouwde de keten zich naar de Maranatha
kerk,Synagoge West en de Jeruzalemkerk waar Bas van der Graaf, Marike Omta ,
Lody van de Kamp,dhr.Marzouk , Ambro Bakker en onze Corina Duijndam een
toespraak hielden.
Met een opkomst van 120 mensen was deze zonnige dag weer een stap op weg
naar het verdwijnen van het vijanddenken en liet zien en ervaren dat mensen vanuit
verschillende overtuigingen en culturen naast elkaar en met respect
voor elkaar kunnen staan.
Er waren veel deelnemende partners:Bos en Lommer Interreligieus overleg, Samen
wonen-Samen leven,Preken in Mokum,R.K. Amsterdam west, Protestantse Diaconie
Amsterdam,Raad van Marokkaanse Moskeeën N.H. ,Moskee Nour ,
Maranatha Ministeries , Synagoge west , Jeruzalemkerk en natuurlijk het Platform.
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20 augustus: herdenking moord Kerwin Duinmeijer
29 jaar geleden is het dat Kerwin om zijn huidskleur werd vermoord.
Elk jaar wordt deze vreselijke moord herdacht.
Tijdens een korte bijeenkomst op de Dam, georganiseerd door de Vrienden van
Kerwin, heeft het Platform een krans gelegd.

Foto: www.kerwin.nl
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6 september: Staat van de Rechtstaat

Op 6 september organiseerde het Platform Stop Racisme en Uitsluiting i.s.m. het
KMAA en financiële ondersteuning van Stichting Democratie en Media een debat in
de Balie: De Staat van de Rechtsstaat. Dit debat was een vervolg op het op 8
september 2011 georganiseerde eerste deel, zie jaarverslag 2011.
De opkomst was groot en divers; de zaal goed vol.
Het debat werd voorgezeten door Markha Valenta (UvA) en achter de tafel hadden
plaats Judith Swinkels (D66 TK-kandidaat-lid, rechter in Haarlem), Tineke Strik (GL
Eerste Kamer-lid, universitair docent migratierecht, justitiewoordvoerder), Sharon
Gesthuizen (SP TK-lid, asiel en migratie woordvoerder sinds 2006), Hugo Scherff
(CU TK-kandidaat, historicus en aardrijkskunde leraar), Joost Taverne (VVD TK-lid,
rechten achtergrond), Madeleine Van Toorenburg (CDA TK-lid en woordvoerder
justitie) en Jeroen Recourt (PvdA TK-lid, voormalig rechter).
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De partijen zeggen de grondbeginselen van de rechtstaat te willen waarborgen, maar
als we een nadere blik werpen op hun partijprogramma‟s wordt dit nogal eens
vergeten. Een voorbeeld is de VVD die haatzaaierij in salafistische moskeeën zegt te
willen aanpakken en hiermee impliciet zegt dat zij alleen het zijn die zich hieraan
schuldig maken. En daarmee andere haatzaaiende groepen dus volledig buiten
beschouwing laat.
Er was brede overeenstemming bij de linkse partijen voor het standpunt van Tineke
Strik van Groenlinks, die zei dat het verbod op een dubbele nationaliteit, wat het
afgelopen kabinet voorstaat, symboolpolitiek is. Ze zei dat het juist belangrijk is om
mensen met een dubbele nationaliteit in te sluiten in de samenleving. Het CDA
benadrukte dat een dubbele nationaliteit vaak voor problemen zorgde, bijvoorbeeld in
het geval van dienstplicht voor Turkse burgers.
Vrijwel alle partijen bepleitten een verbetering van de situatie van illegalen. De SP en
CDA hebben een motie ingediend om alternatieven te zoeken voor
vreemdelingendetentie. In tegenstelling tot Jeroen Recourt van de PvdA vond Joost
Taverne van de VVD dat de detentie van vreemdelingen (ondermeer op bajesboten)
momenteel niet in alle gevallen inhumaan is. Wel vond hij dat de
vreemdelingendetentie korter moet.
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September: stemwijzer 2e kamer verkiezingen
Het Platform heeft na een analyse van de verkiezingsprogramma‟s de volgende
onderwerpen overzichtelijk op een rij gezet in een stemwijzer:
 dubbele nationaliteit
 strafbaarstelling illegaliteit,
 het asielbeleid
 discriminatie op de arbeidsmarkt?
 gewortelde kinderen.
Zie voor de analyse de website van het Platform.
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30 september bloementocht en veiligheidspact
Op 30 september vond in de Westerkerk de ondertekening plaats van het
Veiligheidspact tegen Discriminatie.
Dit Pact is het vervolg op de eerder georganiseerde menselijke ketens tussen kerk,
moskee, synagoge en seculiere organisaties.
Het Pact is een gezamenlijke veroordeling van alle discriminatie in Nederland.
Ook spreekt men zich uit voor het (zo mogelijk) bieden van bescherming en
educatieve programma‟s.
Het Platform organiseerde dit samen met de Al Kabir moskee, de protestantse
Diaconie, COC Amsterdam, republiek Allochtonie, de Joods liberale gemeente, Ibn
Khaldoun, Een Land een samenleving en diverse Amsterdamse kerken.
Aan de ondertekening ging een bloementocht vooraf waarbij bloemen gelegd werden
door alle deelnemers bij het homomonument en het Anne Frank beeldje symbolisch
werd aangeboden aan afgevaardigden van moskeeën en kerken.
Tijdens de bloementocht en later in de kerk waren er toespraken van o.a. Ineke van
der Valk, Laurens Buijs, dhr. Marzouk en Henk Krol.
Heel veel kerken, moskeeën, synagogen en seculiere organisaties hebben dit pact
inmiddels ondertekend.
De Unie van Marokkaanse moskeeën is de eerste landelijke koepel die het Pact
omarmde.
De bedoeling is dat uit te breiden en van het Veiligheidspact een landelijk gebeuren
te maken.
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9 november: herdenking Kristallnacht

Ook dit jaar was het een mooie avond. Ook dit jaar klonk een luid nee tegen racisme
en discriminatie, tegen antisemitisme en uitsluiting van mensen om hun kleur, ras,
geloof of seksuele geaardheid. Thema dit jaar was „Extreem rechts en racistisch
geweld in Europa‟.
Hedy d‟Ancona (activiste anti-racisme en oud-minister), Abdelkader Benali (schrijver
en TVmaker) en Viky Ioannidi uit Griekenland deelden met ons waarom dit
herdenken na 20 jaar nog steeds dringend nodig blijft.
Een alinea uit de toespraak van Hedy d‟Ancona:
“Beste aanwezigen. Hier bijeen zijn om die 9e november 1938 te gedenken is een
waardevolle traditie. Maar voor mij schuilt de werkelijke betekenis van deze
bijeenkomst als we de schande uit dat verleden als drijfveer gebruiken om ons te
weer te stelen tegen alles wat riekt naar discriminatie en uitsluiting. Onverschilligheid
is de slechtst denkbare houding zegt de 93 jarige Buchenwald-overlever Stephane
Hessel in zijn vlammend pamflet Neem Het Niet. Wees verontwaardigd!
Verontwaardigd dat in ons eigen land, kinderen van uitgeprocedeerden
maandenlang in gevangenissen verblijven, dat we staatlozen creëren die nergens
kunnen aankloppen. Verontwaardigd om wat de ander wordt aangedaan. Bedenk,
schrijft Werner Bloch in het voorwoord van zijn boek: Bedenk altijd dat jij die ander
had kunnen zijn"
In 2012 was het 20 jaar geleden dat de eerste herdenking van de Kristallnacht in
Amsterdam werd georganiseerd. Jongeren verbonden aan Nederland Bekent Kleur
protesteerden toen in 1992 bij het Stadhuis tegen toenemende discriminatie en
racisme in Europa. Directe aanleiding was de aanval met brandbommen op een
asielzoekerscentrum in het Duitse Rostock en vernielingen bij een moskee in
Nederland.

16

De Kristallnachtherdenking wordt sinds 2011 georganiseerd door het Platform Stop
Racisme en Uitsluiting en werd dit jaar mede ondersteund door tientallen
(minderheden-)organisaties en vakbonden. Waaronder FNV (nieuwe vakbeweging
i.o.), CNV, Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland, ASKV/Steunpunt
Vluchtelingen, Grenzeloos, Humanistisch Vredesberaad,
Verzetsmuseum Amsterdam, Overlegorgaan Caribische Nederlanders, Landelijk
Beraad Marokkanen, Stichting Nederland Bekent Kleur, Kleurrijke Stad, IS, DIDF,
Komitee Marokkaanse Arbeiders Amsterdam, Vrouwen tegen Uitzetting,
Solidariteitsfonds XminY, Vluchtelingenwerk Nederland, Een Anders Joods Geluid,
Palestina Komitee en diverse andere organisaties.

X-Y heeft financieel geholpen deze herdenking mogelijk te maken.
Voor alle toespraken zie onze website.
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Uitgaven

secretariaatskosten

171,69

overig

288,83

reiskosten

188,95

nagekomen rekening Melting Pop 2011
Wake + debat 24 maart
Film "illegal"
Staat van de Rechtsstaat
Herdenking Kerwin Duinmeier
Kristallnachtherdenking
nagekomen rekening "Hete Herfst "

1000
438,53
104,2
1.484,39
75
270,5
474,65

_____________

Totaal uitgaven
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4.496,74

Inkomsten
saldo 1-1-2012

1.741,94

donaties en collectes
subsidies

subsidies

haella
St. Democratie en
Media
X-Y
diversen

445,45
500
2000
385
175

_______________
Totaal Inkomsten

19

5.247,39

