Opening door Alejandra.
WELKOM allen, welkom MIRJAM OHRINGEN, die al zoveel jaren met ons de Kristallnacht herdenkt.
Die tijdens de oorlog met het Verzet haar leven riskeerde en vooral daarna onophoudelijk is blijven vertellen
wat er toen gebeurde, waarom verzet nodig was en waarom we niet mogen vergeten. Dank je wel Mirjam
dat je vandaag met ons bent, dat je al deze jaren bent blijven vechten tegen racisme en discriminatie.
WELKOM Hedy die eveneens haar hele leven gewijden heeft aan de strijd tegen racisme tegen uitsluiting .
Die opgestaan is voor de rechten van anderen , van vrouwen van anders gekleurd of geaardheid. Dankjewel
Hedy dat je met ons bent. Welkom Aatje, Jan, Rene, Klaas, Hassan, Viky en Abderkader. Welkom allen.
Voor mij is het een grote eer hier te zijn, deze avond voor u te mogen leiden. Want ik ben me zo erg van
bewust dat tussen u zovelen zijn die hun stem al lang hebben verheven namens anderen. Ik weet dat velen
van u al lang opkomt voor uw naaste nu of in het verleden. Ik weet dat velen van u uw stem verheft namens
de stemlozen, de onderdrukten, de uitgesloten wegens ras, kleur of geloof. Het is me een eer hier te staan,
voor u.
Vandaag is het 20 JAAR geleden dat een groep jongeren van Nederland Bekend Kleur de Kristallnacht
voor het eerst herdacht. Dat deden ze naar aanleiding van twee geweldsdelicten met een racistische
achtergrond. In Duitsland werd dat jaar een asielzoekers centrum in Rostock aangevallen en in ons eigen
Amersfoort een Moskee in de fik gestoken.
Vandaag, na die 20 jaar, zien we deze nacht herdacht worden in 50 EU landen en in Nederland in 6
verschillende gemeenten.
Vandaag zeggen we net als 20 jaar geleden , wat er op die avond van 8 op 9 november 1938 mag nooit meer
gebeuren. Niet alleen het geweld van die avond mag nooit meer gebeuren maar ook de WETTELIJKE
TREITTERIJ dat er aan vooraf gingen. Treiterijen gericht tegen mensen wegens hun kleur, ras of geloof.
We wijzen dat vanavond resoluut af.
We zeggen vanavond NEE tegen de wettelijke uitsluiting en treiterijen van mensen , NEE tegen fysieke
geweld. NEE tegen de sluimerde racisme en discriminatie die steeds meer in ons samenleving en politiek
wortel lijkt te schieten. Die de grenzen van onze rechtstaat, fatsoen en beschaving aan het oprekken zijn.
Wij zeggen JA Tegen elkaar, JA tegen de verschillende tussen mensen. Verschillen in kleur, ras en geloven,
JA tegen menselijkheid. JA naar de stemloze, naar de Hulpbehoevend, naar wie ons om onderdak vraagt, JA
naar de Vluchteling. WIJ zeggen JA tegen een wereld zonder racisme, discriminatie en uitsluiting.
Wat er toen gebeurde, in 1938 mag NOOIT MEER gebeuren TOEN NIET, NU NIET, NOOIT NIET.
Vandaag zijn we meer dan ooit lid van Europa, er gebeuren hele mooie dingen, zoals vanavond maar ook
vreselijke dingen. Her en Der slaat de wettelijke en politieke treiterij om in geweld. In Duitsland, Frankrijk,
hier in Nederland, in Griekenland. Daarom is het thema dit jaar ‘Racistisch geweld en extreem rehts in
Europa’.
Daarom welkom Hedy d’Ancona, Abdelkade Benalli en Viky Loannidi als gastsprekers.
Ik ben Alejandra, Alejandra Slutzky komt uit Argentinië, ben ooit als vluchteling gekomen omdat tal van
familieleden slachtoffer waren van de dictatuur. Omdat ze jood waren, intellectueel, links of simpelweg
vrouw. Ik sta hier als lid van de platform ‘Stop racisme en uitsluiting’ en met de steun van talloze
organisaties zeg ik :
in mijn moeder taal ‘NUNCA MAS’ en in mijn eigen taal ‘TOEN NIET, NU NIET, NOOIT NIET’.
Ik wens jullie een mooie avond toe, inspiratie en kracht om met elkaar morgen hardop te durven zeggen…
dat racisme en discriminatie WETTELIJK en NIET WETTELIJK NOOIT mag. Mochten jullie actief je
stem willen verheven, kom bij ons , bij de Platform en anders bij een van de aanwezige groepen hier. Het
maakt niet uit met welk groep, kies de groep dat het beste aanvoelt maar verhef je stem, verhef je stem
namens de stemlozen tegen onderdrukking, uitsluiting, discriminatie en racisme.
TOEN NIET , NU NIET, NOOIT MEER.

