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DEMONSTRATIE

Beste bondgenoten,

We kijken terug op een erg succesvolle eerste bijeenkomst maandag, 27 januari. De stilte over 
racisme is de afgelopen maanden doorbroken, dit hebben we kunnen zien aan de opkomst en 
tijdens de discussie. Met ongeveer vijftig mensen was de avond erg goed bezocht en veel mensen 
hebben zich na a�oop opgegeven voor de werkgroepen. Het was goed om te zien dat verschillen-
de sprekers en mensen vanuit de zaal richting 22 maart de handen ineen willen slaan. Alleen door 
de krachten te bundelen tegen racisme kunnen we politieke druk uitoefenen.

De discussie over de eisen heeft veel input geleverd voor het manifest waar we de komende weken 
aan willen werken. Dit is een belangrijke aanvulling op de noodzakelijk korte tekst op de �yer 
waarin we juist kort verschillende vormen van racisme en discriminatie benoemen. Door middel 
van concrete eisen proberen we aan te sluiten bij campagnes die vechten voor verandering, zoals 
bv de strijd om Zwarte Piet te weren tijdens de intocht en de campagne van verschillende organi-
saties om naast antisemitisme en homofobie ook islamofobie te erkennen als discriminatiegrond. 
(Wat natuurlijk nog lang niet voldoende is, maar ons de middelen geeft om mensen die haat zaaien 
aan te pakken!)

Zie verder ook de foto’s en het korte verslag van Anja Meulenbelt op haar website . www.anjameulenbelt.nl

In het weekend van 22 en 23 maart vindt 
er in Amsterdam ook een top plaats
bedoeld voor bedrijven die proberen te 
pro�teren van atoomwapens en energie. 
De politie heeft daarom geprobeerd ons 
naar een andere datum te verschuiven. 
Wij hebben aangegeven dat dit onacceptabel 
is. Wij willen de dag na de internationale 
dag tegen racisme de straat op en willen 
ons laten horen in het centrum van de 
stad. Het is des te beter dat de ogen van de 
mondiale media op Nederland gericht zijn! 
We beginnen daarom om 13.00 op 
Museumplein, met de rest van het 
programma zijn we nog bezig.

FLYER
   We hebben het punt
   over de registratie van
   Antilliaanse Nederlanders
   overgenomen in de
   �yer. Verschillende 
   sprekers maakten 
   tijdens de bijeenkomst
   een punt over het 
   belang van het tegen-
   gaan van andere 
   vormen van onder-
drukking zoals seksisme en homofobie. Als 
comité willen we benadrukken dat er tijdens 
ons protest op de internationale dag tegen 
racisme geen ruimte is voor uitspraken die 
groepen in de maatschappij uitsluiten.
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MOBILISATIE
Omdat de gemeente ons aan het lijntje houdt, werken we de komende weken met voorlopig 
promotiemateriaal. De tijd begint te dringen. We hebben minder dan anderhalve maand tot 22 
maart. Om deze actie zo groot mogelijk te maken is het belangrijk dat eenieder meehelpt dit zo 
groot en breed mogelijk te maken.

We vragen u:

•   Als de posters en �yers er zijn kun je materiaal bestellen via onze facebookpagina. We 
        werken ook aan een website waar mensen materiaal kunnen bestellen, en waarop we alle 
        organisaties die de actie steunen op zullen vermelden.

•     benader andere organisaties die de oproep nog niet ondersteunen en vraag ze of ze ook 
        actief kunnen helpen in de mobilisatie

•    help mee in één van de verschillende werkgroepen rond de verkiezingen en voor de 
        demonstratie: mobilisatie, logistiek, promo en programma. Of heb je gewoon een paar 
        dag(del)en per week tijd? :-) Stuur een mailtje aan comite21maart@gmail.com

•    Actievoeren kost geld. We betalen voor promomateriaal en oa. voor het huren van een 
       podium. Ondersteun de actie met een donatie op: INGB0005022900, tnv. Htib, ovv '22 maart’.

MOBILISATIEBIJEENKOMST 19 FEBRUARI
Als vervolg op de algemene vergadering, gehouden op 27 januari, organiseert het comité 21 maart 
opnieuw een bijeenkomst, ditmaal vooral om de mobilisatie op gang te helpen. Tijdens deze 
bijeenkomst willen we het hebben over:

•     Mobilisatie:
 - hoe verloopt de mobilisatie?
 - welke organisaties en groepen ondersteunen de actie? welke nog niet? wie heeft de 
    beste lijntjes?
 - hoe kunnen we meer mensen bereiken door bv. sociale media, bekende mensen die zich 
   uitspreken tegen racisme te benaderen, etc.

•     Update programma van 22 Maart

•     Update andere activiteiten Comité 21 maart

Datum:   19 februari, 19.30 uur
Locatie:         HTIB, Eerste Weteringplantsoen 2c.

Het secretariaat van het comité is hier ook gevestigd. Hier kun je de komende weken posters en 
�yers komen ophalen en indien mogelijk helpen bij de uitvoering.

Hopelijk tot de negentiende!

21
Comité

INTERNATIONALE DAG
TEGEN RACISME &
DISCRIMINATIE

maart Info & Contact: Facebook: Comité 21 maart, Email: comite21maart@gmail.com, tel. 020-6221820  
Secretariaat: a/p HTIB, 1e Weteringplantsoen 2 C, Amsterdam, Rekeningnummer: INGB0005022900


