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JAARVERSLAG PLATFORM STOP RACISME EN UITSLUITING 2013 

 

Dit is het jaarverslag 2013 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 
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21 februari .  Brief aan comité anti Wilders in Australië. 

23 maart.   Grote landelijke demonstratie “”Geen vluchteling op straat of in de Cel. 

1 mei.  Dag van de Arbeid 1 mei, flyer! + foto’s in mailbox platform algemeen. 

6 april.  In memoriam Kambiz Roustayi 

21 september. Comité stop bezuinigingen. 

9 november. Kristallnachtherdenking 

13 december.  Transnational Migrant Platform  
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Inleiding. 

 

2013 was het jaar waarin heel veel gebeurde. Racisme en discriminatie namen overal in Europa 
enorm toe. Met het opkomen van extreem rechtse- en fascistische partijen zijn veel migranten en 
vluchtelingen hun leven niet meer zeker. In Griekenland zagen we hoe migranten en vluchtelingen 
van markten werden afgeslagen en door de Gouden Dageraad moorden werden gepleegd. 
In juni werd in Frankrijk de anti fascistische student Clément Méric doodgeslagen en in Duitsland is 
bekend gemaakt dat in de afgelopen 20 jaar 800 racistische moorden werden gepleegd. 
In ons eigen land stonden veel burgers met een Surinaamse, Afrikaanse en Antilliaanse achtergrond 
op tegen de racistische karikatuur van Zwarte Piet.  
Racisme en discriminatie tieren welig mede vanwege de grote armoede die overal in Europa heerst. 
En extreem rechts ging verbintenissen aan. De PVV zocht contact met het Front National van Marine 
Le Pen en Vlaams Belang van Philip de Winter.  
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21 februari .  Brief aan comité anti Wilders in Australië. 

 

Geert Wilders bracht in februari een bezoek aan Australie. Het comité aldaar ontving van het 

Platform de volgende brief: 

Dear friends, 

We thank you for standing up against Geert Wilders and his message of intolerance, racism and 

hatred. And we want you to know that Wilders is not speaking in our names. You are, with your 

colorful protests, a message of solidarity and hope! 

 Wilders and his supporters will tell you to end your protests because they are just “criticizing 

Islam.” But do not be fooled! We are used to this rhetorical trick. For Wilders “criticizing Islam” 

is a cover to propagate discrimination and exclusion on the basis of religion and ethnicity. It is 

a cover to poison society with hatred and fear. It is a cover to divide people in “them” and “us” 

and to put communities up against each other. 

 Wilders and his supporters will tell you that they are talking about “religion” and “culture.”  But 

do not be misled. These are new labels to dehumanize and exclude “the others.”  The words 

and the policies of Wilders speak for themselves. 

 Wilders wants to close the borders for all immigrants from “non-Western countries.” 

 Wilders spreads fear by lying about a “tsunami of islamisation.” 

 Wilders wants to send in the army to neighbourhoods with social problems and he says the 

police should give troublemakers at football matches a shot through their knees – but only if 

they are from “ethnic minorities.” 

 Wilders demands that Muslim women pay a tax of 1,300 dollar (1000 euro) in order to wear a 

headscarf. 

 For Wilders, even the age of your retirement depends on where your parents were born. 

 Wilders says the state should no’t judge Muslim citizens by what they do individually, but by 

what they believe in.  

 Wilders message of hate knows no national boundaries. 

He says that Israel should deport all Palestinians from the West Bank and Gaza to Arab countries. 

This is nothing less than an outrageous plea for ethnic cleansing. 

And now he has come to tell you Muslims have taken over Australia while you were asleep and that 

progressive and leftist movements are complicit in this conspiracy. Wilders wants you to treat 

Muslims with suspicion and to humiliate and marginalize them. What Wilders wants is nothing less 

than a clash between his phantasy civilizations of “the Christian West” and “the Muslims.” It is no 

wonder that Wilders served as a great inspiration for Anders Breivik who murdered 77 people in 

Norway to save his country from “Islamisation.” 

Dear friends, 

Wilders tour in Australia is part of his efforts to build an international movement of hate. But with 

your protests you have shown that we can build an international movement of hope that is based 

on the principles of solidarity, social justice and genuine freedom. 
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Dear friends, 

It is very tempting to beg you to keep Wilders in Australia………. But we will ask you for a better 

favor. 

Let Wilders know he is not welcome in Australia, because racists aren’t welcome anywhere in the 

world. 

Let him know we won’t be divided. Christians and Muslims, people of faith and atheists, women 

and men, we will celebrate our diversity and fight against any form of injustice and discrimination 

on the basis of race, religion and gender. 

Thank you for protesting and keep up the struggle, 

Platform Stop Racism and Exclusion, Netherlands 
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23 maart.   Grote landelijke demonstratie  ”Geen vluchteling op straat of in de cel” 

 

 
 
 
Op initiatief van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting is samen met vluchtelingen en andere 
organisaties heel hard gewerkt aan de totstandkoming van een historische dag. Sinds de 
vluchtelingen in de Vluchtkerk in Amsterdam en het Vluchthuis in Den Haag uit de anonimiteit zijn 
gestapt wordt Nederland wakker en zijn Nederlanders boos. 
Met steun van meer dan 80 organisaties bleek het voor het eerst in lange tijd mogelijk om 

meer dan 2000 mensen op de been te krijgen voor een menselijk asielbeleid. 
Veel demonstranten waren voor het eerst van hun leven aan het demonstreren. 
De mensen zijn boos over het  inhumane beleid van deze regering die onder leiding van 
staatssecretaris Teeven een beleid uitvoert dat vluchtelingen niet meer als mensen ziet maar als 
elementen die de toegang tot Nederland zoveel mogelijk onmogelijk gemaakt moet worden. 
Er waren sprekers van de Vluchtkerk Amsterdam, het Vluchthuis Den Haag, Amnesty (die zich hard 
gaan maken om ook Nederland in hun rapporten te betrekken), hoogleraar Spijkerboer en Maartje 

Terpstra (asieladvocaat en een bekende van het Platform) en er was natuurlijk muziek. Vooral de 

band van de vluchtelingen zelf (‘We Are Here’) en de Chileense band ‘KumbiaCl’  maakten dat de 
kou even niet werd gevoeld. 
De kosten en inkomsten voor deze demonstratie liepen via de Protestantse Diaconie.  
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6 april: in memoriam Kambiz Roustayi. 

Omdat we nooit mogen vergeten dat Kambiz op 10 april 2011 zichzelf in brand stak en korte tijd later 

overleed. Kambiz was een Iraanse vluchteling en ten einde raad. Het Platform heeft tijdens de 

herdenking een krans gelegd, samen met Vrouwen tegen Uitzetting. 
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1 mei: Dag van de arbeid. 
 
Het Platform was met spandoek aanwezig bij de 1 mei viering op het Beursplein en in de 
Brakke Grond in Amsterdam. 
Uit de flyer voor 1 mei: 
“ Door de crisis staat de democratie onder druk. 
Of je nou staker bent of actievoerder, ziek of werkloos, asielzoeker of illegaal.  
Voor een fatsoenlijk bestaan voor iedereen”. 
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Foto: Michiel Wijnbergh 

 

21 september. Comité stop bezuinigingen. 

Toen in juni duidelijk werd dat de PVV een protest zou gaan organiseren rond Prinsjesdag tegen het 

kabinet, heeft het Platform samen met vele anderen een tegenprotest georganiseerd. Hiertoe werd 

het comité Stop Bezuinigingen opgericht.  In no-time sloten andere organisaties zich aan: 

huurdersorganisaties, migrantenorganisaties, zorgorganisaties en daarna ook plaatselijke afdelingen 

van SP en FNV. En toen sloot ook de SP landelijk zich aan en riep Emile Roemer op: “Willen we naar 

Amsterdam, dan gaan we naar Amsterdam!” Jong en oud, migrant, vluchteling en autochtoon gingen 

schouder aan schouder in verzet tegen het kabinet! 
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Ruim 5000 mensen waren klaar met dit kabinet met zijn voortgaande bezuinigingen. 

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau leven meer dan een miljoen Nederlanders onder de 
armoedegrens.  
Het aantal mensen dat onder de armoede grens leeft is nog veel hoger onder de “allochtone” 
bevolking. Immers zij zijn het die het eerste worden afgewezen bij sollicitaties, hun kinderen worden 
onder geadviseerd na de basis school en zullen daardoor vaak lager opgeleid zijn.  
 

De mars startte om 13.00 uur op het Beursplein en ging onder meer langs de Dam, het Muntplein en 

het Waterlooplein. Op het Jonas Daniël Meijerplein spraken onder anderen SP-leider Emile Roemer 

en Henk Krol (50Plus). 

De financiën voor deze demonstratie zijn geheel gedragen door het Comité Stop Bezuinigingen en de 

landelijke SP. 
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9 november. Kristallnachtherdenking 

Voor de 3e keer organiseerde het Platform de Kristallnachtherdenking, die van 1992 af eerder door 
Nederland Bekent Kleur werd georganiseerd. Uit de oproep voor de herdenking: 
“Het is van het grootste belang om het wereldwijde anti-semitisme 
blijvend aan de orde te stellen. Ook heden ten dage leeft het anti-semitisme weer op. 
De Gouden Dageraad spreekt weer over het “joodse ongedierte” en maakt hiermee gebruik van de 
termen die we kennen van de nazi’s in Duitsland. En wanneer we in onze eigen omgeving kijken zien 
we bij Front National, Vlaams Belang en de PVV voortdurend pogingen om fascistoïde banden te 
ontkennen. Het is echter een ontkenning die van zwakte getuigt. Wilders heeft het over “geen 
banden met extremisme”, maar weigert te benoemen dat het om neo-nazi’s gaat. 
De al jaren durende uitsluiting van moslims in onze samenleving, het bekladden van moskeeën, het 
ronduit racistische vluchtelingenbeleid; dit alles moet voortdurend aan de orde worden gesteld. Een 
herdenking heeft slechts zin wanneer er lering uit wordt getrokken voor het heden. En dat heden 
wordt alsmaar verontrustender. Laten we opnieuw duidelijk maken dat er voor racisme en anti-
semitisme in Nederland geen plaats is.” 

Ondanks de regen waren er toch veel mensen komen luisteren naar de mooie toespraken Van Tineke 
Lodders, Lalla Weiss en Anne Ruth Wertheim. Ook het door acteur Tjeerd Bisschoff voorgelezen 
ooggetuigenverslag uit 1938 was indrukwekkend. Mooie jiddische muziek van Mir Tsvey wisselde de 
sprekers af. 
 

 

 
 
 

http://www.liratheaterteksten.nl/Pages/AuthorInfo.aspx?authorId=55
http://www.mirtsvey.nl/
http://www.platformtegenvreemdelingenhaat.nl/


 
 
Anne Ruth Wertheim (foto Anja Meulenbelt) 
 
 

De toespraken van Anne Ruth Wertheim, van Lalla Weiss en van Tineke Lodders zijn na te 
lezen op de website van het Platform. 
 
  



 
 
 
13 december: forum Transnational Migrant Platform. 
 
“Wij zijn hier omdat zij daar waren”. Zo begon de bijdrage van Mercedes Zandwijken van de Stichting 
Ketikoti dialoogtafel. Zij was één van de sprekers op een bijeenkomst waar gesproken werd over de 
situatie van migranten in Europa. 
Voor het Platform hield Lonneke Lemaire een toespraak over toename van racisme in Europa. 
 

 
 
 
 
Zo’n 50 aanwezigen waren het er unaniem over eens dat het tijd is om de krachten te bundelen 
tegen het racisme in Europa en in ons eigen land. Vertegenwoordigers uit de zwarte gemeenschap, 
de moslim gemeenschap, mensen met een Marokkaanse en Turkse achtergrond waren het er over 
eens dat er een behoefte is van elkaar te leren en elkaars geschiedenis te kennen. De situatie van 
migranten heeft steeds minder te maken met de rechten van de mens en racisme neemt overal 
enorm toe. Er was applaus voor de zwarte gemeenschap die niet meer bang is en zich massaal 
uitspreekt. Verontrustend is het hoe weinig er besef is van het slavernij verleden in Nederland.  
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Antisemitisme en homofobie zijn in Nederland erkende vormen van discriminatie maar dat geldt niet 
voor islamofobie.  
In vervolg op deze bijeenkomst werd een groep geformeerd die onder de naam Comité 21 maart aan 
de slag ging om acties te ontwikkelen in het kader van de internationale dag tegen racisme (21 
maart) en rondom gemeenteraads- en Europese verkiezingen in 2014. 
Maar hierover meer in een volgend jaarverslag. 
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FINANCIELE VERANTWOORDING 
 
 
Inkomsten 
Donaties/collectes   318,70 
Subsidies     600,00 
Saldo 2012    877,14 
     ___________ 
     1795,84 
 
 
 
 
 
 
Uitgaven 
 
Secretariaatskosten   295,34  
Kosten bankrekening   135,59  
Donaties aan anderen                  180,00  
Bloemstuk herdenking Roustayi     41,50 
Kosten Kristallnachtherdenking  496,50 
Bijdrage vluchtelingen demonstratie 100.00 
     ___________________ 
     1248.93 
 
 
   
 
 


