JAARVERSLAG PLATFORM STOP RACISME EN UITSLUITING 2014

Dit is het jaarverslag 2014 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.
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22 maart.

Landelijke demonstratie “SAMEN TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE”.

Mei 2014:

Evaluatierapport vluchthaven

15 mei.

Veiligheidspact in Den Haag.

13 juni:

Debat Europese verkiezingen

20 September:

Demonstratie Den Haag tegen Pro Patria

9 november.

Kristallnachtherdenking

Inleiding.
Het jaar waarin de verbinding tussen verschillende anti racisme organisaties verder vorm kreeg.

Hoogtepunt was de massale demonstratie SAMEN TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE die
10 000 mensen op de been bracht. Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting was één van de
drijvende krachten achter het comité 21 maart dat speciaal voor dit doel was opgezet.
Maar er gebeurde meer. Eén van de mensen uit onze organisatie presenteerde het evaluatie rapport
vluchthaven. Een rapport dat aantoont hoezeer noodopvang noodzakelijk is en aansluit bij de
Europese richtlijnen.
Op 15 mei werd het Veiligheidspact naar Den Haag gebracht en daarna werd met spanning gewacht
op de uitslag van de Europese Verkiezingen. Het platform organiseerde er een debat over.
De Kristallnachtherdenking was dit jaar een herdenking die bol stond van rechtse aanvallen en
verwijten van antisemitisme terwijl de avond zelf respectvol en ingetogen was.

SAMEN TEGEN RACISME

Onder de leus: “samen tegen racisme en discriminatie” spraken bijna 10.000 mensen zich op
zaterdag 22 maart 2014 in Amsterdam uit tegen racisme en discriminatie.
21 maart is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale dag tegen racisme.
Wereldwijd worden manifestaties gehouden om aandacht te vragen voor toename van racisme.
Enkele dagen ervoor had Geert Wilders zijn beruchte uitspraak “minder Marokkanen” gedaan
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.
Zeker mede daardoor demonstreerden mensen van alle kleuren, alle afkomsten, alle leeftijden.
Regelmatig werd de leus gehoord: “Wij zijn allemaal Marokkanen”. De solidariteit was
hartverwarmend. De foto’s die door veel mensen zijn gepost spreken boekdelen. Omstanders, vooral
in de Utrechtsestraat sloten zich spontaan aan en hieven hun duimen omhoog bij het scanderen van
de leuzen. Een dag die een voortzetting verdient. Want met één demonstratie hebben we racisten en
hun handlangers niet weg. Racisme is geworteld in onze samenleving, racisme wordt gevoed door de
politiek en door de media.

(foto: Anja Meulenbelt)

EVALUATIERAPPORT VLUCHTHAVEN

Op zaterdag 31 mei 2014 eindigde de maatschappelijke opvang van 127 bewoners van de voormalige
gevangenis aan de Havenstraat in Amsterdam. In ‘De Vluchthaven’ bood de gemeente Amsterdam
zes maanden lang basisvoorzieningen aan een groep onuitzetbare asielzoekers in samenwerking met
maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.
Vrijwilligers, werkzaam in de Havenstraat, schreven op initiatief van Henk Griffioen van het Platform
een evaluatie met als doel de gemeente te bedanken voor de geboden opvang en tevens duidelijk te
maken dat nu de Vluchthaven sluit, de gemeente de bewoners en andere ongedocumenteerden en
asielzoekers elders basisvoorzieningen moet bieden. Basisvoorzieningen zijn immers nodig om
overeind te blijven en ieder mens heeft er recht op, simpelweg op grond van zijn of haar mens zijn.
Ook werd in de evaluatie aangetoond dat er veel misgaat bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst
(IND). Zo bleek dat 25 %van de asielzoekers na verder onderzoek alsnog een verblijfvergunning
kreeg. En werd het percentage van Vluchtelingenwerk aangehaald, een percentage van 90 % van de
mensen die niet terug kunnen naar het land van herkomst. Een schrikbarend hoog percentage.

VEILIGHEIDSPACT NAAR DEN HAAG

Op 15 mei bood Imam Marzouk Abdellah symbolisch het veiligheidspact aan aan de
vertegenwoordigers van de gebedshuizen in Den Haag.
Het pact is in 2012 gelanceerd in Amsterdam. Islamitische, joodse en christelijke organisaties willen
met het pact voor elkaar opkomen en elkaar bescherming bieden.
Ook het COC en het humanistisch verbond hebben zich verbonden met het pact. Het Platform Stop
Racisme en Uitsluiting is vanaf het begin betrokken geweest bij de oprichting van het pact.
Er waren sprekers van de verschillende religies, van het COC, van het Humanistisch Verbond, van Eén
land één samenleving en voor het Platform sprak Lonneke Lemaire.
Het Pact inmiddels is overgenomen door Den Haag. Zie verder onze website, ook voor de toespraak.

DEBAT EUROPESE VERKIEZINGEN.

Een interessante bijeenkomst, het debat van 13 juni met als thema: “Wat staat de anti racisme
beweging te doen na de Europese verkiezingen?”
Sprekers waren Patricia Kaersenhout (activiste en kunstenaar) , Nuri Karabulut (DIDF) en Willem Bos.
Zo liet Willem Bos (comite ander europa) ons zien dat vooral het “nieuwe uiterst rechts” een groot
gevaar vormt. Het gaat dan om partijen die formeel afstand nemen van het nazi verleden maar wel
een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben:
nationalisme, xenofobie, antisocialisme en moslimhaat, Toch bestaan er tussen deze partijen ook
grote verschillen. Sommige zijn antisemitisch, andere pro-zionistisch, sommige hebben een sterke
homohaat, andere werpen zich juist op als verdedigers van homorechten tegenover de “oprukkende
islam”. Maar wat ze gemeenschappelijk hebben is het aanwijzen van zondebokken en het tegen
elkaar opzetten van bevolkingsgroepen.
Wat staat ons te doen?

In de antiracistische strijd moeten we ons op een aantal aspecten richten.
* De strijd tegen en het zichtbaar maken van alle uitingen van (openlijk of verkapt) racisme (Wilders,
maar ook zwarte Piet of de bijna ombudsman Guido van Woerkom die zijn vrouw niet met een taxi
laat gaan want “ er kan wel ’s een Marokkaan achter het stuur zitten”).
* Het ondersteunen, versterken en zichtbaar maken van de strijd van migranten: schoonmakers,
vluchtelingen enzovoort.
* Zorgen dat onze sociale organisaties en met name de vakbeweging de strijd tegen racisme en
uitsluiting tot de hunne maken en dat mensen met een migrantenachtergrond en hun strijd daar een
volwaardige plaats in krijgen.
* organisaties van minderheden moeten een leidende rol spelen in de antiracisme beweging.
Een dergelijke antiracistische opstelling is alleen geloofwaardig als we tegelijkertijd de strijd voeren
tegen de neoliberale politiek die een voedingsbodem voor racisme en uitsluiting creëert.

20 SEPTEMBER: DEMONSTRATIE TEGEN PRO PATRIA

Op 20 september protesteerden in Den Haag ruim 250 mensen onder het motto “Samen Tegen
Racisme! Voor een solidaire samenleving”. De aanleiding voor deze demonstratie was de
demonstratie die de rechts-extremistische organisatie Pro Patria in de Haagse Schilderswijk
organiseerde op 10 augustus. Deze demonstratie was zogenaamd tegen moslimfundamentalisme,
maar bleek uiteindelijk gericht tegen alle islamitische buurtbewoners van de Schilderswijk. Nadat
deze demonstratie werd geblokkeerd door buurtbewoners riepen dezelfde extreemrechtse figuren op
om 20 september weer te demonstreren in de Schilderswijk.
Nadat wij zeer ruim van tevoren onze demonstratie hadden aangemeld heeft de gemeente weken
getreuzeld met het nemen van een besluit. Uiteindelijk is vlak voor 20 september besloten dat die
dag geen enkele demonstratie in Den Haag plaats mocht vinden, volgens burgemeester Van Aartsen.
Er mocht alleen stilstaand gemanifesteerd worden. Hierop zegde Pro-Patria hun demonstratie af.
Ondanks het afzeggen van Pro-Patria waren er naar verluid zo’n 800 (!) agenten op de been gebracht.
Samen Tegen Racisme vond het uiteindelijk toch belangrijk om een duidelijk geluid te laten horen
tegen alle vormen van racisme, ondanks de tegenwerking van de gemeente. Op de manifestatie was

een breed scala aan sprekers, die elk hun unieke geluid lieten horen over verschillende facetten van
racisme.
Sprekers waren: Kno’Ledge Cesare van Soul Rebel Movement , Mohammed Ghay van het actiecomité
Herstel van Vertrouwen en Kevin P. Roberson journalist van voorbeeld-allochtoon.nl.
Lonneke Lemaire van Platform Stop Racisme en Uitsluiting hield ook een toespraak:
“Overal in Europa worden bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet. In Hongarije is de fascistische
Jobbik partij groot geworden. Roma en Sinti burgers zijn het slachtoffer en worden het land uitgezet.
In Griekenland zijn het migranten en vluchtelingen (veelal uit Afrika) die van markten worden
afgeslagen door de neonazi partij Gouden Dageraad. Ook gebruikt de Gouden Dageraad weer termen
als “joden zijn ongedierte” en laait het antisemitisme weer op. Twee dagen geleden werd de
fascistische moord op de Griekse rapper Pavlos Fyssas herdacht, nu een jaar geleden.”
Nikoletta van de organisatie Reinfrom sprak over het opkomend rechts-extremisme in Europa, met
Griekenland als voorbeeld: “De neonazi partij Gouden Dageraad heeft het, na de aanvallen en
moorden op zwarte emigranten en homoseksuelen, nu gemunt op linkse partijen en antifascisten.
Fascisme en racisme gaan hand in hand in Griekenland, maar ook in de rest van de wereld.

KRISTALLNACHTHERDENKING
Sinds 2011 organiseert het Platform de Kristallnachtherdenking. Vroeger deed Nederland Bekent
Kleur dat.
Het was weer een mooie herdenking op 9 november bij het monument voor het Joodse verzet, bij
het Stadhuis van Amsterdam. Indrukwekkende toespraken, prachtige liederen en het was een keer
droog tijdens de herdenking…
Twee mooie, gevoelige Jiddische liederen werden gezongen door Rolinha Kross en Shura Lipovsky en
er waren toespraken van professor Ido de Haan, Sharon Gesthuizen en jongerenimam Yassin
ElForkani. De toespraken van Ido de Haan en Sharon Gesthuizen zijn op de website na te lezen.
De laatste jaren hebben we regelmatig te maken met aanvallen van rechts op de herdenking, maar
dit jaar was het wel heel extreem.
In dit jaarverslag drukken we 2 passages af van de verklaring die het Platform n.a.v. de
gebeurtenissen heeft uitgegeven:
“Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting heeft bericht gekregen van dr Arjan Plaisier, de scriba van
de Protestantse Kerken Nederland (PKN), dat hij zondag 9 november 2014 niet zal spreken tijdens de
herdenking van de Kristallnacht die het Platform jaarlijks in Amsterdam organiseert bij het monument
voor het Joodse verzet tegenover het stadhuis. Het Platform heeft begrepen dat drPlaisier dit besluit
heeft genomen onder zware druk van Joodse organisaties als het Centraal Joods Overleg (CJO). Het
Platform betreurt het feit dat dr Plaisier hiervoor is gezwicht, maar tekent erbij aan dat zijn stap niet
van ironie is ontbloot, aangezien het Platform hem niet als spreker had gevraagd. De PKN hadden zelf
aangeboden ”samen iets te doen met de Kristallnachterdenking”.
“Het Platform ziet in de aanvallen van de Joodse organisaties een poging om pluriformiteit bij de
herdenking van gebeurtenissen die te maken hebben met de Holocaust, de kop in te drukken. Het
Platform vindt dit een verontrustende ontwikkeling. Het betreurt het ook dat het CJO het daarbij
nodig vindt voortdurend dezelfde onwaarheden over onze herdenking te blijven herhalen.”
Wel heeft Kerk in Actie de herdenking financieel mogelijk gemaakt.

