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Nationale Conferentie over
Racisme & Discriminatie
Op zaterdag 4 februari organiseerde comité 21 maart, een initiatief van verschillende maatschappelijke
organisaties een nationale conferentie met de naam “Samen tegen racisme en discriminatie”. Hier
werd samen met alle 250 deelnemers het hedendaagse racisme in Europa en in Nederland besproken
en werd er ingezoomd op de context, analyse, verbanden en tendensen van racisme en discriminatie
in aanloop naar de verkiezingen.
In de verschillende inleidingen kwamen de omvang en de ernst van het probleem van racisme al snel aan
de orde. Er werd gesproken over de witte muur van onschuld, politieke partijen die hun verantwoordelijkheid
niet nemen, de normalisering van racisme en de noodzaak van diversiteit. Ook kwamen de uitspraken van
premier Rutte, de discussie in de Balie en Trumps muslimban aan bod als uitingen van racisme in de
actualiteit. De boodschap is duidelijk: Nederland heeft een enorm probleem als het gaat om racisme en
discriminatie en laat tot nu toe allerlei kansen liggen om dit op te pakken. Een beeld dat versterkt werd
door drie verhalen van mensen die zelf dagelijks in aanraking komen met racisme en uitsluiting. Naar
aanleiding hiervan kwamen in de pauze alle deelnemers die betrokken zijn met projecten voor vluchtelingen
bij elkaar om samen te kijken hoe de positie van deze kwetsbare groep verbeterd kan worden.
Toch is er niet alleen slecht nieuws. De discussie lijkt nu meer te leven dan ooit en dat is hard nodig in een
tijd waarin het rechtspopulisme het lijkt te winnen van partijen die streven naar een inclusieve samenleving.
Dit kwam duidelijk naar voren in het volgende deel van de conferentie waarin besproken werd hoe de
partijprogramma's van verschillende politieke partijen eruit zien op het gebied van relevante thema's als
discriminatie, racisme, migratie en diversiteit. Hierbij was echter ook aandacht in hoeverre deze (linkse)
politieke partijen dit ook daadwerkelijk uitvoeren in hun eigen beleid. Caroll Sastro sprak over de grote
schaal waarop discriminatie tegen gehandicapten plaatsvindt en over het gebrek aan aandacht voor de
gelijke behandeling in deze groep.
In de acht workshops werden thema's behandeld zoals de drijvende krachten achter de opkomst van het
populisme, islamofobie, de positie van ongedocumenteerde vluchtelingen en intersectionaliteit. In
verschillende workshops werd er vanuit een ander perspectief gekeken naar hoe racisme voortkomt uit
historische structuren. Inmiddels was het tijd geworden om vertegenwoordigers van GroenLinks, D66, de
SP, Artikel 1 en de PVDA te vragen naar een verantwoording van recente politieke keuzes en hoe ze de
voornemens uit de verkiezingsprogramma's zullen vertalen naar praktische maatregelen. Ook in de
politiek vormt het gebrek aan verbinding een obstakel, maar er zijn wel degelijk thema's waarvoor de
partijen zich gezamenlijk hard kunnen maken. Er is afgesproken dat het comité een voorstel zal schrijven
over de thema's ethnisch profileren, beveiliging van moskeeën, gelijke rechten voor gehandicapten en de
LHBTQIA en de afschaffing van Zwarte Piet. In ieder geval op deze punten zullen we met Kathalijne
Buitenweg als contactpersoon gaan werken aan een akkoord tussen de politieke partijen en de verschillende
maatschappelijke organisaties.
In het einddebat met vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties zijn de mogelijkheden voor
coalitievorming en binding verder onderzocht. Dit is het moment om een hard en sterk geluid te laten
horen tegen het haatzaaiende politieke discourse van (extreem)rechts. Wat er in Amerika is gebeurd
mogen we hier niet laten gebeuren. We zullen kritisch kijken naar de politiek, maar met onze stem een
blok vormen tegen het racisme van Wilders. We moeten manieren vinden om de miljoen jongeren in
Nederland te bereiken die niet naar de stembus gaan. Niet alleen activisten moeten zich inzetten in de
strijd voor rechtvaardigheid, maar alle Nederlanders die geloven in een humaan beleid. Op 18 maart
zullen we met zoveel mogelijk mensen de straat op gaan in het kader van de dag tegen racisme en
discriminatie. Ook na de verkiezingen zullen we van ons laten horen en zullen we ons samen sterk maken
voor de rechten van moslims en de slachtoffers van islamofobie. Nederland is van ons allemaal.
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