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21 maart is de internationale dag tegen racisme en 
discriminatie.

Sinds 1992 worden er in Nederland activiteiten georganiseerd op en rond 21 maart. Verspreid 
over het land worden lezingen, bijeenkomsten en acties georganiseerd in de actieweek/maand 
voorafgaand aan 21 maart. Op (of rond) 21 maart vindt er steevast een landelijke manifestatie 
en demonstratie plaats.  Over deze demonstratie en de activiteiten erom heen gaat dit verslag.
Dat het nog altijd nodig is om op te staan tegen racisme en discriminatie en solidariteit te to-
nen met slachtoffers van discriminatie blijkt uit de meldingen die verschillende organisaties 
onverminderd ontvangen. 
‘Comité 21 maart’ organiseerde daarom in 2017 naast de landelijke demonstratie tegen racis-
me en discriminatie ook weer vele activiteiten in het kader van de demonstratie van 18 maart 
2017. Verschillende werkgroepen zijn aan de gang gegaan om de verschillende activiteiten 
voor elkaar te krijgen.  Omdat Comité 21 maart’ een netwerk van tientallen maatschappelijke 
organisaties is, die allen sterk verbonden zijn met het thema en elkaar, werd het telkens een 
intensieve samenwerking tussen de verschillende organisaties onderling. 
Het doel van het comité is zoveel mogelijk Nederlanders te bereiken en te mobiliseren, groe-
pen mensen met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden, ons sterk uit te spreken 
tégen racisme en discriminatie en vóór verbinding, acceptatie, tolerantie en respect. In dat licht 
hebben alle activiteiten plaatsgevonden. 
Dit jaar besteedden we specifiek aandacht aan kinderen en probeerden hen te betrekken bij 
de activiteiten door het organiseren van een kinderrechtenfestival op de Internationale Dag 
van de Kinderrechten op 19 november 2017. Maar ook solidariteit met de mensen verbonden 
door hun moslimgeloof stond centraal. Meer dan eens worden ze aangevallen of beschuldigd 
van het een en ander. Het Comité 21 maart heeft meer dan eens zijn solidariteit getoond en 
georganiseerd jegens deze groep in en rondom 21 maart. 
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Aanleiding 

In 2016 bracht het comité 21 maart het rapport ‘samen bruggen bouwen en verschillen vieren’  
met 65 aanbevelingen uit dat gepresenteerd werd aan het kabinet. In dit rapport kwam ook 
duidelijk als 1 van de onderwerpen discriminatie in het onderwijs en vluchtelingenhaat naar 
boven. Discriminatie en racisme zijn helaas aangeleerd gedrag wat kinderen kopiëren van 
ouderen. Als we een einde willen maken aan de toenemende onverdraagzaamheid in ons 
land en onze stad dan moeten we beginnen bij de kinderen en bij volwassenen helpen om 
bewuster om te gaan met wat men hoort en ziet in de media en in het dagelijks leven. De 
ondernomen activiteiten in 2017 met als laatste de Internationale dag van de Kinderrechten 
lenen zich uitstekend om in contact te komen en in gesprek te gaan over deze beladen on-
derwerpen. Met het organiseren van activiteiten in het kader van 21 maart wil het Comité uit 
naam van alle aangesloten organisaties een bijdrage leveren aan het keren van de polarisatie 
en het herstellen van de sociale cohesie in Amsterdam. 

ACTIVITEIT 1: Nationale conferentie over Racisme & 
                              Discriminatie, 4 februari.

Hoe kan men de politieke tendensen in Europa en Nederland beschouwen? Wat is er terecht 
gekomen van het Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie van de Rijksoverheid? En hoe 
zien de partijprogramma’s voor de aanstaande verkiezingen eruit als het gaat over de bescher-
ming van de fundamentele rechten van iedereen die in Nederland woont? 
De Nationale Conferentie over Racisme en Discriminatie zoemde in op context, analyse, ver-
banden en tendensen van het hedendaags racisme en bracht bovenstaande onderwerpen aan 
de orde. 

Het lijkt noodzakelijk dat de sociale partners en de overheid in beweging komen om een bij-
drage te leveren aan de bestrijding van ongelijkheid, de strijd voor mensenrechten, rechtvaar-
digheid en gelijkwaardigheid. 
Acties en inzet van de diverse groepen mensenrechtenactivisten zijn hierbij een belangrijke 
inspiratiebron. 

De conferentie was open voor iedereen die maatschappelijk geïnteresseerd was en een bijdra-
ge wilde leveren of zich verder verdiepen.  Zoals bij elk activiteit letten we erop dat de locatie 
rolstoeltoegankelijk was en dat er kinderopvang zou zijn. 

Na een gezamenlijke plenaire ochtend over discriminatie, racisme en haat in Europa en Neder-
land, gingen we in de middag talloze workshops georganiseerd rond de thema’s:
• Het Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie 
• Een analyse van de partijprogramma’s over diversiteit, racisme en discriminatie.
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• Antizwart racisme
• Islamofobie
• Antisemitisme
• Etnisch profileren
• Discriminatie op de arbeidsmarkt en in het onderwijs
• Vluchtelingen
• LHBTQI+
• Seksisme
• Extreem rechts en fascisme

Afsluiting: plenaire samenvatting en debat over de belangrijkste conclusies.

Er werd gezorgd voor een lunch en een hapje met drankje. 

   



5Project ‘Demonstratie 21 maart 2017’

ACTIVITEIT 2: Solidariteit met moslims, 5 maart 

Het Comité 21 maart organiseerde op zondag 5 maart een solidariteitsbijeenkomst in de Grote 
Moskee in Amsterdam. Er werd breed en intensief uitgenodigd om solidariteit met moslims te 
tonen. De Grote Moskee was dan ook helemaal vol, met moslim en ook zeer veel niet moslims. 
Het was mooi om te zien en mee te maken. 
Aanleiding was dat de rechtsstaat, volgens een aantal partijen, niet iedereen op dezelfde ma-
nier lijkt te beschermen. Daarom organiseerde het comité samen met zijn achterban en an-
deren een tegengeluid aan de haatzaaiende verhalen om met zoveel mogelijk verschillende 
mensen solidariteit tonen met moslims. Want dat is de groep, samen met de vluchtelingen en 
asielzoekers, die het hardst geraakt lijkt te worden door het discriminerend geluid in de media, 
discriminerende maatregelen en ingeperkte vrijheden. Actief zetten we ons in om angst te ver-
vangen door binding, exclusiviteit en saamhorigheid.

Sprekers:
Vertegenwoordigers uit verschillende bewegingen van Comité 21 Maart
Vertegenwoordigers van het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie
Onderzoeker Ineke van der Valk, Universiteit van Amsterdam, presenteerde gegevens moslim-
discriminatie

Zie de opnamen van het NOS https://nos.nl/artikel/2161424-honderden-mensen-betuigen-
steun-aan-moslims.html   “ de aanslagen jegens Moskeeën zijn in aantallen nog nooit zo hoog 
geweest” aldus Dr. v.d. Valk. 
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ACTIVITEIT 3: Landelijke demonstratie i.v.m. Internationale
   dag tegen racisme en discriminatie 21 maart, 
   gehouden op 18 maart jl. 
 
“De dag van de democratie. Toen kwamen de verkiezingen. En wat daaruit gekomen is, daar 
denken wij met zijn allen misschien wel heel verschillend over. Maar een ding is duidelijk. Er is 
geen enkele partij die de absolute meerderheid heeft in dit land. Nederland kent een demo-
cratie waarin je met elkaar moet samenwerken. En ook dat gaan we de aankomende tijd zien. 
En voor die samenwerking is het belangrijk dat je minderheden respecteert. Dat je goed naar 
elkaar luistert. Dat je je verplaatst in de ander. En kijkt in wat voor positie die zit. En ook dat is de 
boodschap van een dag tegen racisme en tegen discriminatie.”  
Dit was de inleiding van Simone Kukenheim , wethouder van Amsterdam, op het podium op 
18 maart en zij had gelijk. 
Met ongeveer 2000 mensen liepen we van de Dam naar de Dokwerker. Allen droegen hun ei-
gen spandoek of leus, en allen liepen samen tegen racisme en uitsluiting, tegen discriminatie 
en islamofobie. Borden in het Nederlands of Engels lieten zich zien, verschillende kleuren vlag-
gen en uiterlijkheden, maar allen samen. Het was een koude dag maar de sfeer was meer dan 
warm. De buren bij de Dokwerker, het joods museum stelde hun toiletten beschikbaar en de 
ordedienst had geen naar werk te doen. Woorden werden gesproken, van eenheid, en saam-
horigheid tegen wie uit wil sluiten en wie haat wil zaaien. Woorden waren ook van verdriet en 
reflexie over eigen wereld, woorden van hoop, inzet en inspiratie sloten de dag geweldig af. 

Zo sprak  Jerry Afryie (zwarte Piet Activist) ”… Maar ik heb jullie. Ondanks de verschillen in ach-
tergrond, afkomst of cultuur. Ongeacht godsdienst, politieke gezindheid en geaardheid, wij 
hebben elkaar en wij moeten misschien meer dan ooit elkaar vasthouden. Opgeven is geen 
optie. Waar anderen boos en bitter zijn omdat hun witte superioriteit aangetast wordt, waar 
anderen in alles en iedereen gevaar zien omdat het land een kleurtje krijgt, waar anderen “Ne-
derland is niet meer van ons” van de daken roepen, omdat van ze geacht worden om ‘normaal’ 
te doen, zijn wij radicaal hoopvol. “
Vele van de toespraken en woorden op borden stonden in het licht van de toen komende ver-
kiezingen. Men vreesde voor de uitslag, des te meer was het goed om met elkaar inspiratie en 
energie te delen, elkaar aan te moedigen, voor elkaar en de ander op te komen. 

Het vele geklap en gezang gedurende de tocht van de 
Dam naar de Dokwerker en op beide plaatsen, getuigen 
ervan . 

Fotos http://www.21maartcomite.nl/index.php/wie-zijn-

wij/photo-gallery-3/2-uncategorised/21-photo-gallery

Tekst:http://www.21maartcomite.nl/index.php/component/con-

tent/article/2-uncategorised/103-toespraken-3
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ACTIVITEIT 4: Wake voor Heather Heyer, 23 augustus. 

Op 12 augustus jl. werd Heather Heyer vermoord door een 20 jarige neonazi in de Verenigde 
Staten. Het was de haat en de frustratie van een mislukking die James Fields ertoe bracht zijn 
auto met razende vaart in de menigte te boren. Mislukking omdat de oproep tot eenheid van 
de verschillende extreem rechtse en neonazi groepen niet leidde tot een succes. Het gif van fas-
cisme heeft Heather Heyer gedood. Het gif van fascisme zet bevolkingsgroepen tegen elkaar 
op, ook hier in Nederland. Het comité liet met deze Wake op dezelfde dag waarop Heather be-
graven werd in haar thuisland, weten aan heel Nederland en in het bijzonder de nabestaanden 
van Heather dat haar dood niet vergeten wordt en niet voor niks is geweest. De boosheid en 
verdriet erover probeerde het comité om te zetten in een positieve boodschap. Wij zijn solidair 
en staan we schouder aan schouder met onze naasten. Wat ook de media laat zien over het 
Nederlandse volk, we laten zien dat de Nederlanders solidair zijn en extreem rechts is niet wat 
men hier wil. 
Het comité nodigde breed uit en herdacht Heather Heyer op het Museumplein om 19.00 uur.  
Ondanks het feit dat dit een actie was die in zeer korte tijd georganiseerd is, verzamelde zich 
een betekenisvolle menigte rondom haar foto. Van expats uit de VS tot gewone Nederlandse 
mensen, kinderen en ouderen. Wij brachten haar een laatste groet door het leggen van een 
bloem bij haar foto, toespraken werden o.a. gehouden door Jaap Hamburg (Een ander joods 
geluid) en  Lonneke Lemaire (Comité 21 maart).

We riepen :
HEATHER HEYER, JE WORDT NIET VERGETEN!!

STOP FASCISME DAAR EN HIER!!

http://www.21maartcomite.nl/index.php/component/content/article/9-typography/62-statement-2
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ACTIVITEIT 5:  Genoeg is genoeg, Blijf van kinderen af.  
Solidariteits bliksemactie tegen de aanvallen door extreem-rechts op een islamitische school 
op de eerste schooldag van de kinderen,  4 september.

Terwijl mannen met zwarte bivakmutsen de school binnengingen, de deuren dichtdeden en 
de kinderen verhinderen om binnen te gaan, rolden ze een spandoek uit vanaf het dak van de 
school waarop stond “Islam is het nieuwe fascisme”. Terwijl dit allemaal gebeurde, terwijl leer-
lingen en leraren angststuipen kregen en de politie ingreep, noemde het NOS journaal deze 
bezetters van de school ‘betogers’ en staat uitgebreid stil bij de verschillende interne proble-
men waar de school mee te maken heeft (gehad), en nauwelijks over wat zulk een agressieve 
bezetting voor de kinderen betekende, voor de moslim gemeenschap en ook de hele gemeen-
schap. Men bagatelliseerde daarmee het terroriseren van deze islamitische kinderen.

In twee weken waren er vier keer aanslagen tegen scholen van kinderen en moskeeën. Ex-
treemrechts leek steeds agressiever door te gaan met haatzaaien tegen moslims, migranten en 
vluchtelingen. Nu richten ze hun pijlen op kinderen. Dat gaat echt te ver. 
We mogen dit niet accepteren en wilden meteen een signaal afgeven dat moslims bij Am-
sterdam horen en hier welkom zijn. Daarom riepen buurtbewoners op om solidariteit met de 
leerlingen en docenten van de school in West te betuigen en deed het Comité 21maart mee. 
Woensdagochtend 6 september om 08.00 gingen leden van het Comité samen met een groep-
je buren bloemen brengen aan de school Cornelius Haga Lyceum op de Naritaweg bij Sloter-
dijk om te laten zien dat racisme niet in Amsterdam thuishoort.   

http://www.21maartcomite.nl/images/Pdf/Persbericht_kinderen.pdf
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Dat doen we samen! Aanleiding 
Op zondag 19 november werd er voor de eerste keer in Amsterdam een Kinderrechten Festival 
georganiseerd. 
Het festival vond plaats in Studio K, midden in de Indische buurt in Amsterdam, van 12:00 tot 
17:30 uur. Het werd aangekondigd met een persbericht naar de belangrijkste persverspreiders, 
door het Parool in zijn krant, op de voorpagina van de wijkkrant ECHO en in het agenda-
programma op radio RNH.  Ons netwerk hielp mee met het uitnodigen van kinderen en hun 
ouders of begeleiders.

De onmiddellijke aanleiding  voor het festival was dat Nederland  op 20 november 1995 het 
VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind gerati�ceerd heeft. Dit betekent dat Nederland 
verplicht is ervoor te zorgen dat kinderen in een veilige en beschermde omgeving op kunnen 
groeien. Een omgeving waarin kunnen kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. 

Helaas is door de verslechterde toegang tot jeugdzorg Nederland van de tiende naar de 
vijftiende plek op de wereldranglijst van kinderrechten gezakt. Bovendien worden de 
problemen van ongedocumenteerde kinderen onderbelicht. Kinderen zijn kwetsbaar, zijn ook 
de toekomst, we geloven daarin en daarom wilden we vanuit ons Comité ook met kinderen over 
racisme en discriminatie spreken. In het kader van de rechten van het kind-dag, 20 november. 

Citaat uit het Paroolartikel over het Kinderrechten Festival 
"Het aantal Voedselbanken in Nederland is gestegen, dat is al een slecht teken op zich. Maar 
ongedocumenteerden kunnen niet bij de Voedselbank terecht, je moet een ID hebben om daar 
iets te krijgen. Regina Mac-Nack (die de bijnaam 'De moeder van Zuidoost' draagt, red.) deelt 
ook aan hen voedselpakketten uit. Dat soort verhalen zullen tijdens het festival verteld worden. 
Aldus de woordvoerder van het Comité 21 maart".
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Resultaten van het festival 
Meer dan 350 kinderen kwamen gedurende de middag in en uit de zaal. Vrolijk en vrij, 
beschermd door ouders en een goed herkenbare ordedienst, bewogen ze zich in het rond.  We 
bereikten ruimschoots het aantal kinderen dat we wilden bereiken.  

Aanwezig waren de organisaties Unicef, Defence for Children, de Kindertelefoon, Save the 
Children, Geen kind op straat en de IDFA. Ze deelden materiaal en leuke dingen uit aan de 
kinderen. Ook werd er geschminkt en er was een grabbelton van Unicef.

De ombudsvrouw bracht haar presentatie, eveneens de vrouwen van Defence for Children in 
volle interactie met de kinderen in de zaal. De vertegenwoordiger van Save the Children vertelde 
toegankelijk over meer internationale voornemens rondom kinderrechten en kinderen van het 
AZC Amersfoort vertelden zelf over hun leven, hun ervaringen. 
Kinderen van een middelbare school vertelden ook hoe zij met de vluchtelingenkinderen uit 
Armenië meeleefden toen hun moeder uit het land gezet werd.

Het publiek (voornamelijk jonge buurtkinderen met hun ouders) luisterden naar muziek van 
kinderen en jongeren uit de buurt, keken naar dansoptredens van eveneens kinderen uit de 
buurt, keken naar een theatervoorstelling over het leven in een AZC, uitgevoerd door kinderen 
van een middelbare school. Kinderen uit het AZC Amsterdam, uit het AZC Amersfoort, als ook 
kinderen van ongedocumenteerde ouders genoten van de middag, met gratis eten en drinken.

De ouders, vaak van buitenlandse afkomst, deden enthousiast mee, zongen, klapten op de 
muziek en brachten hun kinderen telkens naar voren als ze wegliepen om te spelen. Van Somali-
sche gezinnen tot Nederlandse, van Marokkaanse gezinnen tot Ghanese, ze deden allen mee.

Sadet Karabulut leidde het ‘debat’ met de lokale politici. Kinderen konden hun eigen vragen en 
stellingen voorlezen uit een Wensboom die we in de hal gezet hadden en waar ze van tevoren 
hun vraag hadden mogen ophangen.  Sadet hielp hen om door te vragen en met de wat 
moeilijker vragen. 
Alle politici kwamen aan bod en ze werden door de kinderen heel enthousiast ontvangen. 
Aanwezig waren de gemeenteraadsleden:  Ivar Manuel (D66), Mascha ten Bruggenkate (D66), 
Dehlia Timman (D66), Marianne Poot (VVD), Simion Blom L), Jeroen Bronswijk (SP), Caroll Sutton 
(BIJ1), Sofyan Mbarki (PvdA).
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De Voorzitter van stadsdeel Oost Ivar Manuel had een speciale rol, hij mocht met kinderen op 
het podium zelf spreken en ze interviewen over hun wijk. 

Vrouwen uit de buurt deelden gezonde hapjes uit en alle kinderen die meededen op het 
podium kregen een t-shirt mee met het logo van het festival.   

Tussendoor werd de vrijgekomen energie bij kinderen in goede banen geleid met behulp van 
een bu�alo-trommel, een korte workshop waarbij ze ritmes en samenspel oefenden. 

Er werden korte �lms getoond en workshops gedaan. De �lmpjes en de sprekers sneden 
moeilijke thema’s aan  maar op een toegankelijke wijze. 

Conclusie en lessen 

Wij vonden deze formule, een kinderrechte festival waarbij gezelligheid, vrolijkheid en ‘samen-
zijn’ centraal stonden,  een heel geslaagde manier om moeilijke onderwerpen toch bij mensen 
te brengen die we normaal niet zo snel zouden bereiken en waar het eigenlijk overgaat.  Zo 
spraken we over armoede tussen kinderen, over het leven in een azc van kinderen, over het 
uitzetbeleid van kinderen, maar ook over de wijk, over de familie, de school en over heel veel 
andere dingen waar de kinderen zelf mee kwamen.

De betrokkenheid van de buurt was hoog, nagenoeg alle optredende gasten waren uit de buurt 
en/of Amsterdam. Het feit dat ook kinderen uit het AZC Amersfoort en een College in 
Amersfoort er ook waren, gaf het een meer landelijke karakter, deze samensprak werd 
verrassend verwelkomd door iedereen.
Wij hebben onze contacten met jongerencentra en kinderencentra duidelijk vergroot. Het 
Comité kan nu, en neemt zich ook voor, om hen bij volgende activiteiten rondom racisme en 
discriminatie te betrekken. 

De betrokkenheid en aanwezigheid van verschillende kinderorganisaties was eveneens hoog. 
De organisaties waren alle tevreden met het bereikte resultaat.

Financieel kreeg het festival aanvullende steun van stadsdeel Oost, en maakte gebruik van een 
resterend budget voor de laatste manifestatie van 21 maart in 2017. 
 

3




