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het geweld tijdens de
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De beelden van het vorige weekend hebben ons geschokt. Mensen die demonstreerden
tegen Zwarte Piet werden belaagd door gewelddadige hooligans en extreem- rechtse
mensen die de Hitlergroet brachten. Nazi-groeperingen mengden zich tussen de
Pieten van de intocht. Op sommige plekken werd de dreiging door de autoriteiten
aangegrepen om protest op voorhand onmogelijk te maken.
Na zeven jaar intens publiek debat zou het een gepasseerd station moeten zijn dat de figuur
van Zwarte Piet – een onderdanige acrobatische zwarte man met een witte baas – een
racistische karikatuur is van zwarte mensen. Dat Piet in de meeste delen van Nederland
zwart is, is het resultaat van een zelfbewuste campagne van rechtse mediabedrijven en
politici om de argumenten voor aanpassing van de traditie te verdraaien. Antiracismeactivisten worden door hen in samenzweringstheorieën neergezet als vijandige krachten.
Twee elementen uit het geweld van afgelopen weekend willen wij eruit lichten. In de
eerste plaats de arbeidsdeling tussen de extreem-rechtse media die het vuurtje opstoken
en het optreden van nazi’s en gewelddadige hooligans. Die laatsten hebben zelfvertrouwen
gekregen door de openlijke en financiële steun voor de levensgevaarlijke blokkade bij
Dokkum, vorig jaar.
Hiernaast is het steeds openlijker gebruik van antisemitische complottheorieën tekenend
voor de tijd waarin wij leven. De liberale zakenman George Soros heeft voor extreemrechts de rol overgenomen die de Rothschilds in het verleden speelden. De antisemitische
aanslag in Pittsburgh laat zien waartoe dit kan leiden. Racisme en discriminatie beperken
zich nooit tot één bepaalde groep, maar hebben – eenmaal genormaliseerd – de dynamiek
om alle onderdrukte groepen te ontmenselijken.
Geconfronteerd met het geweld en de haat op straat van het afgelopen weekend, doen wij
er goed aan deze ontwikkeling op wél haar waarde te schatten. Zo werd een ‘deskundige’
in een landelijk dagblad aangehaald met de uitspraak ‘Pestgedrag pro-Zwarte Pieters is
uitdagen, géén racisme’.
Voor het onderschatten van de dynamiek is nu geen plaats. Het gecoördineerde optreden
van extreem-rechts – de terugkerende eieren, het siegheilen – doet vermoeden dat het
hier niet bij zal blijven. Wij staan aan de vooravond van het ontstaan van een racistische
straatbeweging. Het aantal geweldsincidenten tegen moskeeën neemt bijvoorbeeld al toe.
Dit is waarom wij als Comité 21 Maart onze solidariteit uitspreken met alle moedige
mensen die afgelopen weekend hun stem lieten horen tegen racisme. Links heeft een
verantwoordelijkheid een alternatief voor de haat zichtbaar te maken en een brede
tegenbeweging op te bouwen tegen racisme en extreem-rechts. Met het Comité willen
wij komend jaar in de aanloop naar de Internationale Dag tegen Racisme op 21 maart
hier aan werken. Sluit je aan!

Bescherm het recht op demonstratie!
Vóór een kinderfeest voor iedereen!
Tegen elke vorm van racisme: van antisemitisme tot islamofobie!
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