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Sinds jaren voert het Comité 21 Maart samen met bondgenoten in Nederland strijd tegen
racisme en discriminatie. Die strijd is actueler dan ooit, gezien de groeiende invloed in de
afgelopen jaren van rechts en extreemrechts in de politiek, de media en in andere geledingen
van de samenleving.
Inmiddels is ook premier Mark Rutte – zelf politiek verantwoordelijk voor het kindertoeslagen
schandaal met sterke racistische dimensies – tot het inzicht gekomen dat Nederland hier een
probleem heeft.
Met andere politieke leiders sluit hij samenwerking met het extreemrechtse Forum voor
Democratie (FvD) en de extreemrechtse Partij voor de Vrijheid (PVV) uit. Opvallend is dat in die
rij het extreemrechtse JA21 ontbreekt, waarvan het kader en de achterban grotendeels van
FvD afkomstig zijn (vanwege eventuele steun in de Eerste Kamer voor een Kabinet dat
daarbinnen niet over een meerderheid beschikt?).
De voorlopige uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen van gisteren wijst (opnieuw) op
een afnemend vertrouwen in het beleid van de regeringscoalitie. Tegelijk zien wij de verdere
opmars van lokale partijen – die overwegend centrum tot centrumrechtse posities innemen.
Bij extreemrechts is – gelukkig – van een opmars geen sprake geweest. Partijen die zich
daarentegen duidelijk tegen racisme en discriminatie uitspreken – BIJ1, GroenLinks, Partij van
de Arbeid, Partij voor de Dieren, D66 – hebben hun zetelaantal zien toenemen of stabiliseren.
Niettemin is er alle reden om gezamenlijk onze stem tegen racisme en discriminatie te blijven
verheffen. Een positieve ontwikkeling daarbij is dat organisaties van ‘slachtoffers’ – degenen
die daarbinnen actief zijn, zijn natuurlijk veel méér dan dat – daarin in toenemende mate zelf
het voortouw nemen.
Op zaterdag 19 maart organiseren het Comité 21 Maart en bondgenoten in Amsterdam
de jaarlijkse landelijke demonstratie tegen racisme en discriminatie.
Deze gaat om 14.00 u. op de Dam van start met enkele korte toespraken van vertegenwoordigers
van Papaya Kuir, Afrikaanse vluchtelingen, vluchtelingen/ ongedocumenteerden en de
LHBTQi-beweging. Vervolgens lopen de deelnemers via het Rokin, Muntplein, Rembrandtplein, langs het Stadhuis/Waterlooplein, naar de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein,
waar vervolgens een manifestatie begint. Daar zullen vertegenwoordigers van het Comité 21
Maart, de FNV, Kick-out-Zwarte-Piet en S.P.E.A.K./moslimvrouwen het woord voeren en er is
muziek van Mohammed Ahadaf en de Brassband Ritmo Entertainment.
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