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Persbericht.   Comité 21 Maart: Het is tijd voor institutionele verandering!

Het afgelopen jaar is steeds zichtbaarder geworden dat racisme en discriminatie onderdeel zijn 
van de Nederlandse instituten. We kunnen niet meer ontkennen dat dit een groot gevaar 
vormt voor een groot deel van onze samenleving. Het toeslagenschandaal is nog steeds niet 
opgelost, kansenongelijkheid blijft groeien en mensen met een vluchtachtergrond worden 
geteisterd door een falend beleid. Deze situaties zijn niet alleen mensonterend, maar ronduit 
schadelijk en een direct gevolg van politieke keuzes die in Nederland worden gemaakt. Comité 
21 Maart eist verandering!

Saida Derrazi van Comité 21 Maart: “We zitten met een institutioneel, systematisch probleem. 
Problemen zoals bijvoorbeeld de toeslagena�aire, wat veroorzaakt is door de overheid. Het is 
tijd dat er een concreet actieplan tegen racisme en discriminatie komt.”

Mustafa Ayranci: “We demonstreren sinds 1983 tegen racisme. Toen vond de moord op Kerwin 
Duinmeijer plaats. Na 40 jaar zou je toch zeggen dat het niet meer nodig is, maar helaas is dat 
niet waar.”

Niet alleen in Nederland is het probleem groot. Wereldwijd zien we steeds meer twee kampen 
tegenover elkaar staan. Aan de ene kant de grootvervuilers en elite, die hun verantwoordelijk-
heid uit de weg gaan en winst maken op de rampen die zich voordoen. Aan de andere kant 
mens en klimaat, die boeten voor de keuzes die zij zelf niet hebben gemaakt. Zij worden armer 
en worden aan de lopende band uitgebuit.

Comité 21 Maart demonstreert op zaterdag 18 maart om 14:00 op de Dam in Amsterdam voor 
een wereld zonder racisme en discriminatie.

Comité 21 Maart is de landelijke antiracisme en antidiscriminatie coalitie vernoemd naar de 
VN-dag tegen Racisme en Discriminatie, uitgeroepen na de massamoord in Sharpeville Zuid-Afrika 
1960. Talloze maatschappelijke organisaties zijn hierbij aangesloten: migrantenorganisaties, linkse 
partijen en de FNV.


