Manifest 21 maart 2016
Verharding

De wereld schudt op zijn grondvesten. De onzekerheid en angst
als gevolg van aanslagen en oorlogen wordt nationaal en
internationaal uitgebuit. Bevolkingsgroepen worden hierbij
door de gevestigde politiek gebruikt als zondebok voor de door
politici veroorzaakte sociaaleconomische misère.
In heel Europa zien we de opkomst van racisme. In sommige landen zien we zelfs de opkomst van
fascistische partijen en racistische straatbewegingen. In Nederland wordt nu, 75 jaar na de Februaristaking, actie gevoerd tegen de opvang van vluchtelingen. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling.
Samen willen we deze trend keren.

Verbinding: allemaal anders, allemaal gelijk

Tegenover de politiek van de angst, zetten wij een politiek van hoop. Juist nu is het belangrijk om
de krachten te bundelen en ons samen hard te maken tegen elke vorm van racisme en discriminatie.
Wij verdedigen de democratische verworvenheden in Nederland en willen een rechtvaardige,
solidaire en open maatschappij, waarin geen plaats is voor racisme, islamofobie, antisemitisme,
seksisme, homohaat of welke vorm van uitsluiting of discriminatie dan ook.
21 maart is de internationale dag tegen racisme. De dag is uitgeroepen door de VN na de brute
moord op 69 mensen door het Zuid-Afrikaanse apartheidsbewind. De mensen in Sharpeville
demonstreerden tegen de zogenaamde pasjeswetten. Door de hele wereld gaan mensen deze dag
de straat op.

Belangrijke thema’s

Vluchtelingen

Samen willen we de volgende belangrijke
thema’s aan de orde stellen rondom de
actieweek van 21 maart, om vervolgens tot
een gezamenlijk actieplan te komen tegen
elke vorm van racisme en uitsluiting:
• Islamofobie
• Antisemitisme
• Anti-zwart racisme, slavernijverleden & Zwarte Piet
• Arbeidsmarktdiscriminatie
• Racisme en discriminatie in het onderwijs en sport
• Etnisch profileren
• Onderdrukking van LHBT’s
• Haatzaaiing
• Vluchtelingen

De morele en ethische waarden waarmee
mensen over de hele wereld hun leven richting
en inhoud geven staan beschreven in alle
wereldgodsdiensten en in internationale
verdragen zoals Universele verklaring voor de
Rechten van de Mens en het Internationale
Vluchtelingenverdrag. Deze essentiële waarden
die alle mensen in de wereld insluiten, staan
onder grote druk. De bescherming van deze
waarden moet ook voor ons het uitgangspunt
zijn. Laten we samenwerken tegen discriminatie,
tegen racisme en gezamenlijk opkomen voor
de vluchtelingen die bij ons bescherming
zoeken en een menswaardig bestaan.

Oproep

Het comité 21 maart is een samenwerkingsverband van tientallen organisaties. Namens het comité
willen we graag iedereen oproepen om dit manifest te ondertekenen. De grote demonstratie zal
plaatsvinden op 19 maart in Amsterdam en we hopen dat zoveel mogelijk organisaties, politieke
partijen en individuen betrokken zullen zijn bij de activiteiten die georganiseerd worden in
verschillende steden en buurten.
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TEGEN ELKE VORM VAN RACISME EN DISCRIMINATIE
NEE TEGEN ISLAMOFOBIE EN ANTISEMITISME

VLUCHTELINGEN WELKOM

DEMONSTREER MEE OP DE DAG TEGEN RACISME

AMSTERDAM ZATERDAG 19 MAART 2016

13:00 uur DE DAM • 14:30 uur DE MUSEUMPLEIN
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