
Notulen 21 maart bijeenkomst 9 dec 2015 

 

Voorzitters: Lonneke Lemaire en Abdou Menebhi  

Opening: Abdou Menebhi 

Na de verwelkoming vertelt hij over de voorbereidingen en de ontwikkelingen. Hoe kunnen we 

krachten bundelen? Wat willen we volgend jaar? Tot hoever kunnen we een brede binding vormen? 

Hoe kunnen we samen tot een goed manifest komen? Vraagstukken als migratie en asiel. We hopen 

op een breder front. 

Mustafa wil meer democratie binnen het comité 21 maart. Hij vindt dat er elke keer een andere 

voorzitter moet zijn. Dit in het kader van het binden. 

Abdou bevestigt dat er de volgende keer een andere voorzitter zal zijn. 

Agenda 

Voorstel ronde: spreekt voor zich. 

Korte inleidingen: René Danen 

Hij vertelt over de rechtszaak Wilders, die zo hoopt hij, in de lente van 2016, waarschijnlijk rond 21 

maart zal plaats vinden. Tevens vertelt hij dat Wilders er alles aan doet om de zaak te onder mijnen. In 

de peilingen staat hij hoog. De rechtszaak is niet bedoelt voor de peilingen. Deze strafzaak is bedoeld 

om racisme te bestrijden. Jaarlijks doen zo’n 200 mensen aangifte tegen racisme. En Wilders is nu 

aan de beurt. Hij beïnvloedt de politiek naar rechts. In 2007 heeft Nederland bekend kleur Wilders 

voor het eerst voor de rechter gesleept. Toen hebben ze 100 uitspraken verzameld. Deze kun je na 

lezen op de site www.watwilwilders.nl . Daar is toen niets meegedaan. Het OM wou toen niet mee 

werken.  Artikel 12 heeft toen de rechtszaak af gedwongen. Mevrouw Brakke was er des tijds ook bij 

ter ondersteuning.  

Nu is er een nieuwe zaak tegen Wilders. Dit naar aanleiding van zijn uitspraken van “meer of minder 

Marokkanen”. Deze zaak gaat niet om inhoud maar om de form. Deze uitspraak deed hij in een café 

dus was het ophitsend. Men schrok hiervan, waardoor 6000 mensen aangifte deden. Men verwacht dit 

keer geen vrijspraak. Het gaat om de uitspraak die hij deed. Wat haat zaaiend en discriminerend was. 

Voor beide wordt hij vervolgt. Er komen deskundigen aan te pas en geen getuigen. Wilders heeft daar 

bezwaar tegen gemaakt. De zitting zal waarschijnlijk in de lente plaats vinden. 

Nederland bekent kleur wil bijeenkomsten organiseren. Dit samen met de facebook pagina “Ik doe 

aangifte tegen Wilders” (10.000 volgers). Tevens GroenLinks en het Samenwerkingsverband 

Marokkaanse Nederlanders zullen hieraan mee werken.  

-vraag: Wat verwacht je van ons?  

Dat moet uit de bijeenkomsten komen. Misschien druk uitoefenen via een petitie en in het publieke 

debat.  

-vraag: Is het misschien een idee, om bij de eerste zitting een demonstratie te organiseren voor de 

rechtbank?  

We gaan het integreren in de campagne van 21 maart. Als de datum bekend is gaan we erover 

nadenken.  

-vraag: Hoe is de samenwerking voor de acties? 

We gaan met ze in overleg. Ze houden zich bezig met Wilders. Er is ook een klacht in gediend in 2011 

tegen Nederland bij een mensen rechten comité in Genève. Deze klacht is nog niet afgerond. De 

verwachting is dat deze klacht volgend jaar ook aanbod komt.  

 

http://www.watwilwilders.nl/


 

Inleiding: Jerry Afriyie 

Na 2014 zijn we door gaan pakken. Al vanaf 10 Januari 2011 zijn hij en zijn team door gegaan. Met de 

Kick-off is aandacht voor scholen bedoelt. 

De acties moeten beter. Na de Kick-of was er om de 2 weken iets in het nieuws over Zwarte Piet. 

Daarna kwam 21 maart. Daar hadden ze gemixte gevoelens over. Omdat racisme in Nederland heel 

veel aandacht krijgt. Onder andere door wat zij de afgelopen jaar voor elkaar hebben gekregen. Dit 

gaat hand en hand met Islamofobie. Maar waar het bij de Witte Nederlander om gaat zegt hij is dat zij 

vinden dat hun kinderfeest verpest wordt. Als je dan komt op 21 maart. Wat te maken heeft met Zuid-

Afrika en wat daar gebeurd is, dat je dan ziet dat alles samen wordt gepropt. Hij heeft eerder daar over 

suggesties gedaan over hoe hij vindt dat het effectiever kan worden opgepakt. Misschien kunnen we 

ieder jaar een ander thema aannemen waardoor we dat onderwerp belichten. De flyer wordt ook 

lekker vol gepropt. Hij vond dat er een hele belangrijke naam ontbrak en die naam was Kerwin 

Duinmeijer. 10 meter van het museumplein staat zijn standbeeld. Dit jaar wil men daar iets groots 

gaan doen. Ze willen alleen gaan kijken met het comité 21 maart hoe ze dat gaan doen. Hoe ze dat in 

balans kunnen gaan brengen. Men zegt dat is de eerste geregistreerde racistische moord. Ze willen 

graag met het comité 21 maart nadenken over hoe ze dat kunnen gaan doen. Hij wil de fouten van 

gister niet herhalen.  

14 November in Meppel. Hij vond dat iedereen die aan deze tafel zat, mee had moeten gaan. De 

intocht is het trots van racisme. Ze weten niet of ze volgend jaar weer gaan demonstreren. Hoe 

kunnen we dan na gaan denken over dat jullie mee gaan. Om een collectief statement te gaan maken.  

In de politiek als het over racisme en discriminatie gaat willen ze hun handen er niet aan branden. 

Want ze moeten aan hun achterban denken. 70% houd vast aan het racistische feest. Bij de SP weten 

ze niet zeker of ze daar betrokken bij willen zijn. Voor hen is het moeilijk om een partij te tolereren dat 

geen uitspraak kan doen, over dat Zwarte Piet niet langer kan. Het is mooi dat zij betrokken zijn. Zij 

weten niet hoe die betrokkenheid is. Maar je kan niet parttime racisme bestrijden vinden zij. Dat is hun 

standpunt ook naar de overige politieke partijen toe.  

Met alle respect maar ik weet dat er bij de doorbraak er een paar knappe poppen zitten. Hoe kan het 

dat deze mensen niet een breder publiek bereiken. Wat we moeten beseffen is dat racisme 

publiekelijk wordt uitgevochten. Hoe kunnen we daarop in spelen? We kunnen de kansen niet voorbij 

laten gaan. We moeten zorgen dat we niet als extremisten worden weg gezet zegt hij. En als er 

mensen zijn die ons advies willen geven. Wij zijn nog jong zegt hij. We doen het voor de kinderen. We 

zijn niet bang voor kritiek.  

-vraag: We kunnen niet alles bijeen gooien zeg je. Je kan niet deelnemen als SP,  deel neemt. Hoe 

kunnen we dat op vatten? 

Op 21 maart staan we daar voor verschillende vormen van discriminatie. Racisme ben je snel 

uitgesproken zegt hij, daar gaat over ras. Dit kan institutioneel zijn. Dit gaat om een huidskleur. Maar 

die andere zegt hij, gaat om je achtergrond. Bijvoorbeeld waar je vandaan komt. We kunnen met zijn 

allen discrimineren.  De internationale dag tegen racisme is in het leven geroepen vanwege racisme 

tegen zwarte mensen. Dat is zwart op wit. Witte onbeschaafdheid tegen zwarte mensen. In Nederland 

was Kerwin Duinmeijer het keerpunt.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Inleiding: Marjan Sax 

De aandacht naar asielzoeker is met een ongekend groot proportie toegenomen. Dit is een groot 

thema.  Dit komt door de angst. We voelen voor het eerst dat er oorlog is. De discussie is nu anders 

en heeft een polariserende werking. Maar heeft ook geleid tot ongelofelijke publieke acties om de 

vluchtelingen te steunen. Dit heeft te maken met humaniteit. Veel mensen die helpen en daar wil ze 

graag de nadruk op zetten.  

De vluchtelingen die hier langer zijn worden onder gesneeuwd door de nieuwe vluchtelingen. Er is iets 

met de asielprocedure. Het is te ingewikkeld. Het gaat om de recht staat. Vluchtelingen hebben alle 

recht op het vluchtelingenverdrag. Vluchtelingen krijgen alleen een D-status. Dat betekent dat ze niet 

een vaste status krijgen. Dus geen zekerheid. Hoe gaan we hier verder mee om? De mensen van “Wij 

zijn Hier” daarvan is het zo dat er een derde in is geslaagd om een verblijfsvergunning te krijgen. Dat 

houdt in dat er te veel fouten worden gemaakt.  

- punten Marjan Sax. 

1. Er is veel hulp. 

2. Er wordt slecht omgegaan met de essentiële hulp. 

3. De vraag of ze echt zijn of niet, moet niet het onderwerp zijn. 

 

Manifest voorstel, opmerkingen en vragen: 

Voorzitter: We hebben hier met een kleine groepje over gesproken. Verstandig is dat dit op een klein, 

globale manier te beschrijven, en die te Formulieren. Het is niet de bedoeling om eisen te stellen. 

-Opmerking: Inhoudelijk naast ruimte, aandacht islamofobie, niet dingen alles apart omschrijven. 

Maar alles even belangrijk maken.  

-Opmerking: Normaliter wordt er elk jaar stil gestaan bij Kerwin Duinmeijer. Dit jaar was het zo dat de 

stoet geen toestemming kreeg van de gemeente om langs het monument te gaan. Dit was in verband 

met een ander evenement die dezelfde dag plaats vond.      

-Opmerking: Een tekst over vluchtelingen meer uitwerken. Het op komend fascisme in Europa meer 

benoemen. In Nederland is het niet echt aan de orde. 

-Voorstel: De tekst “Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie” noemt alles. Vrouwen, 

gehandicapten etz. Dan geef je de ruimte aan die dag zodat alle groepen mee kunnen komen.  

-Opmerking: Je moet radicale eisen stellen op die dag. En de verbinding is belangrijk.  

-Opmerking: Titel moet terugkomen. Eerst allemaal voorbeelden daar moet je mee oppassen. Zwarte 

Piet gaat over racisme en bepaalde groepen uitsluiten. Niet alleen over de kleur van Zwarte Piet. Het 

gaat ook over het koloniaal verleden en het is tijd omdat in te zien. 

-Opmerking: Krachten bundelen is goed. Het gaat om meer. Politieke economische krachten. We 

moeten opkomen voor het gehele bevolking. En de zorgen over wat er in de rest van de wereld 

gebeurd. Racisme wordt aangezaaid het zorgt voor verdeeldheid onder de bevolking. We moeten 

mensen anders steunen.   

-Vraag: Als we die dingen gaan doen, laat je het dan niet onder sneeuwen? De positie van de 

vluchtelingen, islamofobie hoe ga je dat formuleren zonder mensen uit te sluiten? 

-Opmerking: Tekst inhoudelijk in vorm en verbinden. De rechtstaat wordt aangetast. Alleen in 

Frankrijk meer dan 900 aanslagen op moslims. Dit is een belangrijk punt.  



- Vraag: Angst is actueel. Overal heerst het. Die angst is verbonden aan dit thema. Het verbindende 

factor is angst. Hoe kun je dat verbindende factor gebruiken om iedereen te bereiken? 

-Opmerking: Alle punten moeten er zijn angst met alle fobieën. Economisch. Hij hoopt dat we 

verbinden en bijeenkomsten organiseren voor vluchtelingen. Zodat die mee kunnen participeren. Hij 

hoopt dat hij op die manier een alternatieve wereld voor ze kan scheppen.  

-Voorstel: Een brochure maken met punten die we moeten benoemen. En ook daarin met 

oplossingen komen.  

-Voorstel: Er moet geen hiërarchie zijn. In plaats van inleiden, alles melden van wat er in de wereld 

zich afspeelt. 

-Voorstel: Organisatie wat. Eis creëren waar we alle vormen gaan uitsluiten.   

-opmerking: We hebben moeite om een paraplu te vormen. We moeten positieve voorbeelden 

ertegenover zetten. Dit komt krachtiger over. Een goed voorbeeld is Gandhi.  

 

Samenvatting Manifest: 

De tekst moet meer concreet worden gemaakt. De verbinding gaat niet alleen naar de organisaties, 

maar is ook van belang richting de burgers. We sluiten niemand uit. Iedereen kan aansluiten. Zwarte 

piet, afrofobie, islamofobie, antisemitisme, homofobie, FNV enzovoort. Een brede boodschap in de 

tekst. De centrale vraag hier is “Staat iedereen, achter iedereen? “.  

Afspraken: 

- volgende vergadering is geplant op 7 januari 2016. 

-Johan kan voor de volgende keer in de Bijlmer een locatie regelen. 

-Jerry stelt voor om inhoudelijk te praten. Hij is ook berijdt om daar een avond voor te organiseren. 

Hierover krijgen we te zijner tijd nog bericht over van hem. Ook over waar, wanneer en hoe laat. 

-Bij de coördinatiegroep zijn Arzu Aslan, Ramfis Martir en Maureen van der Pligt bij gekomen.  

-De eerstvolgende coördinatiegroep bijeenkomst is op 15 januari 2015. 

- Op de eerstvolgende vergadering 7 januari 2016 zullen de resterende agenda punten worden 

besproken.  

  


