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OPINIE

Werp een dĳk op tegen racisme
Opinie
Harry Prins
De noodzaak van de strijd tegen racisme wordt telkens bewezen. Racisme en rechts-extremisme mogen geen onderdeel
zijn van de politieke discussie.
Dijken tegen geweld en onrecht. Op 23 februari werd in de Sint
Franciscusbasiliek in Bolsward de geboortedag van de zalige
Titus Brandsma gevierd. Pastoor Bultsma noemde in die viering
Titus als iemand die dijken opwierp. Voor Titus (1881-1942) ging
het toen, voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, om het uitspreken tegen het fascisme en later de Duitse bezetting en de
Nederlandse nationaalsocialistische partijen die samenwerkten
met de bezetter.
Op 21 maart was het de Internationale Dag tegen Racisme. De
Verenigde Naties hebben deze dag ingesteld als herdenking van
het bloedblad in Sharpeville, Zuid-Afrika, op 21 maart 1960. Dat
is dit jaar, waarin Nederland herdenkt dat het 75 jaar bevrijd is
van de Duitse bezetting, zestig jaar geleden. Helaas laat de actualiteit de noodzaak van deze dag keer op keer zien. Eind vorig
jaar scandeerden toeschouwers racistische leuzen vanaf de tribunes tijdens de voetbalwedstrijd FC Den Bosch tegen Excelsior. Op
19 februari vermoordde een neonazi in Hanau, Duitsland, negen
migranten. Indrukwekkend was de reactie van Duitse supporters. Toen een rechts-extremist de één minuut herdenkingsstilte
voor de wedstrijd van Eintracht Frankfurt doorbrak met geschreeuw, begon het publiek te fluiten en nazis raus te roepen.
De Duitse bondskanselier Angela Merkel veroordeelde de aanslag
en het racisme in Duitsland in scherpe bewoordingen: ,,Dit gif
bestaat in onze samenleving en het is verantwoordelijk voor veel
te veel misdaden”.
Geen woede
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Terwijl Duitsland werd opgeschrikt door weer een racistische
aanslag, verkondigde een politicus in het Nederlandse parlement
onvervalste racistische theorieën. Tijdens het debat over de
Europese begroting viel hij de EU aan en sprak, geheel in lijn met
zijn ideeën over ‘omvolking’, over ‘veerdiensten voor immigranten’ om zo de Europese staten te verzwakken. Een paar parlementariërs vielen de fractievoorzitter hier op aan, maar verder
ging men weer over tot de orde van de dag. Geen reactie van onze
premier als die van Angela Merkel, geen woede in de Tweede
Kamer, geen media-storm in kranten en op radio en tv. Het signaal dat men lijkt af te geven is alsof racisme en rechtsextremisme er nu eenmaal bij horen, als een onderdeel van de
politieke discussie.
Steeds meer gemeenten in Fryslân zijn of willen
Regenbooggemeente worden. Een gemeente die open staat voor
seksuele diversiteit. Dat is verheugend nieuws, al moet er nog
veel werk verzet worden voor echte acceptatie van homoseksuelen. Maar hoeveel Friese gemeenten zijn daadwerkelijk inclusief?
Voor migranten, voor vluchtelingen, voor mensen met een beperking? Waar men discriminatie op de arbeidsmarkt of in de
huisvesting hard aanpakt en waar men uitsluiting op scholen of
in de zorg bestrijdt. Alledaags geweld en onrecht, waar we ook
een dam tegen op moeten werpen.
Wat dat betreft was het een mooi signaal dat de jaarlijkse waarderingsspeld van de Zalige Titus Brandsma parochie op 23 februari werd uitgereikt aan het Syrische gezin Kaltakji. Geheel in
geest van de zalige Titus Brandsma.
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