
Achter die politici staat een systeem. Steenrijke ondernemers maken winst 
door laagbetaalde arbeiders voor zich te laten werken. Bevriende politici 
zorgen voor bezuinigingen, zodat rijken en ondernemers zo min mogelijk 
belasting betalen over hun topinkomens en winsten  Politie zorgt er met 
geweld voor dat we allemaal gehoorzamen. Afgelopen woensdag 
mochten we het personeel selecteren dat dit hele bestel tegen een 
behoorlijk salaris vier jaar lang mag runnen.      

Hoe winnen die politici steun en stemmen? Door de aandacht af te leiden. 
Door arme witte mensen op te stoken tegen nog armere zwarte mensen. 
Door mensen aan te praten dat het probleem niet ligt in uitbuiting, uitsluiting 
en bezuinigingen, maar in migratie, vluchtelingen en islam. Zondebok 
aanwijzen, verdeel en heers, met de rijken en machtigen als lachende 
derde, terwijl vluchtelingen oopgesloten worden, moslims als bedreiging 
worden weggezet en van rechten dreigen te worden beroofd.

  Racisme dient de machthebbers. Fascisme    
  maakt via dat racisme een vuist waarmee    
  elke vrijheid verpletterd dreigt te worden. 

Een gevestigde politiek die een bestel bestuurt dat van racisme profiteert, 
gaat dat racisme niet stoppen. Een gevestigde politiek waarin een Wilders 
een hoofdrol speelt en andere partijen hem naar de mond praten, gaat het 
fascisme dat Wilders vertegenwoordigt niet tegenhouden. De enigen die 
dat kunnen, dat zijn we zelf: zwarte mensen en witte mensen, vrouwen en 
mannen, trans, cis, ho, bi, queer, hetero samen.  

  Tegen de fascisten,  

  tegen de racistische politici,      

  tegen een politiek die mensen uitsluit,     
  uitbuit en naar de marge duwt, en afranselt    
  als ze protesteren.        

  Voor een samenleving op basis van    
  solidariteit in vrijheid. 
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Ook na verkiezingsdag: 

Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!

De verkiezingen lieten zien wat we al wisten: racistisch rechts domineert 
de politiek en het debat. Met een VVD die met haar 'doe 
normaal'-praatjes, met een CDA met haar Wilhelmus-nationalisme, hebben 
racisten bijna geen PVV meer nodig. Bijna... want Wilders weet er altijd weer 
een nazi-schepje bovenop te gooien. Intussen worden zelfs zij rechts 
ingehaald door witte suprematist en aanrandingspropagandist Thierry 
Baudet. Tegenwicht van gevestigd links ontbreekt.      

Dat tegenwicht dient te komen van de straat, van protest en verzet. 
Daarom lopen we hier. 
 

   Doe met ons mee en sluit je aan! 
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