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الساعة الثانية بعد الزوال بساحة دام - أمسرتدام

مظاهرة وطنية

معا ضد 
العنرصية 
و التمييز 



كب�.  اجت�عي  اضطراب  يف  هذا  تسبب  وقد  املاضي	.  العام	  كورونا خالل  جائحة  من  بشدة  العا�  ترضر 
العمل ونقص حاد يف السكن اإلجت�عي و بأ�ان  باإلضافة إىل ذلك، نشهد  تصاعد ضاهرة املرونة يف سوق 
معقولة. ونتيجة لذلك، تعرضت سبل عيش مجموعة كب�ة من الناس للضغط. و عىل املستوى اإلداري، هناك 
انتشار واسع للتمييز املؤسسا³، أي عنرصية واستبعاد هيكيل قائم عىل أساس العرق والجنسية. و قد رأينا هذا 
بشكل واضح يف ما أصبح يعرف بفضيحة تعويضات رعاية األطفال، ولكن أيًضا يف م�سات الرشطة عندما يتعلق 
األمر بالتفتيش الروتيني الذي غالبا ما يستهدف ضد ذوي البرشة الغ� أروبية. باإلضافة إىل ذلك، هناك تنامي 
مقلق للكراهية والعنف عىل أساس العرق و الهوية يف السنوات األخ�ة بسبب Âو الج�عات اليمينية املتطرفة 

يف هولندا (ويف جميع أنحاء العا�). ونرى تداعيات ذلك بوضوح يف التغطيات اإلعالمية.

ونتيجة لذلك، تعرض النشطاء املناهضون ملا يعرف ب"زفارت بيت"، و كذا املسلمون و املسل�ت، واليهود، والالجئون 
واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغ�ي الهوية الجنسانية و غ�هم، و املساجد ومراكز إيواء الالجئ	، تعرضوا كلهم 
يف السنوات األخ�ة للعنف اللفظي أو الجسدي عىل يد الج�عات اليمينية املتطرفة. و تحت تأث� جائحة كورونا، 

تضاعفت العنرصية أيضا ضد مواطن	 من أصول رشق آسيا.

يف مارس Ò ،2021كنت األحزاب اليمينية واليمينية املتطرفة من تعزيز موقعها يف االنتخابات الوطنية. و يف شهر 
مارس من هذه السنة ستجرى مرة أخرى انتخابات لتشكيل املجالس البلدية. يجب علينا أن نبذل كل الجهود 
املمكنة ملنع األحزاب اليمينية املتطرفة والعنرصي	 من ولوج املجالس البلدية. Õكننا املساهمة يف ذلك من 

خالل اتخاذ  موقف واضح و ج�عي ضد هذه القوى.

يف يوم السبت 19 مارس 2022، و يف إطار اليوم العاملي لالحتجاج ضد العنرصية، سنخرج إىل الشارع يف مدينة 
أمسرتدام للنضال من أجلك - أياً كان من أنت. سنكون هناك من أجل جميع األلوان واألعراق وجميع الخلفيات، 
هاربا أو نازحا بأي شكل من األشكال، من أجل جميع الج�عات الدينية و الهويات املختلفة، و كل التوجهات، 
سواء كانوا من ذوي اإلحتياجات الخاصة أو أصحاب الدخل املحدود... كل هذا من أجلك أنت إلس�ع صوتك 

و للمطالبة بأن يكون لك موقع محرتم هنا - من أجل مصلحتك أنت ومن أجل آخرين كث�ين.

إنه ملن الرضوري أن نناضل سويًا، و نبحث عن بعضنا البعض من أجل تعزيز أوارص التضامن و التعاضد. لنعرب 
للعنرصية والتمييز و  بناء جبهة واسعة  مناهضة  الحرß من أجل  الفكر  عن وحدة نضالنا املشرتك و ننرش 

مقاومة صعود الفاشية و اليم	 املتطرف داخل مجتمعنا.
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