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In Berlijn woedt op dit moment een macaber
aandoende wedloop onder rechtspopulisten
over de vraag wie onder de dekmantel van ‚islamkritiek‘ de meeste vooroordelen en ressentimenten weet te verspreiden en mensen het beste angst weet aan te jagen. Naast de Berlijnse
tak van „Pro Deutschland“ en het door hun geplande evenement ter ondersteuning van Thilo
Sarrazin, in Duitsland bekend geworden vanwege zijn racistische onelliners, op 3 oktober op de
Breitscheidplatz, willen nu ook het voormalige
CDU-fractielid René Stadtkewit, tevens bestuurslid van de zelfbenoemde burgerweging „Pax
Europa“, en medeoprichters van de toekomstige
wannabe-partij „Die Freiheit“, evenals het racistische internetportaal „Politically Incorrect“
met het openbaar uitnodigen van de Nederlandse rechtspopulist Geert Wilders hun graantje
meepikken. Rechtspopulisme en racistische
hetze beleven, verscholen achter begrippen als
‚vrijheid van meningsuiting‘ en ‚censuurdebat‘,
een hoogtepunt in Duitsland. Tijd om in actie te
komen!
Wilders is op dit moment een van Europa‘s
meest opvallende rechtspopulisten en racisten. Hij is voorzitter van zijn eenmanspartij, de
Nederlandse „Partij voor de Vrijheid“ (PVV), en
stemmingmakerij tegen moslima‘s en moslims
is het hoofdbestanddeel van zijn politieke campagne, hetgeen hem verbindt met René Stadtkewitz (voormalig CDU-fractielid in de Berlijnse
volksvertegenwoordiging) en met het racistische internetportaal „Politically Incorrect“, die
voor het uitnodigen van Wilders om 2 oktober

naar Berlijn te komen, verantwoordelijk zijn.
Stadtkewitz en „Politically Incorrect“ gokken
daarbij op de door Wilders gevolgde strategie,
de islam aan het fascisme gelijk te stellen en via
het bagatelliseren van nazi‘s een criminalisering
van moslima‘s en moslims te bewerkstelligen.
Vooroordelen en ressentimenten moeten op die
manier opgewekt of versterkt worden. De uitnodiging van Wilders is echter ook te interpreteren
als een voorbeeld van de steeds succesvollere
samenwerking tussen rechtspopulisten en racisten, helemaal volgens het plan van de door
Wilders internationaal op te zetten organisatie
„Geert Wilders Alliantie voor de Vrijheid“. Deze
organisatie moet rechts-populistische en racistische organisaties uit Frankrijk, Groot-Brittannië, de VS, Canada en Duitsland in hun strijd
tegen vermeende buitenlandse overheersing
verenigen. Alleen hier al is ons verzet hard nodig!
Ook de mensen die Wilders hebben uitgenodigd zijn in de rechts-populistische en racistische scene geen onbekenden, net zo min
als een deel van de medewerkers van „ProDeutschland“. De Berlijnse volksvertegenwoordiger René Stadtkewitz en het internetportaal
„Politically Incorrect“ hebben de laatste jaren
naam gemaakt met hun racistische polemiek
tegen moslima‘s en moslims. Terwijl Stadtkewitz een van de breinen is achter de racistische
mobilisering tegen de bouw van een moskee in
Pankow-Heinersdorf, is „Politically Incorrect“
momenteel het meest aktieve racistische en
anti-islamitische Internet-blog. De politieke
activiteiten van Stadtkewitz tegen moslima‘s

en moslims en hun moskeeën leidde er intussen
toe, dat Stadtkewitz uit de CDU-fractie is gezet.
Zijn racistische anti-islamitische campagne, begonnen in Pankow-Heinersdorf, probeert hij nu
bovenregionaal met de ‚burgerbeweging‘ „Pax
Europa“ en regionaal met de in oprichting zijnde
partij „Die Freiheit“ voort te zetten. René Stadtkewitz en „Politically Incorrect“ zijn daarom bij
uitstek geschikt om Europa‘s meest beruchte
rechtspopulist een podium voor zijn racistische
uitspraken te bieden.
2 oktober is als datum voor de bijeenkomst
niet toevallig gekozen. Vorig jaar hebben de
rechtspopulisten van „Pax Europa“ zich al
enorm gestoord aan het feit dat de open dag
voor moskeeën gelijktijdig met de „Dag van de
Duitse Eenheid“ plaatsvond. Met een manifestatie moest toen tegen de kaping van deze Duitse
nationale feestdag door islamitische samenwerkingsverbanden worden gedemonstreerd. Ook
de bijeenkomst met Wilders moet dit jaar een
protest zijn tegen datgene dat in de ogen van
de racisten niet moet kunnen: dat moslima‘s
en moslims een eigen plek in de maatschappij
opeisen. Een vergelijkbare strategie volgt „Pro
Deutschland“. Ook zij willen munt slaan uit de
ophitsende stemmingmakerij tegen moslima‘s
en moslims zoals die achter het tegenwoordige „debat over meningsvrijheid en integratie“
verscholen ligt. Het uitgangsput was het racistische pamflet van Thilo Sarrazin, die ondertussen weggekocht is uit zijn baan als bestuurslid
van de Duitse nationale bank. De van het begin
af aan in de media als slachtoffer neergezette

persoon van Sarrazin moet nu sympathisanten
voor hun „solidariteitsmanifestatie“ voor Sarrazin op 3 oktober mobiliseren.
Terwijl Wilders, Stadtkewitz, Sarrazin en hun
aanhangers op racistische wijze tegen migranten stemming maken en de mensen willen doen
geloven dat de ondergang van het „christelijkjoodse avondland“ door een „sluipende islamisering“ van Europa naderbij is, zetten wij ons in
voor een solidair en vreedzaam samen leven van
alle mensen, los van cultuur, religie, socialise
status en sexuele identiteit en verzetten we ons
tegen elke vorm van uitsluiting, discriminatie en
veiligheidswaan.
Omdat vooralsnog door de organisatoren
geen plaats of tijd voor de bijeekomst met Wilders openbaar gemaakt is, is onze oplossing:
Waar rechtspopulisten hun racistische propaganda ook verspreiden, wij zullen het tegen hen
op nemen en met ons protest de straat op gaan!
Op 2 oktober: „Geert Wilders naar huis sturen.“
Op 3 oktober: Protesten tegen „Sarrazinsolidariteitsevent“ van de rechtspopulisten en
racisten van „Pro Deutschland“ vanaf 14.00 uur
op de Breitscheidplatz, Berlijn.
Voor een samen leven op basis van gelijke
rechten en autonomie!
Tegen de kloof in onze samenleving! Tegen
uitsluiting!
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