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9 november 1993

Kristallnachtherdenking in zes Nederlandse steden.

Op maandag 9 november

wordt in 13 Europese landen door

. anti-~acisme organisaties de Kris-
tallnacht herdacht. Dit gebeurt

door middel van demonstraties,
manifestaties, wake's en culturele

activiteiten. In Nederland gebeurt
dit waarschijnlijk in zes steden.

Zo zal er in Amsterdam om acht
uur een sobere herdenking zijn op bet
Waterlooplein. Die avond za] in

Rotterdam een fakkelmars plaatsvin-

den naar het Stadhuisplein. In Sittard
is er vanaf zeven uur een fakkel wake

op de markt en daama een manifesta-
tie injongerencentrwn Fenix. Ook in
Breda en Groningen zullen die çlag

activiteiten plaatsvinden. In Eindho-

ven zal twee dagen eerder, op 7 de-
cember, er een manifestatie in----•..
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Jongerencentrnm de Effenaar plaats-
vinden.

De Kristallnacht-herdenking
wordt georganiseerd naar aanleiding

van het feit dat de nazi' s in de nacbt

van 9 november 1938 op grote scbaal
Joodse eigendommen aanvielen en
vernielde. De nazi's noemde de po-

groms die nacht: "Reiehs-
kristallnacht" . Het bleek de start te

zijn van een geweldsspiraal tegen
minderbeden die later zou leiden tot

de Holocaust.

De organisaties die nu de herden-
king vah dit treurige feit organiseren
willen hiermee een waarscbuwing uit

laten gaan dat het nooit meer zo ver

mag komen. Overal in Europa neemt

bet racisme, fascisme, nationalisme

en anti-semitisme weer toe. De Euro-

pese anti-racisten hebben zich ver-

enigd in een netwerk om dit een halt

toe te roepelI. Dit doen ze door op lo-
kaal niveau biertegen te strijden. Het

is volgens de organisaties van belang
dat er een multi-culturele samenle-

ving onstaat in Europa die openstaat
voor vreemdelingen en waar alle
burgers getijke rechlen hebben. Zij

zien daarom bebalve in de toename

van geweldadigheden tegen minder-
heden ook een kwade ontwikkeling

in de opbouw van het "Fort Europa"
en het beperken van rechlen voor mi-

granten en vluchtélingen.
Voor meer infonnatie over de

KristaJlnacbtherdenkingen kun je

behalve bij de stichting Nederland
. Bekent Kleur ook informatie krijgen

bij bet Comité KristaJlnacbther-

denking (020-6259272) of de Jonge-
renbond (040-464403).
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