
De positie van vluchtelingen in EuropaDe 'Kristallnacht'-herdenking in Nederland

Kaarsenbij het joods verzetmonument«(ata:H. Kieskamp)

Op 9 november werd voor het vierde achtereenvolgende jaar de
"Kristallnacht" herdacht. In twaalf steden kwamen mensen bij
elkaar om met elkaar de pogrom van 1938 te herdenken die
beschouwd wordt als de opmaat voor de shoah,

D~jaar werd als actueel thema 'de
positievanvluchtelingeninEuropa'

aan deze herdenking verbonden. Joeg in
1938 de "Kristallnacht"grote groepen
Joden op de vlucht.waarbij toen menig
Europees landde gnenssloot; nu zienwe
opnieuw mensen vluchten voor oorlog
en onderdrukking en we-
derom slu~ de Europese
Unie en alle daarmee ver-
bonden staten haar gnen-
zen en worden vluchtelin-
gen slechts mondjesmaat
toegelaten. Zoals we al
eender in deze kolommen
schneven komen sommi-
gen vanhen om die in'Fort
Europa' een veilig asiel
trachten te zoeken. De
positie van de vluchtelin-
gen die hierwel zijnwordt
intoenemende mate pne-
car. Het beleid is er op
gericht asielzoekers te
wenen of te ontmoedigen.
Dat gaat zelfszover dat vluchtelingenhet
landweerworden u~ezet zoals onlangs
een aantaliranir, overl<:wam.

Daarom kwamen d~ jaar weer tal van
mensen bijeen om meestal rond een
monument of synagoge de Kristallnacht
ter herdenken. Zo wanen er d~ jaar bij-
eenkomsten in Amsterdam, Delft. Dor-
drecht, Eindhoven, Enschede/Haaks-
bergen/Gronau, Groningen, Hoorn,

Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam,
S~ en Utrecht

Zo kwam men in Delft bijeen in de
synagoge alwaar An~a Löwenhard,
voorzitster vanhetAuschw~-com~é het
vemaal van haar (gevluchte) familiever-

telde. InEindhovenwerd bijhet Centraal
station een spandoek opgehangen waar
allerleivluchtnedenenwerden opgesomd.
Groningen werd het tafeneel van een
fakkeloptocht. gehouden bij de Martni~
tonen, waar speciale aandacht werd be-
steed aan de plannenmet de 'koppelings-
wet' en het verwijderingscentrum Ter
Apel. In Leeuwarden werd de afschrik-
wekkende manierwaarop "Fort Europa"
zich manifesteert duidelijkgemaakt: de

namen van alle door UNITED gene~-
streerde mensen die omkwamen bijhun
poging asiel binnen de EUte verl<rijgen
werden handop afgeroepen. In Rotter-
dam en Amsterdam wanen naast een
herdenkingbijeenkomstengeorganiseerd
waarin de positie van vluchtelingencen-
traaJ kwam te staan.

Al deze bijeenkomsten werden belegd
door een grote verscheidenheid van or-
ganisaties: zowel die zich bezighouden
met de strijd tegen racisme als die van

oud-verzetsmensen,vluchtelingenwerken
jongenen.
De herdenking van de "Kristallnacht"is
een zaak die iedereen aangaat en zo zijn
mensen van verschillendeleeftijd,achter-
grond en herkomst actief met het verle-
den, geactualiseend naar de s~uatie van
nu.
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Kristallnacht in Amsterdam
InAmsterdam waar Nederland Bekent

Kleur samen met het Amsterdams 4
en 5 mei Comité gesteund door
Vluchtelingenwerk Amsterdam de orga-
nisatie van de Kristallnachtinhanden had,
kwam men bijeen bij het Joods verzets-
monument dat stlat tussen stadhuis en
de Amstel. In het schijnselvan kaarslicht
werd daar gesproken door Mirjam
Ohringer (Amsterdams 4/5 mei com~é),
Daniel Simon(BBYO), Cees Huisman
(GroenUnksAmsterdam) en 5enadaAla-
gic. De laatste, zelf een Bosnische
vluchtelinge en schrijfster, gaf eer in-
drukwekkend relaasoverhaareigen vlucht
samen met haar kind.
Na een minuut stike kwam men in het
stadhuis samen om een debat bijte we-
nen, waar Jaap Hoeksma (Vluchtelingen-

werk Nederland), Fuad
Hussein (VON); Maartje
van Putten (Europarle-
mentariër PvdA) en Lee
Adriaensen (ASKV)het
thema Vluchtelingen in
Europa' verder bespra-
ken. Behalve de positie
van vluchtelingen kwam
ook de s~e van de
'illegaen' ter sprake alsde
zogenaamde koppelings-
wet wordt aangenomen.
Over het algemeen werd
dat met enigafgrijzenaan-
gehoord en werd beslo-
ten daar enige acte aan
te verbinden. Eveneens
spraken de aanwezigen

hun afschuw u~ over de pas genomen
maatregel van de regeringwaarn vluchte-
lingenweer worden teruggestuurd naar
hun 'veilig'verklaarde land van herkomst.

(PH)

foto/men:
Fuod Hussein tijdenshet debat

foto links:
Zo'n /50 mensen /uistendenstil toe.

(foto'~ H. Kieskomp)
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Het Europees Paspoort
~ Tegen Racisme

In heel Europa verzetten de houders van het paspoort
zich actief tegen uitingen van racisme.

Beken ook kleur!
Het paspoort kunt u bestellen bij: Nederland Bekent Kleur,Postbus 55588, 1007 NBAmsterdam, telefoon 020 - 67 66 710
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