
Mijn naam is Fatima Faïd. Ik ben raadslid in Den Haag, namens de Haagse Stadspartij.  

Het is werkelijk zo ontzettend mooi, om zovelen van jullie hier te zien. Het is een lange, enge en 
pijnlijke weg geweest naar deze dag.  

Acht jaren geleden toen Quinsy Gario, Siri Venning, Steffi Weber en Jerry Afriyie gearresteerd en 
aangevallen werden door de politie leerden we twee dingen:  

• Zwarte Piet is racistisch geweld.   
en  

• Nederland is bereid tot racistisch geweld voor het behoud van Zwarte Piet.  

Sinds acht jaar geleden zijn we blijven leren. De strijd tegen Zwarte Piet heeft ons heel veel geleerd: 

• Over politiegeweld tegen zwarte antiracisme activisten en hun bondgenoten van kleur. 
• Over het recht op demonstreren en over hoe burgemeesters en de politie dat recht 

routineus schenden. 
• Over de radicalisering van witte mensen, de opkomst van fascisme, over online haat zaaien, 

en online geweld tegen activisten van kleur. 
• Over de medeplichtigheid van media – opportunistisch en kapitalistisch – zo hongerig voor 

‘clicks’ dat ze haat en racisme telkens helpen promoten en een platform geven. 
• Over de stilte van politici en de gevolgen van die stilte. 
• En nog heel recent: over het recht op vergaderen.   

We hebben daarmee geleerd dat in Nederland mensen van kleur geen of slechts heel beperkt 
aanspraak hebben op en gebruik mogen maken van hun politieke rechten.  

En we hebben nog veel meer te leren. Misschien wel het allerbelangrijkste, namelijk dit:  

Het gaat niet alleen om het grondrecht op demonstratie. Of om het grondrecht van vergadering. Of 
om het grondrecht van vrijheid van meningsuiting. Het gaat ook om het mensenrecht om 
gelijkwaardig te leven, zonder racisme.  

• Daarom mag de Staat en al haar organen racisme niet gedogen, sponsoren of toelaten.  
• Daarom is racisme strafbaar!  
• Daarom moet de Staat het verbod op racisme handhaven.  
• En daarom moeten we nu – in het internationale decennium van Afrikaanse volkeren en hun 

diaspora – anti-zwart racisme in al haar vormen uitbannen. Dus ook Zwarte Piet!  
• De Nederlandse Staat verzaakt haar plicht en verantwoordelijkheid wanneer zij Zwarte Piet 

sponsort, gedoogt en toelaat.  

We hebben in Nederland ook iets geleerd over de kracht van verzet!  

Ik wil dat we samen hier onze warme dankbaarheid en felle trots uiten voor alle zwarte antiracisme 
activisten die met moed en risico voor eigen lichaam en leven, hebben gestreden voor deze dag.  

Het is dankzij hun inzet, moed en doorzettingsvermogen dat er al heel veel scholen, gemeenten en 
zelfs bedrijven inmiddels afscheid hebben genomen van Zwarte Piet en dat er plaats wordt gemaakt 
voor een inclusieve kinderfeest.  

Het is dankzij deze activisten dat wij allen hier – als bondgenoten – geleerd hebben wat solidariteit 
inhoudt, hoe het eruitziet, hoe het voelt.  

 



Het is door hen dat de zwijgende meerderheid de moed heeft leren vinden om zich uit te spreken: 

• TEGEN Zwarte Piet  
• Tegen Anti-Zwart Racisme 
• Tegen Racisme  
• Tegen Discriminatie 
• Tegen Politieke Lafheid 
• Tegen Kapitalistische en Polariserende Media, en  
• Tegen Uitsluiting  

Het is door hun activisme en moed dat wij hier samen zijn, om te strijden en te werken: 

• Voor Inclusiviteit 
• Voor Gelijkwaardigheid 
• Voor Gerechtigdheid 
• Voor Solidariteit 
• Voor Verandering van Onderop 
• Voor Onverdeelde Collectieve Actie 

Laten we hen dus van harte bedanken: 

• Voor alles wat ze ons hebben geleerd over onze maatschappij 
• Voor de strijd die zij ons hebben leren voelen en  
• Voor wie zij ons in staat stellen te worden. 


