AAN: Alle geïnteresseerden
i.s.m.
T.A.S.

Betreft: Internationale Antiracisme Dag

Tilburg, 6 maart 2011.

UITNODIGING voor het Debat “LINKS EN DE RUK NAAR RECHTS”
Spreker is de heer Merijn Oudenampsen, socioloog en politicoloog.
De Verenigde Naties hebben in 1966 21 maart uitgeroepen tot antiracismedag, nadat in
1960 de politie op deze dag het vuur opende op demonstranten in een vreedzaam protest
tegen rassendiscriminatie in Zuid-Afrika.
In het kader van deze dag heeft de AntiRacismeGroep Tilburg (ARG) in nauwe samenwerking met T.A.S. (Tilburgse Anarcho Sociëteit) een open debat/discussieavond
georganiseerd. Deze avond zal worden gehouden op:
Maandag, 21 maart 2011
In Ruimte X
Aan de Telexstraat 4A (zijstraat Tuinstraat)
Aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).
Toegang is gratis.
Deze avond zal muzikaal omlijst worden. Na afloop volop tijd voor een babbel, een biertje en
een kritische noot.
Wij heten u van harte WELKOM!!

Namens T.A.S.
Marian van Stiphout

Namens A.R.G.
Gijs Gielen

Toelichting.
In de laatste jaren heeft de politiek in Nederland een scherpe ruk naar rechts gemaakt. Het is
zelfs zover gekomen dat Wilders deel uitmaakt van de nieuwe regering. Deze ontwikkeling
roept een tweetal vragen op:
1. Waarin ligt de kracht van het rechts-populisme?
2. Hoe kan/moet Links deze ontwikkelingen omdraaien?
In het kort gaat het om de vraag hoe Links opnieuw het initiatief naar zich toe kan trekken.
Het wordt hoog tijd dat er weer eens hard wordt nagedacht over effectieve acties en manieren
om in het politieke debat in te grijpen. Immers: “klassiek-linkse” actiemethoden lijken niet
meer te werken. Manifestaties zoals die van ‘Nederland bekent kleur’ of acties van “Wilders
sluit ook jou uit” krijgen weinig respons en aandacht en ze lijken weinig effectief.
Verwacht geen pasklare oplossingen voor het rechtspopulisme van deze tijd, maar wel een
duidelijk verhaal over het falen van links en waar er steken vallen. Rechts wint en wat kan
onze tactiek daar tegenover zijn? Daarover is een stevige discussie op zijn plaats.

