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Uitnodiging voor de Herdenking Kristallnacht 2012  
  
“Elke dag Kristallnacht, elke dag waakzaam: Griekenland als waarschuwing” 
 
Spreker: Peter Storm, publicist en activist 
 
Datum: Vrijdag 9 november 2012 
Plaats: Gebouw Scouting PVG 

Generaal de Wetstraat 68, Tilburg (zijstraat van de Trouwlaan) 
Aanvang: 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. 
 
    
De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt erg op prijs gesteld. 
 
 
Toelichting 
Volgend jaar herdenken we voor de 75ste keer de Kristallnacht, de van staatswege georganiseerde 
aanval op joodse mensen, gemeenschappen en eigendommen op 9 november ‘38 in Nazi-Duitsland. 
Het gerichte, antisemitische nazigeweld was een voorbode van de veel grotere  verschrikkingen die de 
joodse gemeenschap in het bijzonder, maar ook de Sinti en Roma, de homoseksuelen en zovele 
miljoenen anderen in allerlei vorm te wachten stonden. 
 
Vandaag de dag heeft die waarschuwing - en dus de noodzaak om te herdenken -hernieuwd aan 
urgentie gewonnen. Opnieuw woedt er een diepe economische crisis met massawerkloosheid en 
bezuinigingen, die het levenspeil van vele miljoenen essentieel aantasten. Mensen worden de 
armoede en de wanhoop ingedreven. En de zoektocht naar schuldigen van deze ellende is alweer in 
volle gang. Zoals de nazi's destijds de joden aanwezen als zondebok, zo wijzen de neonazi’s van nu 
en aanverwante demagogen de migranten, de moslims, de vluchtelingen aan als veroorzakers van de 
problemen. Zij zijn de profiteurs, zij vormen de bedreiging. 
 
In Griekenland zien we dat gevaarlijke proces in volle gang. Daar is bij recente verkiezingen de 
nazipartij Gouden Dageraad het parlement binnengekomen. Peilingen geven de organisatie al een 
derde van de stemmen. Volgens een onderzoek stemde van de politie in Athene 50 procent op deze 
Gouden Dageraad. De opkomst van deze neonazi’s gaat samen met een golf van gewelddaden tegen 
migranten. In de Griekse steden is het elke dag en elke nacht al op kleine schaal Kristallnacht. De 
politie kijkt toe, of helpt de nazi's een handje.De staat lanceert intussen bij herhaling razzia's op 
migranten, mensen zonder verblijfspapieren worden opgesloten, met deportatie in het vooruitzicht. 
Het racisme van staatswege  en het fascistische geweld  versterken elkaarin een angstaanjagend 
proces.  

Over de opkomst van racisme en nazigeweld, van staatsracisme in Griekenland alsook over de 
noodzaak daar ook in Nederland bij stil te staan houdt de AntiRacismeGroep, in samenwerking met en 
met de Alevitische Culturele Verenging Tilburg, op 9 november een openbare bijeenkomst: "Duitsland 
1938 - Griekenland nu - elke dag Kristallnacht, elke dag waakzaam tegen racisme".  

 

Iedereen is van harte welkom!! 

i.s.m. 
AlevitischeCulturele 
Vereniging Tilburg 


