
    

U I T N O D I G I N G 
 
 

INTERNATIONALE DAG TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE 
De opkomst van radicaal rechts populistische partijen in West-Europa 

 
Op 21 maart wordt de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie 
gehouden. Deze dag is door de Verenigde Naties ingesteld naar aanleiding van het 
bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960, waarbij de politie het 
vuur opende op een groep mensen die demonstreerde tegen de apartheid. De 
apartheid is inmiddels afgeschaft, maar racisme en discriminatie zijn nog aan de 
orde van de dag. Tal van landen over de hele wereld staan op deze dag stil bij het 
onrecht dat individuen en groepen elkaar aandoen. Ook Nederland doet mee aan 
deze actiedag. 
 

In Tilburg organiseren SAT – Sirkulo Antiyano Tilburg en ARG – AntiRacismeGroep Tilburg op 
vrijdag 21 maart 2014 een lezing, die wordt gegeven door Sarah L. de Lange, politicologe aan 
de Universiteit van Amsterdam. Zij doet al 10 jaar onderzoek naar rechts radicaal populisme. 
Het onderwerp van de lezing is:  De opkomst van radicaal rechts populistische partijen in 
West-Europa: Oorzaken en gevolgen. 
 
Radicaal rechts populistische partijen, zoals het Franse Front National (FN), de Nederlandse 
Partij voor de Vrijheid (PVV) of de Oostenrijkse Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), 
verwerven steeds meer aanhang in West-Europa. In Frankrijk, Nederland en Oostenrijk, 
maar ook in Denemarken, Finland, en Groot-Brittannie verklaart tenminste 1 op de 5 kiezers 
dat zij bij de komende verkiezingen voor het Europees Parlement op een radicaal rechts 
populistische partij zullen stemmen. De opkomst van deze partijen roept veel vragen op: 

- Wat is radicaal rechts populisme eigenlijk? 
- Welke radicaal rechts populistische partijen bestaan er en hoe succesvol zijn zij? 
- Wat verklaart de opkomst van deze radicaal rechts populistische partijen? 
- Welke invloed hebben radicaal rechts populistische partijen op politiek en 

samenleving? 
Vragen waarop Sarah de Lange in haar lezing zal ingaan. 
 
De bijeenkomst vindt op vrijdag 21 maart plaats in het SAT-gebouw, Goirkestraat 80 in  
Tilburg en duurt van 19.30 tot 22.00 uur. 
Er is volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 
De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld 
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