For et europæisk antiracistisk civilsamfund!
Vores vurdering er klar: mens racisme og antisemitisme fortsat spredes i Europa, har civil og
politisk modstand indtil nu være begrænset og hjælpeløs i forhold til at stoppe plagen.
De nyligt afholdte valg i Sverige, Ungarn og Bulgarien, ligesom også koalitionsaftalen i Holland,
har bekræftet tendensen: den politiske racisme er i fremgang og vinder valg i hele Europa.
Hjulpet frem af økonomiske krise og social uro, og især ved stigende spænding om national
identitet, som fejer hen over Europa, har de racistiske partier fået ført deres traditionelle ideer ind i
offentlige debatter og regeringsprogrammer.
De racistiske partier har haft en voksende vælgermæssig og ideologisk indflydelse. Med lynets hast
er den europæiske offentlige opinion i det ene land efter det andet blevet ført ud i sygelige
diskurser, for eksempel aktuelt, hvor romaerne bliver kaldt for et farligt folkeslag.
Udbredelsen af disse ideer kan forklares med både kontakter over landegrænser, der findes mellem
racistiske grupper, - og med fraværet af påkrævede intellektuelle, politiske og ideologiske
instrumenter til bekæmpe den racistiske omtale. Fraværet skyldes især de vanskeligheder, som
mange af de europæiske lande har med deres fortid. Der er mange eksempler: holocaust, Italiens
fascisme, lande med en fortid som kolonimagter, totalitarisme i Østeuropa o.s.v.
Derfor er det ikke overraskende, at folkelige og politiske reaktioner har været for vage til
fuldstændig at fordømme: forfølgelsen af sorte i Rosarno i Syditalien i januar, stigmatisering af
romaer i Frankrig, fordrivelse af romaerne i en række lande i Østeuropa og på Balkan, hadefulde
anti-muslimske udsagn, som er blevet almindelige i Tyskland, i Danmark og i Vesteuropa generelt,
og i øvrigt racediskrimination som dagligt rammer europæiske borgere.
Oven på denne foruroligende erkendelse vil vi bestemt modsætte os de politiske kræfter, som
iscenesætter deres hadskabende diskurs. Vi accepterer ikke, at muslimer kaldes for terrorister og
som en trussel for vores identitet, at romaer fordrives, at jøder bliver slået og derfor må leve i skjul,
og at sorte trues på livet.
Situationen har en så presserende karakter, at vi nu må skabe et antiracistisk, europæisk
civilsamfund, for at den europæiske drøm kan overleve på tværs af landegrænser.
Vor europæiske drøm er at kunne leve på et kontinent, hvor den enkelte er fri til at definere sin egen
skæbne ubegrænset af sin familiebaggrund eller sit tilhør til et fællesskab. Vor europæiske drøm er
at bygge imødekommende og inkluderende samfund, hvor lighed mellem borgerne ikke kun er
noget, der står skrevet, men som også efterleves i virkeligheden.
For at give liv til denne drøm ønsker vi at vore stemmer høres: stemmer fra titusinder af europæiske
aktivister, som daglig arbejder for at bekæmpe racisme og antisemitisme, og stemmer fra ofrene,
som alt for ofte udelukkes uden midler eller indflydelse til at sikre respekt for deres rettigheder.
Vi vil vise vores solidaritet i praksis ved at organisere græsrodskampagner for at skabe konkret
forandring i vore respektive lande. Vi har i særlig grad fokus på at bekæmpe racediskrimination på
arbejdsmarkedet, på boligmarkedet, i fritiden, etc.

I en krisetid er mange fristet til at finde og udpege syndebukke. Men denne form for hadpropaganda, som fremmes af en følelse af håbløshed, vil kun medføre at vore værdier og vore
samfund går en voldelig og destruktiv skæbne i møde.
Vi vil ikke lade hadet få frit løb i Europa, men bekæmpe det med beslutsomhed!
Målsætningen om et Europa, hvor racisme og antisemitime ingen plads har, er en enorm udfordring,
men vi har retfærdigheden på vores side, og vi har styrken til at sikre at dette ideal vinder!

