
Inspraak-tekst FvD-Boycot Gemeente Haarlem 

Om te beginnen wil ik, als vertegenwoordiger van Haarlem BIJ1, onze solidariteit verklaren met het 

woonoproer. Wij vinden de manier waarop de gemeente rondom dit protest gehandeld heeft 

onverklaarbaar en onacceptabel. Dan nu, door naar ons onderwerp.  

Dreigen met tribunalen, aanzetten tot bedreiging en het versterken van gevaarlijke 

complottheorieën. Dan begin ik nog niet eens over de ontelbare schandalen rondom 

antidemocratisch, gewelddadig, racistisch, seksistisch, antisemitisch, homofoob, transfoob en 

validistisch gedachtengoed. Ook in de officiële standpunten, zoals de aanpak van immigratie, het 

beschermen van de “Nederlandse identiteit”, het uitbreiden van de politie en defensie, uit alles blijkt 

het nationalistische, extreemrechtse en neofascistische karakter van Forum voor Democratie.  

De geschiedenis heeft ons geleerd dat een gesprek met fascisme contraproductief werkt. 

Er valt niets te discussiëren. Er is niets te polderen met haat. Er is geen burgerlijk debat mogelijk over 

het bestaansrecht van mensen van kleur, joodse mensen, LHBTQ+’ers of mensen met een beperking. 

Het enige wat we kunnen doen is het podium onder ze wegtrekken. De gemeenteraadsverkiezingen 

komen er aan, Forum doet mee. De lijsttrekker van de lokale afdeling, Moriah Hartman, was zelfs 

actief betrokken bij de beruchte WhatsApp-groepen vol racisme en antisemitisme.  

Ik zal mij schamen voor mijn geboortestad als het ze lukt om in de raad te komen, maar zelfs dan is 

de strijd nog niet voorbij. 

Weinig partijen hebben antifascisme in hun programma staan, maar de strijd tegen fascisme is ook 

de strijd tegen racisme, tegen kapitaal, tegen seksisme, tegen antisemitisme, tegen queer-haat, 

tegen de klimaatcrisis. Dat is niet alleen de strijd van Haarlem BIJ1, dat zou de strijd van elke partij 

met een greintje empathie en goede wil moeten zijn.  

Haarlem BIJ1 roept de leden van de commissie, en de partijen waar zij aan toebehoren, dan ook op 

om te laten zien dat wij hun gedrag, hun ideeën, hun partij niet tolereren in Haarlem. Dat doen we 

door publiekelijk elke samenwerking met Forum voor Democratie te weigeren. Dat kan ook verder 

gaan dan coalitievorming uitsluiten, zoals veel partijen al hebben aangekondigd. Onderteken hun 

moties niet, benoem ze op hun problematische gedrag in de raad, bestel voor mijn part luidkeels een 

pizza voor de rest van de commissie als hun leden spreken. Laat zien wat de stad van Hannie Schaft 

doet met extreemrechts. Laat zien dat we beter zijn dan hun haat.  

Toen niet! Nu niet! Nooit meer fascisme! 

 


