
Deze dag is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale 
Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie.  Deze datum is gekozen 
omdat op 21 maart 1960 zich in Sharpeville, een zwarte township in 
Oranje Vrijstaat-Zuidafrika een menigte verzamelde om vreedzaam te 
demonstreren tegen de zogenaamde pasjeswetten, de politie opende 
het vuur op de menigte.

In het kader van de internationale dag tegen racisme en discriminatie 
organiseert het Comité Nederland verdient beter (de organisaties die 
het appel aan de Tweede Kamer over het Marokkanendebat hebben gesteund) 

 ee n debat op  vrijdag 22 maart 2013 om 19.00 uur bij Argan
Jan Toorpenstraat 6a, Amsterdam  (Tram 1 en 17 halte station Lelylaan)

Wilders heeft opgeroepen tot een debat over Marokkanen. 
Wij op onze beurt roepen op tot een debat over artikel 1 van onze Grondwet, Gelijkheidsbeginsel en het Discriminatie- 
verbod. 

Gedurende de afscheidsbijeenkomst van Rachid vorig jaar, is besloten om jaarlijks de Rachid Jamari-prijs uit te reiken. 
Op deze bijeenkomst op 22 maart zullen we de Rachid Jamari-prijs uitreiken aan een persoon, die zich gedurende 
lange tijd heeft ingezet voor een betere samenleving, zonder racisme en discriminatie, die onvermoeibaar doorgaat 
met deze strijd. 

Het organisatiecomité,
IOMA • EMCEMO • Aknarij • Argan • Comité Nederland verdient beter 

(ap pel aan politiek) • Vrienden van Rachid

Voor meer info:  Tel: 020-4288825 • E-mail: info@emcemo.nl

Art.1
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

PROGRAMMA 22 maart  19.00 UUR  

INTERNATIONALE DAG TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE

19.00 uur  Opening door Abdou Menebhi

  Lezing door Anne-Ruth Wertheim

  Lezing door Mohammed Rabbae

  Bijdrage van Vluchtelingenwerk

  Abdellah Tallal gaat in op het hoe en waarom van 
  de Rachid Jamari-prijs

  Uitreiking van de Rachid Jamari prijs aan…………?
 
21.00   Afsluiting met een drankje


