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Wilders' oogst
Wilders oogst wat anderen gezaaid hebben. De behoefte aan een maatschappelijk
draagvlak ter rechtvaardiging van het
agressieve beleid van de bondgenoten van
de opeenvolgende regeringen Balkenende,
onder leiding van de VS, tegenover moslim-

Zo lang het de kapitalisten geen
schade oplevert
De kritiek van de premier gaat echter niet
over Wilders' aantijgingen tegen de Koran en de profeet Mohammed, maar over
de economische schade en de gewelddadige represailles die het vertonen van de
film tot gevolg kan hebben. Deze reactie
is koren op de molen van Wilders: zij vergroot immers de angst voor moslims.

stemgedrag in de kamer, kunnen de werkelijke bedoelingen worden aangetoond
van de PVV en TON. Deze rechts-opportunisten kiezen consequent voor verhevigde uitbuiting van de werkenden en de
afbraak van alle sociale verworvenheden. Wilders en Verdonk zijn in dienst
van de profiteurs van de sociale afbraak.
Ontmanteling sociale rechten
De huidige sociaal-economische ontwikkelingen, de zich aankondigende crisis in
verschillende delen van de wereld, zeker
ook in Nederland, scheppen een gunstig
klimaat voor vormen van opkomend fas
cisme. Het aloude verdeel en heers wordt

Meer weten over de

Alleen een progressieve politieke koers kan het negatieve
tij keren. Deze manifestatie
van Nederland Bekent Kleur
kan daaraan een bijdrage leveren
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Een rookgordijn
Media en politieke partijen moeten niet
langer een platform bieden voor de
kunstjes van Wilders en zijn clubje. Wilders en Verdonk krijgen aanhang omdat
de mensen in dit land de politiek van de
kabinetten Balkenende spuugzat zijn.
Op basis van de feiten, ondermeer hun

met verve door de heersende klasse toegepast. Het rookgordijn van het ‘integratie’debat verhult de ontmanteling van
het arbeidsrecht, de sociale afbraak, de
uitholling van de koopkracht en de uitverkoop van de publieke sector. Gezamenlijke strijd, vanuit solidariteit, voor
collectieve sociale rechten is de echte motor van integratie.
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Hoe Wilders stoppen?
Wilders kan pas gestopt worden wanneer
Nederland zich terugtrekt uit Afghanistan, Israël gebiedt het gestolen Palestijnse grondgebied terug te geven aan de Palestijnen,
van Amerika eist dat het de gevangenen op
Guantánamo vrijlaat én het MiddenOosten
verlaat, alle wetgeving die sinds 9/11 de bescherming van het privé-leven heeft uitgehold annuleert, en de regering, tot slot, een
positieve en tolerante grondhouding tegenover moslims in het algemeen tot officieel
beleid verklaart en alleen de fundamentalistische uitwassen bestrijdt.
Deze maatregelen zullen de angst voor
moslims als rechtvaardiging van een
oorlogszuchtig MiddenOosten-beleid
wegnemen en Wilders de wind uit de
zeilen nemen.

staten in het MiddenOosten, heeft het cultiveren van een antimoslimhouding mede
veroorzaakt.
Nu deze vrees voor moslims door Wilders is
verbeeld in een film roept de regering
moord en brand.
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