
Dit is de Zaanse Schande!

Is dit het einde van deze demonstratie? Nee! Want hier zitten nog steeds mensen 
opgesloten omdat ze als wegwerpartikelen worden beschouwd en gebruikt. 

Tijdens het flyeren voor 
deze demonstratie 
sprak ik een vrouw die 
vond dat de mensen die 
hier opgesloten zitten 
profiteurs zijn. Ik zei 
haar wat ik nu ook zeg: 
het zijn juist de mensen 
die uitgebuit worden! 
En die uitbuiting, de 
uitsluiting en de 
opsluiting, die moet 
stoppen! Die mensen 
moeten vrij en die 
boten tot zinken 
gebracht! 

Het rijke westen, de 
kapitalistische staten 
met hun aan de mens 
opgelegde grenzen, dát 

zijn de profiteurs! De multinationals en de voor hen werkende overheden die zich 
democratisch noemen, die verdienen grof geld aan de grond die mensen hebben moeten 
verlaten vanwege droogte, overstroming, armoede en uitputting van de bronnen, het 
vernietigen van de natuur! Die verdienen geld aan de moderne slavernij, het moderne 
kolonialisme. Alles moet op een koopje! Olie, koffie, kleren, graan! De banken en de 
zakken van de rijken puilen uit van het graaien, van de rente, van de aandelen, van de 
oneerlijke handel! Het zijn die staten en die bedrijven die niet alleen in de zogenaamde 
Derde Wereld, maar ook hier weer profiteren van de mensen: door hen illegaal te 
verklaren. Want illegaal betekent afhankelijk en dus te gebruiken. Iemand die opgepakt 
kan worden en voor onbepaalde tijd opgesloten, zal niet klagen over slechte werk- en 
woonomstandigheden! 

Wie verkrijgt hier nu geld over de ruggen van anderen? Een man of vrouw die op zoek 
ging naar een beter bestaan voor zichzelf of familie, en die hier alwéér wordt ingezet 
voor het vuile, zware en slecht betaalde werk? Of de bedrijven die hen gebruiken, en de 
huisjesmelkers, de oplichters, de pooiers? Zij allen profiteren van de politiek van 
migratiebeheersing, die wordt mogelijk gemaakt door het door de staat ingezette 
opjaagbeleid en haar uitvoerders: De jacht- en waakhonden van politie, justitie en G4S, 
de afpersers van de Dienst Terugkeer en Vertrek, de beulen van de marechaussee! 
Doen ze alleen maar hun werk? Nee! Het is kiezen voor loon in de vorm van bloedgeld. 
En zij zijn niet de enigen! De ontwerpers en bouwers, de cateraars, de lokale politici die 
roepen 'het is goed voor onze werkgelegenheid', het zijn allen profiteurs van het 
nationalisme en het racisme die met het kapitalisme hand in hand gaan. Daar trappen wij 
niet in! 

Op dit moment is het onduidelijk hoe lang deze boten er nog zullen liggen. Als het aan 
justitie ligt nog een paar jaar, maar eigenlijk verloopt de vergunning voor het liggen van 
de boten al april volgend jaar. Wat gaat de gemeente Zaanstad doen? Gaat de gemeente 
wéér zeggen: “Het is goed voor onze economie”? Het tijd om de strijd ook hier in 
Zaanstad weer op te laten laaien: die boten, die moeten weg! Die hadden al weg moeten 
zijn. Die hadden er nooit mogen komen! Vrijheid voor iedereen! 



Hoeveel levens mag de migratiepolitiek van Fort Europa nog meer kosten? In het 
detentiecentrum Schiphol Oost overleed twee weken geleden nog zomaar een man. 
Franklin Othieno, uit Kenia. Asielverzoek afgewezen. Hoeveel zelfmoorden en pogingen 
nog in oorden als dit? Hoeveel meer geweld en isoleercellen? Met hoeveel levens méér 
mag er nog worden gespeeld aan de grenzen van Fort Europa door de inzet van Frontex? 
Nederland stuurt fregatten, helicopters, en marechaussee. Dát zien we hier niet! Maar 
deze boten, die zien we wèl! Op deze plek is de repressie tegen migranten het meest 
zichtbaar. 

Hoe lang nog laten we met de mensen daarbinnen sollen, hoe lang nog laten we met ons 
sollen en ons vertellen dat het allemaal wel humaan gebeurt? Dit is per definitie niet 
humaan. Keer op keer zitten mensen hier of elders vast. Steeds weer angst en 
onzekerheid. Mensen worden kapot gemaakt! Het is toch duidelijk dat het niet uitmaakt 
of in de regering linkse of rechtse partijen zitten? Het deportatiebeleid is onder Albayrak 
zo verscherpt dat een nieuwe regering het al bijna niet erger meer kan maken, alleen 
maar duidelijker! Het enige antwoord op de zich democratisch noemende lakeien van het 
geld is dan ook: verzet! Op welke manier dan ook, en waar dan ook! 

Ik vroeg als eerste: is dit het einde van de 
demonstratie? Nu vraag ik, is dit het begin van 
méér dan alleen één demonstratie? Laat dat zo 
zijn! Want we kunnen het hier niet bij laten. Het 
heeft geen zin iets te vragen van de profiteurs en 
dan weer weg te gaan. Ze luisteren niet. Ze doen 
alleen alsof. Dus we moeten doorgaan, en verder 
gaan. De profiteurs het profijt ontnemen. Hen in 
de uitvoering van dit misdadige systeem 
dwarsbomen en het saboteren. 

Vráág niet om de vrijheid, néém de vrijheid! Wat 
kunnen we doen? Die hekken moeten om en dat 
Nato draad moet weg. Die muren moeten plat en 
de tralies moeten door! Is het niet vandaag, dan 
is het morgen, of overmorgen. Want vrijheid is 
pas vrijheid als iedereen vrij is, en dus is onze 
vrijheid van weinig waarde als ze niet de inzet is 
van strijd. 

Genoeg gepraat! Doe wat nodig is! 
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