
STAND UP tegen racisme en fascisme 
voor een sociale en verdraagzame samenleving

Racisme en discriminatie van volledige groepen in de samenleving blijven 
ravages aanrichten. Vluchtelingen worden opgejaagd en uitgewezen.

Het hernieuwde succes van het fascistische Vlaams Belang, maar ook de 
opkomst van allerlei nieuwe extreemrechtse groepen, doen de alarmbel 
afgaan. Ook de N-VA schuift steeds verder op naar uiterst rechts.                
Deze partij betrok voor de eerste keer het Vlaams Belang bij de 
onderhandelingen over een Vlaamse regering. Het cordon sanitaire staat 
hierdoor steeds meer onder druk.

Ook in andere Europese landen zit uiterst rechts electoraal in de lift.            
In verschillende landen regeert extreemrechts vandaag mee (Italië, 
Hongarije,Polen,...). Buiten Europa zijn extreemrechtse figuren en partijen 
in steeds meer landen mee aan de macht (VS, Brazilië,Turkije, Indië,...). 

Uiterst rechts weegt vandaag al op het beleid. Geweld en bedreigingen 
nemen toe tegen vluchtelingen, migranten, lgtbq-mensen en vrouwen, 
maar ook tegen solidaire burgers en bewegingen. Extreemrechts bedreigt 
alles waar wij voor staan: een verdraagzame, gastvrije samenleving met 
gelijke rechten en sociale verworvenheden voor iedereen. Enkel door 
samenwerking en gezamenlijke mobilisatie kunnen we dit vermijden.

STAND UP is een netwerk van individuen en organisaties die zich actief 
verzetten tegen racisme en fascisme en opkomen voor een sociale en 
verdraagzame samenleving. We willen dit doen door vorming en 
sensibilisering, acties en manifestaties en directe solidariteit met al wie 
getroffen wordt door racisme en uiterst rechtse haatzaaierij. 

STAND UP werkt samen met de Brusselse STAND UP - coalitie tegen 
extreemrechts en fascisme en  het Platform 21/03.

STAND UP is nog jong. Alle organisaties en individuen die zich mee willen 
engageren en ons ondersteunen, zijn welkom. Laat het ons weten via 
standupovl@gmail.com. 

Volg ons ook op Facebook: @STANDUPtegenfascisme.

V.u: Thomas Weyts, Kerkstraat 257A, 9050 Gentbrugge



GEEN Schild en Vrienden en Van Langenhove
aan de UGent en in onze stad

Op donderdag 26 september organiseert het extreemrechtse KVHV een 
meeting met Dries Van Langenhove, "eindbaas" van Schild en Vrienden en 
sinds kort parlementslid voor het Vlaams Belang. 

Van Langenhove werd formeel in verdenking gesteld voor inbreuken op de 
racismewet, de negationismewet en de wapenwet. Hij werd als student 
gesanctioneerd door de UGent en heeft een verbod gekregen de 
universiteitsgebouwen te betreden. De rector van UGent wil dan ook geen 
lokalen ter beschikking stellen voor deze meeting. Waar de meeting zal 
plaats vinden is nog niet bekend.

Schild en Vrienden liet zich afgelopen jaren niet enkel opmerken door haar 
haatcampagnes op sociale media, maar ook door een reeks intimidaties en
gewelddadige acties. Daarbij schuwen ze ook geen doodsbedreigingen 
voor al wie zich kritisch uit over de organisatie.Voor zulke haatzaaierij, 
racistische en discriminerende opvattingen, voor zulk extreemrechts 
project, kan volgens ons geen plek zijn aan de UGent en in onze stad.

Wij willen een duidelijke stem laten horen voor een sociale, solidaire en 
verdraagzame samenleving. Een samenleving waar voor racisme, 
discriminatie en fascisme geen plek is.

We roepen dan ook iedereen op om mee te protesteren tegen deze
meeting. Afspraak do 26-9 om 18u30 bij de Blandijn (Blandijnberg)!


