OPEN OPROEP
Sinds de oprichting van SAF in 1983 zijn de nog werkende leden en pioniers van de
organisatie intussen ouder geworden en de bestuurdersgroep van SAF-vzw moet
vaststellen dat ondanks een aantal pogingen om SAF te verjongen en een meer
actueel imago te bezorgen dit tot op heden niet is gelukt. Zowel de missie van de
organisatie als de gebruikte methodes lijken actuele antifascisten niet te kunnen
motiveren tot actieve medewerking.
We stellen ook vast de het hedendaagse fascisme zich op een totaal andere manier ontwikkelt, zodat ook de
actiemiddelen om dit te bestrijden moeten worden aangepast. Toch willen wij de verworvenheden van de
organisatie niet volledig laten verloren gaan en is de strijd tegen de stelselmatige verrechtsing van de
maatschappij, ook nu, nog meer dan nodig.
Daarom wil SAF de bestaande middelen van de vzw - zoals o.a. de verzamelde financiële middelen en het
adressenbestand, - in overeenstemming met de oorspronkelijke visie van de stichters en actieve medewerkers
doorgeven aan een jongere generatie
De bedoeling is en blijft een zo pluralistisch mogelijk samengestelde groep uit diverse maatschappelijke
achtergronden, zowel ideologisch, politiek als syndicaal en zowel uit bestaande groeperingen als individuele
betrokkenen, met als enig en voornaamste gemeenschappelijke visie het besef dat de strijd tegen fascisme,
racisme, onverdraagzaamheid discriminatie en onderdrukking dient voortgezet te worden.
We zijn dan ook op zoek naar een aantal jongeren die zich hierin herkennen en bereid zijn om de fakkel over te
nemen. Deze groep moet divers samengesteld zijn zodat geen enkele bestaande partij of ideologische groep een
absolute meerderheid heeft, maar dat er vanuit die diversiteit, over eventuele verschillen heen, kan
samengewerkt worden aan een gemeenschappelijk doel.
Eens deze groep gevormd zal het bestaande potentieel en bezit van SAF aan hen worden overgedragen en zal de
actuele groep bestuurders zich uit de dagelijkse werking terugtrekken. Zij zullen enkel nog - en indien dit wordt
gevraagd - een adviserende en ondersteunende rol op zich nemen.
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