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Afzender: Hand in Hand vzw, Grote Steenweg 91, 2600 Berchem

NIEUWE WEBSITE

v.u. Ludo Segers, Donkstraat 90, 2870 Ruisbroek

MEET AND GREET
Edito
Hand in Hand tegen racisme vzw is net
verhuisd naar Berchem. Tegelijk startte
een nieuwe collega, Stella Okemwa. Om dit
te vieren organiseerden we op 27 februari een “Meet and greet” in onze nieuwe
lokalen. We stelden er onze volledig vernieuwde organisatie-website voor, www.
anti-racisme.be.
Onze voorzitter Ludo Segers gaf een uiteenzetting over de eerste plannen voor een
nieuwe campagne die zal starten in het
najaar van 2016. Een stukje uit zijn speech.
“Dat onze samenleving superdivers geworden is, is stilletjes aan een dooddoener. 2
miljoen burgers hebben een migratie-achtergrond. 20% of meer dan 1 miljoen mensen
met vreemde afkomst wonen in het Vlaamse
gewest. En ondertussen is meer dan 45%
het eens met de uitspraak dat migranten
komen om te profiteren van onze sociale
zekerheid. 30 tot 40% vinden dat migranten
een bedreiging zijn voor onze cultuur en gebruiken. Is het dan nog verwonderlijk dat er
zoveel racisme en discriminatie voorkomt?
Racisme gaat ervan uit dat bepaalde rassen, culturen, groepen, religies, geslachten
minderwaardig zijn. Deze minderwaardigheid wordt toegekend aan de leden van
deze rassen, culturen, groepen, geslachten.

Deze toegekende minderwaardigheid wordt
vervolgens een rechtvaardiging voor achterstelling, uitsluiting, discriminatie.
In het Westen gaat dit sinds eeuwen gepaard
met een superioriteitsgevoel tegenover
andere rassen en culturen met als orgelpunt
de kolonisering van de rest van de wereld.
Om dit om te keren wordt al enkele jaren
gesproken van Decolonizing Of The Mind.
Zowel bij diegenen met macht (witten, het
Westen) als historisch machtelozen (gekleurde mensen, het Globale Zuiden, Afrika,
Midden-Oosten).
Om Oliva Rutazibwa even te citeren: “Dekoloniseren is de zoektocht naar de blinde
vlekken of de mythes in de kennis die we
al hebben, en die ons verhinderen om de
werkelijkheid te begrijpen of ons in staat
stellen om ongelijkheid en onderdrukking te
aanvaarden of toe te passen.”
Dat willen we met onze volgende campagne
doen: methodieken aanreiken om in diversiteit te werken aan een betere toekomst.
Dus werken vanuit meerdere historische ervaringen. Recht doen aan deze ervaringen.
Ze bespreekbaar maken, erover debatteren
en mee ijveren om een en ander recht te zetten. Maar bovenal samen werken aan een
hoopvolle toekomst. Met oog voor al zovele

positieve ervaringen en verwezenlijkingen.
Deze methodieken vertrekken vanuit de
realiteit in onze steden. Daar vinden we ook
vele terreinen waar we zaken kunnen laten
bewegen.
ENKELE VOORBEELDEN
Onze bibliotheken: bieden ze materiaal om
onze blik op de wereld te verruimen? Of
blijven ze nog zitten in koloniale voorstellingen van de wereld. Worden strips als “Kuifje
in Congo” nog altijd zonder commentaar
uitgeleend? Wordt het nog geaccepteerd dat
Vrijdag een domme zwarte is bij Robinson
Crusoë of wordt dit gekaderd in de koloniale
tijdsgeest. Kunnen onze bibliotheken geen
partner worden in het dekoloniseren van
onze geesten?
Onze scholen: zelfde vragen. Ook hier zijn al
heel wat positieve zaken gerealiseerd. Kunnen deze good practices niet in de media
komen? In heel wat scholen zijn er geen
meerderheden meer. Elkeen is deel van een
minderheid. Zijn onze leerdoelen hieraan
aangepast? Zo’n diversiteit aan herkomsten
en ervaringen. Een uitgelezen kans.
Zijn tradities nog altijd heilig? Of moeten ze
toch aangepast worden aan onze diverse
realiteit. Waar vinden we sinterklaasfeesten
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met pieten die de pret niet bederven voor
niet-blanke kinderen? Hoe zorgen we ervoor
dat dierenleed een plaats krijgt in offerfeesten en andere feesten?
Onze steden zelf. Promoten die zichzelf zoals
Antwerpen deed, als een homogene blanke
samenleving of als een dynamische diverse
stad waarin de wereld actief is? Getuigen
sommige straatnamen en monumenten nog
van een koloniale verheerlijking of wordt de
geschiedenis nu ook verteld met oog voor
de toenmalige verliezers? Worden de culturele uitingen van niet-Westerse culturen
even hard ondersteund als de “Vlaamse”
evenementen?
Zoals je ziet: mogelijkheden zat om samen
het westers superioriteitsgevoel aan te pakken en onze diverse geschiedenissen in te
zetten voor een samenleving waarin ieder
zijn plek vindt op basis van gelijke rechten
en evenveel mogelijkheden krijgt tot
participatie aan een toekomst met minder
machtsongelijkheid.
Zoals je hoort is dit nog maar een eerste
concept van campagne. Mensen die hieraan
verder willen sleutelen geven maar een
seintje. Je hulp is meer dan welkom.”
Voor meer info, zie www.anti-racisme.be.

Andere lopende campagnes
Op www.anti-racisme.be vind je een overzicht van onze andere lopende campagnes.
Een overzicht.

PRAKTIJKTESTENNU
Als socio-culturele beweging willen we vooral
rond campagnes werken. Naar aanleiding van
vorige verkiezingen (gemeente-, Vlaamse- en
federale verkiezingen) klaagden we de jobdiscriminatie aan bij mensen met migratieachtergrond. Samen met een aantal bevriende
organisaties zetten we deze campagne verder
onder de noemer praktijktestennu. Want
zoals je weet heeft de discriminatie op de
arbeidsmarkt veel te maken met het gebrek
aan controle en sancties. Als praktijktesten
door de overheid zouden gehanteerd worden, dan zou deze racistische praktijk sterk
verminderen. Dat is ook de recente conclusie
van een Gents universitair onderzoek (Knack,
29/2/2016).

DIVERSITY, YES WE CAN!
In de jaren 90 hadden velen de indruk dat racisme
en extreem rechts synoniem waren. Onze acties
tegen Vlaams Belang kenden groot succes. Vandaag weten we dat racisme geen alleenrecht is
van radicaal rechts. We willen dan ook werken
aan ons draagvlak en meer vorming aanbieden.
Op 14 maart start onze eerste workshop in Oostende onder de titel “Diversity, yes we can!”. We
hopen dit uit te rollen in nog vele andere steden
in Vlaanderen.

VRIJWILLIGERSWERKING
In het verleden hadden we onvoldoende middelen
om onze vrijwilligers optimaal te begeleiden. We
ontwikkelden een nieuw programma en overtuigden de Vlaamse overheid om ons hiervoor
extra te subsidiëren. Daardoor konden we deze
maand Stella Nyanchama Okemwa aanwerven.
Stella is onder andere antropologe, ecologiste en
feministe. We zijn heel gelukkig dat ze onze staf
komt vervoegen.

HART BOVEN HARD
Hart Boven Hard is op korte tijd een belangrijke speler geworden in het rijke middenveld
van Vlaanderen. Met Hand in Hand zijn we
vooral actief binnen de Werkgroep Diversiteit
van deze beweging om zowel binnen de
structuren van Hart Boven Hard als erbuiten
te groeien naar meer representativiteit en
diversiteit. Bij deze een uitnodiging om aanwezig te zijn op de Grote Parade van 20 maart
en daarin binnen alle thema’s de diversiteit te
versterken. Zie ook de oproep van Hart boven
Hard in deze Campagnebrief.
Samen met andere antiracistische organisaties, mobiliseren we specifiek voor de
invoering van praktijktesten, als één van de
alternatieven van de Grote Parade.
Alle info op www.hartbovenhard.be.

PALESTINA
Het is onze overtuiging dat de koloniale attitude van het Westen ons blikveld zowel op
nationaal vlak als internationaal vertroebelt.
Daarom vinden we het zo belangrijk om de
zaal van Palestina te ondersteunen en bijvoorbeeld ook op te roepen voor een boycot
van producten uit gekoloniseerde gebieden
en te protesteren tegen investeringen in
bezette gebieden.

Wil je vrijwillig meewerken met Hand in Hand maar
weet je nog niet goed wat je wil en kan doen?
Neem dan een kijkje op onze gloednieuwe “Doe
mee”-pagina op www.anti-racisme.be. Je kan
er meteen inschrijven als campagnevrijwilliger,
creatieveling, standhouder, ... Vervolgens nemen
we contact met je op.
Om de onderlinge communicatie te bevorderen,
creëerden we een aparte online-omgeving voor
onze vrijwilligers. Op deze wiki kunnen ze meer informatie vinden over hoe ze binnen onze beweging
actief kunnen zijn. Ze kunnen er ook zelf pagina’s
aan toevoegen en met mekaar communiceren.

POSITIEVE VERHALEN EN STEUNBERICHTEN
De nieuwe website geeft niet alleen een overzicht
van de lopende campagnes die Hand in Hand opzet en van de vrijwilligerswerking. Je vindt er ook
positieve verhalen, interessante nieuwsberichten,
vormingen, ondersteunende boodschappen van
BV’s en van medestanders, facebook- en twitterberichten, ... en nog zoveel meer. Neem zeker een
kijkje op www.anti-racisme.be.

VERHUIS KANTOOR
Hand in Hand is verhuisd naar de Grote Steenweg
91, 2600 Berchem.

COLOFON
Dit is een uitgave van
Hand in Hand tegen racisme vzw,
Grote Steenweg 91
2600 Berchem
tel 03/281.15.05
www.anti-racisme.be
info@anti-racisme.be
Hand in Hand is lid van 11 11 11,
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Hart
boven Hard, FOV, United for Intercultural Action en ENAR
REDACTIE

Marius Dekeyser en Ludo Segers
VORMGEVING

www.x-oc.com
DRUK

De Wrikker, Berchem
ADRESWIJZIGING
Is uw adres niet correct of gaat u
weldra verhuizen?
Laat ons iets weten a.u.b.
WEBSITE

Voor meer info over de werking van
Hand in Hand vzw, kan u altijd terecht
op onze website,
www.anti-racisme.be
of www.jobdiscriminatie.be
GIFTEN

Wilt u de werking van Hand in Hand
financieel ondersteunen? Stort een
gift op ons rekeningnummer
000-0000116-19.
IBAN BE 39 0000 0001 1619
BIC BPOTBEB1
Vanaf minimaal 40 euro per jaar
ontvangt u een fiscaal attest.
PAPIEREN CAMPAGNEBRIEF OF E-ZINE

Vier maal per jaar ontvangt u een gratis
Campagnebrief van Hand in Hand. We
denken dat dit nog steeds nuttig is in
deze digitale tijden, ook omwille van de
oververzadiging van het e-mailverkeer.
In de Campagnebrief gaan we ook iets
dieper in op onze thema’s en campagnes dan in de korte berichten die we
via e-mail versturen.
Wil u echter sneller nieuws of meer kort
op de bal, laat ons dan uw e-mailadres
weten en we bezorgen u voortaan ook
ons e-zine met regelmatige campagneoproepen. Of wil u liever geen papieren
Campagnebrief meer, maar enkel
digitale berichten, laat ons dan zeker
ook iets weten. Vergeet ook niet om
eventuele adreswijzigingen door te
geven, waarvoor dank.

Vrijwilligers gezocht
Hand in Hand is steeds op zoek naar vrijwilligers, zowel voor de landelijke werking als om
lokaal een steentje bij te dragen.
De mogelijkheden zijn legio, variërende van administratieve taken op het secretariaat tot het
opstarten van een lokale werking tegen racisme. Medewerking aan onze campagnes kan vele
vormen aannemen. Je tijdsinvestering kan je zelf bepalen.
Contacteer het secretariaat of surf naar www.anti-racisme.be en klik op Doe Mee.

