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TREFDAG CAMPAGNE

DEKOLONISEER DE 
(LOKALE) SAMENLEVING

WAAROVER GAAT HET?

Vorige eeuw werden door de dekolonisatie de ex-
kolonies zelfstandige en onafhankelijke staten met 
volle rechten op het internationale forum.
Vandaag moeten we ervoor zorgen dat iedereen als 
volwaardige burger erkend wordt. Met ieder zijn/haar 
inbreng, van welke afkomst dan ook. 
Dit is onder andere maar niet enkel een juridisch-
politieke strijd voor gelijke rechten en tegen discrimi-
natie. Ook de blik waarmee we, burgers met en zonder 
migratieachtergrond, naar de werkelijkheid kijken 
willen we vrijmaken van oude en discriminerende 
koloniale denkbeelden. Zo kunnen we  in volstrekte 
gelijkwaardigheid samen werken aan een betere 

toekomst voor iedereen. Dat is voor Hand in Hand 
dekoloniseren in de 21ste eeuw.

Voel je je hierdoor aangesproken?  Wil je ten gronde 
iets doen aan racisme en de discriminatie van men-
sen met een migratie-achtergrond in deze samenle-
ving? Dan is deze trefdag zeker iets voor jou!
Je leert er waarom campagne voeren hierover be-
langrijk is en hoe je hieraan als vrijwilliger kan mee-
werken. Na 8 oktober heeft  de term “dekoloniseren” 
geen geheimen meer voor jou en sta je trappelen 
om in je eigen stad actie te voeren. Voorkennis is 
absoluut niet vereist. Alleen een dosis empathie en 
actiebereidheid.
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TREFDAG: “DEKOLONISEER DE (LOKALE) SAMENLEVING”25 JAAR HAND IN HAND
Beste sympathisant,

Als trouwe lezer van dit tijdschrift weet 
u ongetwijfeld dat Hand in Hand al bijna 
een kwart eeuw campagne voert tegen 
racisme, sinds ons ontstaan naar aanlei-
ding van de fameuze Zwarte Zondag van 
24 november 1991. In de loop van die 25 
jaar hebben we campagnes gevoerd voor 
verdraagzaamheid en democratie, tegen 
racisme en extreem-rechts, voor gelijke 
rechten en kansen, tegen discriminatie 
op de arbeidsmarkt, voor een regularisa-
tie van mensen zonder papieren en voor 
een humaan asiel- en migratiebeleid. We 
voerden zowel mentaliteitscampagnes 
als meer politieke acties en campagnes, 
zowel gericht op lokale vrijwilligers als op 
de brede publieke opinie.

Rode draad was en is ons geloof in de 
fundamentele gelijkwaardigheid van alle 
mensen. We verzetten ons tegen racisme 
en om het even welke discriminatie, on-
rechtvaardige behandeling,  vooroordeel 
of negatieve veralgemening over mensen, 
gewoon omdat ze toevallig een migratie-
achtergrond hebben. We zijn er ook van 
overtuigd dat enkel vanuit dit vertrekpunt 
van volstrekte gelijkwaardigheid een duur-
zame samenleving mogelijk is.

Bij onze campagnes hadden we succes-
sen en nederlagen. We kwamen met meer 
dan 100 000 mensen op straat en we 
waren mee de drijvende kracht achter het 
cordon sanitaire tegen extreem-rechts, dat 
al die jaren behouden bleef. We hielden de 
druk op de politieke ketel tot het gemeen-
telijk stemrecht voor niet-EU-burgers een 
feit was. We verdeelden tienduizenden 
Zonder Haat Straat affiches. Ons ludiek 
filmpje over jobdiscriminatie werd meer 
dan 40000 keer bekeken en meer dan 
35000 mensen reduceerden het  “ik ben 
geen racist maar” filmpje tot “ik ben geen 
racist” op nauwelijks 24 uur tijd.  

Dit alles was alleen maar mogelijk met de 
hulp van vrijwilligers als u, beste lezer, en 
alle medestanders en bevriende verenigin-
gen die de voorbije 25 jaar met ons hebben 
meegewerkt. Die jarenlange vrijwillige 
inzet is voor ons de motivatie om te blijven 
doorgaan met onze acties en campagnes, 
ook al hebben ze niet altijd het verhoopte 
resultaat opgeleverd. Maatschappelijke 
structuren en ideeën veranderen immers 

maar langzaam, zeker als ze verlies aan 
macht en privileges inhouden. Discri-
minatie van mensen met een migratie-
achtergrond op verschillende terreinen 
van de samenleving is nog steeds een 
plaag, zoals alle cijfers aantonen op het 
vlak van arbeid, onderwijs en huisvesting. 
Het onderliggende racisme steekt steeds 
weer de kop op, zoals de voorbije zomer 
regelmatig bleek. En de berichten in de 
media zijn maar het topje van de ijsberg.

Meer acties zijn dus broodnodig en uw 
vrijwillige hulp is hierbij onontbeerlijk. We 
hebben immers geen grote geldbronnen 
of macht over de media. 

Eén. Het wettelijk arsenaal heeft een 
instrument nodig om racisme en discri-
minatie daadwerkelijk aan te pakken. 
Praktijktesten zijn hierbij onontbeerlijk om 
bewijsmateriaal te leveren anders blijft de 
wet op het racisme een dode letter.  Ook in 
het verkeer volstaat een voorlichtingsbe-
leid niet, de wet moet worden afgedwon-
gen, anders vallen er doden. Samen met 
het platform Praktijktesten Nu blijven we 
hiervoor ijveren.

Twee. Naast dit juridisch-politieke luik is er 
nog veel meer nodig. Er is iets grondig mis 
met de wijze waarop onze samenleving 
structureel omgaat met mensen met een 
migratieachtergrond. Dit is dus te ernstiger 
omdat het grotendeels onbewust gebeurt, 
zodat het letterlijk een blinde vlek is.

We willen daarom mensen attent maken 
op het bestaan van structurele ongelijke 
machtsverhoudingen in onze samenle-
ving, die voor een deel historisch gegroeid 
zijn. Dat proces heet met een moeilijk en 
vaak verkeerd begrepen woord “dekolo-
nisatie van de geest”, naar analogie met 
de materiële bevrijding van de gekoloni-
seerde volkeren in de vorige eeuw. 

In onze trefdag van 8 oktober willen we 
duidelijk maken waarom we dit zo belang-
rijk vinden en hoe deze “dekolonisering” 
perfect past in onze jarenlange strijd tegen 
racisme  en discriminatie. Samen met de 
aanwezige vrijwilligers bespreken we wat 
we hierrond concreet kunnen doen, eerst 
en vooral in onze eigen gemeente of stad.
Allen daarheen dus. 

De redactie

Programma
13u-13u30 Deuren open - onthaal

13u30 Welkom met korte toelichting campagne 
(voorzitter Ludo Segers)

13u45 Panelgesprek - waarom een campagne 
dekoloniseren?
 Sprekers: 

-
werkster vzw Motief en activiste bij BOEH.

anti-racisme activist.
-

naissance (collectief ter verbetering van de 
positie van de Afrikaanse/zwarte diaspora).

historica en activiste. Ze woont en werkt in 
Brussel en focust zich voornamelijk op afro-
fobie, koloniale herinnering en de Afrikaanse 
diaspora in al zijn vormen. 

-
siteit Antwerpen (postkoloniale studies). 
Hij werkt momenteel aan een boek over de 
iconografie van Lumumba en aan een film 
over de renovatie van het Afrikamuseum.

-
kaanse en Turkse moslimgemeenschappen 
en was medeoprichter van MANA vzw Exper-

Vlaanderen, het aanspreekpunt voor islam 
en moslims in Vlaanderen. Ze schreef onder 
meer het boek Islamitische Ruimtes in de 
Stad (2009, Academia Press). 

15u15  Pauze (met Slam Poetry) 

15u30 Werkgroepen - Wat en hoe lokaal deko-
loniseren?
 In vier parallelle werkgroepen bekijken we de 

lokale actievoorstellen op het vlak van scholen, 
bibliotheken, (lokale) tradities en de (lokale) 
publieke ruimte (straatnamen, standbeelden, 
gemeentelijk voorlichtingsbeleid). We zoeken 
naar acties die haalbaar maar toch relevant zijn 
voor de periode tot en met 2018.

 In een vijfde werkgroep gaan we na hoe we deze 
lokale acties landelijk kunnen ondersteunen? 
Hoe krijgen we dit thema in de media? Op welke 
momenten en hoe kunnen we landelijk actie 
voeren?

17u Receptie 
 met prijsuitreiking van de wedstrijd over het 

toneelstuk de Waarheidscommissie (met Slam 

18u Einde
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TREFDAG: “DEKOLONISEER DE (LOKALE) SAMENLEVING”
Panelgesprek 
WAAROM EEN CAMPAGNE DEKOLONISEREN?

In een eerste deel van de trefdag gaan we dieper 
in op het waarom van de campagne. We doen dit 
via een panelgesprek met een aantal deskundige 

-

 (zie programma voor 
meer toelichting bij de sprekers).

Waarom is een dekolonisatie van de Vlaamse 
samenleving broodnodig en wat betekent dit 
concreet? Waarom is dit voor iedereen in onze 
samenleving belangrijk? Hoe gaan we van een 
verdeeld verleden naar een gedeelde toekomst? 
Op welke terreinen kunnen we lokaal een verschil 
maken? Zijn we niet allemaal al generaties lang 
door propaganda “gekoloniseerd”? 
We mogen ervan uitgaan dat de koloniale denk-
beelden en het goedpraten van de westerse greep 
op de wereld nog steeds een effect hebben op de 
huidige Europese samenleving en op ons denken 
over de wereld en de anderen. De oude koloniale 
machtsverhoudingen worden nog steeds verder 
gezet in de huidige moderne samenleving, zowel 

-

zichte van mensen met een migratieachtergrond 
in de westerse landen. Hoe kunnen deze inzichten 
vertaald worden in betere handboeken en cor-

standbeelden en straatnamen die verwijzen 
naar het koloniale verleden blijven of moeten ze 
een her-verwijzing krijgen die recht doet aan de 
gekoloniseerden? Hoe kan de communicatie van 
een stadbestuur beter rekening houden met een 
superdiverse bevolking? Hoe kunnen boeken 
uit vorige eeuwen die een racistisch wereld-
beeld weerspiegelen, gesitueerd worden in hun 
tijdsgeest? Vind je in onze bibliotheken vooral 
boeken die uitgaan van een witte wereld of is de 
diversiteit ook daar aanwezig? Hoe gaan we om 
met tradities? Zijn deze conflicterend of kunnen 
ze ook verbindend worden?

Werkgroepen
WAT EN HOE LOKAAL DEKOLONISEREN?

Daarna vragen we jullie inbreng bij de methodische 
uitwerking van de campagne op het lokale niveau, 
in je eigen stad of gemeente. We vertrekken niet 
van nul. Dankzij het voorbereidingswerk op de 
Meedenkdag van 4 juni hebben we een reeks 
actievoorstellen klaargestoomd over de beeldvor-

ming van steden (publieke ruimte), bibliotheken, 
scholen en verenigingen en over het omgaan met 
diverse tradities. Wat vinden jullie van de voorstel-
len en hoe kunnen we die nog verfijnen? Wat is in 
je eigen gemeente belangrijk en haalbaar? Wat 
heb je hiervoor nog nodig?
We verdelen ons in een viertal werkgroepen. Alle 
teksten worden vooraf bezorgd aan wie zich tijdig 
inschrijft.

Praktisch
-

kom vanaf 13u)

2000 Antwerpen  
-

zakelijk met naam en adres aan info@anti-
racisme.be (aantal deelnemers beperkt tot 
maximaal 100)

anti-racisme.be

STUDIEVOORMIDDAG 22/10/16 
(SUPER)DIVERSITEIT: 
DE UITDAGING !

‘Diversiteit’ wordt vaak toegespitst op etniciteit en religie 
en ingekleurd als een ‘wij-zij’ verhaal. In plaats daarvan 
komt het erop aan een ‘NIEUW WIJ’ te creëren. Vertrekpunt 
daarbij is niet een gemeenschappelijke traditie en een ge-
deeld verleden, maar een gemeenschappelijke toekomst.
Een werkgroep van de burgerbeweging ‘Hart boven Hard’ 
werkte dit uit in het document  ‘Divers. Solidariteit en 
democratie in een superdiverse samenleving’.

en becommentarieerd door onderzoekster en weten-

gegaan hoe dat nieuwe verhaal van ‘superdiversiteit’ 
verder kan worden opgepakt, verdiept en verbreed.

-

vzw Motief.

015/41.64.84;

STUDIEDAG  26/11/16 
ACTIEF PLURALISME IN HET ONDERWIJS: 
‘DECOLONIZE THE MIND’

Steeds meer secundaire scholen kiezen voor een actief pluralisti-
sche visie op diversiteit. Bij de concrete uitwerking van deze visie 
staat men o.a. stil bij de (levensbeschouwelijke) verschillen onder 
leerlingen, en zoekt men naar manieren om leerlingen zich ‘thuis’ 
te doen voelen op school. Vaak gaat het om manifeste, concrete 
acties. Op deze studiedag willen we directieleden, leerkrachten 
en ouders eveneens stimuleren om oog te hebben voor meer 
latente factoren die een negatieve impact hebben op de identi-
teitsontwikkeling van jongeren. Neokoloniaal studiemateriaal is 
hier een voorbeeld van. 

Aan de hand van concrete voorbeelden en cases staan we stil bij 

geweld uitoefent op leerlingen door gebruik te maken van neokolo-
niaal en/of eurocentrisch studiemateriaal. We belichten eveneens 
good practices van scholen en projecten die hier reeds komaf mee 
hebben gemaakt, en een verhaal brengen dat recht doen aan de 
geschiedenis én waar leerlingen zich graag in herkennen.

Datum : 26 nov, Mechelen

Meer info volgt via www.motief.org en www.anti-racisme.be
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COLOFON
Dit is een uitgave van 
Hand in Hand tegen racisme vzw,

 2600 Berchem
 tel 03/281.15.05
 www.anti-racisme.be
 info@anti-racisme.be

Hand in Hand is lid van 11 11 11, Vluch-
telingenwerk Vlaanderen, Hart boven 
Hard, FOV, United for Intercultural Ac-
tion en het platform Praktijktesten Nu

REDACTIE 

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

Vanaf minimaal 40 euro per jaar 
ontvangt u een fiscaal attest.

PAPIEREN CAMPAGNEBRIEF OF E-ZINE

Vier maal per jaar ontvangt u een gratis 

denken dat dit nog steeds nuttig is in 
deze digitale tijden, ook omwille van de 
oververzadiging van het e-mailverkeer. 

dieper in op onze thema’s en campag-
nes 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 campagne-
oproepen. Of wil u liever geen papieren 

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.

www.anti-racisme.be en klik op Doe Mee.

Het multiculturele drama? Botsende beschavin-

ontkennen dat er geen diepe wonden zijn geslagen. 
Action Zoo Humain richt op 28, 29, 30, 31 oktober 

-
gebouw van Antwerpen om het fenomeen van de 
‘zoo humains’ te onderzoeken.

Zijn de mislukte inburgering, de stroeve inter-
culturele dialoog en de islamofobie vandaag het 
indirecte gevolg van deze historische gebeurte-

het mechanisme van stereotiepe beeldvorming 
ons iets leren over hoe we in 2016 met diversiteit 
omgaan? In 1885, 1894 en 1930 werden op de 

als ‘attractie’ in namaakhutten tentoongesteld. 
Ze speelden er ‘authentieke’ rituelen na terwijl 
het ‘blanke’ publiek toekeek. Was dit hallucinante 
evenement racistisch en mensonterend of net een 

de sociaal-culturele kloof van vandaag terug tot 
diep in de geschiedenis? Tot aan de ‘zoo humains’ 
die tijdens de wereldtentoonstellingen werden 
opgericht? Waar de ‘ander’ getoond werd om zijn 
‘anderszijn’ te benadrukken?

Herbeleef deze historische gebeurtenis en ver-
plaats je in de gevoelswereld van de organisatoren, 
tentoongestelde volkeren en ‘leergierige’ bezoe-

muziek bij. Wees erbij en oordeel zelf!

Meer info: http://www.actionzoohumain.be/nl/
event/18/de-waarheidscommissie

20 GRATIS TICKETS (28/10/2016)
We hebben 20 tickets weg te geven voor de 
voorstelling van “de Waarheidscommissie” van 

Antwerpen. De 20 winnaars worden op 8 oktober 
op de trefdag getrokken uit de geldige inzendingen 
die ons vòòr 7 oktober 2016 via email  bereiken of 
op de trefdag vòòr 14.30u met mailadres worden 
afgegeven aan de onthaalstand. 

De inzenders zijn akkoord dat hun antwoorden wor-
den gepubliceerd op de website van Hand in Hand.
De winnaars krijgen een gratis ticket voor de voor-
stelling van 28/10 om 20.30u.

vragen een zinvol antwoord insturen (naar info@
anti-racisme.be). De vragen hebben betrekking 
op de campagne “Dekoloniseer de (lokale) samen-
leving”. Dus één antwoord op één van volgende 
vragen is voldoende.

van boeken die niet mogen ontbreken in elke 
bibliotheek en voor de westerse mens een ander 
dan eurocentrisch wereldbeeld aanbieden.
Dekoloniseer de school: geef een voorbeeld 
van een bestaande activiteit op een bestaande 
school waaruit blijkt dat de school diversiteit 
waardeert en de kinderen (met en zonder mi-
gratieachtergrond) niet opzadelt met westers 
superioriteitsdenken.
Dekoloniseer de stad: Oostende plaatste 
een nieuw infobord aan het standbeeld van 
Leopold II (http://www.nieuwsblad.be/cnt/
blefo_02468096). Maak zelf een betere tekst 
voor het monument.

van een (nieuwe of bestaande of aangepaste) 
traditie die niet verdelend maar wel verbindend 
werkt.

THEATERSTUK 

DE WAARHEIDSCOMMISSIE
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