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Kick-off Mechelen 25 maart



wij deKoloniseren, jij ooK?2de reGionAle KiCK-oFF
Te MeCHelen

Op zaterdag 14 januari gaven we in Gent de 
aftrap voor de campagne Dekoloniseer de lo-
kale samenleving. Wie er niet bij was, krijgt 
een tweede kans op de Regionale Kick-off in 
Mechelen op zaterdagvoormiddag 25 maart. 

waarover gaat het?
In 2017 en 2018 voert Hand in Hand tegen 
racisme vzw een lokale campagne om 
ervoor te zorgen dat alle inwoners van 
onze steden en gemeenten als volwaardige 
burgers erkend worden. Met ieder zijn/haar 
inbreng, van welke afkomst dan ook. 

Uit alle onderzoeken blijkt immers dat men-
sen met een migratieachtergrond op dit 
moment niet volwaardig kunnen deelnemen 
aan onze samenleving en te maken krijgen 
met discriminatie op allerlei terreinen, 
zoals de arbeidsmarkt, het onderwijs, huis-
vesting, enz. Gewoon omdat ze een andere 
huidskleur hebben, een andere afkomst 
of een ander geloof. Kortom, discriminatie 
omwille van racisme.

wat willen we bereiken?
Om racisme aan te pakken kiest Hand in 
Hand voor een dubbele strategie.

Eén. We willen dit racisme bestrijden door 
de wetten tegen racisme en discriminatie 
daadwerkelijk te laten toepassen. Praktijk-
testen zijn hiervoor onmisbaar.

Twee. Daarnaast willen we in deze lokale 
campagne de houding veranderen die hier-
voor verantwoordelijk is. Welke machtsver-
houdingen en ideeën zitten hier achter? 
Hoe kunnen we die veranderen? Deze 
tweede strategie noemen we “dekolonise-
ren van geest”. Het gaat over oude koloniale 
denkbeelden en machtsverhoudingen uit 
vorige eeuwen die nog steeds - meestal 
onbewust - invloed hebben op de huidige 
samenleving.

We denken dat we het racisme maar ten 
gronde kunnen aanpakken als we deze bal-
last uit het verleden kunnen afgooien en zo 
ruimte vrijmaken voor een solidaire samen-
leving, waar alle inwoners gelijkwaardig zijn.

wat doen we?
In deze campagne maken we dit zo con-
creet mogelijk. Daarom dekoloniseren we 
in eerste instantie de lokale samenleving 

Om de opstart van de lokale campagne 
Dekoloniseer te stimuleren, doen we 
een ronde van Vlaanderen via een reeks 
regionale Kick-Offs. Op 25 maart is Me-
chelen aan de beurt, van 10u tot 13u in 
Jeugdhuis ROJM.

Mathieu Charles, medeoprichter Belgian 
Renaissance (collectief ter verbetering 
van de positie van de Afrikaanse/zwarte 
diaspora), geeft een inleiding over het 
thema “dekolonisatie”. Na een korte 
toelichting bij de campagne, bekijken we 
samen wat we concreet kunnen doen in 
Mechelen en in de provincie Antwerpen 
op de actieterreinen bibliotheken, scho-
len, tradities en publieke ruimte.

Je leert er waarom campagne voeren 
hierover belangrijk is en hoe je hieraan 
als vrijwilliger kan meewerken. 

Na 25 maart heeft de term “dekoloni-
seren” geen geheimen meer voor jou 
en sta je trappelen om in Mechelen en/
of elders actie te voeren. Voorkennis is 
absoluut niet vereist. Alleen een dosis 
empathie en actiebereidheid.

Alle info over de campagne op www.
dekoloniseer.be.

Praktisch

ProGrAMMA
9u30 Deuren open
10u Welkom en algemene toelichting
10u20 Mathieu Charles over de nood-
zaak aan dekolonisatie
10u50 Toelichting bij de concrete cam-
pagnemethodiek en deelterreinen
11u15 Pauze
11u30 Werkgroepen over acties op de 
vier terreinen (bibliotheken, scholen, 
publieke ruimte, tradities).
13u Einde en broodje

PlAATs
Jeugdhuis ROJM, Battelsesteenweg 50A, 
2800 MECHELEN

Toegang is gratis (inclusief drank en 
broodje ‘s middags) maar inschrijven 
vooraf verplicht via info@anti-racisme.
be of www.dekoloniseer.be wegens 
maximum aantal plaatsen. 

orGAnisATie: 
Hand in Hand tegen racisme vzw, met 
de steun van ROJM, www.anti-racisme.
be, www.dekoloniseer.be, info@anti-
racisme.be, Grote Steenweg 91, 2600 
Berchem, 03 281 15 05

Zaterdagvoormiddag 25 maart 2017
MeT GAsTsPreKer MATHieu CHArles (BelGiAn renAissAnCe)

DE LOKALE
SAMENLEVING



wij deKoloniseren, jij ooK?
en spitsen we dit toe op enkele belangrijke 
actieterreinen: de publieke ruimte in een 
stad of gemeente, scholen, bibliotheken 
en lokale tradities.

We doen een aantal actievoorstellen om 
deze te dekoloniseren, met andere woorden 
rekening te houden met alle inwoners, 
leerlingen, cliënten, deelnemers, ... met of 
zonder migratieachtergrond.

Voel je je hierdoor aangesproken? wil je 
ten gronde iets doen aan racisme en de 
discriminatie van mensen met een migratie-
achtergrond in deze samenleving? Surf dan 
naar www.dekoloniseer.be en vind er alle 
info over de campagne en wat je in je eigen 
gemeente kan doen. Je vind er ook campag-
nemateriaal dat je kan bestellen. 

Kick-off Gent 
In Gent hadden we op zaterdag 14 januari een 
succesvolle regionale Kick-Off van de cam-
pagne Dekoloniseer de lokale samenleving. 
Een 40-tal mensen luisterde aandachtig 
naar de inhoudelijke toelichting van Mathieu 
Charles over wat dekoloniseren juist bete-
kent. Ludo Segers lichtte de campagne kort 
toe. Jeroen Robbe (Labo vzw) en Chris Bens 
(Hand in Hand-Gent) gaven een voorzet van 
wat er lokaal in Gent gedaan kan worden.

In de namiddag borduurden drie werkgroe-
pen hierop verder. Er staat al een concrete 
actie in de stijgers over te dekoloniseren 
standbeelden en straatnamen. De werk-
groepen onderwijs en tradities zijn druk be-
zig met een terreinverkenning. Weldra meer 
nieuws over de actie in de publieke ruimte.

Contacteer het landelijke secretariaat voor 
meer info of als je wil meewerken in Gent (via 
info@anti-racisme.be ter attentie van Stella).

Gedekoloniseerde boeken
We nodigen plaatselijke bibliotheken uit om 
meer aandacht en promotie te besteden 
aan werken (boeken, films, muziek, ...) die 
andere perspectieven bieden aan de lezer, 
kijker, luisteraar dan de eng westerse. We 
bieden onder meer een lijst aan van derge-
lijke boeken, films, muziek, ...
Hiervoor deden we een beroep op een 80-tal 
mensen van wie we denken dat ze onze be-
zorgdheid delen. Van hun selecties, samen 
met hun namen en eventuele argumenten, 
maakten we dan een “dekolonisatie-canon” 
(zoals elke “canon” enkel ter suggestie) die 
we de Vlaamse bibliotheken aanbieden.

De lijst bevat momenteel meer dan 300 
werken en vind je op www.dekoloniseer.be. 
Suggesties voor aanvullingen altijd welkom.

In de krant De Morgen verscheen er een 
artikel n.a.v. ons persbericht hierover.

VrijwilliGers GeZoCHT
Om van deze campagne landelijk en 
lokaal een succes te maken hebben we 
vele vrijwilligers nodig. 

Heel concreet zoeken we medewerkers 
voor acties in de week van 21 maart 
en einde april (Plan A in Antwerpen) en 
tijdens de Grote Parade van Hart boven 
Hard (7 mei, Brussel).
Lokaal kan je aansluiten bij actiegroepen 
die concreet in een stad of gemeente 
actief zijn. Na de Kick-off worden alvast 
in Gent een aantal acties gepland. 

Wil je meewerken? Contacteer ons aub 
via info@anti-racisme.be.

wAT Vind je AlleMAAl oP 
www.deKoloniseer.Be?

* HeT CAMPAGnedossier
Wil je graag meer toelichting bij de inhoud 
van de campagne, neem dan een kijkje 
in het campagnedossier op www.deko-
loniseer.be. Je kan dit downloaden of 
pagina per pagina doorbladeren. Je vindt 
er alle nodige teksten: campagnekader, 
definities, algemene en concrete doel-
stellingen, methodieken, acties, uitleg 
per deelthema (bibliotheken, openbare 
ruimte, scholen, tradities). 

* PreZi oVer de CAMPAGne
Het campagnedossier is een hele boter-
ham. Voor een introductie kan je ook de 
Prezi-presentatie bekijken, het helpt je 
wegwijs worden. 

* ZelF een inHoudelijKe BoodsCHAP 
PlAATsen
Je kan op verschillende manieren de 
campagne inhoudelijk ondersteunen. 
Dat kan via: 
•	 een	algemene	steunbetuiging	
•	 een	eigen	definitie	van	Dekoloniseren	

is ... Lees de reeds bestaande citaten 
•	 een	 verhaal	 vertellen	 of	 getuigenis	

publiceren. Dit kan zowel met tekst als 
met beeld. 

Zoek je hiervoor inspiratie? Surf dan naar 
https://www.dekoloniseer.be/storytel-
ling en bekijk de pakkende getuigenis 
van Stephanie. Of lees het gedicht van 
Seckou Ouologuem. 

* MoGelijKHeden oM lAndelijK en 
loKAAl ACTie Te Voeren
•	 Kijk	 op	 www.dekoloniseer.be	 bij	 Doe	

Mee. Zie ook de campagnekalender en 
het overzicht waar de lokale campagne 
actief is.

•	 En	vooral,	bestel	beeldmateriaal	om	de	
actie mee bekend te maken. Mensen 
die deze papieren Campagnebrief 
ontvangen, vinden in bijlage een gratis 
affiche.

* ACTuAliTeiT
Op www.dekoloniseer.be vind je alle 
nieuwsberichten en een kopie van onze 
Facebook- en twitterberichten.
Als je inschrijft op onze Nieuwsbrief, fan 
wordt van onze facebookpagina of ons 
volgt op twitter, blijf je automatisch op de 
hoogte (zie onder voor alle contactgege-
vens).



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, Vluch-
telingenwerk Vlaanderen, Hart boven 
Hard, FOV, United for Intercultural Ac-
tion en het platform Praktijktesten Nu

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 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 
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.

“You, the West and the Middle East” is zowel 
een internationale cartoontentoonstelling 
als een ganse maand mei 2017 activiteiten 
over hoe wij dit Midden-Oosten ervaren en 
bekijken.

Hoe kunnen wij deze regio - die we vooral 
kennen als een permanent oorlogsgebied, 
waar iedereen tegen iedereen schijnt te 
vechten - proberen te begrijpen. Hoe kunnen 
we samen denken over en zoeken naar een 
mogelijke toekomst. 

dit project wil wederzijds begrip promoten, 
in plaats van mee te stappen in een zinloze 
confrontatie tussen ‘verschillende’ culturen.
daarom werkt Hand in Hand hieraan mee.

Cartoonisten uit de hele wereld stellen een 
boeiende en confronterende tentoonstel-
ling samen die in mei 2017 gepresenteerd 
wordt: van 2 mei tot 31 mei in De Markten, 
Oude Graanmarkt 5 te 1000 Brussel – vrije 
toegang van 12.00u tot 18.00u op di-wo-do-
vr-za-zo (donderdag tot 20.00u).

Daarnaast worden ontmoetingen gecreëerd 
met cartoonisten, documentaires getoond, 
lezingen en workshops georganiseerd.
Meer informatie vind je op http://lightintime-
tocome.org/home/Cartoon. Heb je vragen, 
opmerkingen, voorstellen, laat het ons weten 
via info@lightintimetocome.org.

In het kader van de tentoonstelling worden 
een aantal panelgesprekken georganiseerd, 
waarvan er één heel goed aansluit bij onze 
campagne: “Een radicaal koloniale bril. Over 
Kolonisatie, Islamofobie en hoopvol verzet. “ 
Brussel, De Markten, 18 mei, 20u.

De ontwrichting van het Midden-Oosten is 
geen recent fenomeen, maar kent haar histo-
rische wortels in de koloniale bezetting door 
Groot-Brittannië en Frankrijk in het begin van 
de 20ste eeuw. Deze ontwrichting bepaalt mee 
hoe wij kijken naar moslims daar en hier. Wat 
kunnen we hieraan doen? Kunnen we onze 
geesten nog dekoloniseren? We gaan op zoek 
naar hoopvolle voorstellen en positief verzet. 
Met Rachida Aziz en Omar Jabary Salamanca.

you, THe wesT & THe Middle eAsT


