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GESLAAGDE ACTIES #DEKOLONISEERMIJNSTAD OP 17 JANUARI

Voor Hand in Hand is er een direct verband tussen structureel racisme en 
kolonialisme. De eeuwenlange uitbuiting door de koloniale mogendheden 
heeft nog steeds nefaste gevolgen voor de machtsverhoudingen in de wereld. 
De grootschalige propaganda die deze uitbuiting goedpraatte door de geko-
loniseerden te ontmenselijken (vaak letterlijk door er slaven van te maken) 
werkt nog steeds door in allerlei racistische denkbeelden en vooroordelen 
over de “andere”, of ze nu in het Globale Zuiden wonen of in Europa.

Op 17 januari voerden we daarom actie in verschillende steden voor een 
Lumumbastraat of -plein. Lumumba wordt door velen gezien als een symbool 
van dekolonisering, als iemand die zich durfde verzetten tegen de koloniale 
overheersing.

De symbolische herbenoeming van een straat of plein tot een Lumum-
bastraat zien we als een eerste stap naar een noodzakelijke dekolonisering 
van de openbare ruimte.

We voerden actie in Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen, Oostende, 
Halle en Brussel. In dit nummer zie je een fotocollage met een impressie 
van de verschillende geslaagde acties. De actie kreeg ruime aandacht op 
sociale media en werd ook vermeld in de meeste kranten en regionale radio 
en tv-stations.

ZIE OOK :
www.dekoloniseer.be/nl/dekoloniseermijnstad-lumumbaplein
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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.

NATIONALE MANIfESTATIE TEGEN RACISME

Middenveldorganisaties, bewegingen en burgers 
verenigen zich naar aanleiding van 21 maart, de 
Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. 
Tijdens een nationale manifestatie op 24 MAART 
2018 in Brussel staan we op tegen haat en agres-
sie, tegen discriminatie, racisme en ongelijkheid. 
Hand in Hand tegen racisme is één van de initia-
tiefnemers.

INfO & ONDERSChRIJVEN
antiracisme2018@gmail.com

De 6 eisen in verkorte vorm:
1. Iedereen heeft recht op een degelijke job en wo-

ning. Voor proactieve praktijktesten met sanc-
ties in op de arbeidsmarkt en de woningmarkt.

2. Zorg voor een warme, menselijke en kwaliteits-
volle vluchtelingenopvang die de mensen-
rechten respecteert en gericht is op integratie, 
regularisatie en gelijke sociale behandeling 
van nieuwkomers en sans-papiers.  Sluit geen 
vluchtelingendeals met ondemocratische 
regimes.

24 MAART, VERTREK 14U AAN bRUSSEL NOORDSTATION

3. Een verbod op levensbeschouwelijke tekens 
verhindert de toegang van veel vrouwen tot 
werk en opleiding. Stop hoofddoekverboden 
op de werkvloer en in het middelbaar en hoger 
onderwijs. 

4. Neen aan de nieuwe vreemdelingenwet die 
mensen op basis van artikel 21 (de ‘deporta-
tiewet’) op basis van vermoedens (dus zonder 
bewezen schuld, zonder proces) het land kan 
uitzetten. 

5. Iedereen heeft recht op gelijke behandeling 
en bescherming door de politie. Geen etnische 
profilering of discriminerend politiegedrag. 

6. We moeten inzetten op de dekolonisering 
van de publieke ruimte en de resten van het 
koloniaal denken in ons onderwijs wegwerken. 

Voluit: https://www.dekoloniseer.be/nl/
24-maart-verenigd-tegen-het-racisme-
samen-voor-sociale-rechten

Ondersteunende organisaties: 
https://www.facebook.com/
events/201542073758606/

“... we (proberen) hier het debat te sussen met 
informatiebordjes die met wollige teksten het pro-
bleem omfloersen of, zoals in Wilrijk, meteen door 
de tijd verweren. Nochtans liggen de mogelijkhe-
den voor het grijpen. Er gaat geen week voorbij 
zonder dat nieuwe straten een naam krijgen of 
ingehuldigd worden. In 2017 is dat gebeurd met 
minstens 236 straten, verspreid over minstens 
66 Vlaamse steden en gemeenten (zie “Nieuwe 
straatnamen in Vlaanderen”). In 2018 zal dat aan-
tal nog toenemen omdat zes van de zeven nieuwe 
fusiegemeenten die in de maak zijn, zeker 157 
“dubbele” straatnamen zullen moeten herdopen 
(de veertig nieuwe namen in Oudsbergen zijn al 
toegekend in 2017). Zou het niet tijd worden om 
ook eens een straat naar een Congolees te noe-
men? In december 2017 hekelde de Antwerpse 
burgemeester Bart De Wever het overwicht aan 
mannelijke straatnamen in zijn stad en kondigde 
hij aan om voor straten die naar personen ge-
noemd worden, voortaan afwisselend een man en 
een vrouw te kiezen. Dat is niet zo origineel: zijn 
voormalige collega in Hasselt, Steve Stevaert, had 
al in 1998 hetzelfde besloten.

Het zou pas revolutionair zijn om in zo’n ritssy-
steem ook migranten of Congolezen te integreren. 
Zij maken ook deel uit van onze geschiedenis, net 
als Koning Willem I die in 2017 een straat kreeg 
in Gent, Maarten Luther in Antwerpen, Margaretha 
van Oostenrijk in Mechelen, Margaretha van Parma 
in Beveren, en de vijf verschillende verzetshelden 
uit de Tweede Wereldoorlog die in 2017 geëerd 
werden met nieuwe straten in Kortrijk en Ninove.

Het feit dat we daar nog niet aan toe zijn, toont 
dat de dekolonisatie van onze mentaliteit nog 
moet beginnen. Want onze publieke ruimte is 
illustratief voor een veel groter probleem. Ook 
in het onderwijs, in maatschappelijke debatten 
en zelfs in de historisch expertise in Vlaanderen 
weegt de blanke stem nog veel te zwaar door. 
Als gevolg daarvan worden bepaalde groepen 
uit het collectieve geheugen geweerd en worden 
hen plaatsen van herinnering ontzegd. Deze 
eenzijdigheid is even betreurenswaardig als de 
discriminatie zelf. Ze leidt tot verengde visies, die 
Vlaanderen isoleren en intellectueel verarmen in 
een wereld die steeds meer geglobaliseerd wordt

DE DEKOLONISATIE VAN ONZE MENTALITEIT 
MOET NOG bEGINNEN
Idesbald Goddeeris op 17/1 in MO* (https://www.mo.be/opinie/dekolonisering) 


