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Middenveldorganisaties verenigden zich naar aan-
leiding van 21 maart, de Internationale Dag tegen 
Racisme en Discriminatie. Tijdens een nationale 
manifestatie op 24 maart 2019 in Brussel willen 
we laten horen dat we ons niet laten verdelen 
door racisme en discriminerende maatregelen 
en dat we blijven strijden voor een samenleving 
waar iedereen op gelijke voet meetelt. Hieronder 
vindt u het platform (versie 19 december 2018).

Veel mensen zijn bezorgd over de migratie en hoe 
er met de migratie wordt omgegaan. Deze bezorgd-
heid moeten we omvormen tot een positief beleid, 
maar wij ervaren dikwijls precies het tegendeel. 
Op de rug van de zwakkeren in de samenleving 
doet men aan “verdeel-en-heers”. Terwijl een 
steeds groter deel van de bevolking lijdt onder 
de gevolgen van de besparingspolitiek, worden 
burgers met een migratie-achtergrond en nieuw-
komers met de vinger gewezen. De universele 
mensenrechten worden in vraag gesteld. Racisme, 
vooroordelen en fake-news zijn een dagelijkse 
realiteit voor een groot deel van onze medebur-
gers. Sociale media zijn platformen waar racisme 
ongefilterd zichtbaar is. Structureel racisme zorgt 
voor discriminatie en uitsluiting. 
We staan op een kantelpunt. Maar, we zijn met 
velen die de andere kant op willen. Wij willen een 
andere aanpak. Wij staan voor een warme samen-
leving gebaseerd op solidariteit, mensenrechten 
en een menswaardig leven voor iedereen, onge-
acht of men lang of kort in ons land verblijft, onge-
acht iemands naam of origine, ongeacht de dikte 
van de portemonnee. De ongelijke behandelingen 
en het tegen mekaar opzetten moet stoppen. Een 
sociaal België is een België zonder racisme, een 
sociaal Europa is een Europa zonder racisme. 
Daarom komen wij op straat voor volgende eisen. 

1. Geen enkel ander Europees land scoort zo 
slecht als België als het gaat over gelijke 
toegang tot de arbeidsmarkt, woningmarkt en 
onderwijs voor mensen met een migratieach-
tergrond. Er is niet enkel nood aan bemiddeling, 
maar ook aan positieve actie, betere inspecties, 
met proactieve praktijktesten én sancties voor 
oneerlijke behandeling. 

2. Zorg voor een warme en kwaliteitsvolle vluch-
telingenopvang die de mensenrechten respec-
teert, geen gesloten centra. We komen op voor 
integratie, regularisatie en gelijke sociale be-
handeling van nieuwkomers en mensen zonder 
papieren. Stop repressie tegen solidaire burgers 
en bewegingen. Geen migratiestopdeals met 
andere landen. 

3. Onze grondwet garandeert de vrijheid van 
levensbeschouwingen. Discriminatie omwille 
van levensbeschouwelijke tekens zijn verbo-
den door de wet. Wij verwerpen de verboden 
op levensbeschouwelijke tekens die de gelijke 
toegang verhinderen van vrouwen én mannen 
tot de werkvloer, het onderwijs en zelfs tot 
openbare plaatsen. 

4. Meerdere artikels van de nieuwe vreemde-
lingenwet zijn onze rechtstaat onwaardig. Zo 
kunnen mensen op basis van artikel 21 van 
deze wet nu op basis van vermoedens (dus 
zonder bewezen schuld, zonder proces) het 
land worden uitgezet. Schaf deze ongelijke 
behandeling van burgers af. 

5. De politie is er om iedereen te beschermen. 
Een politie die discrimineert verzaakt aan deze 
plicht. Er dient proactief en sanctionerend op-
getreden te worden tegen etnische profilering. 

6. Het koloniale verleden van Europa heeft 
nog steeds een negatieve invloed op onze 
beeldvorming, ons denken, de politiek, gelijke 
kansen in het onderwijs. Dit moet gekeerd wor-
den. De dekolonisering is begonnen en moet 
doorgetrokken worden in musea, leerplannen, 
schoolboeken, bibliotheken, straten en pleinen, 
media, ... 

We vragen tot slot dat de zes eisen deel uitmaken 
van een ambitieus gecoördineerd interfederaal 
actieplan tegen racisme. 

Meer info voorlopig op www.anti-racisme.be (in de 
loop van januari komt er wel een aparte website 
voor de manifestatie online).

manifestatie 24 maart 2019eDitO

Na een geslaagde werking in 2018 heeft 
Hand in Hand al een reeks nieuwe plan-
nen voor 2019.

Zo is onze dekoloniseringscampagne een 
werkelijke steun voor de emancipatiebe-
weging van mensen en organisaties met 
een migratie-achtergrond. Een Lumum-
baplein of –straat is dan een signaal van 
overheden dat ze antiracisme ter harte 
te nemen. Op 17/1 en 4/2/19 voeren 
we hiervoor opnieuw acties. Tegelijk 
nemen we nieuwe initiatieven voor het 
dekoloniseren van bibliotheken, scholen 
en tradities.

Samen met onze par tners in Plat-
form2103 mobiliseren we terug een 
brede antiracistische beweging. Op 24/3 
van dit jaar gaven we een eerste signaal. 
Op 24 maart 2019 roepen we op voor een 
massale aanwezigheid in Brussel. 

Met PraktijktestenNu zetten we belang-
rijke stappen vooruit om mensen een 
juridisch wapen te geven waarmee discri-
minatie effectief kan bestreden worden. 
Verschillende steden en het Brusselse 
gewest tonen aan dat het kan. We willen 
dat ook de federale en Vlaamse regering 
verdergaande initiatieven nemen.

We wensen al onze vrijwilligers en sym-
pathisanten een hoopvol 2019!



LUMUMBA
PLEIN

www.dekoloniseer.be

Ook in 2019 blijven we ijveren voor een Lumum-
bastraat of -plein, onder meer in Antwerpen.
17 januari is de verjaardag van de moord op 
Lumumba. Onder #DekoloniseerMijnStad roepen 
Hand in Hand en partners op om eindelijk in 
Lumumba-pleinen, -straten en -standbeelden te 
voorzien in onze steden.

Voor Hand in Hand is er immers een direct verband 
tussen structureel racisme en kolonialisme. De 
eeuwenlange uitbuiting door de koloniale mogend-
heden heeft nog steeds nefaste gevolgen voor de 
machtsverhoudingen in de wereld. De grootscha-
lige propaganda die deze uitbuiting goedpraatte 
door de gekoloniseerden 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.

Deze koloniale machtsverhoudingen én denkbeel-
den zijn een belangrijke oorzaak van het huidige 
structurele racisme in onze samenleving. Ze cre-
eren nog steeds een onderklasse van mensen die 

naar een LUmUmBastraat in antWerPen

ongelijk behandeld worden omwille van hun huids-
kleur of afkomst. Zowel in de dagelijkse omgang 
als op het vlak van wonen, werken, onderwijs, enz.

Samen met anderen pakt Hand in Hand de gevol-
gen van dit structurele racisme aan, zoals discri-
minatie op de arbeidsmarkt en huisvesting. We 
moeten echter ook durven kijken naar de oorzaken 
en die hebben hun wortels in het kolonialisme en 
de hardnekkige koloniale denkbeelden.

De propaganda voor het koloniale systeem werd 
onder meer ondersteund via vele koloniale stand-
beelden en straatnamen. Zij monopoliseren de 
publieke ruimte in het discours over het koloniale 
verleden en verheerlijken de kolonisatoren als 
helden.

Het is meer dan tijd om dit straatbeeld te dekolo-
niseren en de stemmen laten horen van mensen 
en organisaties met een migratie-achtergrond. 
Tijd om met ons allen in het reine te komen met 
het koloniaal verleden. En ook tijd om samen onze 
verantwoordelijkheid op te nemen.

Samen met het Europees verleden van strijd voor 
democratie, welzijn, sociale zekerheid moeten ook 
andere verhalen gehoord worden

Tijd om onze blik te verruimen, meerdere per-
spectieven een plaats te geven en het racisme 
te stoppen. Waar vinden we de referenties van de 
mensen en volkeren die vochten tegen kolonisatie 
en uitsluiting?

Op 17 januari 2019 voeren we daarom opnieuw 
actie voor een Lumumbastraat of -plein. Lumumba 
wordt door velen gezien als een symbool van de-
kolonisering, als iemand die zich durfde verzetten 
tegen de koloniale overheersing.

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

Om deze campagne te ondersteunen verdelen 
we vanaf januari raamaffiches voor een Lumum-
bastraat. Zie www.dekoloniseer.be.

geDekOLOniseerD sLam POetry festivaL

save the Date!

Op 4 februari 2019 organiseren we samen 
met You on Stage een gedekoloniseerd slam 
poetry festival in zaal Kavka in Antwerpen. 

Meer info: www.dekoloniseer.be.

Sfeerbeelden van Vrijwilligersdag 15/12 – © Tahir Younès

nieUWJaarsreCePtie
Kom je mee het glas heffen op het nieuwe 
jaarN? Receptie Hand in Hand op dinsdag 15 ja-
nuari 2019 van 18 tot 20u, Grote Steenweg 91, 
2600 Berchem.

Graag een seintje vooraf op via: 
info@anti-racisme.be

We geven hier slechts enkele 
activiteiten, zie ook

www.anti-racisme.be/
nl/kalender



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.dekoloniseer.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.

‘mama ik wil niet meer bruin zijn!’

stUDieDag raCisme:

Over WOnDen en veerkraCht

Op deze studiedag maak je kennis met het boek 
‘Racisme: over wonden en veerkracht’ van Naima 
Charkaoui, uitgegeven bij EPO. Het boek analyseert 
hoe racisme de gezondheid en de ontwikkeling 
schaadt. Het geeft wegwijzers om de veerkracht 
en weerbaarheid van slachtoffers te versterken. 
We verdiepen wat het boek kan betekenen voor 
verschillende sectoren zoals de gezinsondersteu-
ning, het onderwijs en de vrije tijd.

hanD in hanD Werkt hier aan mee en 
geeft een sessie Over DekOLOniseren.
Niet onderhevig zijn aan racisme geeft een comfort 
dat mensen van kleur niet gegund is. Racisme blijft 
daarmee nog voor velen een blinde vlek. De impact 
van racisme op kinderen en jongvolwassenen 
blijft daardoor ondergesneeuwd. Zoals we pesten 
dikwijls maar opmerken als er een anti-pest beleid 
binnen onze organisatie actief is, zo moeten we 
werk maken van een anti-racisme beleid. Maar hoe 
eraan beginnen? Waarop moeten we letten? Hoe 
ontdekken we blinde vlekken en vooroordelen in 
onze organisatie? Hoe herkennen we machtsrela-
ties die ongelijkheid in stand houden? 

PraktisCh
•	 Dinsdagvoormiddag	19	maart	2019	
•	 Odisee	campus	Gezinswetenschappen,	Huart	

Hamoirlaan 136, 1030 Brussel (Schaarbeek)
•	 Kostprijs:	30€	inclusief	aankoop	van	het	boek	
•	 Inschrijven	kan	vanaf	 januari,	 volg	de	 link	op	

www.anti-racisme.be
•	 Deze	 studiedag	 is	 een	 initiatief	 van	Odisee	

Campus Gezinswetenschappen, EPO Uitgeverij, 
Uit De Marge, het Minderhedenforum, Hand in 
Hand tegen racisme vzw, het Kinderrechtencom-
missariaat 

shareD narratives / geDeeLDe verhaLen
15 december hadden we een geslaagde vrijwilligersdag in Extra City in Berchem, “Shared Narratives”. 
•	 Jerry	Afriyie	(stichter	Nederland	wordt	beter	/	Zwarte	Piet	is	Racisme)	en	Naomi	Pieter	(co-founder	Black	

Queer & Trans /Kick Out Zwarte Piet) vertelden over de historiek van Zwarte Piet is racisme en over de 
gevaren van activisme in Nederland als je een andere huidskleur hebt. 

•	 Bénédicte	Moussa	(Schrijfster	en	oprichter	SymBiose	vzw)	stelde	haar	nieuwste	kinderboek	voor.	
•	 Lukas	Verdijk	(kunstenaar),	Lieven	Miguel	Kandolo	(student	rechtspraktijk/journalist	bij	Stamp	Media	/	

oprichter & voorzitter Kolamela), Patrice Sapalo (student/activist/oprichter van een podcast talk show) 
en Walter Andino (Motief vzw) vulden aan met boeiende verhalen over hun dekoloniseeracties. 

•	 Slam	poets	Sarah	Bekambo	en	Mohamed	brachten	beide	een	pakkende	performance.

Velen van ons hebben kinderen. Zij maken de 
komende vijftig jaar heel concreet. Hoe kunnen 
zij een zinvol en menswaardig leven leiden? Hoe 
starten zij hun leven, met wat in hun rugzak? En 
welk soort steden willen we voor hen achterlaten, 
op welke planeet?
De antwoorden zijn geen toekomstmuziek. Het zijn 
cruciale keuzes die we vandaag moeten maken: 
over de ecologische kost van onze energie, de prijs 
van onze zorg, de verhouding tussen werk en rust. 
Laten we dat allemaal over aan de meest concur-
rentiële onderneming of zorgen we voor een ge-
deelde basis als samenleving? Gunnen we andere 
kinderen ook wat we dromen voor die van ons?

Op al deze vragen bestaat het antwoord in feite 
al. Het staat in onze grondwet, in Artikel 23: ‘Ieder 
heeft recht een menswaardig leven te leiden.’ 
Er staat niet in dat onze economie kost wat kost 
moet groeien. Er staat niet in: ‘je afkomst bepaalt 
je kansen’. Wel staat er zwart op wit: ‘Iedereen 
heeft recht op arbeid, op sociale zekerheid, op 
bescherming van de gezondheid, op een behoor-
lijke huisvesting, op een gezond leefmilieu, op 
culturele en maatschappelijke ontplooiing, op 
gezinsbijslag.’

Meer info over deze campagne: 
http://www.hartbovenhard.be/artikel-23/

nieUWe CamPagne vOOr artikeL 23


