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Lokaal dekoloniseren in 2020



Na de laatste verkiezingen waren er heel wat ana-
lyses over wat politieke partijen zouden moeten 
doen met het “signaal” van de kiezer.  Hand in Hand 
en de antiracistische beweging hebben geen par-
tijpolitieke belangen, hun missie is de strijd tegen 
racisme. Hoe pakken we dit aan in deze nieuwe 
politieke context? 

Wil je zelf de handen uit de mouwen steken tegen 
racisme en de invloed van extreem rechts? Wil je 
mee nadenken over nieuwe dekoloniseeracties? 
Kom dan naar onze vrijwilligersdag op 5 oktober 
2019 van 10u tot 13u in De Nieuwe Vrede in de 
Vredestraat 16-22, 2600 Berchem.

We starten met een panelgesprek over de te 
volgen strategie tussen  Anouk Torbeyns (De 
Standaard), Don Moussa Pandzou  (Waka Waka 
Generation) en Lieven Miguel Kandolo (Kolamela). 

vrijwiLLigersdagBeste lezer

De lange voorbereidende onderhan-
delingen in de zomer met het VB voor 
een nieuwe Vlaamse regering heb-
ben duidelijk een invloed gehad op de 
teksten die circuleerden in de huidige 
formatiegesprekken tussen N-VA, CD&V 
en Open VLD. Omwille van grote bezorgd-
heid hierover zijn er de voorbije weken 
twee gemeenschappelijke initiatieven 
gelanceerd. 

Vanuit een hele reeks middenveldorga-
nisaties, waaronder Hand in Hand tegen 
racisme, hebben we naar aanleiding 
van  het idee om het Minderhedenforum 
af te schaffen, op 30 augustus in een 
Open Brief een lans gebroken voor het 
belang van het middenveld als onmisbare 
schakel tussen individuele burgers en 
het beleid.

Op 13 september trokken we mee een 
petitie van Hart boven Hard waarin werd 
gewaarschuwd voor de overname van 
voorstellen van het oude 70-puntenplan 
in de teksten van de nieuwe Vlaamse 
regering.

Bij de eindredactie van dit nummer (dd 
24/9) is het nog niet duidelijk in hoeverre 
deze teksten overgenomen zijn in het 
nieuwe regeerakkoord.

In de vorige Campagnebrief kondigden 
we al een vrijwilligersdag aan op 5 okto-
ber, waarin we ingaan op onze verdere 
strategie als Hand in Hand, inzonderheid 
voor lokale dekoloniseeracties. We star-
ten met een interessant panelgesprek. 
Iedereen welkom.

De redactie

Lieven en Don zijn ook bekend van de boeiende 
brievenreeks in De Standaard, “Yaya Na Leki - Grote 
broer en kleine broer”.  

Daarna maken we afspraken over een actiekalen-
der voor het werkjaar 2019 - 2020. 

Iedereen welkom, zeker ook (nieuwe) sympathi-
santen die op zoek zijn naar ideeën of contacten.  
Ben je nog niet helemaal overtuigd? Kom dan 
vrijblijvend luisteren naar Anouk Torbeyns, Lieven 
Miguel Kandolo en Don Moussa Pandzou.

Inschrijven via https://www.dekoloniseer.be/nl/
inschrijven-vrijwilligersdag-5-oktober-2019

voor meer info: Hand in Hand tegen racisme, 
grote steenweg 91, 2600 Berchem, info@anti-
racisme.be, www.anti-racisme.be, 03/281 15 05

Hoe maakt Hand in Hand 
dekoloniseren concreet 
in 2019/2020?
Met Lieven Miguel Kandolo (Kolamela, Hand in Hand tegen racisme), don Moussa Pandzou (waka 
waka generation) en anouk Torbeyns (de standaard), Berchem,  5 oktober 2019, 10u – 13u 
(deuren open vanaf 9u30)



PeTiTie

De lange gesprekken met het VB over een moge-
lijke samenwerking voor een Vlaamse regering 
hebben duidelijk invloed gehad op de teksten 
die circuleren bij de huidige formatiegesprekken 
tussen N-VA, Open VLD en CD&V. 

In de Startnota voor de nieuwe Vlaamse regering 
en in de gelekte Nota Integratie van formateur Jan 
Jambon aan de onderhandelaars staan immers 
voorstellen die rechtstreeks uit het oude racisti-
sche 70- puntenplan van het Vlaams Blok lijken te 
komen. Dat plan was 27 jaar geleden voor alle de-
mocratische partijen het belangrijkste argument 
voor een hernieuwing van het cordon sanitaire 
tegen die partij, om zo te verhinderen dat haar 
voorstellen ooit werkelijkheid zouden worden. 

Samen met andere partners hebben we binnen de 
werkgroep Diversiteit van Hart boven Hard beslist 
om dit niet zomaar te laten passeren. De democra-
tische rechtstaat en de mensenrechten mochten 
toen niet in het gedrang komen. Samen met alle 
ondertekenaars, roepen we de onderhandelende 
partijen dan ook nu op: laat die plannen vallen! 

Belangrijkste punten waartegen we ons verzetten 
(details zie weblink):
1)  Burgerschapstesten om nieuwkomers uit te 

sluiten
2)  Verplichte inburgeringstoetsen in het land van 

herkomst
3)  Bedenkelijke voorrangsregels bij sociale wo-

ningen
4)  Inperken van sociale rechten voor nieuwko-

mers
5)  Organisaties van nieuwkomers en van mensen 

met een migratieachtergrond afbouwen
6)  Uitsluitende voorwaarden voor ondersteuning 

van verenigingen
7)  Assimilatie in plaats van ware integratie
8)  Moskee-erkenningen nog meer bemoeilijken

De petitie werd gelanceerd op vrijdag 13 septem-
ber en kan nog steeds ondertekend worden (dd. 
24/9, eindredactie campagnebrief) op: http://
www.hartbovenhard.be/stophet70puntenplan/ 
Mogelijks is er, als u dit leest, wel een regeerak-
koord waarin hier al dan niet deels rekening is 
mee gehouden.

Bij de eerste honderd ondertekenaars waren  
onder meer Kati Verstrepen (voorzitter Liga voor 
de Mensenrechten),  Rachida Lamrabet (jurist 
en auteur), Marc Eyskens (Minister van Staat), 
Walter Zinzen (journalist), Willem De Beuckelaere 
(ere-magistraat en gewezen voorzitter van de 
Privacycommissie, gastprof Ugent), Rudy Doom 
(professor emeritus UGent, Conflict and Develop-
ment Studies), Orhan Agirdag (professor UGent), 
Nadia Fadil (Associate Professor K.U. Leuven), Eva 
Brems (Professor of Human Rights Law, UGent), 
Anya Topolski (hoofddocent Ethiek en politieke 
filosofie Radboud Universiteit Nijmegen) en Ludo 
Segers (voorzitter Hand in Hand Tegen Racisme).

Middenveld verzet zich tegen 
mogelijke afbraak

In dezelfde gelekte Nota Integratie werd ook onder 
meer het voortbestaan van het Minderhedenforum 
in vraag gesteld.  Samen met een hele reeks mid-
denveldorganisaties reageerden we op 30 augus-
tus via een Open Brief, die ruime aandacht kreeg in 
de media. De aanzet van de tekst volgt hieronder.

De mogelijke afschaffing van het Minderheden-
forum ( in de Nota Integratie) wordt gemotiveerd 
vanuit een bekommernis om inclusie. De nota stelt 
namelijk dat het beoogde integratiebeleid streeft 
naar een inclusieve samenleving, en dat steun aan 
zogenaamde ‘parallelle initiatieven’, gebaseerd op 
herkomst of levensbeschouwing, haaks staan op 
die inclusiviteit en dus niet langer zullen worden 
ondersteund. Wij zijn ervan overtuigd dat het 
ondersteunen van belangenbehartigers en verte-
genwoordigers van kansengroepen de inclusie net 
bevordert. Overheidssteun voor en samenwerking 
met het middenveld is zelfs een fundamentele 
voorwaarde voor een inclusieve samenleving.

Lees verder voor de volledige tekst en alle onderte-
kenaars op: https://handenafvanhetmiddenveld.
wordpress.com/

Organisaties kunnen ook nog steeds de oproep 
mee ondertekenen en versterken!

Petitie aan de vlaamse onderhandelaars. 
stop de uitvoering van het 70-Puntenplan!
we MaKen ons ernsTige zorgen



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.

dekolonisatiefietstocht 
doorHeen anTwerPen

Tijdens deze fietstocht houden de deelnemers halt 
bij een aantal plaatsen gelinkt aan onze koloniale 
geschiedenis waar gespecialiseerde gidsen vol-
gende thema’s zullen aansnijden:
•	 Dekoloniseren	van	het	onderwijs	door	Judith	

Elseviers 
•	 Dekoloniseren	van	identiteit	door	Collective	fair-

part 
•	 Dekoloniseren	van	erfgoed	door	Lies	Busselen	

Hierbij zal de nadruk liggen op het dekoloniseren 
van de geest/ ideologie van het neokolonialisme.
Praktisch: Zondag 6 oktober start om 10u aan het 
centraal station. Afspraak voor de hoofdingang. Ten 
laatste om 13u ronden we af.
Kostprijs: 7 euro
inschrijven: via antwerpen@intal.be
Deze fietstocht wordt mede gerealiseerd in samen-
werking met “Dekoloniseer Antwerpen” en met de 
steun van de stad Antwerpen en Hand in Hand

Boekvoorstelling 
“Kuifje wordT voLwassen” 
over deKoLonisering van de geesT

Een gesprek over het nieuwste boek van Rik Pinxten 
‘Kuifje wordt volwassen’ met prof. dr. Gily Coene 
(Moraalwetenschappen VUB), Sibo Kanobana 
(onderzoeker interculturaliteit UGent), Jolien Pa-
eleman (Extinction Rebellion Gent) en Rik Pinxten. 

U kent Kuifje? Man van vele reizen, onverschrokken 
reporter maar bovenal de belichaming van onze 
‘superieure’ westerse waarden. Het wordt tijd, zo 
stelt Rik Pinxten, dat Kuifje volwassen wordt en 
zich bescheidener gaat opstellen. Dat gaat verder 
dan discuteren over Zwarte Piet of de teruggave 
van koloniale kunst. Want de toestand op deze 
planeet is zo ernstig dat de mensheid als gehéél 
bedreigd wordt. 

Toegang: Gratis toegang. 
inschrijven: via uitgeverij@epo.be o.v.v. ‘inschrij-
ving boekvoorstelling Kuifje wordt volwassen’.
Praktisch: donderdag 10 oktober vanaf 20u, 
Zaal Ned Kahn - Zebrastraat 32/001 - 9000 Gent
www.epo.be

debat
deCoLonizing THe CurriCuLuM

Debat over dekolonisering in het onderwijs.

georganiseerd door: Orthopedagogie KdG 
en Campus Zuid KdG
datum: Wo 16 oktober 2019 van 18:30 - 21:00
Locatie: Campus Zuid KdG, Brusselstraat 45, 
2018 Antwerpen
www.kdg.be/orthopedagogie

studiedag 
van KLeurenBLind naar inTerCuLTureeL

Werken aan eens schoolcultuur die diversiteit 
erkent en omarmt.
Voor Leerkrachten, directies, leerlingenbegelei-
ders secundair onderwijs (alle onderwijsvormen), 
ouders.

georganiseerd door: School zonder Racisme
datum: Vr 29 november 2019 van 09:00 - 16:00
Locatie: Erasmus Hogeschool Brussel, 
Nijverheidskaai 170, 1070 Anderlecht
Prijs: 15 euro
www.schoolzonderracisme.be

Trefdag
HaLLe aan de sLag MeT de wereLddoeLen

Wereldcafé te Halle voor een oplossings- en toe-
komstgerichte trefdag in het teken van de urgente 
werelddoelen.
Wat betekenen de werelddoelen van de Verenigde 
Naties, ofwel de ‘Sustainable Development Goals 
(SDG’s)’, voor de stad Halle ? 

datum: za 9 november 2019 van 09:00 - 17:00
Locatie: Wereldcafé Halle (Oude Post)
Kardinaal Cardijnstraat 9 te 1500 Halle
Toegang: Gratis voor iedereen
www.mondiaalhalle.be

inTeressanTe aCTiviTeiTen


