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Manifestatie >> 21 maart 2020



21 Maart 2020Edito

Sinds begin oktober kennen we de intenties 
van de Vlaamse regering. Voor de strijd tegen 
racisme en discriminatie ziet het er niet 
goed uit. Niettegenstaande de oproepen van 
onder andere Hart Boven Hard om voor een 
beleid te kiezen weg van het extreemrechts 
gedachtengoed, kozen de meerderheids-
partijen voor een verzwakking van het 
maatschappelijk middenveld dat zich inzet 
voor een inclusieve samenleving.

Ook Hand in Hand dreigt getroffen te worden 
door deze maatregelen. Onze subsidies 
worden zoals bij vele sociaal-culturele or-
ganisaties verminderd en ook onze partners 
worden gekortwiekt. Dat maakt de strijd 
tegen racisme en discriminatie niet minder 
belangrijk en des te urgenter.
 
We gaan er dus meer dan ooit tegenaan.
•	 Op	 17	 januari	 (moord	 op	 Lumumba)	

openen we in Antwerpen met een aantal 
lezingen rond “Dekoloniseren gaat over 
macht”. Dekoloniseren is geen vrijblijven-
de oefening om onze geest te bevrijden 
van koloniale inzichten maar vooral een 
strijd voor de afbouw van discriminerende 
en onderdrukkende structuren.

•	 Tot	30	 juni	 (onafhankelijkheidsdag	van	
Congo)	roepen	we	iedereen	in	Vlaanderen	
op om mee op zoek te gaan naar baanbre-
kers, motiverende figuren in de geschie-
denis, die opkwamen voor antiracisme en 
emancipatie. Hierover later meer.

•	 Samen	 met	 onze	 par tners	 in	 Plat-
form2103	mobiliseren	we	opnieuw	een	
brede	antiracistische	beweging.	21	maart	
2020	roepen	we	op	voor	massale	aanwe-
zigheid in Brussel. 

•	 Met	Praktijktesten	Nu	willen	we	mensen	
een juridisch wapen geven waarmee 
discriminatie effectief kan bestreden 
worden. De voorbije verkiezingen toonden 
dat de politieke wil hiervoor stijgt en dat 
maatschappelijke druk haar effect laat 
zien.

Onze ambities voor een antiracistische 
samenleving worden dus niet afgezwakt. In 
het huidig politiek klimaat moeten we echter 
hopen dat we op jouw onontbeerlijke steun 
kunnen rekenen. Waarvoor onze oprechte 
dank.Je ontvangt een fiscaal attest vanaf 
een	storting	 van	minstens	€40	op	onze	
rekening	BE39	0000	0001	1619.	

Ludo Segers
Voorzitter Hand in Hand tegen racisme vzw

Zich uitspreken tegen racisme op sociale media 
is meteen een garantie voor veel racistische 
reacties. Andere vormen van racisme kunnen 
dieper kwetsen. Zoals bij Oriana en Dounya die 
niet meer kunnen shoppen zonder beschuldigd 
te worden van diefstal. Of bij mensen die zich 
geviseerd voelen als een asielcentrum in Bilzen 
in vlammen opgaat. Of als je merkt dat je positie 
in de samenleving nog steeds bepaald wordt 
door koloniale verhoudingen. Of als je hoofddoek 
meteen een reden is om een reeks scheldwoorden 
in je gezicht te krijgen. Of als je de twintigste keer 
moet horen dat het “huis te huur” juist verhuurd 
is. Of als de politie je alweer controleert zonder 
aanwijsbare reden.

Racisme is echter niet langer beperkt tot dagelijkse 
vernedering van mensen van kleur en mensen 
met migratie-achtergrond.  Racisme heeft de 
vorm aangenomen van een uitgezaaide kanker. 
De jarenlange normalisering van racisme breekt 
meer en meer uit in het beleid. 

Zo heeft de Vlaamse regering haar intenties dui-
delijk gemaakt met maatregelen zoals:
•	 Rechten	worden	voorwaardelijk	gemaakt.	Wie	
naar	Vlaanderen	komt	zal	pas	na	10	jaar	recht	
hebben op een sociale woning, op hulp uit 
de Vlaamse zorgkas voor ondersteuning van 
mensen met een handicap e.d.

•	 Asielzoekers	verliezen	een	deel	van	de	kinder-
bijslag

•	 Inburgering	wordt	verplicht	en	duur:	360€	voor	
lessen Nederlands en een traject maatschap-
pelijke oriëntatie + de examens. Wie niet slaagt 
moet de examens opnieuw doen tot men slaagt. 
Ondertussen heeft men veel minder kans op 
werk, woning, etc.

•	 Het	middenveld	wordt	afgebroken,	zeker	het	
middenveld dat die burgers ondersteunt en 
een stem geeft die getroffen worden door 
voorgaande maatregelen

•	 Vlaanderen	stapt	uit	UNIA	(in	2023).	Voor	de	
slachtoffers van discriminatie in Vlaanderen, 
of van Vlamingen in Brussel, ontstaat er een 
vacuüm.

•	 De	erkenning	van	nieuwe	moskeeën	zal	door	
een orgaan gebeuren dat de Vlaamse regering 
zelf	zal	oprichten	(geen	vertrouwen	in	de	Bel-
gische	staatsveiligheid)

Deze regering vertrekt van het idee dat er één volk 
is, één gemeenschap die gekenmerkt wordt door 
één traditie, één taal, één geschiedenis. Wie hier 
niet aan beantwoordt krijgt van deze regering de 
keuze: “aanpassen of opkrassen”. Zich gedwongen 
aanpassen betekent echter zichzelf laten verdwij-
nen. Aanpassen of opkrassen komt in wezen neer 
op het verschil tussen censuur en zelfcensuur. 
Tussen	verminking	of	zelfverminking.
 
Maar	het	verzet	leeft.	Jeroen	Meus	zette	onlangs	
nog de toon met “Bij mij moet je niet meer afkomen 
met racistische praat. Ik heb het daar echt mee 
gehad.”	Ook	UitDeMarge	en	Chiro	stelden	het	begin	
december nog duidelijk: “In het jeugdwerk zou 
er geen plek mogen zijn voor racisme. Nergens. 
Nooit. We nemen de handschoen op om racisme 
in	de	sector	 te	bestrijden”.	Steden	als	Leuven,	
Gent,	Oostende,	Mechelen,	Stin-Niklaas	en	Kortrijk	
traden toe tot de Europese coalitie van steden 
tegen	 racisme	(ECCAR).	Maar	bovenal	wordt	de	
strijd gevoerd door mensen van kleur en mensen 
met migratieachtergrond die zich verenigen, hun 
stem vereffen en hun plaats opeisen. 
 
Extreemrechts ziet echter haar kans schoon om 
vooruitgang te boeken. In Denderleeuw verschij-
nen hakenkruisen op de gevels van huizen. De 
extreemrechtse	KVHV	laat	aan	de	universiteit	van	
Gent zien wat ze denkt over gendergelijkheid. Het 
Fort van Breendonk is niet langer een herdenkings-
oord van de gruwel van nazisme maar een plaats 
waar extreemrechts met haar symbolen uitpakt. 
De kiesintenties laten zien dat de dijkbreuk dreigt. 
Het is duidelijk dat de groei van racisme en de groei 
van extreemrechts verbonden zijn.
 
21	maart	2020	wordt	het	moment	dat	we	duidelijk	
maken dat racisme moet stoppen.
Racisme stoppen is extreemrechts stoppen.
Racisme stoppen is een halt roepen tegen een 
beleid dat uitmondt in A-burgers en B-burgers.
Racisme stoppen is plaats maken voor een in-
clusieve samenleving die werk maakt voor een 
toekomst voor iedereen.

Als bijlage bij de Campagnebrief vind je een affiche. 
Hang ze voor je raam aub. Bij voorbaat dank!
 
Zie ook: https://www.platform2103.be
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vErSlag trEfdag 5 oktobEr 2019

Op	5	oktober	2019	organiseerde	Hand	in	Hand	een	
vrijwilligersdag	waar	Lieven	Miguel	Kandolo	en	
Don	Moussa	Pandzou	in	gesprek	gingen	over	het	
thema: ‘Hoe maakt Hand in Hand dekoloniseren 
concreet	in	2019-2020?’.

De eerste vraag die zich stelde is of dekolonise-
ring mogelijk is in deze tijden van verrechtsing. 
Volgens	 Lieven	brengt	 de	 verrechtsing	 in	 de	
samenleving geen nieuwe tendensen naar voren, 
het enige verschil is dat het nu zwart op wit op 
papier staat. Don voegt daar aan toe dat het er wel 
toe leidt dat sommige mensen met een andere 
afkomst hun plaats in deze samenleving in vraag 
stellen en andere oorden opzoeken. Hierdoor gaat 
er veel talent verloren, talent dat elders wel een 
kans krijgt.

Ook het dreigement om etnisch-culturele ver-
enigingen die zich terugplooien op hun afkomst 
af te schaffen is paradoxaal: deze verenigingen 
schrijven juist mee aan een superdiverse sa-

menleving en zijn goed geïntegreerd terwijl het 
Vlaanderen	is	dat	zich	(ook	historisch)	terugplooit	
op	zijn	‘Vlaamse	identiteit’	met	initiatieven	zoals	
de	‘Vlaamse	canon’.

Een tweede thema dat besproken werd, is wat de-
kolonisering juist inhoudt en wie er het voortouw 
in	moet	nemen.	Uit	de	discussie	blijkt	dat	deko-
loniseren een proces is dat nog nergens voltooid 
is. De vraag is groot, ook bij witte mensen en mid-
denveldorganisaties, die steeds meer beseffen 
hoe problematisch de situatie is en hoezeer zij van 
bepaalde privileges genieten. Helaas wordt de dis-
cussie vaak op academisch niveau gevoerd, over 
de hoofden van de mensen waar het over gaat. 

Het middenveld kan hier een rol in spelen, maar de 
grootste verantwoordelijkheid ligt bij de overheid. 
Problematisch	is	echter	dat	de	overheid	hier	geen	
steun en subsidies voor voorziet. Een ander gevaar 
dat om de hoek loert is wat men tokenisme noemt, 
personen uit minderheidsgroepen aanwerven om 

de schijn van inclusiviteit op te houden, terwijl 
deze personen in realiteit aan de kant geschoven 
worden vanaf het moment dat ze niet meer nodig 
zijn. Individuen met een migratieachtergrond 
aannemen is uiteraard niet hetzelfde als een 
dekoloniseringsproces ondergaan.

Tenslotte	werden	concrete	acties	voor	volgend	
jaar besproken. Het algemene gevoel overheerst 
dat dekolonisering veel breder getrokken moet 
worden dan enkel de relatie tussen Congo en 
België	en	60	 jaar	Congolese	onafhankelijkheid.	
Zo is dagdagelijkse discriminatie en achterstelling 
van minderheidsgroepen vaak gestoeld op kolo-
niale denkbeelden. Net zoals stereotypen rond 
bijvoorbeeld vaders met een migratieachtergrond 
of	 Zwarte	Piet/blackface.	Daarom	 is	een	 juiste	
omkadering door de juiste personen en instituties 
essentieel, evenals een duidelijke definitie van het 
begrip dekolonisering.

Met dank aan Hanne Van Regemortel

Hoe maakt Hand in Hand dekoloni-
seren concreet in 2019-2020?

beelden van de ‘vuurWerk-warme’ week 
Acties van o.a. Hand in Hand tegen de besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering die Jan Jambon heeft afgekondigd



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 secre-
tariaat	tot	het	opstarten	van	een	lokale	werking	tegen	racisme.	Medewerking	aan	onze	campagnes	kan	
1vele	vormen	aannemen.	Je	tijdsinvestering	kan	je	zelf	bepalen.	Contacteer	het	secretariaat	of	surf	naar	
www.anti-racisme.be en klik op doe Mee.

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.

17	 januari	 (moord	op	Lumumba)	beginnen	we	
ermee. Een rijke avond met 4 sprekers over 
dekoloniseren en macht. Op 4 terreinen: cultuur, 
traditie, onderwijs en openbare ruimte. De vier 
panelsprekers	zijn	Orhan	Agirdag	(onderwijs);	Omar	
Ba	(publieke	ruimte);	Heleen	Debeuckelaere	(cul-
tuur)	&	Emma-Lee	Amponsah	(traditie).	

orhan agirdag is professor in de pedagogische 
wetenschappen	aan	de	KU	Leuven,	universitair	
docent	 aan	de	Universiteit	 van	Amsterdam	en	
lid van de Jonge Academie. Voordien was hij een 
Fulbright	 fellow	aan	de	UCLA.	Professor	Agirdag	
bestudeert hoe brede maatschappelijke tendensen 
zoals stijgende etnische diversiteit en digitalisering 
een invloed hebben op opvoeding, leren en onder-
wijs. Zijn werk is verspreid over meer dan honderd 
wetenschappelijke publicaties, die meer dan 
1400	keer	geciteerd	zijn	en	bekroond	werden	met	
verschillende prijzen. Hij coördineert momenteel 
het	PRO-M	project	en	begeleidt	verschillende	docto-
randi. Orhan Agirdag is regelmatig gast op nationale 
en internationale conferenties en buitenlandse 
onderzoeksinstituten.
 

omar ba, van Senegalese afkomst en opgegroeid 
in Frankrijk en België, is een activist pur sang, een 
man van het middenveld, bestuurder en bezieler 
van minderhedenplatforms, Afrikaanse forums, 
drukkingsgroepen en festivals. 
 
Heleen debeuckelaere	(1988°),	schrijfster,	histo-
rica en activiste. Ze woont en werkt in Brussel en 
focust zich voornamelijk op afrofobie, koloniale 
herinnering en de Afrikaanse diaspora in al zijn 
vormen. Ze is medestichtster van Black Speaks 
Back.

Emma-lee amponsah is	PhD	kandidaat	in	Critical	
Media	Studies	aan	Ugent,	 video-producente	en	
co-founder van het mediaplatform Black speaks 
Back.

datum: 17 januari 19.30u
plaats: Het bos, ankerrui 5–7 2000 antwerpen
www.hetbos.be
inkom gratis maar inschrijven verplicht: 
https://www.dekoloniseer.be/nl/dekoloniseren-
gaat-over-macht

panElgESprEk 17 januari 2020

dekoloniseren 
gaat over macht
dE pEriodE van HondErdEn jarEn dat HEt WEStEn zoWat HEEl dE WErEld koloni-
SEErdE WaS EvEnEEnS dE pEriodE dat dE inWonErS van dEzE gEkoloniSEErdE WErEld 
afgESCHildErd WErdEn alS MindErWaardig. dit HEEft gEzorgd voor EEn CulturEEl 
arCHiEf (gloria WEkkEr, “WittE onSCHuld”) Waaruit WE onS WErEldbEEld HalEn En 
Waarin dit bEEld van ondErgESCHiktHEid alS HEt WarE WErd gEbEtonnEErd. dit ar-
CHiEf krijgt nog voortdurEnd input vanuit dE aanWEzigE raCiStiSCHE StruCturEn, 
vErHalEn, ondErWijS, traditiES, ... allEn ondErgaan WE nog EEn voortdurEndE HEr-
SEnSpoEling, onziCHtbarE ManipulatiE, krijgEn WE aanpaSSingSprikkElS zodat WE 
HEt bEStaandE En dE HEErSEndE MaCHtSvErHoudingEn norMaal vindEn. antiraCiSME 
En dEkoloniSEring iS dan ook EEn voortdurEndE oEfEning in HEt ontrafElEn En 
dE-ManipulErEn van onzE inziCHtEn En in HEt ontMantElEn van dE MaCHtSvErHou-
dingEn. Hand in Hand Wil dit dE koMEndE MaandEn nog MEEr aCCEntuErEn in Haar 
dEkoloniSEringSCaMpagnE.


