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Black Lives Matter



praktijktesten nu!

edito
De dood van George Floyd zorgt voor 
een kantelmoment in de strijd tegen 
racisme. Overal in de wereld wordt de wil 
zichtbaar dat racisme ten gronde moet 
worden aangepakt. In België vertaalt 
zich dat in een intenser debat over onze 
koloniale geschiedenis en de gevolgen 
daarvan, en ook in een intensifiëren van 
de antiracistische beweging en de druk 
van bewegingen gegroeid uit migratie en 
mensen van kleur. 

Dit alles gebeurt tegen de achtergrond 
van een wereldwijde coronacrisis die nog 
eens duidelijk maakt dat maatschappe-
lijke crisissen de reeds precaire situatie 
van gekleurde en geracialiseerde men-
sen nog verergert.

Met onze campagne “dekoloniseer de 
(lokale) samenleving” was Hand in Hand 
één van de aanjagers van de discussie 
rond de dekolonisering van de publieke 
ruimte en de verwijzing in straatnamen 
en standbeelden. 

Met het vervolg “Baanbre.e.k.st.ers voor 
dekolonisering” (baanbrekers.dekolo-
niseer.be) brengen we vroegere strijders 
tegen racisme en kolonisering in beeld. 

De Black Lives Matter-beweging zette de 
voorbije dagen en weken heel wat in bewe-
ging. De discussie over de standbeelden 
van Leopold II heeft ondertussen iedereen 
wel gevolgd (zie volgend punt). 

Maar ook het debat over de noodzaak van 
praktijktesten om discriminatie effectief 
op te sporen én aan te pakken (niet alleen 
omwille van racisme, maar ook omwille 
van armoede, leeftijd, gender, …) heeft 
een nieuwe adem gekregen. Op Vlaams 
niveau leidde dit even tot hoogspanning 
binnen de meerderheid. Helaas verzandde 
de discussie opnieuw in een stemming van 
meerderheid tegen minderheid en werd 

Op 21 maart planden we met Plat-
form2103 een manifestatie in Brussel. 
Omwille van Covid-19 werd dat een “Digi-
tale manifestatie Stop Racisme”.  Op 8 juni 
was de curve van het virus uitgemond in 
een staart. We riepen dan ook mee op om 
aanwezig te zijn in Brussel om de woede 
tegen het racisme duidelijk te maken en 
hierbij alle veiligheidsmaatregelen zo 
goed mogelijk te volgen.

Samen met onze partners in Praktijk-
testenNu vinden we dat er eindelijk 
een overheidsinitiatief moet komen om 
mensen een juridisch wapen te geven 
om discriminatie effectief aan te pakken. 
De meerderheid in het Vlaams Parlement 
houdt de boot nog af en probeert via een 
“academisch monitoringssysteem” de 
druk op de ketel te verminderen.

Vorige maand kregen we van de beoor-
delingscommissie voor sociaal-cultureel 
volwassenwerk een zeer positief pre-
advies. Het wordt wachten op de defini-
tieve beoordeling en de bevestiging ervan 
door de Minister van Cultuur om te weten 
wat dit voor onze werking betekent. We 
blijven er dus voor gaan.

De redactie

andermaal een historische kans gemist om 
discriminatie en racisme écht aan te pakken.

Het Platform Praktijktesten Nu, waarvan 
Hand in Hand lid is, reageerde kort op de 
bal en stuurde verschillende persberichten. 
We veroordeelden scherp de laatste ont-
wikkelingen met onderstaand opiniestuk: 
http://www.praktijktestennu.be/visie/
wie-van-de-waarheid-houdt-is-voor-
praktijktesten

teken ook onze petitie!
https://www.praktijktestennu.be/actie/
petitie-2020

Wie van de waarheid houdt 
is voor praktijktesten

LeOpOLD ii 
OnDer Vuur
 
Iedereen heeft de discussie over 
de standbeelden van Leopold II wel 
gevolgd. Belangrijk hierbij is dat het 
inwilligen van deze terechte eis niet 
dient als bliksemafleider om de meer 
structurele problemen vandaag ten 
gevolge van het kolonialisme niet aan 
te pakken. 

Reeds drie (sic!) jaar geleden, in 2017, 
schreven we hier volgende opinie over, 
die nog steeds grotendeels geldig is, 
met die aanvulling dat de kwetsende 
standbeelden (Leopold II, Coquilhat 
(zie verder), …) wel degelijk verwijderd 
moeten worden.

Zie: https://www.dekoloniseer.be/
nl/koloniale-standbeelden-verwij-
deren-duiden-noodzakelijk-maar-
onvoldoende-dekoloniseren-gaat-
over-het
 
Onze medewerkster Stella Nyanchama 
Okemwa actualiseerde dit standpunt 
op maandag 22 juni in het Radio 1-pro-
gramma  De wereld van Sofie bij een 
monument ter ere van Camille Coquilhat 
in het Koning Albertpark in Antwer-
pen. Camille Coquilhat was  de stichter 
van de Kongolese Weermacht (in de 
Kongo-Vrijstaat van Leopold II) en als 
gouverneur-generaal verantwoordelijk 
voor de implementatie van het geweld-
dadige beleid op de rubberplantages 
dat aan miljoenen Kongolezen het leven 
kostte. Luister vanaf ca 10u07:

https://radioplus.be/?fbclid=
IwAR0U6oB-pZ-QORQSSMK-
CEDChTesdN1sNUGHFnYjkiKs-
wk1agCT094dyJBcQ#/radio1/
herbeluister/69c0edd7-af61-11e8-
9e22-02b7b76bf47f/65f46f61-
afb9-11ea-bd09-02b7b76bf47f/
 
In Gent bleven ze ondertussen niet 
bij de pakken zitten. Het stadbestuur 
stuurde Leopold II wandelen op 30 
juni én beloofde meteen in een opvol-
gingstraject de komende maanden 
het structureel racisme aan te pakken 
in verschillende domeinen van haar 
lokale bevoegdheden. We volgen dit 
constructief overleg mee op.



hier in België het structureel racisme aan te 
pakken. Inspiratie hiervoor kunnen ze halen 
uit 3 platformen waarin wij actief zijn:
•	 Het	 Platform	 21	 maart	 met	 een	 aantal	

duidelijke eisen (zie https://www.plat-
form2103.be

•	 NAPAR,	de	coalitie	voor	een	 Interfederaal	
actieplan tegen racisme met een zeer 
gedetailleerde lijst van eisen (via https://
www.minderhedenforum.be/wat-zeggen-
wij/discriminatie )

•	 Het	 Platform	 Praktijktesten	 Nu,	 waarin	
we vragen eindelijk juridisch bindende 
praktijktesten in te voeren op alle niveaus 
zodat discriminatie op de woon- en ar-
beidsmarkt stevig kan aangepakt worden 
(zie http://www.praktijktestennu.be ).

Via al deze platformen blijven we de druk 
opvoeren om hier werk van te maken.

Voor concrete acties in België naar aan-
leiding van de gebeurtenissen in Amerika 
ondersteunen we de voorstellen vanuit de 
meest betrokkenen, de zwarte mensen en 
de andere mensen van kleur.  Zij bevinden 
zich in een gelijkaardige onderdrukte 
positie als de mensen van Black Lives 
Matter en zijn het best geplaatst om tot 
daadwerkelijke verandering op te roepen.  
We zullen mee oproepen voor deze acties 
en we houden hierbij uiteraard rekening 
met de veiligheidsmaatregelen omwille van 
Covid-19. Het spreekt voor zich dat Hand 
in Hand kiest voor geweldloos verzet. 
Volg de geplande acties op onze sociale media.

Om de dieperliggende vooroordelen aan te 
pakken, gaan we verder met onze educa-
tieve dekoloniseercampagne, www.baan-
brekers.dekoloniseer.be. Deze historische 
figuren bieden immers nog steeds inspiratie 
voor het heden.
Aanvullend verspreiden we informatie hoe 
iedereen zelf verder kan groeien in het 
dekoloniseringsdenken. Heel veel (witte) 
mensen steunen nu de antiracistische strijd 
in welgemeende en welkome solidariteit 
maar hebben soms te weinig zicht op hun 
eigen geprivilegieerde situatie en op de 
echte gevolgen van structureel racisme. Dit 
soort blinde vlekken is normaal maar je kan 
er wel iets aan doen door te luisteren naar 
de ervaringen en ideeën van mensen van 
kleur. Zie b.v.  https://www.withuiswerk.nl

Hand in Hand tegen structureel racisme
Wie ons volgt op sociale media, Weet uiteraard dat Hand in Hand te-
gen racisme vzW niet stil blijft bij de ontWikkelingen na de dood van 
george floyd.  voor Wie ons niet volgt op tWitter, facebook of insta-
gram, verduidelijken We Hierbij kort ons standpunt en onze strategie.

De moord op George Floyd laat niemand 
onberoerd en leidt tot een nooit geziene 
wereldwijde reactie tegen racisme en soli-
dariteit met de Black Lives Matter-beweging 
in Amerika. Ook in België maken mensen op 
allerlei manieren duidelijk dat ze solidair 
zijn. Dat is hoopgevend.

Als Hand in Hand tegen racisme vzw willen 
we echter wel duidelijk stellen dat dit maar 
een eerste stap is. Het gaat niet enkel om 
de moord op George Floyd, hoe erg ook, 
het gaat om een heel machtssysteem van 
structureel racisme dat eeuwen geleden is 
ontstaan tijdens de westerse kolonisatie 
van de wereld en dat nog steeds doorwerkt 
in deze tijd. 

Dit structureel racisme is even goed aanwe-
zig in België. Dat is al uit ten treure bewezen 

door talloze studies over discriminatie op de 
arbeidsmarkt, de woonmarkt, het onderwijs, 
de politiek, …  en ook over etnische profile-
ring door de politiediensten.

Dit structureel racisme wordt mee in stand 
gehouden door allerlei vooroordelen en 
denkbeelden van valse superioriteit die 
teruggaan op het koloniale verleden. De 
solidariteit met George Floyd en de Ame-
rikaanse betogers moet dus aangevuld 
worden met een aanpak van het structureel 
racisme en bijgaande machtsverhoudingen 
en denkbeelden in België.

daarom kiest Hand in Hand voor 
de volgende acties:
We vragen de politieke partijen niet enkel 
lippendienst te bewijzen aan de antiracis-
tische strijd in de VS maar heel concreet 

BLaCk LiVes Matter



OnLineCaMpagne DekOLOnisering

Baanbre(e)k(st)ers
Ondertussen kan je nog steeds meewerken 
aan onze educatieve campagne over mensen 
die in het verleden stappen vooruit hebben 
gezet in het dekoloniseren en bestrijden van 
structureel racisme. Ze zijn nog steeds een 
inspiratiebron voor de baanbre.e.kst.ers van 
vandaag. 
 
We hebben deze mentaliteitscampagne on -
dertussen verlengd tot in het najaar, omdat 

we ons nu vooral concentreren op het onder-
steunen van de Black Lives Matter-beweging 
in het effectief bestrijden van structureel ra-
cisme. De campagne had oorspronkelijk ook 
een structureel luik in de diverse centrum-
steden, maar we hadden dit al moeten uit-
stellen naar het najaar door de coronacrisis. 
 
stemmen kan via 
baanbrekers.dekoloniseer.be

Meron Knikman Primrose Ntumba

Op 25 juni organiseerden we een druk bijge-
woond webinar voor een duiding bij de nieu-
we ontwikkelingen in de anti-racismestrijd 
onder de titel “Ook België Dekoloniseren? 
Wat betekent dit voor de antiracistische 
beweging?”

We vroegen het aan Lindah Nyirenda, 
Olivia Rutazibwa, Meron Knikman, Primrose 
Ntumba en  Grâce Ndjako. Stella Nyanchama 
Okemwa modereerde. Dit boeiende debat 
kan je herbekijken via you tube. Volg de link 
op www.dekoloniseer.be

WeBinar
Ook België dekoloniseren?

Linda Nyirenda Olivia Rutazibwa

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.
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