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Baanbre.e.k.st.ers voor dekolonisering

Eindstand op 17 januari 2021
Op 2 december sloten we de eerste fase van de 
Campagne Baanbre.e.k.st.ers af. Van de bijna 
100 kandidaten blijven er in de tweede fase op 
basis van de uitgebrachte stemmen nog twintig 
mensen over. 

Het is nu de bedoeling om tegen 17 januari om 
23u59, de dag van de moord op Lumumba, te ein-
digen met de 9 hoogst geplaatste baanbre.e.k.st.
ers (waaronder alvast Lumumba), die samen het 
nieuwe campagnebeeld zullen vormen.

Op 18 januari om 20u maken we de resultaten 
bekend in een webinar. Omar Ba is dan onze 
gastspreker, hij geeft een interessante lezing over 
Panafrikanisme.

WiE zijn dE laatstE 20 kandidatEn?
U vindt ze op verschillende plaatsen in deze 
Campagnebrief.

Wat is hEt doEl van dE campagnE?
De periode van honderden jaren dat het Wes-
ten zowat heel de wereld koloniseerde was 
eveneens de periode dat de inwoners van deze 
gekoloniseerde wereld afgeschilderd werden als 
minderwaardig. Ons wereldbeeld wordt hierdoor 
nog steeds beïnvloed zodat we de bestaande 
machtsverhoudingen die structureel racisme in 
de hand werken, als normaal beschouwen. De-
kolonisering is voor Hand in Hand tegen racisme 
vzw een voortdurende oefening in het in vraag 
stellen van dit eurocentrisch wereldbeeld en in 
het ontmantelen van deze machtsverhoudingen. 

In onze onlinecampagne “baanbre(e)k(st)ers 
voor dekolonisering” willen we deze eurocen-
trische kijk bijstellen door aandacht te vragen 
voor mensen van over de hele wereld die in het 
verleden gestreden hebben voor dekolonisering 
en emancipatie en tegen structureel racisme. De 
voorbije jaren was Patrice Lumumba ons campag-
nesymbool van deze strijd. We willen Lumumba nu 
laten vergezellen door een reeks bondgenoten of 
baanbrekers (m/v/x). 

We vragen hierbij de medewerking van alle voor-
standers van dekolonisering. Je kan zelf de belang-
rijkste bondgenoten van Lumumba kiezen door te 
stemmen op je favoriete dekoloniseringsheld(inn)
en. Surf daarom naar https://baanbrekers.dekolo-
niseer.be. Je vindt er alle uitleg over de campagne. 

STEM OP UW FAVORIETE BAANBRE.E.K.ST.ERS



Edito
Unia, het Minderhedenforum en andere 
organisaties die strijden tegen racisme zijn 
niet echt geliefd door de Vlaamse regering. 
Dat was al duidelijk door de intenties die in 
de regeringsverklaring stonden. Toch was 
de aankondiging half november dat het 
Minderhedenforum opzij gezet werd een slag 
in het gezicht van het antiracistisch veld in 
Vlaanderen. Hopelijk krijgt het onmiddellijk en 
massaal verzet een positief gevolg. 

Deze geschiedenis leert wel dat de positieve 
evaluatie voor Hand in Hand tegen racisme 
vzw voor haar sociaal-cultureel werk geen on-
feilbare garantie is voor blijvende subsidiëring 
door de overheid. De huidige steun maakt het 
ons wel mogelijk onze werking uit te breiden. 
En dat doen we met veel enthousiasme.

Onze campagne “dekoloniseer de (lokale) 
samenleving” kreeg een online-variant met 
“Baanbre.e.k.st.ers voor dekolonisering” 
(baanbrekers.dekoloniseer.be). Tot 17 ja-
nuari (herdenking moord op Lumumba) gaan 
we hiermee verder. De reeks met webinars in 
samenwerking met verschillende partners 
was een succes en een stimulans om ook 
inhoudelijk te blijven werken.

De manifestatie op 21 maart in Brussel van 
Platform2103 werd een “Digitale manifestatie 
Stop Racisme”. Na evaluatie maakten we de 
afspraak om op 21/3/2021, indien tenminste 
mogelijk omwille van corona, massaal en 
fysiek op straat te komen. De voorbereiding 
gebeurt in samenspraak met Hart boven Hard.

De nieuwe federale regering bevat een aantal 
positieve elementen. Maar het woord “prak-
tijktesten” krijgt men nog niet over de lippen. 
Een reden temeer om met onze partners in 
PraktijktestenNu een tandje bij te steken. In 
het federaal regeerakkoord is wel een opening 
gemaakt voor een Interfederaal Actieplan te-
gen Racisme. Binnen de coalitie Napar willen 
we erover waken dat dit een start wordt voor 
een echt antiracistisch beleid.
 
Veel werk voor de boeg dus. En evenveel re-
denen om ambitieus verder te werken. En een 
geruststelling dat we weten dat we op u kun-
nen rekenen. Waarvoor onze oprechte dank.

De redactie

Muhammad Ali, sportman

James Baldwin, schrijver

Rachel Corrie, vredesactiviste in Palestina

Marielle Franco, feministe en mensenrechtenactiviste

Martin Luther King, leider civil rights-beweging in de VS

Miriam Makeba, zangeres en anti-apartheidsactiviste

Tupac Amaru II (José Gabriel Condorcanqui) leidde in 1780 de 
grote Inca-opstand tegen de Spaanse heersers

Steve Biko, anti-apartheidsactivist

Frantz Fanon, psychiater, filosoof, schrijver

Alice Seeley Harris, fotografe tegen het wrede bewind van 
Leopold II

Patrice Lumumba, onafhankelijkheidsleider en eerste minister 
van DRC

Fatima Mernissi, Marokkaanse feministe en sociologe



Ook België dekoloniseren?
de wereld reageerde in het voorjaar geschokt op de gruwelijke moord op george Floyd 
door de politie. ook in België kwamen duizenden mensen op straat. op 25 juni vroegen 
we in een online debat aan lindah nyirenda, olivia rutazibwa, meron knikman, grâce 
njdako en primrose ntumba. wat dit betekende voor de brede antiracistische beweging. 
stella nyanchama okemwa modereerde. Enkele citaten uit het debat.

Olivia Rutazibwa
Wat is racismE?

“Ik gebruik graag een definitie van racisme van 
een collega in de VS, Ruth Gilmore Wilson. Het gaat 
erover dat racisme sowieso over structuren gaat. 
Dus dat is niet, geen stoute dingen zeggen over 
elkaar. Het gaat zelfs niet alleen over discriminatie 
of stereotypen. Het zijn die dingen binnen onze 
structuren die mee bepalen op welke manier som-
mige groepen een vroegtijdige dood sterven. Of bij-
voorbeeld de manier waarop je kunt overleven, de 
levenskwaliteit. Je kunt dat een beetje uitbreiden. 
Maar het gaat dus niet over zomaar vooroordelen. 
Het is altijd een verdeelsleutel geweest van, 
wiens leven is het waard om als menselijk gezien 
te worden en om te koesteren? Of wiens leven 
een koopwaar, dat is dan een hele specifieke 
geschiedenis van mensen van Afrikaanse origine. 
Of het nu in de transatlantische slavenhandel was, 
maar zelfs op het Afrikaanse continent tijdens de 
kolonisatie, zijn die levens herleid geweest tot 
werkpaarden. Zelfs niet werkpaarden, maar een 
koopwaar. Herleid worden tot je economische 
waarde, om dan te werken voor iemand anders.”

Meron Knikman
EEn BEWust BElEid dat racismE in 
stand houdt

“Ik denk dat we vooral niet moeten vergeten dat 
het feit dat er islamofobie, racisme, seksisme is, 
al die dingen die mensen uitsluiten, dat dat niet 
per toeval is. Dat is gewoon heel bewust beleid. 
Door decennia, door eeuwen heen. Dat is er bewust 
voor kiezen om een bepaald beleid wel of niet uit te 
voeren dat van positieve invloed zou kunnen zijn.
Een concreet voorbeeld. In Nederland heeft de pre-
mier, die nu al vele jaren premier is van Nederland, 
al die tijd ontkend dat er ook maar iets racistisch 
of iets problematisch zou kunnen zijn aan zwarte 
piet. Dat is heel bewust het debat negeren. Het 
debat niet willen voeren. Het debat er niet over 
willen aangaan. Terwijl, er zijn tig onderzoeken. 
De effecten zijn er heel duidelijk over.

Of bijvoorbeeld als het gaat over praktijktesten 
hier in België. Dat is heel duidelijk, heel bewust 
beleid. We kiezen er bewust niet voor om het niet 
prioritair te maken. We gaan er niet voor kiezen om 
praktijktesten in te voeren. Wat wel een positief 

DEKOLONISEREN

effect zou kunnen hebben op al die mensen die 
al jarenlang, al decennia, al eeuwen lang bewust 
benadeeld worden. Het is heel bewust om ervoor 
te kiezen om allerlei rapporten van de VN, allerlei 
wetenschappelijk onderzoek te negeren. 

Die patronen, die structuren zijn er niet per 
toeval. Herkennen we die patronen? En wat doe 
je ermee? Met het feit dat je je bewust bent van 
die verschillen? En het beleid dat heel duidelijk 
bewust gevoerd is om mensen in een bepaalde 
positie te houden.”

Linda Nyirenda
standBEEldEn En structurElE 
vErandEring? 

“De standbeelden weghalen, dat zijn mooie sym-
bolen. Maar ik heb het gevoel dat dit nu gebruikt 
wordt om brandjes te blussen. In België hebben 
ze twintig jaar geleden al beloofd dat ze er werk 
van gingen maken. Van racisme en discrimina-
tie. Maar we zien vandaag de dag dat daar nog 
helemaal niks aan is gedaan. Van mij mogen die 
standbeelden gerust blijven staan, maar geef ons 
dan structurele veranderingen. Zet er desnoods 
extra uitleg bij. Er kan misschien een compromis 
gemaakt worden. Voor elk standbeeld van Leopold 
II dat er in België blijft staan kan er een standbeeld 
van Patrice Lumumba komen in een straal van 10 
meter daarrond. Met woord en uitleg hoe die aan 
zijn eind aan is gekomen en wat de Belgische 
verantwoordelijkheid daarbij was. Mensen focus-
sen nu op die beelden met ‘Ja maar dat is onze 
geschiedenis’. Maar dit (Lumumba, Congo) is ook 
onze geschiedenis.” 

Op www.dekoloniseer.be (bij nieuwsberichten) 
vind je de link naar de opname van het volledige 
debat. Daar vind je ook info over andere webinars, 
zoals de volledig opname van het gesprek met 
Kopano Maroga over kolonaliteit en koloniaal 
trauma op 16 november. Kopano is performance-
kunstenaar en schrijver en momenteel curator en 
dramaturg in Kunstencentrum Vooruit in Gent. 

Toni Morrison, schrijfster

Edward Said, grondlegger postkoloniale studies

Rosa Parks, civil rights activiste

Nina Simone, singer-songwriter, pianiste en burgerrechten-
activiste



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.

Op 8 december werden de resultaten bekend 
gemaakt van een academische praktijktest op de 
Antwerpse huurmarkt. Het onderzoek vond plaats 
tussen oktober 2019 en oktober 2020. In die peri-
ode werden 3.481 academische correspondentie-
testen , de geschreven variant van praktijktesten, 
uitgevoerd. De onderzoekers reageerden op be-
staande huuradvertenties op Immoweb en Zimmo 
met telkens twee fictieve kandidaat-huurders: de 
testpersoon had een kenmerk waartegen gedis-
crimineerd kon worden, de controlepersoon niet.

De resultaten zijn onrustwekkend: rolstoelgebrui-
kers werden in 36% van de gevallen gediscrimi-
neerd. Bij mannen van niet-Belgische origine was 
de discriminatiegraad 19 procent, bij vrouwen 15 
procent. Het toont nog maar eens aan dat discri-
minatie op de huurmarkt niet incidenteel gebeurt, 
maar een structureel probleem is. Dat toont ook 
het gedrag van de makelaars aan: van de geteste 
makelaars discrimineert 40%, en 18% van de ge-
teste makelaars discrimineert zelfs consequent. 
Dat betekent dat je daar als persoon met een 
migratieachtergrond of als rolstoelgebruiker quasi 
geen kans hebt om een woning te huren. “Deze ma-
kelaars zijn hardleers, en zal je met sensibilisering 
alleen niet over de streep trekken. Het is hoog tijd 
dat er ook sancties tegen deze groep komen,” stelt 
Sarah Scheepers, woordvoerder van Praktijktesten 
Nu. “De voorgestelde samenwerking tussen het 
stadsbestuur en de makelaars in de vorm van een 
‘verbeterplan’ is ruim onvoldoende. Bij zulke fla-
grante inbreuken op de antidiscriminatiewetgeving 
hebben we strenge handhaving nodig.”

Discrimineren op basis van afkomst en beperking 
is verboden en vaak zelfs strafbaar. Het platform 

Praktijktesten Nu vindt dan ook dat de reactie die 
de stad Antwerpen op 8 december gaf bij monde 
van Schepen van Gelijke Kansen Karim Bachar 
nalatig is. In de pers liet Schepen Bachar weten 
dat hij samen met de makelaars werk zal maken 
van een verbeterplan met concrete acties doch 
dat er voorlopig niet sanctionerend zal worden 
opgetreden. Deze reactie is ruim onvoldoende, 
niet alleen volgens de onderzoekers die de studie 
uitvoerden, maar verzaakt ook aan de plicht van het 
College en de betrokken ambtenaren om het parket 
onmiddellijk in te lichten.

In het Wetboek Strafvordering staat namelijk: “Ie-
dere gestelde overheid, ieder openbaar officier of 
ambtenaar en, voor de sector van de gezinsbijslag, 
iedere meewerkende instelling (...) die in de uitoe-
fening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad 
of van een wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk 
bericht te geven aan de procureur des Konings bij 
de rechtbank binnen wier rechtsgebied die mis-
daad of dat wanbedrijf is gepleegd (...)”. (Art. 29/1)

“We verwachten dat het stadsbestuur zijn verant-
woordelijkheid opneemt en ervoor zorgt dat er een 
gerechtelijk onderzoek wordt gestart naar deze 
discriminatie op de Antwerpse huurmarkt,” zegt 
Sarah Scheepers, “Nu de stad op de hoogte is van 
de bewezen discriminatie, moet men optreden 
en het parket inschakelen. Het opstellen van een 
verbeterplan volstaat absoluut niet”. 

Op 14 december hebben we het stadsbestuur dan 
ook aangeschreven om hen te wijzen op hun wet-
telijke en maatschappelijke plicht. We verwachten 
dat hier gehoor aan wordt gegeven.

Alle info: www.praktijktestennu.be

PRAKTIjKTESTEN NU!

Sojourner Truth, burgerrechtenactiviste

Nelson Mandela, anti-apartheidsleider

Harriet Tubman, abolitioniste en politiek activiste

Malcolm X, militante zwarte leider, voorvechter van het pana-
frikanisme

platform praktijktesten nu wijst antwerps stadsbestuur op wettelijke plicht: 
“stad moet een gerechtelijk onderzoek starten naar discriminatie op de huurmarkt.”


