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DEKOLONISERING 2.0

Edito
Ons eerste werkingsjaar als nieuwe covoorzitters 
van Hand in Hand tegen racisme loopt stilaan maar 
zeker af. Het is een eer voor ons om deze functie 
op te nemen en via deze weg te blijven strijden 
tegen racisme en discriminatie, ons denkkader 
uit te dagen en te wegen op het beleid in verschil-
lende domeinen zoals werk, onderwijs en wonen. 

We zijn ook bewust van de verantwoordelijkheid 
die we intern en extern uitdragen voor het voort-
bestaan van Hand in Hand tegen racisme, dat de 
laatste 30 jaren bewezen heeft te staan voor het 
bewustmaken over thema’s zoals antiracisme 
en dekolonisering. Hiervoor hebben we jullie 
ook nodig.

Na een bewogen 2020, waarin de Black Lives 
Matter-betoging het hoogtepunt van de antiracis-
tische strijd was op nationaal en internationaal 
vlak, blijven we verder surfen op deze golf. Het is 
immers noodzakelijker dan ooit om te blijven ijve-
ren voor structurele oplossingen om discriminatie 
en racisme op verschillende levensdomeinen 
aan te pakken. Hiernaast blijft het dekoloniseren 
onze prioriteit, die een meer concrete invulling 
zal krijgen na onze voorgaande campagnes “De-
koloniseer de (lokale) samenleving” in 2017 en 
“Baanbre(e)k(st)ers” in 2020. 

Hand in Hand tegen racisme vzw begon in het 
najaar met de voorbereiding van “Dekolonisering 
2.0”, een nieuwe lokale dekoloniseercampagne 
die we vanaf 2022 zullen uitrollen in heel wat ste-
den en gemeenten. Hierbij willen we de komende 
twee jaar belangrijke stappen vooruitzetten op het 
vlak van dekolonisering van een reeks belangrijke 
domeinen in onze samenleving. We willen ons hier-
bij zeker niet beperken tot de dekolonisering van 
de openbare ruimte, laat staan enkel de wijziging 
van koloniale straatnamen of standbeelden, hoe 
belangrijk deze symbolen ook zijn. 

Deze campagne doen we samen met heel wat van 
onze vrijwilligers, sympathisanten, andere organi-
saties en activisten. We hielden reeds een publiek 
consultatiemoment om de nieuwe campagne 
inhoudelijk vorm te geven en de rol van Hand in 
Hand hierin concreter te krijgen en zo ook te weten 
te komen waar de noden liggen. 

We deden daarnaast ook heel wat andere dingen. 
In 2021 voerden we – in moeilijke coronatijden – 
verschillende acties in samenwerking met heel 
wat organisaties. Op 21 maart, de internationale 
dag tegen racisme, werkten verschillende orga-
nisaties samen om de vuist te ballen tegen het 
structureel racisme. Zowel kleine als grote mid-

denveldorganisaties uit heel België verenigden 
zich onder de vlag van Platform 2103 (www.
platform2103.be) om zes gedeelde maatschap-
pelijke problematieken aan de man te brengen. 
Ondertussen blijven we actief in de NAPAR-coa-
litie, een samenwerkingsverband van meer dan 
100 organisaties die eisen dat er na twintig jaar 
wachten eindelijk een Interfederaal Actieplatform 
tegen Racisme komt. Verder reageerden we via het 
Platform Praktijktesten Nu op de nieuwe trend 
om praktijktesten alleen als meetinstrument in 
te zetten, zonder dat dit tot sancties leidt. Last 
but not least bekroonden we onze Baanbrek(e)
e(st)ers-campagne voor dekolonisering met 8 
metgezellen voor Lumumba.

De deur is echter niet gesloten. Je bent altijd 
welkom om mee te doen aan de verdere rit! Heb je 
interesse om mee te werken, in de voorbereiding 
of in de eigenlijke nieuwe dekoloniseringscampag-
ne? Laat ons dan iets weten via info@anti-racisme.
be of via een formulier op www.dekoloniseer.be. 
Een dergelijke campagne kost uiteraard ook geld, 
elke steun is dus welkom om nog meer slagkracht 
te krijgen (zie colofon).

Jihad Van Puymbroeck en Lieven Miguel Kandolo, 
co-voorzitters

Op 16 oktober waren vele vrijwilligers afgezakt 
naar de universiteitsgebouwen in Antwerpen om 
mee na te denken over onze nieuwe dekoloni-
seercampagne. Wat kunnen we samen doen om 
écht te dekoloniseren en om structureel racisme 
te bestrijden? 

Uit de bevraging kwamen zeer vele boeiende 
voorstellen over tewerkstelling, gezondheid, 
openbare ruimte, cultuur en tradities, huisvesting, 
klimaat…. We zijn nu druk bezig om al deze ideeën 
om te zetten in een langlopende campagne voor 
de komende jaren. Met acties die niet enkel sym-
bolisch zijn maar effectief iets veranderen aan de 
bestaande machtsverhoudingen.

Meedenken en meewerken kan nog steeds, surf 
naar www.dekoloniseer.be en vul het medewer-
kersformulier in.

Consultatievoormiddag Antwerpen 16/10/21



DOSSIER SINTERKLAAS

De les van Zwarte Piet
Dankzij activisten en kunstenaars is het einde van 
Zwarte Piet in zicht.

Jerry Afriyie en Quinsy Gario trokken aan de kar 
in Nederland met Kick Out Zwarte Piet. 10 jaar 
geleden vonden ze dat de racistische karikatuur 
zwarte Piet eindelijk mocht verdwijnen maar dat 
overtuigen zonder actie weinig aarde aan de dijk 
brachten. Ook in België kwam de voorbij 8 jaren 
het debat in de media. 

Dalilla Hermans en anderen namen het niet langer 
dat racisme en een kinderfeest samen gingen. 
Het Vlaams-Nederlands huis deBuren kwam met 
een Pietenpact. Enkele activisten maakten een 
website met een Pietenplan. Stijn Coninx bracht de 
eerste Vlaamse sinterklaasfilm met een roetpiet. 

Bambi Ceuppens verzamelde de bijdragen van een 
aantal auteurs in het boek Pietpraat. Actievoerders 
stonden met bordjes “zwarte piet is racisme” 
bij sinterklaasintochten waar de pieten nog hun 
racistische outfit vertoonden. Onlangs zag de 
website https://hetiseenkinderfeest.be het licht. 

Uit enquêtes in Nederland blijkt dat steeds meer 
mensen vinden dat het uiterlijk van ‘Zwarte Piet’ 
moet worden aangepast. Is dat ook zo in Vlaande-
ren? In 2013 gaf een enquête van het Nieuwsblad 
als resultaat dat nog 77% van de respondenten 
een Zwarte Piet verkozen. Ondertussen zien we 
wel dat zowat alle grootwarenhuizen ofwel geen 
pieten meer afbeelden ofwel roetpieten. Facebook 
en bol.com laten geen duidelijk racistische pieten 
meer toe. Bij de vele intochten van sinterklaas in 
de steden in Vlaanderen duiken meer en meer 
roetpieten op.

Sinterklaas, een kinderfeest (voor alle kinderen)
Nochtans blijft het verzet tegen verandering in 
Vlaanderen én Nederland groot. Dit verzet wordt 
aangewakkerd door extreemrechts dat in de aan-
val op Zwarte Piet een aanval ziet op de traditie. 
Terecht merken ze op dat een wijziging van deze 
traditie meteen betekent dat ook de niet-witte 
burger mee bepaalt wat kan en niet kan in onze 
samenleving. Dat de norm niet langer ‘wit’ is. Voor 
diegenen die status en privilege halen uit een 
gevoel van superioriteit tegenover mensen van 
kleur, vluchtelingen, migranten en mensen met 
migratie-achtergrond is dit onbespreekbaar.

Extreemrechts is duidelijk in opmars. Dat zien we 
niet enkel in de stijging van het aantal stemmen 
bij verkiezingen. Racisme wordt virulenter en 
krijgt minder tegenspraak in sociale en andere 
media. Discriminaties worden getolereerd. Dat 
‘Zwarte Piet’ dan toch gedoemd is te verdwijnen 
is dus misschien voorbarig. Maar hij zit duidelijk 
in het defensief. En dat heeft toch te maken met 
de argumenten van de tegenstanders. Een feest 
dat uitsluiting organiseert wordt duidelijk niet 
gesmaakt. Het alternatief waarin het sinterklaas-
feest een feest is voor alle kinderen ligt beter in de 
markt. Het is racisme dat belet dat alle kinderen 
kunnen meegenieten van het feest. Het is racisme 
dat belet dat het een genietbaar feest wordt.
De kern van extreemrechts is gestoeld op racisme. 
Mensen die tot bepaalde groepen behoren zijn 
minder waard dan anderen en moeten worden 
uitgesloten. Misschien geeft een verdwijnende 
Zwarte Piet ons alsnog deze les: racisme verhin-
dert dat er een samenleving komt die genietbaar 
kan zijn voor iedereen en dat is de reden waarom 
het moet stoppen.

Nieuw dossier van 
Hand in Hand
Lees ons nieuwe dossier over deze thema-
tiek Tradities. Sinterklaas, een kinderfeest 
(voor alle kinderen). In dit dossier lijsten we 
onderzoeken en organisaties op die de  impact 
op kinderen en de wortels en de gelijkenis-
sen met koloniale  stereotypen behandelen.  
We geven inspirerende partners en mogelijke ac-
ties op lokaal niveau mee. We stellen vragen over 
het waarom van nieuwe kennisproductie en on-
derzoek over oorsprong van de traditie en de blinde 
vlekken achter de  zogenaamde objectiviteit.  

Je kan de pdf van het dossier downloaden op www.
dekoloniseer.be.



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, ENAR, De Federatie en het 
platform Praktijktesten Nu

REDACTIE 

Marius Dekeyser, Nyanchama Okemwa, 
Ludo Segers, Willeke Van Herreweghe

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.

ANTIRACISTISCHE MANIfESTATIES OP 20 MAART 2022

Change is coming. 
Gelijke rechten nu!
Discriminatie en racisme zijn een dagelijkse 
realiteit voor steeds meer mensen. Opkomend 
extreem-rechts en alt-right organisaties zaaien 
actief (online) haat. Een klimaat waarin voetbal-
lers - van amateur tot wereldster - omwille van 
hun huidskleur op het veld en op sociale media 
uitgejouwd en beledigd worden. En daar blijft het 
niet bij. Ook het fysieke geweld en de structurele 
uitsluiting nemen toe.  Moskeeën en synagogen 
worden beschadigd, een vluchtelingencentrum in 
brand gestoken. Dit onrecht valt niet te relativeren. 
Maar geen actie zonder reactie. Een nieuwe genera-
tie, vaak opgegroeid in diversiteit, staat de voorbije 
jaren op en gaat wereldwijd in verzet. Ze pikt de 
banalisering en normalisering van racisme en de 
discriminaties niet meer. Jongeren en middenveld 
weigeren zich nog langer neer te leggen bij de sta-
tus quo en eisen concrete, directe actie van politici 
en beleid. Change is coming. Gelijke rechten nu!

waarom wij opkomen voor gelijke rechten en tegen 
racisme en discriminaties
Talloze getuigenissen, cijfers en onderzoeken 
tonen aan dat nog steeds te veel werkgevers, 
immokantoren en overheidsinstellingen mensen 
ongelijk behandelen. Gelijke rechten zijn nog 
altijd geen realiteit - noch in de letter - noch in de 
praktijk - voor iedereen die dagelijks bijdraagt aan 
onze samenleving. (Je buur, je collega, je postbode, 
je verpleegkundige, je leerkracht, je maaltijdkoe-
rier). Mensen met een andere nationaliteit en 
mensen zonder wettige verblijfsdocumenten, 
genieten nog steeds niet dezelfde basisrechten 
of bescherming door onze overheid. Maar ook wie 
hier al generaties lang leeft en werkt, wordt nog te 
vaak als tweederangsburger beschouwd. Omwille 
van huidskleur, afkomst of godsdienst, wordt hen 
hun recht op kwaliteitsvolle arbeid, onderwijs of 
wonen ontzegd, worden mensen geviseerd door 
discriminerende politiecontroles. Racisme en 
discriminatie ontnemen mensen de mogelijkheid 
om zich volwaardig te ontwikkelen als persoon 
maar ook om bij te dragen en zich deel te voelen 
van de samenleving. Discriminatie maakt mensen 
kwetsbaar voor allerlei vormen van uitbuiting en 
geweld, het zet burgers tegen elkaar op. En daar 
worden we allemaal slechter van.

waarom we samen willen vooruitgaan en winnen
Racisme en discriminaties verdelen onze samenle-
ving in A - en B burgers. En wat ons verdeelt, maakt 
ons zwakker. Racisme en discriminatie ondergra-

ven immers de empathie en de solidariteit, die het 
ons mogelijk maken om samen op te komen tegen 
onderdrukking en voor rechtvaardigheid. Wij vech-
ten tegen discriminatie net omdat we vinden dat 
rechten voor allen en gelijke behandeling de norm 
zouden moeten zijn. Hoe meer kwaliteitsvolle jobs, 
woningen, scholen en wijken er zijn voor iedereen, 
hoe minder kans discriminatie krijgt.

En dat kunnen we enkel bereiken als we daar 
met velen, en samen, voor opkomen. Vanuit deze 
sociale en inclusieve visie op anti-racisme, willen 
we burgers, middenveld, vakbonden en andere 
bewegingen (feministische beweging, klimaat-
beweging, LGBTQIA+ beweging, de beweging voor 
internationale solidariteit, de dekoloniseringsbe-
weging) verbinden om onze gezamenlijke strijd te 
winnen. Wij willen echte verandering afdwingen. 
Samen willen we racisme en discriminatie aanpak-
ken op de werkvloer, in scholen en wijken. We willen 
een overheid die racisme en discriminaties actief 
opspoort, en bindende, proactieve maatregelen 
neemt tegen discriminerende werkgevers, immo-
kantoren of overheidsinstellingen. Het is de rol van 
de overheid om gelijke rechten te garanderen en 
ook actief af te dwingen, met de nodige sancties. 
En ook om het geleden onrecht uit het verleden in 
woord en daad te herstellen.

Daarom komen we op zondag 20 maart 2022 sa-
men in actie. Maak deel uit van de verandering. Sluit 
je aan bij een lokale groep van het Platform 21/03 in 
een stad in jouw buurt. Hand in Hand tegen racisme 
vzw is één van de trekkers van het Platform. Voor 
alle info: www.platform2103.be

Een actie Van 
PLATFORM 21/3

Meer info: www.platform2103.be 
of Facebook (PF2103) 
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