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Edito
Het nieuwe jaar begon onheilspellend met de verschrikkelijke 
moordaanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs, die we als 
Hand in Hand tegen racisme meteen ondubbelzinnig veroordeelden 
(zie ons persbericht van 8 januari 2015, dat we verderop herhalen). 
We waarschuwden tegelijk voor de mogelijke toename van islamo-
fobie gezien de heersende neiging om alle moslims tot zondebok te 
maken van de wandaden van enkelingen, wat zich entte op reeds 
lang bestaande vooroordelen. De misdaden tegen de menselijkheid 
van het zich islamitisch noemende IS werkten dit verder in de hand 
hoewel moslims zelf de grootste slachtoffers zijn van deze groepe-
ring. 

Deze stigmatisering van moslims is sinds januari helaas alleen maar 
aan kracht toegenomen, hoewel heel wat moslimorganisaties en 
individuen zich ondubbelzinnig uitspraken tegen terreur (zie bvb 
verder de verklaring van Embem).

Gelukkig zijn er ook positieve signalen zoals de recente manifestatie 
Together in Peace (15 maart) waarin alle Belgische religieuze leiders 
zich uitspraken tegen terreur en voor wederzijds respect.

Desondanks is Hand in Hand van mening dat er een langer volgehou-
den inspanning tegen deze polarisatie nodig is, gekoppeld aan acties 

tegen concrete discriminatie van moslims en andere minderheden. 
Daarom bereiden we een nieuwe publiekscampagne voor die we de 
komende maanden willen voeren. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf 
dan in op ons e-zine. Wil je lokaal meewerken, laat ons dan zeker iets 
weten via info@anti-racisme.be.

Ondertussen breien we tegelijk een vervolg aan de voorbije cam-
pagne jobdiscriminatie. Doordat het Minderhedenforum de flagrante 
discriminatie bij dienstenchequebedrijven aan het licht bracht 
(zie verder), zijn praktijktesten opnieuw een hot issue. Samen met 
andere partners voeren we campagne onder de slogan “stop discri-
minatie, praktijktesten nu!”. We roepen ook op om deze slogan mee 
te dragen op de Grote Parade van Hart boven Hard op 29 maart. Wie 
wil meedoen, mailt snel naar info@anti-racisme.be of komt naar het 
onderdeel “diversiteit” van de Parade.

Ten derde werken we op iets langere termijn aan de voorbereiding 
van een nieuwe duurzame lokale campagne. Op de trefdag in Gent 
van 28 februari jongstleden kregen we heel wat inspiratie. Verderop 
vindt u een kort verslag en enkele actiepistes. Het volledige vide-
overslag kan u online bekijken.

Redactie Hand in Hand.

stop discriminatie 
praktijktEstEn nu ! 



BElgischE moslims 
samEn tEgEn radicalisEring En voor BurgErschap

Hand in Hand tegen racisme vzw veroor-
deelt zonder voorbehoud de moordaanslag 
op de redacteurs van Charlie Hebdo. Voor 
Hand in Hand is de persvrijheid één van de 
pijlers van onze democratie die ten allen 
prijze verdedigd moet worden. 

Het zijn niet enkel de redacteurs en de 
persvrijheid die slachtoffers zijn van deze 
terroristische daad.   Ook alle moslims be-
horen tot de grootste verliezers. Het meest 
waarschijnlijke scenario is dat de islamba-
shing van de laatste decennia nu nog in alle 
hevigheid zal toenemen. In Duitsland zagen 
we al de duizenden op straat komen als “Pa-
triotische Europäer Gegen die Islamisierung 
des Abendlandes” . In Zweden zagen we de 

 “Wij, Belgen van moslimover-
tuiging,  (...), kwamen bijeen op 
donderdag 22 januari 2015 om akte te 
nemen van de dramatische actualiteit 
ervaren door de islamitische gemeen-
schappen in België. De laatste weken 
hebben de tragische gebeurtenissen, 
gepleegd door een handvol individuen 
in naam van de islam - als nooit tevo-
ren - de toekomst van onze vreedzame 
en duurzame aanwezigheid en die van 
onze kinderen in dit land in gevaar 
gebracht. Dit land dat de meesten 
van ons heeft zien geboren worden en 
waarvan we allen trotse burgers zijn. 
Ons gezamenlijke doel is om na te 
denken over de beste wijze tot samen-
leven, alsook om een edelmoedige 
islam te bevorderen die harmonieus 
de samenleving in haar geheel voedt, 
in al haar diversiteit en complexiteit, 
hiermee actief bijdraagt aan de sociale 
cohesie en de aanleg van inclusieve in-
terculturele samenleving gebaseerd op 
sociale rechtvaardigheid, gelijkheid in 
praktijk en respect voor elkeen. “ (...)

brandstichtingen van moskeeën, in Neder-
land de oproep van Wilders-aanhangers om 
moskeeën in brand te steken. Ondertussen 
zijn ook verschillende moskeeën in Frankrijk 
doelwit geworden. 

De terroristische extremisten zien door 
deze aangewakkerde tegenstellingen hun 
kans schoon om nog meer olie op het vuur 
te werpen. Ze hopen door de polarisering op 
de spits te drijven meer moslims voor hun 
perfide en barbaarse zaak te winnen.

Hand in Hand heeft dan ook veel respect 
voor al de moslims die in deze tijden blijven 
getuigen van positief burgerschap en deze 
en andere aanslagen bestempelen als non-

islam. In plaats van de islam te veroordelen 
als niet-compatibel of als foutieve software 
voor “onze” hardware, zijn onze samenle-
ving en alle burgers meer gediend met een 
aanvaarding van de superdiversiteit en de 
plaats van de islam daarin. 

Het is dus tijd dat onze afschuw voor deze 
en andere moordaanslagen gepaard gaat 
met een activering van onze democratie 
waarin grondrechten moeten uitgebouwd 
worden en waarin discriminatie, racisme en 
islamofobie geen plaats hebben. Hoe meer 
we dat doen in eenheid, samen, zonder ons 
te laten verdelen in wij en zij, hoe meer kans 
dat het meest waarschijnlijke scenario toch 
niet doorgaat. 

hand in hand vEroordEElt moordaanslag charliE hEBdo En roEpt op 
tEgEn polarisatiE (persbericht 8 januari 2015)

 “We willen samenwerken om 
zonder compromissen te vechten tegen 
bepaalde interpretaties die geweld 
vooropstellen en totalitaire ideolo gieën 
die uit onze heilige teksten worden 
afgeleid” (...) 

 “We verbinden ons ertoe om te 
werken in de transparantie en weder-
zijds respect, om zonder voorbehoud te 
vechten jegens haatzaaiend discours, 
discriminatie, geweld tegen elke ge-
meenschap of minderheidsgroep – op 
om het even welke basisprincipes 
(etnische, seksuele, religieuze , seksuele 
geaardheid, leeftijd, sociale afkomst, 
handicap). “

Voor de volledige verklaring, 
zie www.embem.be.

dE organisatiE EmBEm (EmpowEring BElgians muslims) vErEnigdE vErschillEndE 
organisatiEs, lEidEndE figurEn En BurgErs uit dE moslimgEmEEnschap om stEl-
ling in tE nEmEn “tEgEn radicalisEring En voor BurgErschap”.  ook “slimstE mEns” 
adil El arBi BEhoort tot dE ondErtEkEnaars. EnkElE citatEn uit hun vErklaring 
van BrussEl van 22 januari 2015:

vrijwilligers 
gezocht
Hand in Hand is steeds op zoek naar vrijwil-
ligers, zowel voor de landelijke werking als 
om lokaal een steentje bij te dragen. 

De mogelijkheden zijn legio, variërende van 
administratieve taken op het secretariaat 
tot het opstarten van een lokale werking 
tegen racisme. Medewerking aan onze 
campagnes kan vele vormen aannemen. 
Je tijdsinvestering kan je zelf bepalen.

Graag meer info of een gesprekje? Contac-
teer het secretariaat.



Op 28 februari organiseerden we een 
boeiende trefdag in Gent als meer prakti-
sche opvolging van de Inspiratiedag einde 
september vorig jaar. Pascal Debruyne, 
postdoctoraal onderzoeker aan de UGent, 
ging dieper in op wat een antiracistische 
beweging kan doen in een superdiverse 
samenleving en Labo vzw ondersteunde de 
deelnemers methodisch in een zoektocht 
naar zinvolle acties.

De superdiverse samenleving/stad is een 
onontkoombare realiteit. Zonder migratie 
zou de stad (demografisch) dood zijn (zie 
bvb onderstaande grafiek van de bevol-
kingsevolutie in Antwerpen per leeftijds-
klasse). 

Toch is deze ontwikkeling niet automatisch 
“super”. Inwoners met een migratieachter-
grond hebben verschillende statuten die 
vaak leiden tot achterstelling en kwetsbaar-
heid.  Er is nood aan ernstige inspanningen 
van de overheid om dit transitieproces voor 
alle betrokkenen in goede banen te leiden.

Pascal Debruyne formuleerde hierbij 
scherpe kritiek op het nieuwe integratie 
en-inburgeringsdecreet (2013) van de 
Vlaamse regering.   Het is het orgelpunt 
van een evolutie naar de depolitisering van 
het gesubsidieerde middenveld dat zich 
bezighoudt met inburgering en integratie. 
Centraal in het nieuwe inburgerings en-
integratiebeleid staat taalnationalisme, een 
eenzijdig plichtendiscours en een onhaal-
bare resultaatsverbintenis. In ruil worden er 
geen integratieinspanningen verwacht van 
de maatschappij. 

Ook De VVSG (Vereniging voor Steden en Ge-
meenten) is scherp: “De meeste acties zijn 
bedoeld voor de groep van inburgeraars en 
er wordt vooral op het taalaspect ingegaan. 
Aan de slechte socio-economische situatie 
van allochtone burgers kan niet verholpen 
worden door taalmaatregelen alleen. Struc-
turele acties die discriminatie en achterstel-
ling aanpakken dringen zich op.”

Dit beleid leidt tot een doodlopend spoor 
van homogenisering via taal en culturele 
assimilatie. Pascal Debruyne deed daarom 
een oproep naar andere vormen van praktijk 
en visie om tot solidariteit te komen in een 
superdiverse samenleving. 

Concreet stelde hij vier hefbomen voor:
1. Op een andere manier kijken naar het 

verleden. De “migranten” zijn de redders 
van de stad. Zonder migratie was de stad 
door stadsvlucht doodgebloed.

2. Op een andere manier kijken naar  het 
heden door het bestuderen van concrete 
praktijken op specifieke plaatsen waar 
mensen nabij zijn in diversiteit en waar 
samenwerking succesvol is (in tegenstel-
ling tot het zogenaamde “failliet van de 
multiculturele samenleving”).

3. Op een andere manier kijken naar de 
toekomst, voorbij het wij/zij denken (zie 
bvb de Gentse Lente).

4. Samenwerking van de antiracistische 
beweging met nieuwe initiatieven van de 
betrokkenen zelf.

Meer details vind je in de videopresentatie 
van Pascal Debruyn op You Tube, via de link 
in het artikel op de website van Hand in 
Hand.

Eind februari 2015 haalde het Minder-
hedenforum alle media met een rapport 
over discriminatie bij de dienstencheque-
bedrijven. Het Minderhedenforum deed 
een “mystery-calling” naar 251 diensten-
chequebedrijven. Hierbij werd steeds op 
dezelfde manier gepolst naar een poets-
hulp waarbij gevraagd werd om daarbij 
“geen allochtoon te sturen”. Twee derde van 
de benaderde kantoren ging op die vraag 
in. Opvallend en schokkend was dat ook de 
publieke sector niet het goede voorbeeld 
gaf. Van de opgebelde OCMW’s en PWA’s 
willigden maar liefst 3 op 4 het verzoek in.

Dit deed de politieke discussie over het 
belang van juridische controle op discrimi-
natie op de arbeidsmarkt terug toenemen, 
heel concreet via juridisch bindende 
praktijktesten. Deze zijn immers een nood-
zakelijke aanvulling op de academische 
en maatschappelijke praktijktesten zoals 
uitgevoerd door KifKif, Minderhedenforum 
en vakbonden. Deze laatste zorgen wel 
voor media-aandacht maar er ontbreekt 
een stok achter de deur om daders aan 

te pakken en  slachtoffers te vergoeden. 
Daarom hebben een aantal organisaties, 
waaronder Hand in Hand, Kif Kif, Samen-
levingsopbouw Antwerpen, Movement 
X, Minderhedenforum, ... de krachten ge -
undeld voor de eis “stop discriminatie, 
praktijk testen nu!”. We vragen dat het fe-
deraal én Vlaams parlement praktijktesten 
juridisch bindend maken.

De komende weken voeren we hierrond een 
aantal acties, waarvan sommige helaas al 
voorbij zullen zijn als u dit leest (schrijf in op 
ons ezine en blijf sneller op de hoogte). Naar 
aanleiding van de internationale dag tegen 
racisme hingen we op 20 maart spandoe-
ken op met de campagneslogan. We roepen 
ook op om deze slogan mee te dragen op 
de Grote Parade van Hart boven Hard op 29 
maart in Brussel (zie verder).

Na Pasen volgen er hoorzittingen in het 
Vlaams Parlement over de thematiek. We 
houden de druk op de (politieke) ketel, 
neem een kijkje op www.jobdiscriminatie.
be voor het vervolg.

stop discriminatiE, praktijktEstEn nu!

migratiE als hEfBoom voor dE stad? 
trEfdag hand in hand in gEnt. uitdagingEn voor dE antiracistischE BEwEging in 
EEn supErdivErsE samEnlEving. 



dE grotE paradE van hart BovEn hard

divErsitEit is rEalitEit
Diversiteit in al haar vormen kleurt onze samen-
leving. Die grote verscheidenheid, zeg maar 
superdiversiteit, is onze realiteit. Eenieder heeft 
zijn eigenheid, maar in die verschillen zijn we 
allen gelijkwaardig. Waarom gaan beleidsmakers 
dan nog altijd uit van een Vlaanderen waar 
iedereen dezelfde taal spreekt? Waarin iedereen 
dezelfde cultuur en identiteit beleeft en moet 
aannemen? Waarom moeten sommige mensen 
een test Nederlands afleggen, nog voor ze zich 
maar kunnen inschrijven voor een sociale 
woning? Is huisvesting op slag geen basisrecht 
meer? Of kennen we dat recht alleen toe aan een 
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PARADE

Zondag 29 maart 2015 - 13u00 - Noordstation Brussel

Kom op straat, er is een alternatief!

tien hartenwensen. één Kleurrijke optocht.

Samen trekken we aan de bel: willen we een menselijke toekomst 

voor iedereen, dan moet onze samenleving dringend anders.
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select groepje burgers? En bedreigt de outfit van 
ambtenaren echt de kwaliteit van onze dienst-
verlening? Te veel beleidsmaatregelen creëren 
of stimuleren de ongelijke behandeling van men-
sen op basis van afkomst, religie, geslacht en/
of seksuele geaardheid. En dat met ingrijpende 
gevolgen: armoede, werkloosheid, uitstroom 
uit het onderwijs. Samen moeten wij voor een 
samenleving gaan waarin iedereen zijn plaats 
heeft en krijgt vanuit gelijkwaardigheid. Van ‘wij’ 
tegen ‘zij’ naar ‘onze’ samenleving. Omdat de 
toekomst pas begint waar racisme, discriminatie 
en gevaarlijke tendensen als islamhaat of antise-
mitisme stoppen. Er is wel een alternatief!

hand in hand roEpt mEE op voor dE grotE paradE van hart BovEn hard op 29 maart in 
BrussEl, inzondErhEid voor dE hartEwEns “divErsitEit is rEalitEit”. wE zullEn vooral dE 
Eis voor praktijktEstEn als middEl tEgEn discriminatiE mEE in dE vErf zittEn.
mEEr info www.hartBovEnhard.BE.
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colofon
Dit is een uitgave van 
Hand in Hand tegen racisme vzw,
 Sint-Jacobsmarkt 82
 2000 Antwerpen
 tel 03/281.15.05
 www.anti-racisme.be
 info@anti-racisme.be

Hand in Hand is lid van 11 11 11, 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Hart 
boven Hard, FOV, United for Intercul-
tural Action en ENAR

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.jobdiscriminatie.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.


