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VREDES
NIEUWS
Trump verandert de wereld

25 jaar na zwarte zondag in België, vindt er ook
een doorbraak plaats van extreem-rechts in de VS.
En deze keer is er geen cordon-sanitaire mogelijk.
We zitten met een extreem-rechts Amerikaans
president - verkozen door 24% van het electoraat en daardoor verandert onze wereld ten gronde.

De cijfers.

Laten we eens kijken waar Trump zijn aanhangers
vond in de Amerikaanse bevolking (meestal op basis
van exit-polls): er stemden meer vrouwen voor
Clinton dan voor Trump. De Trump-kiezers kwamen
vooral van +45-jarigen. De -45 jarigen stemden
overwegend voor Clinton. De witte mensen (die
70% uitmaken van het electoraat) stemden vooral
voor Trump. De meeste gekleurde stemmen (74%
van 30% kiezers) gingen naar Clinton. De voorkeur
van kiezers met een inkomen van onder 50.000$
ging naar Clinton (met 52%). Inkomens boven de
50.000$ gingen voornamelijk naar Trump. Trump
kende ook een overweldigende steun van eigenaars
van kleine ondernemingen en zelfstandigen.

Verklaringen die niet voldoen

De uitslag van de verkiezingen kwam voor de

meeste waarnemers totaal onverwacht. Maar
snel kwamen dezelfde analyses naar boven die
we ook gezien hebben na ‘onze’ zwarte zondag:
we mogen de kiezers zeker niet van racisme
beschuldigen maar hun bezorgdheden ter harte
nemen. We moeten luisteren naar het signaal van
het volk. Een tweede analyse wees vooral naar de
slachtoffers van de globalisatie die wraak nemen op
de elite en hun proteststem geven aan een figuur
die het opneemt tegen een vrouw die de elite
vertegenwoordigt.
De cijfers geven op zijn minst een meer
genuanceerd beeld over deze laatste verklaring.
Het zijn niet zozeer de armen die meer voorkeur
hadden voor Trump. Het waren eerder de middenen hogere inkomensklasse die Trump zagen zitten.
De wetenschap dat de middenklasse onder druk
staat en “dat onze kinderen het niet zo goed zullen
hebben als wij” doet mensen kiezen voor een
anti-elite en anti-systeem stem. Allicht hebben ze
dan niet de berekening gemaakt die het Tax Policy
Center wel maakte:
als Trumps belastingsplan wordt uitgevoerd dan
krijgt de top 0,1 procent van de bevolking een
belastingsvoordeel van 14% per aangifte. De

midden inkomens moeten het
stellen met 2% en de laagste
inkomens met minder dan 1%.
Dat het voornamelijk witte
mannen waren die Trump
verkozen hebben, staat
ondertussen wel vast. Hadden
vrouwen of gekleurde mensen
het voor het zeggen gehad
dan had Trump geen kans
gemaakt. Het waren de witte
mannen die geen graten zagen
in de racistische en seksistische
houding van de republikeinse
kandidaat. Ook dat de Ku Klux
Klan campagne voerde voor
Trump was blijkbaar geen reden
voor terughoudendheid. In de
verklaring hiervan openbaren heel
wat waarnemers hun racistische
uitgangspunten. Ze “begrijpen” de
houding van blanken die zien dat
ze steeds minder kansen maken
om op de arbeidsmarkt terwijl
een aantal gekleurde mensen
wel hopgerop geraken. Deze
waarnemers merken niet op dat
gekleurde mensen in de VS dubbel
zoveel werkloos zijn dan blanken.
Ze bevestigen het beeld dat het
gaat om een competitie naar
jobs en onderlinge concurrentie.
Ze bevestigen het verdeel en
heers verhaal van de elite. Hun
analyse houdt op waar het zou
moeten gaan over de groeiende
ongelijkheid waarbij alle kleuren,
wit en andere, ten dienste staan
van een rijke bovenlaag. Ze zien
niet de trend van een alsmaar
kleiner wordende middenklasse.
Andere analyses zien dat een
plotselinge verandering van
status van een ooit dominante
groep deze naar extreem-rechts
drijft. Je maakt geen 40.000 jaar
dominantie van man over vrouw
teniet in enkele jaren, en ook niet
400 jaar slavernij waarin witte
mensen het voor het zeggen
hadden.
Onzekerheid over de toekomst

is niet langer een privilege van
voornamelijk gekleurde mensen.
Trump’s “make America great
again” verwijst nog naar een
ander mechanisme. Zoals in
Engeland de brexit-kiezers
hopen op een miraculeuze
heropflakkering van het aanzien
van wat ooit een wereldrijk was,
zo hopen vele amerikanen op
een bepalende rol van de VS in
de wereld. Het verdict van de
cijfers is hier ook hard. De VS had
in 1968 nog 37% van het wereld
BNP. In 2015 is dat nog 24%.
De tijd van blanke suprematie is
voorbij, nu nog in de hoofden. Of
nog: dekolonisatie van de geest.

(protectionistische) en antimigratie elementen. Daarmee
gaat Trump voorbij aan de
oorzaken van werkloosheid,
inkomensdaling, ongelijkheid.,
delokalisatie van bedrijven. Maar
in tijden waarin het vertrouwen in
democratie daalt, de ekonomische
crisis voortduurt en links geen
perspectief biedt, wordt het
Trump-verhaal voor velen
aantrekkelijk.

Het verzet leeft.

Onmiddellijk na de uitslag
kwamen in tientallen Amerikaanse
steden mensen in protest op
straat. In Europa groeit de
Bijkomende
ongerustheid over de komende
verkiezingen in Oostenrijk en
verklaringen
Frankrijk.
Achteraf is het gemakkelijk praten. En links heeft haar tegenverhaal
nog niet gevonden. Toch zijn er
Daarom toch even naar Ico Maly.
al aanzetten om dit verhaal te
Een maand vòòr de verkiezing
laten vertrekken vanuit de strijd
publiceert hij een analyse van
tegen ongelijkheid. Deze strijd
het verhaal waarmee Trump naar
mag zich niet terugtrekken in
de kiezers stapt. En hij ziet heel
wat gelijkenissen met het verhaal
waarmee Hitler de verkiezingen
won in 1932.Vooreerst is er het
toekomstbeeld van een herboren
Amerika waarbij het Amerikaanse
Ons helpen uit de kosten komen
volk gedefineerd wordt in termen
mag: Met minstens €4 heb je
van gemeenschappelijke waarden
recht op een jaar papieren
die niet terug te vinden zijn
Vredesnieuws. Maar ook digitale
bij immigranten en gekleurde
lezers mogen deze rekening
mensen. Ten tweede zijn de
gebruiken: BE16 4012-0162-0174
problemen waarmee Amerika
te kampen heeft het gevolg van
externe factoren: globalisatie
doorgevoerd door een elite die
de Amerikaanse energie vernietigt
en migranten binnenlaat. En deze
migranten brengen economische
en culturele bedreigingen mee.
Trump verbindt globalisatie
niet met de neoliberale
economische doctrine.Voor hem
is ‘Americanism’ het alternatief
voor globalisatie. Maar dat is
dan in feite een neoliberale
vredesnieuws p.2
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Steun het
Vredesnieuws

nationalistische reflexen maar
juist zich op Europees vlak
manifesteren. Daar moeten de
markt en de grote bedrijven
binnen de democratische
grenzen gebracht worden. Op
het Europese niveau moeten
de verlichtingswaarden terug
concreet worden met een warm
beleid tegenover vluchtelingen.
Als Europa zich niet heruitvindt
dan staat de wereld er slecht
voor met de Trumps, Erdogans,
Putins,Viktor Orbàns, Dutertes ...
Misschien kan een Canadees
initiatief ons inspireren.
Het Leapmanifesto (https://
leapmanifesto.org/en/the-leapmanifesto/) geeft een hoopgevend
perspectief op de vele problemen
en crisissen die ons bedreigen.
Armoede, ongelijkheid, klimaat,
mensenrechten, diversiteit,
... worden aangepakt in een
democratisch transformatieplan
dat uitmondt in een ander
samenlevingsmodel.
De Nederlandse socioloog
Willem Schinkel heeft ook een
boodschap in DeCorrespondent.
nl:
“Het is nu zaak om een
presidentschap van Donald
Trump te overleven. Heel
letterlijk voor onder meer veel
zwarte Amerikanen, moslims en
latino’s. Heel letterlijk ook voor
diegenen die hij heeft gedreigd
te bombarderen. En op de lange
termijn ook voor de biosfeer,
waarvan de degradatie met
Trumps klimaatscepticisme eerder
versneld dan geremd zal worden.
Iets minder letterlijk maar wel
belangrijk is het overleven van de
persvrijheid. ...
Linkse politiek moet beginnen
met sociale rechtvaardigheid
als basis van een samenleven
dat minder behoefte heeft aan
machtsvredesnieuws p.3 verdeling
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via culturele verschillen. Links
mag divers zijn, en verschillende
vormen van strijd omvatten,
maar een streven naar sociale
rechtvaardigheid en het tegengaan
van elke vorm van dominantie
die economische uitbuiting
legitimeert, moet het begin zijn.
Inzet moet zijn om economische
uitbuiting (van mens en natuur)
en culturele hegemonie (racisme,
seksisme) te verbinden. Een
politiek die er niet in slaagt die
verbinding te leggen, is het niet
waard ‘links’ genoemd te worden.
Dat wil niet zeggen dat
Trumpkiezers - en dit geldt in
meer of mindere mate voor
alle kiezers van grote partijen
in Amerika en in Nederland niet verantwoordelijk worden
gehouden voor hun keuze voor
racisme en seksisme. ... Kiezers
moeten hard bekritiseerd worden
om hun racistische en seksistische
keuzes – pas dan worden ze
serieus genomen. Maar het moet
ook inzichtelijk gemaakt worden
hoe hun keuzes in het licht van
hun reële ervaring, rationeel en
zelfs goed gefundeerd zijn, gezien
de decennia durende uitbuiting
en materiële verwaarlozing van
hun lichamen, hun huizen, hun
drinkwater, hun wegen en hun
scholen.
Tegelijkertijd moeten ze hard
geconfronteerd worden met
het geweld dat uit hun keuze
spreekt jegens mensen –
migranten, zwarten, et cetera
– die zich in cruciale opzichten
in een structureel gelijke positie
bevinden.
Dus laten we niet spreken over
‘Trump’ als een ‘revolutie.’ Nee, de
verkiezing van de persoon Donald
Trump is niet een revolutie. Ook
het fenomeen of principe ‘Trump’
is niet de revolutie, maar eerder
een vijandige overname. De
revolutie, die komt na ‘Trump.’”
			Ludo

Vrede
De website van Vrede vzw
brengt overzichtelijk nieuws en
interessante opinies.
Het laatste nummer van het
tijdschrift begint met een edito
“Wordt België een politiestaat?”
Dan volgt een getuigenis van
Ann Wright, één van de drie
Amerikaanse regeringsambtenaren
die ontslag namen uit protest tegen
de oorlog in Irak.
Dirk Adriaensens brengt een
overzicht van een Irak dat steeds
dieper wegzinkt in geweld en chaos.
Ludo De Brabander ontleedt
de nieuwe Europese Veiligheidsstrategie die met Trump nog
versterkt wordt. Een deel van de
reactie op deze plannen wordt
uitgewerkt door het Europees
Netwerk tegen Wapenhandel.
Zie meer op: http://www.vrede.be
Je kan ook abonneren op het
tijdschrift via http://www.vrede.be/
abonnement

Openingsuren
Wereldwinkels
Breendonk: za 10-12			
zo 10-12

Bornem:

(tel 889 53 92)		
wo 13.30-16.30
za 9.30-12
13.30-16.30

Willebroek: di 10-12 14-17
wo 10-12 14-17
vr 10-12 14-17
za 10-16

Puurs:

wo 14 - 17
do 10 - 12
Vr 16 - 19
za 10 - 17
zo 10 - 12
St.Amands wo 14-17
za 10-12 14-17

Oxfam
CADEAUDAGEN
2016

Vredesnieuws
vind je op www.vredesnieuws.be
en nu ook op facebook (https://
www.facebook.com/vredesnieuws).
Like it en je blijft op de hoogte van
allerhande initiatieven in KleinBrabant - Willebroek.
Als je zeker wil zijn dat je dit
Vredesnieuws ook in de toekomst
in je postbus of emailbox wil krijgen,
stort dan minstens 4 Euro op rek
BE16 4012-0162-0174
van het Vredesnieuws
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Schrijfkernen van
Amnesty International.

(h)eerlijke proevertjes,
wijndegustatie en gezellige cafetaria

www.oxfamwereldwinkels.be

Za. 10 december 10-18u
Zo. 11 december 10-18u
NIEUWE LOCATIE:

DORPSHUIS VREDEDAAL
Kalfort - Puurs

Wereldwinkel
Puurs

Repair Café 11/2/2017
De Nieuwe Ark 14-17u
Kerkstraat 34 Ruisbroek
Repair Cafés zijn gratis
toegankelijke bijeenkomsten die
draaien om (samen) repareren.
Op de locatie waar het
Repair Café wordt gehouden,
is gereedschap en materiaal
aanwezig om alle mogelijke
reparaties uit te voeren. Op
kleding, meubels, elektrische
apparaten, fietsen, speelgoed etc.
Ook zijn deskundige vrijwilligers
aanwezig, met reparatiekennis
en – vaardigheden op allerlei

terreinen.
Bezoekers nemen van thuis
kapotte spullen mee. In het
Repair Café gaan ze samen met
de deskundigen aan de slag. Zo
valt er altijd wel wat te leren.
Wie niets heeft om te repareren,
neemt een kop koffie of thee. Of
gaat helpen bij een reparatie van
iemand anders. Je kunt ook altijd
inspiratie opdoen aan de leestafel,
waar boeken over repareren en
klussen ter inzage liggen.

Puurs
Vedett (kantine evenementenhal)
Elke derde woensdag van de
maand van 19 tot 21u
Lippelo
Café De Wandeling
Elke derde donderdag
van de maand van 20.30
tot 22u
Blaasveld
Parochiecentrum
Elke eerste donderdag van de
maand van 20 tot 21u
Willebroek
Wereldwinkel
Elke derde zaterdag van de maand
van 13 tot 16u
Boom
Elke tweede dinsdag van de maand
behalve juli en augustus
Tussen 19 en 20 u
Leopoldstraat 25, Boom

vredesnieuws p.4
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De Cyriel Verschaeve straat eindelijk weg?
De Groen-fractie in de
gemeenteraad van Puurs
diende een motie in voor een
straatnaamsverandering voor
de Cyriel Verschaevestraat in
Breendonk.
Het initiatief vertrekt ditmaal
van de Puursenaar Louis Van
Beneden en herinneringmemoire.
be. Tijdens een herdenking in
het Fort van Breendonk voor de
gevangenneming van 111 Zwarte
Handstrijders uit onze regio
ontstond een spontane petitie
met de roep -Weg met de Cyriel
Verschaeve straat.Groen verwijst naar het
huidige politieke klimaat en de
wederopstanding van het Vlaamse
nationalisme en extreem-rechts
in gans Europa, Dit voedt
de angst bij velen voor een
geschiedkundige herhaling.
De partij vindt het een logische
keuze om de 300 meter te laten
opgaan in de Schaafstraat.
Oudstrijder Louis Van Beneden.
“Weet je dat aan de Kerk
in Breendonk nogal tijd het
bordje hangt met de Cyriel
Verschaevestraat? Neen. En dat
er nog 3 andere gemeenten zijn
met een Cyriel Verschaevestraat.
Kan daar niets aan gebeuren,
dat die weg gaan, dat was een
collaborateur. Nu ik aan m’n
broers denk die bij de Zwarte
Hand waren en die thuis werden
opgepakt, ik was toen 11 jaar,
ik heb het onder m’n ogen zien
gebeuren hier in Ruisbroek, kan
ik dat weer niet meer verdragen.
M’n ene broer Rik hebben
ze z’n nagels uitgetrokken in
Breendonk en vreselijk gefolterd.
vredesnieuws p.5
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Samen met Frans is hij naar
Sonnenburg gevoerd en daar
is Rik aan de gevolgen van z’n
mishandeling in Breendonk vrij
snel gestorven. Frans is nog naar
Wolfenbüttel gevoerd maar
daar is ook hij van ontbering en
mishandeling gestorven. Kan er nu
niemand iets doen om die Cyriel
Verschaevestraat weg te doen,
zeker in Breendonk?”
Cyriel Verschaeve was o.a.
voorzitter van de Adviesraad
van de Landsleiding (soort
regering in ballingschap opgericht
op het einde van WOII met
goedkeuring van de Nazi’s en
ter ondersteuning van de Duitse
bezetting).
Tijdens ‘Operatie Brevier’ in 1973
groef een extreem-rechts VMOcommando onder leiding van Bert
Eriksson zijn stoffelijk overschot
in Oostenrijk op.
Verschaeve riep op om te gaan
vechten tegen Rusland (Zie de
gelijkenis met Sharia4Belgium).
Op 11 december 1946 veroordeelt de Krijgsraad te Brugge hem
bij verstek ter dood.
Zie ook
http://herinneringmemoire.be/
verslagen/Willebroek-2016-11-09/
index.htm

Extra openingsuren
Wereldwinkel Puurs.
21 & 28 dec van 10 tot 17 u
22 & 29 dec van 10 tot 17 u
23 & 30 dec van 10 tot 19 u
24 & 31 dec van 10 tot 16 u
Plaats: Guido Gezellelaan 45
Postcode: 2870
Gemeente: Puurs

“MO*”,

mondiaal magazine
MO* is vooral actief op het
wereldwijde web. Elke 3 maanden
wordt dit aangevuld met een dik
gedrukt magazine. De volgende
editie wordt in de eerste week van
december verwacht. Kijk er maar
naar uit.
MO* heeft een aantal nieuwe
dossiers
samengesteld.
“De
cirulaire economie” vertelt over
de vele initiatieven die België
ondertussen rijk is om te zorgen
dat afval verleden tijd wordt. In
“De Amerikaanse Muur” worden
verhalen verzameld (het aantal
dreigt met Trump enkel toe te
nemen) over de grens tussen de VS
en Mexico. Het dossier “Van wie is
de stad” wil ons voorbereiden op
het groeiende belang van de stad
en hoe de burger daarin zijn plaats
vindt. En zoveel meer artikels.
Op de hoogte blijven via een
gratis nieuwsbrief kan: http://www.
mo.be/nieuwsbrief

TEWERKSTELLING VLUCHTELINGEN
De maatschappelijke
integratie van erkende
vluchtelingen vraagt
meer dan werk alleen.
Denktank Itinera presenteerde
onlangs een rapport over
de moeizame integratie
van asielzoekers op de
arbeidsmarkt, na de recente
vluchtelingenstroom. Enerzijds
maakt de lage scholingsgraad
van een groot deel van de
nieuwkomers hen moeilijk
inzetbaar, anderzijds duren
trajecten te lang, stelt Itinera:
“Zowel het proces van
erkenning als vluchteling als de
klassieke integratiefocus op taal,
inburgering en diploma vertragen
en belemmeren economische
participatie.”
Ook Karel Van Eetvelt deelt
deze visie. Tijdens een interview
op Radio 1 oordeelde hij dat
de nieuwkomers ook in enkele
weken (in plaats van maanden)
de basis Nederlands onder de
knie kunnen krijgen. Tegelijkertijd
stelde hij ook het nut van
klassikaal leren in vraag. Een veel
korter traject en het klassikaal
leren vervangen door Nederlands
op de werkvloer zou volgens
hem dus de kans op werk sterk
moeten verhogen.

KANTTEKENINGEN

Inge Schuurmans is directeur van
Open School Antwerpen, een
van de 13 Centra voor
Basiseducatie in Vlaanderen met
als basisopdracht het terugdringen
van laaggeletterdheid bij
volwassenen. Zij plaatst enkele
belangrijke kanttekeningen bij
deze visie. Het probleem is
complexer dan het lijkt.
Heel wat vluchtelingen die
in 2015 toekwamen, kunnen

les volgen bij de Centra voor
Basiseducatie. Er worden lessen
Nederlands, rekenen, ICT en
algemene vorming gegeven
aan 10.000 laaggeletterde
volwassenen, het merendeel
anderstalig.
Jaarlijks volgen vierduizend
nieuw- en oudkomers een
alfabetiseringstraject. Het duurt
voor hen drie tot vier jaar om
het niveau Nederlands te behalen
dat vereist is voor de meeste
beroepsopleidingen. Itinera
concludeert terecht dat het
huidige parcours naar erkenning
en activering mensen te lang op
non-actief zet. Op verschillende
plaatsen proberen de Centra
voor Basiseducatie daarom zoveel
mogelijk geïntegreerde trajecten
aan te bieden in samenwerking
met onder andere VDAB en
OCMW, waarbij een cursist
parallel aan de taalopleiding met
een beroepsopleiding start. De
inhoud van beide opleidingen
is op elkaar afgestemd. Dat dit
werkt, staat buiten kijf. Maar dan
gaat het over opleiding, niet over
jobs.
De moeizame integratie van
laaggeschoolde migranten op de
arbeidsmarkt is zeker niet nieuw.
De vluchtelingencrisis verscherpt
de bestaande problematiek wel.
We stellen al jaren vast dat
het moeilijk is om de laagst
geletterden aan een job te helpen,
allerlei inspanningen ten spijt.
Er zijn zoveel laaggeschoolde
werkzoekenden dat werkgevers
er diegenen uitkiezen waaraan de
minste tijd besteed moet worden.
Zowat de helft van alle
werkzoekenden in Vlaanderen is
laaggeschoold; migranten van nietEU herkomst zijn drieënhalf keer
zo vaak werkloos als personen
van Belgische herkomst (rapport
departement Werk & Sociale

Economie, september 2015). Het
lijkt wat kort door de bocht om
in deze context te stellen dat er
“genoeg laaggeschoolde jobs zijn
in ons land”, zoals professor Marc
De Vos (directeur van Itinera) zei
in De Morgen.
In hun reacties op het rapport
van Itinera benadrukken zowel
Unizo als het kabinet van Vlaams
minister van Werk Muyters de
rol van VDAB als toeleider naar
werk. Maar ook VDAB krijgt die
groep van laagst geschoolden
moeilijk aan het werk: het aantal
beroepsopleidingen waarin ze
terecht kunnen, wordt steeds
kleiner en het aanbod aan
geschikte jobs is beperkt.
De Vos merkt terecht op
dat werkgevers op dat vlak
inspanningen moeten leveren.
Daar wringt meteen het
schoentje: er zijn nog maar
weinig werkgevers die hun
(laaggeschoolde) werknemers tijd
(kunnen) geven om een opleiding
te volgen.
Het probleem is dus complexer
dan het lijkt. Werk is een
belangrijke hefboom voor
maatschappelijke integratie, maar
maatschappelijke integratie vraagt
veel meer dan werk alleen.

PSYCHISCHE
GEZONDHEID

Ook Open School Mechelen
is een van de Centra voor
Basiseducatie. De lesgevers
Nederlands duiden op nog een
belangrijk aspect waar Unizo
en Itinera aan voorbij gaan: de
psychische gezondheid van een
grote groep vluchtelingen.
Velen onder hen hebben erg
traumatische ervaringen achter
de rug. Dit
vredesnieuws p.6
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het opnemen

van nieuwe informatie, dus ook
het leren van Nederlands.Voor
hen is het volgen van Nederlandse
les in de eerste plaats vaak een
eerste vorm van structuur in hun
leven.
Dit geldt vooral voor de
vluchtelingen die zonder familie
in ons land zijn terechtgekomen.
Ze hebben al hele omzwervingen
achter de rug: van een
asielcentrum in Wallonië, naar
een LOI (lokaal opvanginitiatief)
in Vlaanderen, naar een zoektocht
naar een eigen appartement
(na de erkenning). Hun leven
is stressvol: er moet heel veel
geregeld worden, nieuwe
systemen moeten begrepen en
eigen gemaakt worden…
Dit komt bovenop de stress
die er al was door de situatie
in hun thuisland en de vlucht
naar Europa. Een groot aantal
vluchtelingen lijdt in meer
of mindere mate aan PTSS
(post traumatisch stress
syndroom). De gevolgen hiervan
zijn o.a. slaapstoornissen,
concentratiestoornissen, angst,
wantrouwen, onmogelijkheid om
zich ter richten op de toekomst,
depressieve gevoelens.
Om tegemoet te komen aan deze
groep cursisten en hun leerkansen
te maximaliseren, zochten de
lesgevers van Open School naar
de juiste tools, in samenwerking
met Solentra, deelwerking van de
Psychiatrische Afdeling van het
Universitair Ziekenhuis Brussel en
gespecialiseerd in het begeleiden
van vluchtelingen met PTSS.
Geertrui Serneel, psychologe van
Solentra, benadrukt het nut van
het klassikaal leren. Lesgevers
kunnen in hun klas een veilig
klimaat creëren, een luisterend
oor bieden, rust creëren,
doorverwijzen, tijd en aandacht
geven, structuur bieden… De
cursisten leren naast de taal een
vredesnieuws p.7 heleboel
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en bouwen een netwerk op. Op
die manier wordt “Nederlandse
les volgen” heel wat meer dan
een een taal leren. Het biedt
een belangrijke meerwaarde
in het herstelproces van de
vluchtelingen. Het duurt dan
vaak ook een tijd vooraleer deze
cursisten klaar zijn om te gaan
werken. Bovendien biedt een
werkgever deze veilige context
niet omdat economische belangen
primeren. Twee uurtjes per week
Nederlands op de werkvloer
kunnen onmogelijk de waarde van
het klassikaal leren vervangen.
Op dit moment zien lesgevers
regelmatig vluchtelingen
verdwijnen uit de Nederlandse
les omdat zij door het OCMW
verplicht worden om te gaan
werken. Dit gebeurt vooraleer zij
hun verplicht traject Nederlands
hebben kunnen afwerken zoals
dit in hun inburgeringscontract
staat. In de praktijk betekent
dit meestal dat ze in een job
terechtkomen met minimumloon
die weinig relevante werkervaring
oplevert. De vluchtelingen
zelf hebben weinig tot geen
medezeggingschap in deze
beslissingen, ze zijn bang om hun
leefloon kwijt te raken als ze
ingaan tegen de beslissing van het
OCMW. Jammer, want een heel
aantal vluchtelingen komt tijdens
hun traject bij Open School tot
een plan: eerst Nederlands leren,
dan een opleiding volgen, dan
een duurzame job zoeken. Door
deze mensen ondoordacht in een
werksituatie te plaatsen, wordt
er een groot kruis over hun
plan getekend. Het gevolg is een
gevoel van machteloosheid en
onrespectvol behandeld worden.
Open School pleit voor werk en
opleiding op maat: interessante
stageplaatsen of deeltijdse jobs
voor vluchtelingen die ze kunnen
combineren met de lessen
Nederlands.

Als we de integratie van
vluchtelingen op een duurzame
manier willen aanpakken, moeten
we op een emancipatorische
manier tewerk gaan: kijken
waar hun kwaliteiten liggen, hen
betrekken bij elke beslissing op
een respectvolle in plaats van
paternalistische manier.
Het werkgelegenheidsbeleid
heeft al eens gefaald als we kijken
naar de grote groep jongeren
met migratie achtergrond die
zich ondergewaardeerd en
gefrustreerd voelt omdat ze
te weinig toegang krijgen naar
geschikte jobs. Dit mag niet
opnieuw gebeuren. De kennis van
organisaties als Solentra en de
Centra voor Basiseducatie zou
hier wel van pas kunnen komen.
An Van Ertvelde
Educatief medewerker Open
School Mechelen
Bronnen:
• http://www.demorgen.be/
opinie/maatschappelijkeintegratie-van-asielzoekersvraagt-meer-dan-werk-alleenbe4c41ed/
• https://radio1.be/
vluchtelingen-aan-het-werkkrijgen-zal-moeilijker-zijn-dangedacht
• Vluchtelingen: klachten
en krachten binnen
migratiecontext : omgaan met
getraumatiseerde cursisten
30/08/2016 Geertrui Serneels
Solentra vzw

ZWART ALS ROET OF DOOR ROET?
Ongetwijfeld volgde u de
voorbije weken ook met enige
verbazing de hevige discussies
over het zogenaamde Pietenpact,
een intentieverklaring van enkele
belangrijke maatschappelijke
organisaties en bedrijven.
Hand in Hand was geen
initiatiefnemer maar als
antiracistische beweging kunnen
we dit wel ondersteunen (zie
http://www.deburen.eu/nl/
nieuws-opinie/detail/deburenstelt-pietenpact-voor). Het pact
zegt immers "Het uitgangspunt
is dat we Sinterklaas vieren
zonder raciale stereotyperingen.
Voor de rest is de invulling van
het feest vrij: de Sint kiest lekker
zelf of hij zonder of met pieten roetveegpieten, regenboogpieten,
ongeschminkte pieten - jong en
oud komt verblijden."
Er bestaan hiervoor goede
redenen. En nochtans werden
we op sociale media overspoeld
door nauwelijks rationele
argumenten. Integendeel, er
werd een karikatuur gemaakt
van de zogenaamd "politiek
correcte" elite die "onze"
tradities wou afschaffen.
De voorbije jaren zijn de
meeste argumenten pro en
contra meermaals de revue
gepasseerd. Alleen schijnt
niemand die te lezen noch te
onthouden. Toch is het nuttig
enkele bedenkingen over de
voorbije discussie mee te geven.
We willen minstens enkele
tegenstrijdigheden aan het licht
brengen en bijgevolg bepaalde
onwaarheden ontkrachten.
We schetsen waarom we dit
zogenaamde "non-debat" toch
belangrijk vinden en hoe we het
ruimer willen kaderen.

1. Deze traditie
afschaffen? We willen
een leuk Sinterklaasfeest voor iedereen

Net zoals de trekkers van het
Pietenpact, wil Hand in Hand het
kinderfeest absoluut behouden.
Er is geen sprake van het
afschaffen of het vergallen van het
plezier van kinderen en (groot-)
ouders.
We willen dat het een leuk feest
wordt voor alle kinderen, ook
voor kinderen die zelf een zwarte
huidskleur hebben. De verhalen
over pesterijen die te maken
hebben met een vereenzelviging
tussen Zwarte Piet en zwarte
mensen zijn massaal. En niet op
een positieve wijze ...
Zie ter illustratie
• https://www.
dekinderombudsman.
nl/ul/cms/fckuploaded/20160930%20
Standpunt%20over%20
Zwarte%20Piet.pdf
• http://www.kifkif.be/actua/
pietenpact-teken-van-hoopen-verbinding
• http://www.demorgen.
be/opinie/ik-zou-het-tenzeerste-apprecieren-moestu-niet-in-mijn-plaats-sprekenbb6ea8f8/8SM5h/
• https://blerilleshi.wordpress.
com/2015/11/30/ik-benzwarte-piet-niet/
Het enige dat het Pietenpact
vooropstelt, is inlevingsvermogen
in het leed van deze kinderen.
Dit kan door de beeldvorming
van Zwarte Piet los te koppelen
van vooroordelen over zwarte
mensen.
Anno 2016, in een superdiverse

samenleving, zou Piet iemand
met een zwarte huidskleur
kunnen zijn, weliswaar bevrijd
van alle elementen met een
racistische inslag. In de praktijk
koos Vlaanderen al lang voor
het schoorsteenverhaal. En dat
resulteerde in een vreemde
contradictie...

2. De grote
contradictie.
Piet is volgens iedereen zwart
door het roet van de schoorsteen
en toch moet hij er blijven
uitzien als een zwarte volgens de
beeldvorming uit de koloniale tijd.
Het Pietenpact gaat gewoon
verder op de evolutie van de
laatste jaren in Vlaanderen, mooi
uitgebeeld door Ketnet bij de
intrede van de Sint in Antwerpen.
De facto is daar duidelijk gemaakt
dat Zwarte Piet zwart is door het
roet van de schoorsteen en niet
door zijn huidskleur. De meeste
kinderen zijn daar vermoedelijk
ook van overtuigd en hebben daar
op zich geen probleem mee.
Het Pietenpact vraagt een
consequent beeld. Dikke lippen,
oorringen, bepaalde gedragingen
of taalgebruik, ... zijn duidelijk niet
het gevolg van de passage door
de schoorsteen en verwijzen
wel degelijk naar een koloniaal
verleden waarin zwarte mensen
als minderwaardig en als slaven
werden voorgesteld.
De figuur van Zwarte Piet is
volgens de tegenstanders niet
racistisch want het gaat zogezegd
helemaal niet over iemand met
een zwarte huidskleur maar over
iemand die zwart is geworden
door roet van de schoorsteen.
Toch
wordt deze vredesnieuws p.8
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intentieverklaring, compleet
verketterd als een aanval op
"onze" traditie. Kinderen die in
het schoorsteenverhaal geloven,
hebben absoluut geen probleem
met Pieten zonder oorbellen
en dikke lippen en wat minder
zwarte schmink. Integendeel,
het verhaal wordt er alleen
geloofwaardiger door.Voor
volwassenen lijkt dit moeilijker
te verteren. Allerlei argumenten
worden gebruikt, de ene al wat
meer omhuld in woede dan de
andere.
Een echte non-discussie dus.
Tegenstanders zitten vast in
deze tegenstrijdige benadering
en vallen de voorstanders aan op
zaken die ze helemaal niet vragen.

3. Is Zwarte Piet
racistisch?
Schuldgevoelens zijn nergens voor
nodig maar laten we er wel iets
aan doen.
De figuur van Zwarte Piet is in
de loop van de tijd geëvolueerd
naar een personage dat de laatste
decennia populair was en dat
dus wel degelijk beïnvloed is
door de koloniale beeldvorming
over zwarte mensen in de
19de eeuw. We verwijzen naar
het uitgebreide pedagogische
materiaal op de website http://
nederlandwordtbeter.nl. De
typische Spaanse pagekledij
verwijst bv. naar schilderijen
van zwarte kindslaafjes van rijke
kooplui uit het 17de-eeuwse
Nederland (als statussymbool van
rijkdom).
Uiteraard heeft geen enkele
ouder racistische bedoelingen
met de overname van deze
beeldvorming uit het verleden.
Toch wordt op deze wijze een
bepaald
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beeld in stand gehouden dat
een traumatisch effect heeft
op kinderen. Zelfs als dit niet
kwetsend zou zijn voor alle
zwarte mensen, zoals bv. Lies
Lefever stelt, dan nog draagt dit
bij aan bepaalde (hedendaagse)
vooroordelen en negatieve
beeldvorming.
Zoals alle minderheden zijn
immers ook zwarte inwoners
van België ontegensprekelijk
het slachtoffer van racisme en
discriminatie. In overheidsstudies
over tewerkstelling blijkt dat
mensen met een herkomst uit
"sub-Sahara Afrika" zelfs nog meer
gediscrimineerd worden dan
mensen met een herkomst uit de
Maghreb-landen.
Vooroordelen over zwarte
mensen bij werkgevers spelen
ongetwijfeld een grote rol. Deze
vooroordelen komen niet uit de
lucht vallen en zijn het resultaat
van een heel proces van negatieve
beeldvorming.

hedendaagse rampenberichtgeving
over Afrika, zorgen wel degelijk
voor een negatieve beeldvorming
over zwarte mensen. En op
haar beurt is die beeldvorming
een vrijgeleide voor het huidige
klimaat van verrechtsing en
concrete discriminatie op de
woon- en arbeidsmarkt. Bewust
of onbewust.
In een nieuwe campagne wil
Hand in Hand de negatieve
beeldvorming over mensen
met een migratieachtergrond
aanpakken door op zoek te gaan
naar de oorsprong hiervan. En die
ligt in ons koloniaal verleden.
We doen dit vooral omdat we
hiermee het brede verhaal over
racisme kunnen brengen zodat
we medestanders kunnen vinden
om de strijd tegen de structurele
discriminatie op alle terreinen
met ons aan te gaan.

Een laatste bedenking. Misschien
ligt daar wel de ware reden van
de enorme emotionele weerstand
om Zwarte Piet een beetje
4. Antiracistische
aan te passen? Is Vlaanderen
bewegingen
wel bereid om mensen met
moeten niet met
een migratieachtergrond een
pietluttigheden bezig
evenwaardige plek te geven? Of
zijn?
telt alleen "onze" cultuur, "onze"
tewerkstelling, "onze" macht, voor
Structureel racisme gaat over
ons alleen?
feitelijke discriminatie én over
Het is duidelijk dat het hier niet
beeldvorming.
langer gaat om de onschuld
Een "pietluttigheid" als de figuur
van kinderen of om het plezier
van Zwarte Piet is uiteraard
van een Sinterklaasfeest voor
niet de enige oorzaak van deze
alle kinderen, ook die met een
negatieve beeldvorming en alleen
migratieachtergrond.
deze figuur dekoloniseren zal
Laat ons alvast beginnen met
dat probleem ook niet doen
"onze" traditie te versterken
verdwijnen. Evenmin als de
door de nieuwe Belgen erbij te
voorstelling van de kinderlijke
betrekken op een evenwaardige
zwarte in het Congo van Hergé of wijze.
het personage Vrijdag in Robinson
Crusoë an sich bepalend zijn
Want de Sint komt voor ELK kind
voor het hedendaags racisme.
Al deze "pietluttigheden" uit
Hand in Hand tegen racisme vzw.
het koloniale verleden samen,
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vredesnieuws
inhoudstafel
Dit blad heeft als ambitie een forum te zijn voor de talrijke
verenigingen, organisaties en bewegingen
van Klein-Brabant en Willebroek die actief zijn rond
thema’s als milieu, mensenrechten, arbeidersbeweging,
vrede, rechtvaardige wereldhandel,
ontwikkelingssamenwerking, antiracisme, vluchtelingen,
duurzame ontwikkeling, vredesbeweging, vierde wereld, …
We denken bijvoorbeeld aan Amnesty International,
Hart Boven Hard, transitiegroepen, Lets,
Jeugdbond voor Natuur en Milieu,
fairtradegroepen, AZG, Hand in Hand, Argos,
Wereldwinkels, 11.11.11-comité’s, Christelijke basisbeweging, vakbonden, ATD-Vierde Wereld, Broederlijk Delen,
Simmerdown, Wrak, De Schakel, Natuurpunt, …
Je kan ons ook bereiken op internet
(www.vredesnieuws.be)
Als je nog niet geabonneerd bent en je wil zeker zijn dat
je dit Vredesnieuws ook in de toekomst nog krijgt, of je
vindt dat er sowieso wat tegengewicht moet zijn voor de
commerciële media? Stort dan minstens 4 Euro
op rek BE16 4012-0162-0174
van het Vredesnieuws

http://www.vredesnieuws.be
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Wat en wie?
MO*lezing Karen Armstrong:
Religie, geweld en vrouwen
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