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‘De taal van
“Downton
Abbey” en “Yes
Minister” leert
ons de subtili
teiten van een
maatschappij
die berust op
expliciete en
impliciete
ongelijkheid.’
En daarom, aldus columniste
LOUISE FRESCO, moet het
Engels op scholen taalkundig
gevierd worden (in ‘NRC
Handelsblad).

GEZOCHT: INTERFEDERAAL ACTIEPLAN TEGEN RACISME
Vandaag vijftien jaar geleden beloofde België in het ZuidAfrikaanse Durban om een interfederaal
actieplan tegen discriminatie uit te werken. Politici moeten op federaal, regionaal en lokaal niveau de
handen eindelijk in elkaar slaan om deze openstaande schuld in te lossen, schrijven WOUTER VAN
BELLINGEN, HAKIM BENICHOU en THOMAS PEETERS.

Racisme pak je aan met plannen en
middelen, niet alleen met voornemens
WOUTER VAN BELLINGEN,
HAKIM BENICHOU & THOMAS PEETERS
Wie? Directeur Minderhedenforum, woordvoerder
Praktijktesten Nu en stafmedewerker Orbit.
Wat? Het interfederaal actieplan tegen homofoob en
transfoob geweld van 2013 kan dienen als voorbeeld
in de strijd tegen racisme.

De verschillende racistische uitspattingen
van de afgelopen maanden roepen, na een eer
ste aanzet door staatssecretaris voor Gelijke
Kansen Elke Sleurs (NVA), om een vervolg.
Anno 2016 vinden mensen die Mohamed of Ur
sula heten twee tot drie keer moeilijker werk
dan Jan of Els met dezelfde competenties.
Maar liefst 42 procent van de makelaars op de
woonmarkt is bereid te discrimineren. Weten
schappelijk onderzoek van Unia toont aan dat
discriminatie en racisme structurele praktij
ken zijn in ons land, die zowel laag als hoog
opgeleide mensen treffen. Verwerpelijk toch?
Achter de harde cijfers zitten schrijnende ver
halen, zoals dat van Samira die haar naam in
Cécile moest veranderen om uitgenodigd te
worden voor een job in het Brusselse onder
wijs (DS 26 januari). Samira is hoog opgeleid,
heeft uitstekende referenties en is een voor
beeldfiguur voor heel wat jongeren met een
migratieachtergrond.
Dat Samira een praktijktest moest doen om
een vermoeden van discriminatie vast te stel
len, is geen detail. Discriminatie bewijzen is
zeer moeilijk. Net daarom zijn praktijktesten
een nuttig instrument, dat deel moet uitma
ken van een effectief interfederaal actieplan
op het vlak van onderwijs, werken en wonen.
De federale en Vlaamse resoluties van 2015 om
racisme op de arbeidsmarkt aan te pakken,
waren een stap in de goede richting, maar zijn
onvoldoende. Om discriminatie effectief te be
strijden, moeten de politici een versnelling ho
ger schakelen.
Eigenbelang

Die versnelling is ook nodig in andere domei
nen, zoals sport, vrije tijd, media en in het bij
zonder de digitale media waar niet weinigen
de meest discriminerende commentaren leve
ren. Het is nodig om de praktijk te testen, maar

Toenmalig Buitenlandminister Louis Michel op de antiracismeconferentie in Durban, 2001.

ook om ze te veranderen. Omdat racisme in
alle domeinen van de samenleving voorkomt,
is het dan ook een verantwoordelijkheid van
alle overheden samen. De federale overheid,
de regionale en lokale besturen overleggen

Een samenleving die
plaats biedt aan iedereen,
presteert beter dan een
samenleving die uitsluit
daarom best over een gezamenlijke strategie
en aanpak, zoals ze dat in 2013 gedaan hebben
om geweld tegen holebi’s en transgenders te
bestrijden. De uitwerking van het plan dient
voorts te gebeuren in samenwerking met het
middenveld en de zelforganisaties.
In Vlaanderen laat de wet toe om het gelijke
kansenbeleid uit te breiden naar etnischcul
turele achtergrond en levensbeschouwing/ge
loof. De respectievelijke administraties van de
bevoegde ministers, het interfederaal orgaan
Unia, het middenveld en de zelforganisaties
kunnen het actieplan uitvoeren. We kunnen
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daarbij leren uit eerdere actieplannen tegen
racisme in andere Europese landen, en uit het
actieplan tegen homofoob en transfoob ge
weld: de evaluatie van deze plannen toonde
aan dat het belangrijk is de nodige budgetten
te voorzien én een realistische uitvoeringster
mijn te bepalen, zodat de uitvoering een suc
ces wordt.
Niet alleen wordt zo eindelijk een belofte van
de antiracismeconferentie in Durban ingelost,
er zijn ook wettelijke redenen, morele redenen
en redenen van welbegrepen eigenbelang om
het te doen. Het eerste artikel van de Universe
le Verklaring van de Rechten van de Mens
stelt: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in
waardigheid en rechten geboren.’ Wie racisme
en xenofobie toelaat, raakt aan een kernwaar
de van de rechtsstaat en democratie. En er is
het welbegrepen eigenbelang: een samenle
ving die plaats biedt aan iedereen, presteert
beter dan een samenleving die uitsluit.
Mee ondertekend door Cavaria en Rosa. Prak
tijktesten Nu, een samenwerkingsverband van
het Minderhedenforum, Kif Kif, Ella vzw,
Vlaamse Jeugdraad, Uit De Marge, Samenle
vingsopbouw Antwerpen, Hand in Hand en het
Vlaams Huurdersplatform.

BRIEF VAN DE DAG
Arts word je om mensen te helpen
Als toekomstig derdejaarsstudente genees
kunde heb ik enkele bedenkingen bij de kri
tiek van dokter Heidi Hoeben op de toela
tingsproef arts/tandarts (DS 6 september).
Het is voor studenten (en hun ouders) enorm
frustrerend als ze niet slagen en niet kunnen
beginnen aan de gewenste opleiding. Ge
neeskunde is een populaire richting gewor
den, dus is selecteren noodzakelijk. Of dit nu
voor de opleiding gebeurt, tijdens, of erna:
frustratie zal er altijd zijn.
Natuurlijk is het niet de bedoeling om de
laatste jaren van het middelbaar te spende
ren aan bijlessen en studeren. Maar niet ie
dereen moet bijlessen volgen en een (duur)
repetitorenbureau inschakelen. Wel wordt
er momenteel een klimaat gecreëerd waarin
iedereen dénkt dat dit nodig is. Kijk maar
hoeveel flyers van zulke bureaus je krijgt
wanneer je het examen in Brussels Expo

doodvermoeid verlaat: ‘Is het deze keer niet
gelukt?’ ‘Wat als je niet geslaagd bent?’. De
toelatingsproef voorbereiden is een sprong
in het onbekende. Niemand kan de juiste
weg tot slagen garanderen.
Ik had op het einde van het vierde middel
baar helemaal geen idee wat ik later wilde
worden. Ik studeerde af in LatijnWiskunde
en slaagde voor de toelatingsproef bij mijn
tweede poging en met wat extra inzet voor
chemie. Het klopt volgens mij niet dat je stu
diekeuze in het vijfde middelbaar al bepa
lend is om je slaagkansen te verhogen voor
de toelatingsproef. Verschillende studenten,
na eventuele heroriëntatie en voldoende in
zet, zijn hier het levende bewijs van.
Ik was in het middelbaar erg geïnteresseerd
in wetenschappelijke vakken zoals wiskunde
en biologie, maar precies omwille van het so
ciale en het menselijke aspect van het arts
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zijn, koos ik niet voor de ingenieursrichting.
Hoeben spreekt over een moordende con
currentiestrijd om de hoogtechnologische
specialisaties, ten nadele van de ‘softere’ spe
cialisaties (huisarts, geriatrie, psychiatrie).
Zij wijt dit aan het ‘ingenieursprofiel’ van de
toekomstige assistenten. Volgens mij komt
het door de immense honorariaverschillen
tussen verschillende specialisaties en de
prestatiegeneeskunde in het algemeen.
Oh ja, nog even dit: ik ken heel wat ingeni
eurs(studenten) met een sterk menselijk
communicatief profiel.

Louise Maes
Studente geneeskunde
(KU Leuven).

