
 

NAPAR Coalitie: “Actieplan racisme: de kop is eraf, nu nog de beloftes waarmaken”  

Vandaag gaf de Interministeriële Conferentie racismebestrijding, na negentien jaar eindelijk het 

startschot voor de ontwikkeling van een nationaal actieplan tegen racisme. De startnota, die de 

eerste stappen uitstippelt om tot een actieplan te komen, werd door de aanwezige ministers 

goedgekeurd. “We  kunnen we het nu eindelijk over de concrete acties van het actieplan hebben”, 

stelt Thomas Peeters, co-coördinator van de NAPAR Coalitie, een samenwerkinsgverband van 60 

Belgische organisaties. 

De startnota voor het actieplan tegen racisme, die de Coalitie deze zomer kon inkijken, bevat enkele 

krijtlijnen over de methodologie en een opsomming van samenlevingsdomeinen waarvoor acties 

voorzien moeten worden.  “De nota dient echter aangevuld te worden. Racisme in het migratiebeleid 

dient ook aangepakt te worden. De criminalisering van migranten, die steevast als een bedreiging 

voorgesteld worden, leidt tot veel racisme en discriminatie. Ook de kordate aanpak van racistisch 

politiegeweld en van discriminatie op basis van levensbeschouwelijke tekens dient in het actieplan 

opgenomen te worden.” 

Na de dood van Georges Floyd kwamen immers meer dan 10 000 mensen op straat in Brussel voor 

een impactvolle aanpak van racisme bij de politie en van structureel racisme in België. Ook de 

betoging van #HijabisFightBack, die de uitsluiting van mensen op basis van levensbeschouwelijke 

tekens aankaartte, bracht in juli veel volk op de been. Dit signaal mag niet genegeerd worden  

De NAPAR Coalitie wijst ten slotte op een valkuil: “het zou niet de eerste keer zijn dat een actieplan 

tot stand komt boven de hoofden van betrokkenen heen. We verwachten dus dat het antiracistisch 

middenveld nauw betrokken wordt bij de verdere uitwerking van het plan. Alleen zo zal het actieplan 

ambitieus en realistisch ingevuld kunnen worden, met concrete streefdoelen, meetbare slaagcriteria 

én bijhorende middelen.“ 

De NAPAR Coalitie 

De NAPAR Coalitie bestaat uit 60 Belgische middenveldorganisaties. Ze pleit voor een interfederaal 

actieplan tegen structureel racisme. Op 22 mei 2018 bracht de NAPAR Coalitie  in de Kamer 

getuigenissen wat betreft racisme en discriminatie en deed zij concrete voorstellen voor een actieplan 

tegen racisme en discriminatie. Tijdens de vorige legislatuur werden de actievoorstellen actief 

gecommuniceerd naar en besproken met alle Belgische parlementsleden, de ministers en 

staatssecretarissen van alle regeringen. De Coalitie ging in dialoog met verschillende administraties, 

ministeriële kabinetten, parlementariërs en politieke partijen met het oog op de implementatie van 

een Federaal Actieplan tegen Racisme en Discriminatie. 

Contact: Thomas Peeters 0499 618 277 

www.naparbelgium.org  
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