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IK BEN GEEN RACIST MAAR
‘Ik ben geen racist maar...’ is voor veel mensen een excuus om net wél racistisch uit de hoek te komen.
35.000 mensen hebben op 24 uur tijd met hun dislike het filmpje “ik ben geen racist maar” ingekort.
Ze hebben zo getoond dat ze dit verschrikkelijke zinnetje en de racistische praat die erop volgt niet
meer willen horen.
We willen ervoor zorgen dat deze actie blijvende gevolgen heeft. We vragen de overheid dan ook om
structurele oplossingen om racisme te bestrijden.
Jij kan ons daarbij helpen door het antiracismemanifest te ondertekenen.
Je kan dit doen op www.ikbengeenracist.be.

MANIFEST
Ik ben geen racist.
Binnen Europa is België één van de slechtste leerlingen als het gaat over de aanpak van racisme en
discriminatie terwijl er tegelijk steeds meer mensen wonen met een migratieachtergrond. Omdat hun
wortels in de hele wereld liggen en ze onderling heel verschillend zijn, kunnen we stellen dat België
evolueert naar een superdiverse samenleving. Dat is al het geval in de grote steden.
Ik steun daarom de volgende maatregelen om het racisme in België uit te bannen en tot een voor
iedereen leefbare toekomst te komen:
• De overheid garandeert alle inwoners gelijke rechten en gelijke kansen, ongeacht hun huidskleur,
herkomst, religie, gender, seksuele geaardheid, ... Ze voert een beleid tegen het structureel racisme
in de samenleving en ze pakt discriminatie aan op het vlak van tewerkstelling, onderwijs, huisvesting, ...
• De overheid en de verkozen politici geven in woord en daad het goede voorbeeld om vooroordelen
over “migranten”, moslims en alle mensen van vreemde herkomst te ontkrachten en elk vijandsbeeld tegen te gaan.
• Een superdiverse samenleving biedt kansen voor iedereen maar dan moeten we er ons allen op
voorbereiden. Ook naar “autochtone” Belgen ligt hier een belangrijke uitdaging voor de overheid.
• Iedereen heeft vooroordelen maar je kan pas discrimineren als je over meer macht beschikt.
Door historische ontwikkelingen zitten inwoners met een andere herkomst meestal langs de kant
die de klappen krijgt.
Ik ben geen racist en als burger van dit land ben ik solidair met mensen van welke minderheid of
herkomst ook die strijden voor gelijkberechtiging en emancipatie.
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