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Gerda De Naer,
coördinator Sociumi vzw

Beeld je eens in, mensen die zich vrijwillig engage-
ren, uit overtuiging of goed gevoel, voor anderen. 
Prachtig, niet?!

Dit noemen we ‘Actief burgerschap’. Actief burgerschap betekent het 
opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de samenle-
ving, engagement uit goed gevoel of bewuste overtuiging. Een levens-
stijl die verder reikt dan wat op zijn ‘minst’ wordt verwacht. Kortom: 
het gaat om belangeloze inzet omwille van het algemeen belang en op 
basis van vrijwilligheid. Actief burgerschap doet deugd!
sociumi is een sociaal-culturele beweging die ijvert voor actief bur-
gerschap. De beweging wil de participatie en de inzet van elk van ons 
activeren en de idee promoten dat iedereen als burger actief kan zijn. 
Dat doen we door de drempels voor het ‘actief zijn’ weg te werken 
en actieve burgers in de schijnwerpers te plaatsen. sociumi stimuleert 
sociale en participatieve processen en levert inhoudelijke impulsen 
die het openbaar debat, de maatschappelijke vernieuwing, de sociale 
actie en het engagement inspireren en voeden. Iedereen moet vol-
waardig en met gelijke kansen kunnen deelnemen aan de samenle-
ving: economisch via arbeid en inkomen, cultureel en educatief, poli-
tiek en maatschappelijk.
De beweging specialiseert zich daartoe als centrum voor praktijkge-
richte kennis over en in actief burgerschap en promoot de participa-
tie-idee op het publieke forum via campagnes, acties en projecten. 

Beeld je eens in dat we allemaal hetzelfde waren. 
Saai niet?!

Gelukkig is er diversiteit bij, tussen en onder de mensen. sociumi 
brengt met haar campagne ‘Het straatsalon. Wat als we allemaal het-
zelfde waren’ diversiteit en actief burgerschap in de aandacht. Het 
begrip ‘interculturele dialoog’ verenigt beide termen. 
De Europese Unie riep 2008 uit tot het Jaar van de Interculturele 
Dialoog. De dialoog tussen verschillende culturen is onmisbaar. Ze 
helpt om vooroordelen en onbegrip in te dijken. Met welke blik kij-
ken we naar de multiculturele samenleving? Beschouwen we haar als 
een ongrijpbare massa van verschillen of als een tastbare wereld van 
nieuwe verbanden en gemeenschappelijkheden? En hoe gaan we met 
deze culturele verscheidenheid en complexiteit in de samenleving 
om? Met angst of verwondering? stof tot nadenken dus. sociumi ziet 
de interculturele dialoog als een verrijking binnen de samenleving. 
Burgers proberen, ondanks hun verschillende culturele achtergrond, 
op basis van wederzijds begrip toch harmonieus samen te leven en 
samen te werken. 
Voor sociumi betekent diversiteit: man-vrouw, jong-oud, relaties/ge-

meenschap-individu, gezondheid (fysiek/geestelijk), etnische cultu-
ren. Diversiteit wordt dikwijls omschreven als ‘die aspecten waarop 
mensen van elkaar verschillen’. sociumi wil echter het gemeenschap-
pelijke benadrukken, hetgeen ons bindt. We zijn allemaal verschil-
lend, maar dat is helemaal niet erg want het anders zijn is een bron 
van inspiratie en geeft kleur aan het leven. Daarom focussen we op de 
dagelijkse praktijk; op de ‘diversiteit binnen het gewone, het gewone 
binnen diversiteit’. We benadrukken de positieve aspecten liever dan 
de klemtoon te leggen op het problematische of conflictueuze ervan.

Beeld je eens in, zittend in een salon op een publie-
ke plaats. Raar niet?!

Met haar campagne wekt sociumi abstracte begrippen als ‘diversiteit’ 
en ‘actief burgerschap’ tot leven, door ze op een speelse en toeganke-
lijke manier op publieke plaatsen overal in Vlaanderen voor te stel-
len. Ze wil het publiek uitdagen en prikkelen met woorden en beelden 
van diversiteit en actief burgerschap, drempels wegnemen en mensen 
aanzetten tegenstellingen opzij te zetten om tot interactie en dialoog 
te komen. Actief burgerschap is voor iedereen!
‘Publieke ruimte’? Met ‘publieke ruimte’ worden alle plaatsen be-
doeld die toegankelijk zijn voor het publiek en openbaar zijn: scho-
len, bibliotheken, administratieve gebouwen, straten, pleinen, parken, 
enzovoort. Die publieke ruimte is niet éénvormig. Ze bestaat uit spe-
cifieke plekken en doorgangsruimtes ingebed in een buurt of omge-
ving; waar mensen wandelen, winkelen, werken, of zich ontspannen. 
Plekken die ze doorkruisen, op weg naar iets anders. Het is op die 
plekken dat bewoners, groepen of netwerken elkaar op ‘neutraal’ ter-
rein kunnen ontmoeten. 
‘Het straatsalon’ verenigt de publieke ruimte met het vertrouwde hui-
selijke en het gezellige van een salon. Mensen worden samengebracht 
in de publieke ruimte en uitgenodigd tot dialoog. Ontmoetingen tus-
sen burgers, ongeacht hun verschillen, verbonden in diversiteit. Dit 
zijn uitingen van actief burgerschap. Burgerschap is een ‘cultuur van 
tegenspraak’. We ontmoeten er andere opinies, culturen, wereldbeel-
den die onze blik kruisen. Pas als we open staan voor diversiteit kun-
nen we spreken van participatief burgerschap, een burgerschap waar-
van iedereen een goed gevoel krijgt. 
‘Het straatsalon’ bestaat uit een reizende tentoonstelling met pos-
ters ontworpen door studenten grafische vormgeving van Sint-Lukas 
Brussel en Sint-Lucas Gent, met als thema ‘diversiteit’. De beelden 
zijn opgehangen aan een hekwerk en neergezet op een plaats met veel 
passage. De ontwerpen zijn gebundeld in een kijkboek. 
De tentoonstelling is het resultaat van een wedstrijd. Zes ontwer-
pen werden bekroond met een award. De laureate van de wedstrijd, 
Isabelle Van Themsche, bedacht het centrale campagnebeeld dat 
opgebouwd is rond variaties op sneeuwwitje: sneeuwblauwtje, 
sneeuwgeeltje, sneeuwroosje en haar veelkleurige zussen. “Toen we 

op school opdracht kregen om rond ‘diversiteit’ te werken, dacht ik 
spontaan aan sneeuwwitje, het icoon dat iedereen kent en dat alle 
vooroordelen in zich verenigt: ‘wit is zuiver, wit is onschuldig, wit is 
mooi’. Dat klopt natuurlijk niet!” 
Verder is er gemakkelijk zitmeubilair zoals uit een echt salon. Door 
dit ‘openlucht salon’, een zithoek bij de tentoonstelling, creëert so-
ciumi alle mogelijkheden voor een interactieve dialoog. Bezoekers, 
deelnemers, passanten en geïnteresseerden in uiteenlopende netwer-
ken worden zo met elkaar verbonden. 
sociumi verspreidt bovendien deze straatkrant waarin heel wat ach-
tergrondinformatie, visieteksten, opvallende uitspraken, beelden en 
cartoons over diversiteit te lezen staan. Tal van deskundigen geven 
hun kijk op het thema: Wat is diversiteit, en hoe kunnen we er con-
structief mee omgaan? Hoe maakt diversiteit deel uit van onze keuze 
voor actief burgerschap? Hoe word je zelf een actieve burger?
Het startschot van Het straatsalon wordt gegeven op 29 oktober 2009 
in Gent. Daarna reist de campagne door naar andere steden. Op 17, 18 
en 19 december 2009 houden we halt in Leuven en in 2010 komen de 
overige provincies aan bod. Na deze ‘tour’ kunnen geïnteresseerden 
het materiaal ontlenen om zelf een straatsalon te creëren in de eigen 
buurt en gemeente. 

Beeld je eens in, 74 visuals over diversiteit. Kleurrijk 
niet?!

Kunst integreren in de publieke ruimte betekent de bewoners en ge-
bruikers van die ruimte confronteren met beelden die allerhande be-
tekenissen en ontmoetingen kunnen opwekken. Kunst in de publieke 
ruimte is pas zinvol als ze de betrokkenheid bij een plek of een buurt 
versterkt, als ze betekenissen aanreikt en als ze mensen bij elkaar 
brengt die elkaar anders niet hadden ontmoet. 
Kunst is een toonbeeld van democratie. Er is geen gemeenschap zon-
der kunst en er is geen kunst zonder de gemeenschap. En democratie 
steunt op beide. Kunst wekt verbeelding op en is geworteld in die 
verbeelding. Het gaat om het talent zich iets in te beelden, te kun-
nen zien verder dan anderen kijken. Die verbeelding blijkt ook een 
cruciale eigenschap van democratie te zijn. Een andere belangrijke 
eigenschap van kunst is het ontwikkelen van het vermogen om te 
zien en te luisteren. Echte democratie is gebaat bij goed luisteren, 
empathie, openheid en begrip voor de ander en het onderstrepen van 
de eenheid binnen diversiteit. Kunst plaatst vraagtekens bij visies en 
overtuigingen en zet aan tot nadenken over de grenzen van alle ver-
schillen heen. 

Je kan het allemaal meemaken, in ons Straatsalon!

Ons straatsalon en destraatkrant zijn het resultaat van de creatieve 
inzet van velen. Allen hartelijk bedankt!

Adinda Taelman,
stafmedewerker Stichting Lodewijk de Raet
www.de-raet.be

Het is zo nodig. Dat er gesproken wordt en pas 
daarna afgesproken. Naar de interculturele dialoog 
wordt veelal verwezen in termen van noodzaak of 
van een gebrek. Maar bestaat ze ook echt? Waar 
speelt ze zich af? En welke vormen neemt ze aan? 

De dialoog 
Dialogen verschijnen vooral in beeld als het niet 
goed gaat. De dialoog is dan het voorgestelde alter-
natief voor bekvechten of regelrechte oorlogsvoe-
ring. Dan gaan mensen aan tafel zitten en proberen 
in gesprek te gaan. Een verlangen naar een andere 
manier van samen spreken wordt omgezet in een 
gezamenlijk voornemen om het anders aan te pak-
ken. Zo komen die dialogen in het nieuws terecht: 
de dialoog tussen Vlamingen en Walen, Noord en 
Zuid, werkgevers en vakbonden, … 
Een dialoog in de enge zin van het woord is een 
gesprek tussen twee personen of groepen. Aan het 

woord ‘dialoog’ zoals ik het hier verder zal gebrui-
ken, kleven echter nog veel meer betekenissen en 
verwachtingen. Een dialoog onderscheidt zich van 
een discussie als een onderzoekend gesprek tussen 
verschillende personen. Terwijl in een discussie 
waarheden tegenover elkaar staan - en er argumen-
ten op tafel gegooid worden- bevraagt de dialoog 
overtuigingen en beoogt ze een verdieping van in-
zichten.
Hoe? Hoe politici, vakbondsmensen, vertegen-
woordigers van verschillende religies die dialoog 
voeren… daarover hoor je veel minder. Doen ze 
het eigenlijk wel, echt dialogeren? Of voeren ze 
hun monologen gewoon om beurten op? Kan het 
wel? Zijn dialogen niet utopisch? Neen. Ze zijn ge-
woon schaars. Het zijn te koesteren momenten. 

Kunnen culturen praten? 
Cultuur kan je op verschillende manieren beschou-
wen. Meestal is ons denken over cultuur thuis te 
brengen in een traditionele visie op cultuur of een 
dynamische visie. Heel vaak duiken die twee naast 
elkaar op. Voor de omschrijving van beide visies 
hieronder baseer ik me op het referentiekader van 
het Steunpunt Diversiteit en Leren.

Interculturele dialoog vanuit de traditi-
onele visie op cultuur

Volgens de traditionele kijk op cultuur valt cultuur 
samen met een groep van mensen. Cultuur is een 
categorie op basis waarvan mensen in groepen kun-

nen worden ingedeeld die zich onderscheiden van 
elkaar en vaak ook in botsing komen met elkaar. 
Cultuur is een systeem van normen en waarden en 
tradities. Over cultuur kan niet onderhandeld wor-
den, die heb je gewoon meegekregen en aangeleerd. 
Culturen sluiten elkaar uit. Waar verschillende cul-
turen samen moeten leven, ontstaan problemen. En 
als je van de ene cultuur in de andere terechtkomt, 
kom je in conflict. 

Onvervuld verlangen
Als je ’t zo bekijkt kunnen culturen inderdaad pra-
ten. Als dit de interculturele dialoog is die ik zoek, 
vind ik ze wel. Dit wordt volop geprogrammeerd. 
Mensen die vertellen en vertegenwoordigen. Pu-
bliek dat kan proeven van anders-zijn. Kijk. Zo 
doen wij dat. Daarom doen wij dat zo. We keren 
dan naar huis met een gerustgesteld gevoel. Dat we 
het begrepen hebben. Waarom ze zo zijn en zo doen. 
En wij niet. Of misschien toch ook wel een beetje.
In ons schuilt blijkbaar een diep en steeds weerke-
rend verlangen om anderen te begrijpen. Of mis-
schien veeleer om via anderen onszelf te begrijpen. 
Zo bouwen we onszelf op: doorheen een spel van 
spiegeling en weerspiegeling. Ik word ‘ik’ door de 
ander. Er werd gesproken, maar werd er ook ge-
luisterd? In welke mate gaan die gesprekken verder 
dan ‘You show me yours, I’ll show you mine’? (Tit-
ley Gavan, workshop tijdens DARE) Ik blijf daarbij 
vaak op mijn honger zitten . Het ontroert me, dat 
verlangen naar ‘begrip’. Maar het confronteert me 
ook met een tekort: een spiegel weerkaatst, maar 
laat zelf geen beeld of licht naar binnen. ‘Au fond’ 
verandert er niets. 

Interculturele dialoog vanuit de dyna-
mische visie op cultuur 

Vanuit de dynamische visie op cultuur valt cultuur 
niet samen met kenmerken van een groep mensen, 
maar is het een proces van creëren van betekenis-
sen. Cultuur is geen houvast, cultuur is een leid-
draad die vorm krijgt in de sociale interactie tussen 
mensen. Culturen veranderen voortdurend en zijn 
niet af te bakenen. Mensen zijn actieve producenten 

van cultuur: doorheen ons handelen in de contex-
ten waarbinnen we ons bewegen, (her)scheppen we 
betekenissen. Dit doen we als individu, maar ook 
in de groepen waartoe we behoren, zijn we hiermee 
bezig. Cultuur staat niet los van de maatschappij, 
maar is als proces verweven met andere processen 
zoals macht en sociale uitsluiting. Mensen leven 
niet in het luchtledige. Ze leven onder invloed van 
de wereld zoals die zich aan hen toont en hun leven 
doorkruist, verwart, ordent en weer verwart. 

Gebroken spiegels
Als we verder vanuit deze visie denken en op zoek 
gaan naar ‘dialoog’, wordt het wazig: de verschil-
lende partijen rond de tafel zijn immers niet meer 
zo duidelijk afgebakend. Er is geen duidelijk begin, 
geen duidelijk einde en de waarheid wordt voortdu-
rend achterhaald. Waar is de dialoog? Zo zie ik het: 
in stukken en splinters, gebroken en verspreid… 
daar ligt de grote interculturele dialoog uitdagend 
te blinken. De spiegels zijn stukgeslagen. Voor ons 
ligt een mozaïek van toevallig terechtgekomen 
spiegeltjes die glinsteren en weerspiegelen afhan-
kelijk van het licht van dat moment en mijn eigen 
blik. Want ik ben het die kijkt. En wat ik zie, dat 
ben ik ook. 
De scherven liggen overal: in publieke ruimtes, in 
organisaties, scholen, bedrijven, vormingen etc.: 
allemaal kruispunten, tijdelijke plaatsen van bot-
sing en ontmoeting, van verschillende perspectie-
ven maar gedeelde belangen, explosief én creatief. 
De interculturele dialoog neemt daar voortdurend 
andere gedaanten aan, ze is een samenraapsel van 
processen: veel onderhandelen, soms botsen, het 
conflict toelaten, spreken én luisteren, samen zoe-
ken naar nieuwe wegen en uitwegen, leven met 
dubbelzinnigheid, oude en nieuwe verhalen vertel-
len, luisteren, vragen stellen, vinden wat je mis-
schien niet zocht. 
‘Au fond’ zit niet meer dan een klein hartje, een 
beetje bang voor het onbekende. Met het hart dat 
je hebt, moeten wij het doen. Dat is niet anders en 
dat is ook niet erg (Geparafraseerd uit Chiharu Sakazaki. 
Mijn hart is een Pinguïn. Pantalone, 2002)

Diversiteit 
is verbeelding Gebroken spiegels

“Wat zou er dan wel moeten gebeuren, zodat de hoofddoek niet om het half 
jaar voor wrevel en ophef zorgt? Dan zullen we moeten durven spreken over 
zeden en moreel. In de multiculturele samenleving zijn er culturele en indi-
viduele verschillen, maar we moeten ook aandacht hebben voor de ‘common 
sense’. Als we daarover een eerlijke dialoog zouden voeren, dan zal bijvoor-
beeld blijken dat ouders van vele autochtone leerlingen zich ook vragen stel-
len over de relationele omgang van hun zonen en dochters en welke zeden 
en moreel ze daarbij volgen”. (Een reactie naar aanleiding van het hoofddoekenverbod in het 

Atheneum in Antwerpen. Juni 2009. www.indymedia.be)

voorwoord

‘Het is zo nodig, 
dat er gesproken 
wordt en pas daarna 
afgesproken’

Colofon
“destraatkrant” is een publicatie van 
sociumi vzw, bewegen tot actief burger-
schap.
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Adinda Taelman, studeerde 
Vergelijkende Cultuurweten-
schappen, ging graag in op de 
vraag ‘het inleidend artikel te 
schrijven voor destraatkant’. 
Via dialoog en cultuur neemt 
zij ons mee op weg naar 
interculturele dialoog. 
Adinda vertelt ook over haar 
gebroken spiegels.

Waar is de interculturele dialoog? 

Illustratie: © Luc Vermeersch
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Bruno Craps, directeur Toemeka vzw
www.toemeka.be 

Diversiteit heeft vele betekenissen, er is menselijke en maatschap-
pelijke diversiteit op vele vlakken en niveaus. Het moeilijke aan het 
‘samen leven in diversiteit’ zit in het kunnen omgaan met wat vreemd 
of anders is op vlak van levens-wijze en denk-wijze. Vooral in wat 
mensen ervaren als vreemd ten opzichte van datgene wat zij als es-
sentieel beleven voor zichzelf.
Een aantal factoren zorgen dat ons denken en ons globale maatschap-
pelijke beeld in verband met ‘samen leven in diversiteit’ vertroebeld 
is. Zo is er het mechanisme van ‘maatschappelijke segregatie’ waar-
door mensen in ontelbare, afgescheiden werelden en subwerelden 
met hun eigen (sub)culturen, afgezonderd en naast mekaar bestaan. 
Verder is er de wijd verspreide en evident bevonden mentaliteit van 
‘soort zoekt soort’. Het is de idee dat men zichzelf maar kan ontplooi-
en en zich goed kan voelen als die ‘anderen’ niet echt ‘anders’ zijn. 
Vaak wordt datgene wat té vreemd of anders is ‘buiten onszelf’ ge-
plaatst door het te benoemen als ‘wat niet hoort’, wat ‘niet normaal’ is. 
Daarnaast is er een positieve beweging met betrekking tot ‘diversiteit 
in de samenleving’. Dit wordt in belangrijke mate bepaald door het 
‘categoriale denken’ in verband met diversiteit. Bijvoorbeeld: cate-
goriaal werken en doelgroepenwerking. Deze strategieën en accenten 
zijn nodig om het pad te effenen naar maatschappelijke erkenning, 
emancipatie, rechten en kansen. 
Er is echter een groot probleem. De aandacht van deze beweging ver-
trekt vanuit ‘anders-zijn’. Dat uit zich zowel in een aandacht voor 
het persoonlijke en/of maatschappelijke ‘tekort’, maar eveneens in de 

bevestiging van particuliere groepsmogelijkheden én van een cate-
goriale identiteit. Dit brengt vaak een categoriale belangenstrijd met 
zich mee. En eveneens sterke particuliere eisen. 
Er is jarenlang gedacht dat - op deze manier - opkomen voor maat-
schappelijke emancipatie én maatschappelijke verscheidenheid zou 
leiden tot een volwaardiger maatschappelijke participatie en erken-
ning. Het zou dus leiden tot een ‘beter samen leven in verscheiden-
heid’! Deze conclusie is een vergissing. De visie en praktijk van het 
categoriale werken zijn noodzakelijk, maar zijn niet voldoende. Ze 
kunnen zelfs contraproductief zijn in het ‘bevorderen van samenleven 
in verscheidenheid’.
Al deze factoren maken dat een fundamentele mogelijkheidsvoor-
waarde voor ‘samen leven in diversiteit’ niet of onvoldoende in beeld 
kan komen. Ik benoem dit als ‘het tekort van het categoriale denken’. 
Als we het ‘samen leven in diversiteit’ willen begrijpen en bevorde-
ren, dan is het van essentieel belang dat we datgene wat ‘specifiek/
bijzonder’ is niet verwarren met datgene wat ‘essentieel/gemeen-
schappelijk’ is. We moeten ‘het samen leven’ zelf als uitgangspunt 
definiëren. Het is noodzakelijk te vertrekken van wat ‘essentieel/ge-
meenschappelijk’ is en ons van hieruit richten naar het ‘particuliere’
Deze benadering betekent niet dat ‘het bijzondere/de identiteit’ maar 
bijkomstig is. Niets is minder waar. Ik ga ervan uit dat we een ca-
tegoriale benadering moeten plaatsen binnen het kader van ‘samen 
leven’. Als we blijven uitgaan vanuit de autonomie van het speci-
fieke, dan liggen de fundamentele verhoudingen voor het ‘samen-le-
ven verkeerd. Bovendien wordt de mogelijkheidsvoorwaarde om het 
‘specifiek-vreemde’ te leren kennen onmogelijk gemaakt. 
Indien men vertrekt vanuit het essentiële/het gemeenschappelijke- op 

gebied van ‘mens-zijn en samen-leven’- laat men ook toe om het bij-
zondere/de identiteit in zijn bijzonderheid of identiteit te leren kennen 
en er mee om te gaan. De ‘verschillen’ verdwijnen dus niet in één of 
andere smeltkroes of uniformiteit. Ze zijn de bestaanswijze zelf en in 
meer of mindere mate wezenlijk om te kunnen bestaan.
Door het specifieke en het essentiële niet met mekaar te verwarren, 
wordt het mogelijk om de noodzakelijke confrontatie met het ‘vreem-
de’ aan te gaan. Deze confrontatie, dit leren kennen en tot wederzijds 
begrip komen, veronderstelt een meestal moeizaam toenaderingspro-
ces. De ‘verrijking’ die er het resultaat kan van zijn, is niet zomaar 
gegeven. Het is een potentialiteit waar iets moet voor gedaan worden. 
Het betekent eveneens dat dit toenaderingsproces moet toelaten om 
te kunnen gaan met onwennigheid, weerstanden, afstand, angst of 
verlies.
Er ontbreekt echter nog een belangrijk element. Er tekent zich name-
lijk - doorheen de vele vormen van diversiteit in onze samenleving 
- een zeer fundamentele vorm van verscheidenheid af, die ik de ver-
ticale diversiteit noem. Deze verscheidenheid heeft te maken met dé 
tegenstelling in onze samenleving. Met name de sociale kloof tussen 
hoogopgeleide, begoede mensen met veel maatschappelijke kansen 
en mensen die laaggeschoold zijn met weinig of geen maatschap-
pelijke perspectieven en die in velerlei opzichten maatschappelijk 
kwetsbaar zijn.
De hoger geschetste visie op diversiteit, waarbij de invalshoek van de 
‘verticale verscheidenheid’ nadrukkelijk wordt in opgenomen is het 
vertrekpunt voor de ‘Beweging voor een verstaanbare samenleving’. 
Onze basisdoelstelling kan geformuleerd worden als ‘het bevorderen 
van het samen leven in verscheidenheid’.

Samen leven in diversiteit en de vraag naar 

verstaanbaarheid

Toemeka, ‘Beweging voor een verstaanbare samenleving’, maakt werk van twee essentiële voorwaarden voor 
het ‘samen leven in verscheidenheid’. Enerzijds door verstaanbare publicaties, educatieve pakketten, herta-
lingen, laagdrempelige vorming en trainingen. Anderzijds door het organiseren van ontmoetingen en dialoog 
waar mensen uit alle maatschappelijke groepen mekaar beter leren verstaan. De werking van de beweging 
richt zich hierbij nadrukkelijk tot ‘het brede publiek’ mèt inbegrip van maatschappelijk kwetsbare groepen. 
‘Doelgroepoverstijgend’ betekent hier dus ‘doelgroepverbindend t.a.v. iedereen’ . Bruno Craps, directeur van 
Toemeka vzw, schreef voor ‘destraatkrant’ een verhelderend artikel over “Samenleven in diversiteit en de vraag 
naar verstaanbaarheid”.

‘Er tekent zich - doorheen de vele 
vormen van diversiteit in onze 
samenleving - een zeer fundamen-
tele vorm van verscheidenheid af. 
Met name de sociale kloof tussen 
hooggeschoolde, begoede mensen 
en laaggeschoolden die maatschap-
pelijk kwetsbaar zijn’.

Comenius-
project 
Eurosound
Dries Uyttenhove
Basisschool De Tweesprong Handzame
www.detweesprong.be

De Tweesprong HanDzame

Dit Comeniusproject werd gesubsidieerd door 
de Europese Gemeenschap en heeft als doel de 
verschillende culturen binnen Europa dichter 
bij elkaar te brengen. Het werd gespreid over 3 
schooljaren. In totaal zijn er 9 activiteiten d.w.z. 
3 per schooljaar of 1 per trimester. Er werd geop-
teerd voor een soort doorschuifsysteem waarin 
opdrachten, activiteiten en resultaten ervan van 
school tot school gaan zodat er telkens gereflec-
teerd kon worden. Zo is er ‘actie en reactie’. 
Voor “Eurosound” werkten scholen uit Vlaande-
ren, Oostenrijk, Polen en Turkije samen om hun 
leerlingen op een aangename en leerrijke manier 
in contact te brengen met elkaar, met elk land en 
cultuur. Muziek is een universele taal en stond 
daarom heel centraal in het project. Op deze 
manier konden de kinderen de verschillen, maar 
ook de overeenkomsten daadwerkelijk beleven. 
In het eerste jaar leerden de jongste leerlingen 
kinderliedjes en dansjes, in elkaars taal. De ou-
dere leerlingen deden opzoekwerk, schreven es-
says en maakten een kunstwerk over bekende 
muzikanten uit elkaars landen. Gedurende het 
tweede jaar knutselden de leerlingen een typisch 
instrument uit hun eigen land in elkaar. Dat 
werd nadien in andere scholen ‘nagemaakt’ en 
bespeeld. De nadruk lag steeds op “muziek en 
gevoelens” (waarbij de kinderen hun gevoelens 
“op muziek zetten” voor mekaar). Daarnaast lag 
de nadruk op “muziek en literatuur” (waarbij 
verhalen op muziek uitgewisseld, voorgelezen, 
besproken en gebundeld werden). In het derde 
en laatste projectjaar werkten de leerlingen aan 
een hoorspel en schreven ze een gezamenlijk 
lied. 

“Actie-reactie” en “internationale interactie” tus-
sen de leerlingen stonden bij al deze opdrachten 
centraal. Als afsluiter organiseerde elke school 
een eigen versie van het Eurosongfestival. Het 
eindproduct werd een verzamel DVD, met daar-
op alle kunstwerken, geluidsopnames en beeld-
materiaal

Alle leerlingen en alle leerkrachten namen deel 
aan de acties, van het eerste kleuter tot het zesde 
leerjaar. Voor de ouders werd het project zicht-
baar door een grote wegwijzer op de speelplaats 
en verschillende toonhoeken in de school. Hoog-
tepunt voor de school waren de gezamenlijke 
bosklassen met kinderen uit de Turkse partner-
school. Via het project ontdekten de leerlingen 
diverse aspecten van elk deelnemend land, met 
zijn eigenheden en verschillen. Maar ook het 
beeld dat kinderen overal ter wereld kinderen 
zijn die net zoals zijzelf ook muziek, problemen 
en plezier beleven. 

Door de Europese Unie werd ‘2008’ uitgeroepen tot het Europees Jaar van de 
Interculturele Dialoog. Het hele jaar door vonden in alle 27 EU-landen projecten 
plaats, zowel op Europees niveau als nationaal en in buurten en wijken. 
Sociumi selecteerde twee projecten die door de EU als winnaar verkozen werden. 
Het eerste project is “Intimets”, het intensief programma dat de Katholieke Hoge- 

school Limburg samen met hogescholen uit Turkije, Denemarken en Letland in 
oktober 2008 organiseerde in het Turkse Sakarya. Uit de verschillende Comenius-
projecten, het Europees programma interculturele dialoog, stellen we het tweede 
project voor namelijk “Eurosound” van de basisschool De Tweesprong in Hand-
zame.

Sociumi stelt voor: 

Europese winnaars

Intimets
Rudi Boelen, coördinator KHLim
www.intimets.sakarya.edu.tr

Onderwijzen in een multiculturele 
omgeving voor toekomstige lesge-
vers (Integrative teaching in multicultural 
environment for teacher students)

Dit intensief project beoogt de ontwikkeling 
van kennis en vaardigheden van toekomstige 
leerkrachten in multiculturele onderwijscontex-
ten, omgaan met multiculturaliteit in de klas en 
op school. Er werden 15 lezingen aangeboden, 
waaronder ‘diversiteit en samenleving’ en ‘di-
versiteit en schoolbeleid’. Doel van het project 
is verschillende culturen te integreren en cultu-
rele interacties en relaties te versterken op ho-
geschool/universitair niveau. Op die manier wil 
men toekomstige leraren een breder perspectief 
en beter begrip van verschillende culturen bij-
brengen.
Uitgangspunten zijn het duidelijk omschrijven 
van de begrippen ‘diversiteit’, ‘multiculturali-
teit’, ‘intercultureel onderwijs’ en ‘integrative 
teaching’. Andere aandachtspunten waren ‘het 
onderzoek naar interculturaliteit in het onder-
wijs’, ‘de integratie van verschillende culturen 
op hogeschool niveau’, ‘de gemeenschappelijke 
aanpak van lezingen met aandacht voor zelfre-
flectie van de student’ en ‘een oefening culturele 

zelfbeoordeling’. Tijdens deze laatste oefening 
wezen de studenten op typische kenmerken van 
hun cultuur en hun omgang met diversiteit. Zo 
konden de andere deelnemers kennismaken met 
de diverse onderwijssystemen, de leersystemen 
en uiteraard de culturen. Bovendien kregen ze 
door zelfreflectie inzicht in hun eigen waarden 
en normen. 
De thema’s van de lezingen waren diversiteit, 
coöperatief leren, taalbeleid, participatie op 
school, democratie en burgerschap, multicultu-
raliteit, globalisering en sportonderwijs in een 
multiculturele samenleving. De workschops bo-
den de kans om de zelfontwikkelde materialen 
uit te proberen in een basisschool. Op de confe-
rentie werden de resultaten voorgesteld en was 
er aandacht voor informatie, reflectie, transfer en 
bijsturing. 

De meerwaarde van “INTIMETS”
“Intimets” heeft getracht het respect voor de cul-
turele minderheden te stimuleren en de klassieke 
stereotypeen te doorbreken en zal dus discrimi-
natie en racisme voorkomen. De grondhouding 
van alle partners is immers dat diversiteit een 
meerwaarde is in het onderwijs en in de samen-
leving in het algemeen. Echte dialoog en samen-
werking zijn een voorwaarde om te slagen. 

‘Diversiteit is een 
meerwaarde in het 
onderwijs én de 
samenleving’
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Eén van de oorzaken ligt bij de aard van de massamedia; het zijn 
namelijk commerciële bedrijven. Ze moeten dus vooral veel winst 
maken. Nieuws is koopwaar! En die koopwaar is bestemd voor mas-
saconsumptie. Waarom zouden ze dus tijd en geld steken in goede 
berichtgeving over minderheden? Nieuws dat de vooroordelen van de 
meerderheid bevestigt is commercieel veel interessanter. En boven-
dien veel goedkoper in productie.
Er is in de commerciële media geen plaats voor ‘nicheproducten’ 
over racisme en interculturaliteit. Zeker niet als het doelpubliek voor 
die nicheproducten niet kapitaalkrachtig genoeg is… De commerci-
ële media leven immers voor een groot deel van reclame-inkomsten, 
eerder dan van hun lezers of kijkers. Welke adverteerder is geïnteres-
seerd in een doelpubliek dat niet groot of rijk genoeg is? Daarom 
wordt het nieuws gemaakt vanuit witte vooroordelen, voor een wit 
publiek. Dat ook de nieuwsredacties meestal vreselijk ‘wit’ zijn, ver-
sterkt dat alleen.
Daardoor wordt de samenleving opgezadeld met een probleem. Hoe 
moeten we immers op die manier intercultureel leren samenleven? 
De minderheden keren hun rug naar de grote media. 

Burgermedia als oplossing?
De oplossing ligt voor een deel in media-activisme en burgerjour-
nalistiek. De alternatieve nieuwswebsite “Indymedia.be” is daar een 

goed voorbeeld van. De idee hierachter is: “Iedereen kan journalist 
zijn”. Aan de stijl of de vorm is soms wat werk, maar iedereen heeft 
een verhaal. Mensen zijn ervaringsdeskundige of ze zijn als betrokke-
ne of activist goed op de hoogte van bepaalde dossiers. Vaak hebben 
ze, meer dan professionele journalisten, tijd om zich grondig in hun 
thema’s te verdiepen. Indymedia.be ondersteunt de ‘gewone burgers’ 
om op een journalistieke manier hun verhaal te vertellen.
Daarnaast doet Indymedia aan mediawatch. Mensen leren er om op 
een kritische wijze naar het nieuws te kijken. Zoals de mechanismen 
achter de stereotype beeldvorming leren begrijpen en de clichés her-
kennen en doorprikken. Bovendien kunnen ze via kritische analyses 
aan de mainstream media laten weten dat ze dat niet pikken. 
Als burgerjournalist laten mensen zich dus niet langer in de passieve 
rol drukken van louter nieuwsconsument. Ze worden nieuwsprodu-
cent. Ze zijn dus niet langer enkel onderwerp van het nieuws. Ze ne-
men het nieuws zelf in handen! 

Interculturele reporterteams
Media maken doe je in team. Indymedia.be telt 150 burgerjournalis-
ten en is erg divers samengesteld. Hoe dat komt? Antiracisme is altijd 
een onderdeel geweest van de strijd voor ‘democratische media’, en 
dat spreekt mensen aan. Er gaan dus vaak ‘gemengde’ reporterteams 
op stap. De voordelen laten zich duidelijk merken: je krijgt een gro-

tere kruisbestuiving van standpunten en invalshoeken. We leren van 
elkaar, en het levert een rijker resultaat op. 
Onze reporterteams snijden vaak thema’s aan die in de mainstream 
media onzichtbaar blijven. Temeer omdat daar geen plaats is voor 
context. Processen en structurele fenomenen zijn geen nieuws, want 
het zijn geen ‘gebeurtenissen’.Vandaar dat structureel racisme voor 
de mainstream media dus ook geen nieuws is. Gelukkig kunnen bur-
gerjournalisten dit thema op de agenda zetten. Ze hebben de tijd en 
vrijheid om verhalen te vertellen die in de commerciële media wor-
den weggefilterd. Dat geldt natuurlijk ook voor allerlei positieve ver-
halen: al die interessante, onverwachte, ‘interculturele’ dingen die 
gebeuren in onze samenleving, maar die totaal onzichtbaar blijven 
in de media.

‘Goesting’
De reporterteams van Indymedia.be maken geen media omdat ze dat 
moeten, maar omdat ze ‘goesting’ hebben hun/een verhaal te vertellen 
- uit woede, verontwaardiging, blijdschap of enthousiasme. Die vari-
atie aan drijfveren zorgt voor een constructieve mix: zowel artikels 
die de problematiek van racisme en ongelijkheid duiden, als verhalen 
over de schoonheid van het ‘samen dingen doen’. Van interculturele 
buurt- of kunstprojecten tot meer activistische bezigheden zoals de 
strijd tegen de bezetting van Palestina of Irak. 

Marc-Antoon De Schryver,
medewerker Indymedia    

GetBasic vzw is een beweging voor democratisering van de media, 
vooral bekend van de alternatieve nieuwswebsite Indymedia.be

Vzw De8 is het officieel integratiecentrum van Stad Antwerpen en voert opdrachten 
uit die de Vlaamse overheid in haar minderhedendecreet omschrijft. De8 streeft 
naar gelijke kansen voor alle etnisch culturele minderheden in een samenleving 
die positief omgaat met etnisch-culturele diversiteit. Daarom ontwikkelde De8 een 
aantal tips die je op weg helpen naar interculturele dialoog.

De kortfilm
In vele grootsteden keert een zelfde patroon te-
rug. In dezelfde buurt wonen mensen afkomstig 
uit verschillende landen, die thuis een andere 
taal spreken, een andere godsdienst belijden, an-
dere overtuigingen en gewoonten hebben. Jam-
mer genoeg hebben heel wat volwassenen het 
moeilijk om met buren of collega’s om te gaan 
die ‘verschillend’ lijken. 

Er zijn vele jonge mensen -zeg maar 16, 17, 18 
jaar- die het op dat vlak beter doen dan sommige 
volwassenen. Een aantal jongeren van verschil-
lende afkomst ontmoeten elkaar in de buurt of 
op school, brengen samen een deel van hun vrije 
tijd door en sluiten vriendschap. Die jongeren, 
die vrienden, wilden we graag leren kennen en 
we wilden hen aan het woord laten. Hopelijk 
nemen anderen er dan weer een voorbeeld aan. 

Uwamungu Cornelis ging met z’n cameraploeg 
op stap en plaatste vriendengroepjes uit verschil-
lende scholen voor de camera en de microfoon 
om hun ervaringen te delen.
Hoe beleven zij hun vriendschap? Zijn er ver-
schillen van belang? Wat kunnen en willen ze 
samen doen? Maken hun familie, andere vrien-
den of de school het hen gemakkelijk of juist 
moeilijk? 

Respect
‘Respect’ leek een sleutelwoord in alle gesprek-
ken. Respect voor elkaar, respect voor elkaars 
geloofsovertuiging of levenswijze. Moslim of 
atheïst? Maakt niet uit, zolang er ruimte is om 
met elkaar te kunnen praten…én van tijd tot 
tijd eens goed te lachen. Het hoeven niet altijd 
zwaarwichtige gesprekken te zijn. Natuurlijk 
moet ‘respect’ tijd krijgen om te groeien. Vele 
vrienden bekenden -met een grote glimlach op 
het gezicht- dat ze de ander in het begin toch 
maar een ‘seut’ of een ‘dikke nek’ vonden. Nu 
ze elkaar veel beter kennen, zorgen de vooroor-
delen van toen enkel nog voor flinke lachbuien.

Straatinterviews
Naast deze getuigenissen van verschillende 
vriendengroepjes trokken we ook de straat op 

om nietsvermoedende voorbijgangers een mi-
crofoon onder de neus te duwen. We stelden hun 
de schijnbaar simpele vraag: ‘Wat betekent voor 
u vriendschap?’ Ook hier vonden we een rode 
draad in de antwoorden. ‘Elkaar vertrouwen’, 
‘eerlijk zijn’, ‘samen leuke dingen doen’… 
Vriendschap is blijkbaar erg belangrijk voor  
jongeren. 

Het vervolg
Na de succesvolle resultaten van deze eerste op-
names besloten we een vervolg te maken op de 
eerste DVD. Deze maal wilden we echter een 
andere invalshoek innemen. Interculturaliteit 
is een zegen voor de maatschappij, maar kan 
ook de aanleiding vormen voor allerhande con-
flicten. Hoe kunnen deze conflicten verholpen 
worden en dat specifiek in een klas- of school-
context? Een blinde leerling van allochtone 
afkomst, bijvoorbeeld, volgt les in het gewoon 
onderwijs dankzij aangepaste ondersteuning. 
De medeleerlingen beginnen deze hulp echter in 
vraag te stellen en er ontstaat een conflict. Hoe 
kan dit conflict opgelost worden? Welke rol spe-
len ouders en leerkrachten hierin? De thema’s 
van de vervolg - DVD zijn dus iets scherper en 
diepgaander, en op die manier des te meer een 
uitdaging. Problemen blijven niet onbesproken 
maar de nadruk komt te liggen op de geboden 
oplossingen. 

Tineke Gordyn, educatief medewerker Sociumi vzw 
www.sociumi.be

Wil je graag de DVD? 
Mail: tineke@sociumi.be

Verschillen-De Maten?
Interculturele jeugdvriendschappen

‘Respect leek 
een sleutelwoord in 
alle gesprekken’

Burgermedia zonder racisme!

‘Antiracisme is 
altijd een onder-
deel geweest van 
de strijd voor 
democratische 
media’

Verschillen-DE Maten tracht interculturele jeugdvriendschappen in beeld te brengen en op die 
manier het belang ervan aan te tonen. 

Interculturele dialoog? Ja! Maar hoe?

8 tips voor een interculturele dialoog

1.  Je kent je eigen communicatiestijl en 
weet hoe anderen die ervaren.

Naast de inhoud voegt ook de manier van com-
municeren veel toe aan de dialoog. Dit gaat 
niet alleen over de woorden die je gebruikt 
maar ook over lichaamstaal zoals houding, 
gezichts¬uitdrukkingen en stemintonatie, kle-
dij,... Lichaamstaal gebruiken we altijd. Je kan 
dus niet niet communiceren. Communicatiestij-
len zijn persoonlijk maar tegelijk zijn ze beïn-
vloed door jouw sociale en culturele achtergrond. 
Communicatiestijlen zijn daarom belangrijk in 
het omgaan met diversiteit. Als je weet welk ef-
fect jouw communicatiestijl op anderen heeft, 
kan je er rekening mee houden. Je kan je dan be-
ter voorbereiden op niet-bedoelde effecten van 
je communicatie.

2.  Je ziet diversiteit als een normaal 
fenomeen waar iedereen mee te maken 
krijgt en je geeft geen waardeoordeel 
aan verschillen.

In dagdagelijkse contacten vervaagt het belang 
van etniciteit en ervaar je een brede diversiteit, 
de verschillen tussen mensen maar ook in men-
sen. Iedere persoon heeft verschillende identi-
teiten (en rollen). Bijvoorbeeld: een allochtone 
vrouw van Afrikaanse herkomst kan tegelijk 
moeder, schooljuffrouw en alleenstaand zijn. Ze 

houdt van jazzmuziek, is katholiek en stemt al 
jaren voor een conservatieve partij. Deelidenti-
teiten brengen gelijkenissen en verschillen tus-
sen mensen naar boven en creëren zo tal van 
subgroepen. Wie kijkt naar diversiteit als een op-
eenstapeling van deelidentiteiten in elk persoon 
en dus ook in zichzelf, geeft geen waardeoordeel 
meer aan verschillen. 

3.  Je beschouwt de ander als een uniek 
persoon en stopt mensen niet in hok-
jes. Je gebruikt geen stereotypen.

Elke persoon heeft immers een unieke opeensta-
peling van deelidentiteiten. Geen enkel individu 
past precies in één hokje. Daarom kan je van 
mensen niet verwachten dat ze voldoen aan de 
stereotypen van de groepen waartoe ze behoren. 
Een groep draagt een gemiddeld profiel dat in de 
praktijk geen enkele mens past. Bijvoorbeeld: de 
ene moslim gaat dagelijks naar de moskee, een 
andere enkel in de ramadan, een derde nooit. De 
ene katholiek gaat dagelijks naar de kerk, de andere 
enkel met kerstmis en Pasen, een derde nooit.

4.  Je bent je bewust van je eigen ‘kijk op 
de wereld’ en houdt er rekening mee 
dat anderen ook handelen vanuit hun 
eigen ‘kijk op de wereld’.

Elke persoon handelt volgens eigen normen en 
waarden, logica en behoeften. Van een deel van 
dit referentiekader ben je je bewust. Het zijn re-

gels en principes die je meekreeg in je opvoeding 
en latere leven. Maar van een groot deel van je 
referentiekader ben je je niet bewust. De interne 
logica van iemands referentiekader sluit zo goed 
aan bij de omgeving waarin je je bevindt, dat het 
lijkt alsof je handelt volgens universele waar-
den en normen. De confrontatie met anderen 
die anders denken en andere prioriteiten stellen, 
komt dan bevreemdend over. Een referentieka-
der maakt deel uit van iemands persoonlijkheid. 
Niemand kan zich ervan losmaken. Het vraagt 
geduld en openheid om de kijk op de wereld van 
anderen te erkennen. 

5.  Je zoekt het gemeenschappelijke.

Mensen verschillen van elkaar en hebben tege-
lijk heel wat gemeenschappelijk. Zoeken naar 
het gemeenschappelijke is een positieve reflex. 
In dagelijkse meningsverschillen of conflicten 
helpt het om steeds te zoeken naar gemeenschap-
pelijkheden. Dit betekent echter niet dat het ge-
meenschappelijke steeds gevonden zal worden. 

6.  Je gedraagt je niet discriminerend.

Je culturele identiteit is verbonden met histori-
sche en maatschappelijke gebeurtenissen. Of je 
wil of niet, je behoort tot een meerderheid of een 
minderheid. Tijdens ontmoetingen met anderen 
moet je je bewust zijn van historische en soci-
ale machtsverhoudingen. Anderen kunnen jouw 
goedbedoelde opmerkingen ervaren als verne-
derend, discriminerend of zelfs koloniaal. Wat 
mensen als discriminerend ervaren, is afhanke-
lijk van hun eigen culturele identiteit en de situ-
atie.

7.  Je gaat zonder vooroordelen op zoek 
naar de positieve redenen van het ge-
drag van iemand.

Om iemands gedrag te begrijpen, probeer je het 
te bekijken vanuit de ‘kijk op de wereld’ van 
de andere. Je tracht een volledig beeld te krij-
gen. Wil je een stap verder gaan en opbouwend 
en oplossingsgericht werken, dan helpt het om 
op zoek te gaan naar de positieve beweegrede-
nen achter iemands gedrag. soms bots je tegen 
grenzen. Positieve redenen van de ene persoon 
betekenen niet altijd een rechtvaardiging voor 
de andere. soms benadrukken beweegredenen 
eerder de verschillen tussen mensen dan het ge-
meenschappelijke.

8.  Je houdt geen waarheidsgevechten, 
maar een dialoog.

Een open dialoog vertrekt vanuit een oprechte 
interesse voor de ander. Je wil hem of haar be-
grijpen. Daarvoor vraag je naar achterliggende 
motieven, waarden, logica en belangen. Tegelijk 
ga je ook bij jezelf op zoek naar de onderlig-
gende verklaring voor jouw houding. Als je de 
diepere beweegredenen van gedrag of opinies 
kent, kan je op zoek gaan naar praktijkgerichte 
oplossingen met respect voor diepere waarden 
en motieven. Om achter deze diepere beweegre-
denen te komen, moet je actief kunnen luisteren. 
Te vaak raken mensen echter verwikkeld in een 
waarheidsgevecht. We hebben immers de reflex 
om de ander koste wat kost te overtuigen van 
onze eigen mening. 

Antwerps Minderhedencentrum de8, www.de8.be

Illustratie: © Danny De Haes

Als het in de media over etnisch/culturele minderheden gaat, dan zijn racisme, clichés, vooroordelen, 
hypocrisie en dubbele standaarden de regel. Die stereotype berichtgeving over minderheden symboliseert niet 
alleen het racisme in onze samenleving, ze versterkt het ook. We zitten dus met een probleem.
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DOG RAT
IF WE ARE ALL THE SAME
DO YOU HAVE A CHOICE

Niels Costermans, Sint-Lukas Brussel Pieter d’Hondt, Sint-Lukas Brussel Eva De Block, Sint-Lukas Brussel Demets H. - Heymans V., Sint-Lucas Gent

diversiteit is een voordeel

0 opbergen
0 verhuizen
0 spelen
0  wonen

1. Isabelle Van Themsche, Sint-Lukas Brussel 2. Karolien Van de Gaer, Sint-Lucas Gent 3. Carnoy I. - Vanvoorden A., Sint-Lucas Gent 4. Eva De Block, Sint-Lukas Brussel

mooier

mooi

Discriminatie in eigen bord

plaats rechtervoet 
op blauw

Deschutter V. - d’Haeseleer M., Sint-Lucas Gent Domercq M. - De Wolf Y., Sint-Lucas Gent Mechelinck L. -Mupangilai K., Sint-Lucas Gent Mertens W. - Ruebens M., Sint-Lucas Gent

5. Ingelbrecht M.- Herman V., Sint-Lucas Gent 6. Eva De Block, Sint-Lukas Brussel Cisca Albrecht, Sint-Lucas Gent Tessa Albrecht, Sint-Lucas Gent

Ik ben niet dom, 
ik ben minder 

begaafd!

Ik ben niet dik,
ik ben volslank!

U bent hier
vous etes ici
You are here
Sie sind hier

DE DIEREN VAN DE WERELD

De zebra De vis De giraf

De kat De hond De neushoorn

De vogel

De walvis

De leeuw

De pinguin

De kikker

De bij

Diversiteit maakt de wereld mooier

Remeysen s. - Rosseel K., Sint-Lucas Gent Remeysen s. - Rosseel K., Sint-Lucas Gent sileghem D. - Vansabben R., Sint-Lucas Gent Isabelle Van Themsche  Sint-Lukas Brussel

Antwerpenaren  
hebben  een  dikke  nek

Of niet?

Oost-vlamingen  
zijn  meningsloos

West-Vlamingen
  zijn  boeren

Of niet?

limburgers
 zijn traag

Aponte M.- Degrande  s, Sint-Lucas Gent Aponte M.- Degrande  s, Sint-Lucas Gent Boone K. - De Greef R, Sint-Lucas Gent Bottez s. - De Greve M., Sint-Lucas Gent

Wat als we allemaal hetzelfde waren ...

ik ben anders

ik ook

www.diversiteit.be

ZOEK DE 7 VERSCHILLEN

Nina Van der Voort, Sint-Lucas Gent Sylke Van Loocke, Sint-Lucas Gent Vandersmissen G. - Van Engeland J., Sint-Lucas Gent Julie Vanderbeck, Sint-Lucas Gent

Visuals 
Blikvanger van de campagne “Het Straatsalon, wat als we allemaal hetzelfde waren.” 
is de tentoonstelling met visuals. Sociumi organiseerde hiervoor een wedstrijd waar 
volgende studenten aan deelnamen:

3BA Grafisch Ontwerp Reclame /Sint-Lukas 
Brussel, docente Inge Ferwerda  
Professional Bachelor, 2de jaar / Sint-Lucas 
Gent, docent Jens Versprille
Professional Bachelor, 1ste jaar / Sint-Lucas 
Gent, docenten Aline Denys en Sara Geerts

Het resultaat werd een bonte verzameling 
van 74 visuals die elk op hun eigen manier de 
bezoeker iets vertelt over de brede diversiteit in 
onze samenleving. 

Vijf juryleden selecteerden en bekroonden zes 
ontwerpen met een award. De jury werd samen-
gesteld uit volgende leden: 

siegrid Demyttenaere, Art director Waterproof2000.be
Myriam Louisa Chaabnia, Campaign director, fund-
raiser, peace activist
Luk De Vos, Voorzitter Sociumi vzw
Adrien De Vos, Lid Raad van Bestuur S.M.A.K., eindre-
dacteur Website Canvas VRT
Lucie Evers, Communicatiedeskundige 
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Vreemd gaan in Oostende

‘De Grote klok’ is het online magazine van de stad Oostende. Elke maand kan je er 
nieuwe publicaties vinden over jeugd, cultuur, leefmilieu… én diversiteit. In 2008 
verscheen het artikel ‘Vreemd gaan in Oostende’, een ludiek project over intercul-
turaliteit dat je meevoert door de hele stad. Een onmisbaar nieuwtje dat we hier-
onder meegeven.

Anne Goetghebeur, diversiteitambtenaar
www.oostende.be

Oostende is een stad aan zee waar er altijd al ande-
re volkeren en culturen voet aan wal hebben gezet. 
Ondertussen registreerde het bevolkingsregister 
van Oostende wel meer dan 120 diverse nationa-
liteiten. De invloeden van al die ‘andere’ culturen 
geven een meerwaarde aan Oostende, bieden het 
culturele rijkdom.
Mensen van een andere nationaliteit brengen een 
stukje van hun cultuur, hun achtergrond en hun 
geschiedenis mee naar onze stad. Ze mengen zich 
hier onder de Oostendenaars. Ze openen een win-
kel, een restaurant of een café. Ze spelen muziek of 
beoefenen een sport. Ze maken kunst of zetten zich 
in om anderen met hun cultuur te laten kennisma-

ken. Kortom, ze worden Oostendenaars en nemen 
deel aan het leven in onze stad.
De publicatie ‘Vreemd gaan in Oostende’ brengt 
deze gezonde mix op een kleurrijke manier in 
beeld. ‘Vreemd gaan in Oostende’ biedt een over-
zicht van die gevarieerde en opmerkelijke initiatie-
ven. Het boekje wil een leidraad zijn voor iedereen 
die voorbij de horizon wil kijken, voor iedereen die 
de wereld in Oostende wil leren kennen. Je vindt 
er beschrijvingen en adressen in terug van restau-
rants, cafés, winkels, religies, sportverenigingen, 
muziekgroepjes, kunstenaars… van elders. Lees en 
gebruik ‘Vreemd gaan in Oostende’ en laat je in 
vervoering brengen door de rijkdom aan culturen! 
De uniciteit van het project is het ontdekkingsple-
zier. Laat je dus leiden om vreemd te gaan in Oos-
tende. 
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‘Vreemd gaan in Oostende’ is een realisatie van de stad Oostende (dienst Sociale Zaken en Voorlichtingsdienst), de Sociale 
dienst voor Vreemdelingen en Vormingplus Oostende. Het boekje kan je krijgen bij de dienst Samenleven van het Stadhuis. 

Info: anne.goetghebeur@oostende.be

Mohamed Ikoubaân,
directeur Nomadisch Kunstencentrum Moussem
www.moussem.be

sinds de publicatie van Huntingtons “The Clash 
of civilisations” in 1993 vond de theorie van bot-
sende beschavingen grote aanhang bij een brede 
laag van de bevolking. De wereld werd verdeeld 
in twee kampen: het goede en het kwade. Het 
kamp van het goede bestaat uit de westerse de-
mocratieën. Dat van het kwade wordt vertegen-
woordigd door de islam. De gebeurtenissen van 
11 september 2001versnelden dit proces en ver-
diepte de kloof tussen de twee werelden.
Dialoog wordt gezien als vreedzaam en rati-
oneel alternatief om conflicten op te lossen en 
meningsverschillen bij te leggen. Men vergeet 
echter dat emoties een grote rol spelen bij men-
selijk contact. De geopolitieke denker Moisi 
vat de situatie samen in zijn recente boek “De 
geopolitiek van de emotie”. De wereldpolitiek 
wordt volgens hem beheerst door drie grote 
emoties: de cultuur van angst die in het westen 
(Europa) heerst, de cultuur van vernedering die 

de islamitische en de Arabische wereld verlamt, 
en de cultuur van de hoop, belichaamd door de 
Aziatische “tijgers” als Zuid-Korea, Taiwan en 
singapore. 
De gebeurtenissen op wereldvlak bepalen mee 
het migrantendebat in België en Vlaanderen. 
De kern van het debat wordt samengevat in de 
vraag: “In hoeverre kunnen minderheidsgroepen 
hun cultuur en identiteit behouden en in hoever-
re moeten zij zich aanpassen aan de heersende 
cultuur”? 
Het recht op behoud van de eigen identiteit en 
van de bescherming van etnische, culturele, re-
ligieuze en taalkundige minderheden tegen dis-
criminatie is één van de mensenrechten. Toch 
blijft deze positieve benadering van diversiteit 
zoek in Vlaanderen. Blommaert en Verschueren 
stelden in 1992 al in het boek “Het Belgische 
Migrantendebat”, dat diversiteit als abnormaal 
beschouwd wordt. In Vlaanderen heerst het 
beeld dat de ideale maatschappij zo gelijkvor-
mig mogelijk moet zijn. De aanwezigheid van 
grote groepen “vreemdelingen” wordt daardoor 
gezien als abnormaal en problematisch. 

Dit gedachtegoed lag aan de basis van het inte-
gratie- en aanpassingsconcept uitgedokterd door 
het Koninklijk Commissariaat voor Migranten-
beleid eind jaren ’80 en dient nog steeds als lei-
draad voor het migrantenbeleid. Het heeft eerder 
de stigmatisering van deze bevolkingsgroepen 
versterkt i.p.v. hun maatschappelijke positie te 
verbeteren. Een deel van deze bevolking zet die 
situatie om in krachtig protest en eist zijn plaats 
op in de samenleving. Bij een andere groep leidt 
het gevoel van vernedering en uitsluiting tot iso-
latie en afkeer van de samenleving. 
Er kan echter geen sprake zijn van interculturele 
dialoog zonder nieuwe definities van begrippen 
en de agenda waarover gepraat moet worden. In 
het tijdperk van globalisering moet een einde ko-
men aan de kunstmatige indeling van de wereld 
in kampen. In veel islamitische landen betalen 
burgers de strijd voor mensenrechten en demo-
cratie met hun vrijheid, soms zelfs met hun le-
ven. In veel Europese landen stemmen heel wat 
burgers op partijen die vrijheid en democratie 
minachten. 
Het wordt tijd dat we een andere woordenschat 

ontwikkelen om met elkaar te spreken, geba-
seerd op gelijkwaardigheid en wederkerigheid. 
We hoeven daarbij cultuur niet extreem te relati-
veren of de verworvenheden van onze democra-
tie af te breken. Een eerste aanzet is het afschaf-
fen van verwarrende begrippen als integratie, 
inburgering, migranten, allochtonen… kortom 
de “wij - zij benadering”.  

Interculturele dialoog,

een 
dovenmans
gesprek?

Moussem, het Nomadisch Kunstencentrum vzw, brengt de cultuur uit de Maghre-
blanden en het Midden-Oosten naar Vlaamse podia. De organisatie gaat hierbij 
confrontatie én dialoog aan met Vlaamse cultuurmakers. Deze dialoog zet zich 
voort in en tussen het publiek. Zo worden bruggen gebouwd tussen kunst en cul-
tuur en tussen de gemeenschappen van ons land. Mohamed Ikoubaân, jurist en 
directeur van Moussem vzw, geeft ons zijn kijk op ‘interculturele dialoog’.

‘Het wordt tijd dat we een andere woordenschat 
ontwikkelen om met elkaar te spreken, gebaseerd 
op gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

diversiteit is een voordeel

De campus van St-Lukas Brussel kan je vergelijken met een uit be-
ton, staal en glas vervaardigd schiereiland in het hart van schaar-
beek op het kruispunt van verschillende culturen. Marokkaanse en 
Turkse gezinnen leven er naast en met elkaar. Romazigeuners en 
mensen uit de Balkan trachten er de eindjes aan elkaar te knopen 
met handel, prostitutie etc. Hoe bewust is de schoolgemeenschap 
zich van deze grote culturele ‘melting pot’ die onze dagelijkse 
werkomgeving uitmaakt? Hoe gaan we daarmee om? Brengen we 
onze –overwegend Vlaamse - studenten voldoende het besef bij 
dat die gemeenschap in de straten, van en naar het Noordstation, 
hun specifieke werk en leefomgeving zal worden? Mark Leonard, 
politiek verbonden aan het centrum voor Europese Hervormin-
gen, stelt dat Brussel, als antithese van een grootstad, in vele op-
zichten een microcentrum van Europa is. Het vertegenwoordigt en 
omhult als het ware de Europese geschiedenis. (M. Leonard, Why 
Europe will run the 21st century, New York: Public Affairs 2005, 
15). Hoe kunnen we als Hogeschool belangstelling voor uitwis-
seling van andere culturen bijbrengen binnen onze maatschappij? 
Hoe nemen we onze verantwoordelijkheid op?

In 2008 zijn we daarom gestart met “NextDoor”, als duurzaam 
project rond culturele en sociale cohesie. We hebben reeds een 
aantal workshops en lezingen achter de rug, tijdens een project-
week waar studenten in februari met veel enthousiasme aan deel-
namen. Rashida Lamrabet, Lucas Catherine, Franck Bragigand 
en sven ’t Jolle, Fenna Zamouri en Cindy Van den Bremen en 
An Van Dienderen waren respectievelijk als schrijver, beeldend 
kunstenaar, grafisch ontwerpster, conceptueel ontwerpster en 
filmmaakster/visuele antropologe tijdens die week onze gasten. 
Tezamen met Annelies Vaneycken, Nathalie Vanderick, Ronnie 
Ramirez en tal van andere docenten van de Hogeschool. 

Tijdens die week hebben de studenten met de buurtbewoners 
samengewerkt in een workshop begeleid door Werner De Jonge 
(Hogeschool buurtwerking of “brabantwijk bouge”). Ze maakten 
kortfilms in en rond de wijk met zeer beperkte middelen gedu-
rende 48 uur. Het resultaat werd twee dagen later aan het publiek 
getoond. Het koken en eten met de Marokkaanse buren en het 
leren waarderen van exotische gerechten zoals brewat en kefta, 
maakten deze week compleet. De maaltijd is immers een overkoe-
pelend gegeven tussen culturen. 
De tafel onderscheidt ons maar verbindt ons ook (Hannah Arendt). 
samen zitten aan tafel zet aan tot het delen van belevingen en er-
varingen. Inmiddels werd een tweede NextDoor projectweek ge-
pland van 14 tot 17 december 2009.

Johanna Kint,
Docente Hogeschool St-Lukas Brussel

‘Next Door’

De Hogeschool Sint-Lukas te Brussel 
presenteert haar project “Next Door”. 
Johanna Kint en Inge Ferwerda startten 
het project in 2008 op en rond de campus 
van de Hogeschool St-Lukas Brussel. 
Johanna is er docent Kunst-en design-
geschiedenis en Inge docent Grafisch Ont-
werp. Voor destraatkrant schreef Johanna 
Kint een artikel dat je meeneemt naar pro-
ject “Next Door”.

Je hebt het waarschijnlijk al meegemaakt. Een ontmoeting met 
iemand die ogenschijnlijk een andere cultuur heeft, roept vragen 
in je op of zorgt voor onzekerheid. Je durft niet terug te vallen op 
jouw gewoonlijke aanpak omdat je aanvoelt dat die op dat moment 
niet past. In zo’n situaties gaan mensen gemakkelijk op zoek naar 
pasklare antwoorden. Maar bestaan die wel? Waarom zouden we 
onze eigen sociale vaardigheden niet meer mogen vertrouwen?
Al te vaak hebben we de neiging om ervaringen met allochtonen 
te linken aan hun cultuur of religie. Alledaagse verhalen worden 
plots zo anders omdat de personages vreemden zijn. Een Turkse 
vrouw vertelde me over haar eerste maanden in Gent. samen met 
haar man had ze een huis gekocht en wat doet een Vlaming met 
een baksteen in de maag? Hij/zij verbouwt en maakt er een eigen 
thuis van. Niets abnormaals dus als ook een Turks gezin aan het 
werk gaat. Maar wat blijkt? De werken spreken tot de verbeelding 
van de buurtbewoners en niet veel later vraagt een buur of het 
gezin dit Vlaamse huis aanpast aan religieuze voorschriften. Dit 
betekent dat mensen zich blindstaren op culturele verschillen, ook 
daar waar ze niet zijn!
Zo gaat men voorbij aan de diversiteit binnen een cultuur. We zijn 
immers allemaal vanuit verschillende kanten beïnvloed. Naarge-
lang de situatie zullen één of meerdere aspecten van die invloe-
den, die de identiteit vormen, op de voorgrond staan. 
Iedereen heeft een aantal principes die het leven richting geven. 
Gelukkig maar, dat maakt het net zo leuk om op een terrasje de 
mensen te observeren. Contacten met anderen zijn verrijkend 
maar confronteren je soms ook met jezelf en je eigen grenzen. Je 
wilt wel open staan voor andere dingen maar ook trouw blijven 
aan wat jij belangrijk vindt. Interculturele dialoog wil niet zeggen 
dat je plots je eigen idealen of gewoontes moet loslaten. Het bete-
kent dat je af en toe jouw levenswijze in vraag stelt. Zonder jezelf 
te verloochenen kan het vernieuwend zijn om iets op een alterna-
tieve manier aan te pakken. Bijvoorbeeld: als studente verbleef ik 
een tijdje in Sri Lanka waar het de gewoonte is met de handen te 
eten. Het duurde een eeuwigheid eer mijn bord leeg was. Later, bij 
mijn vriend aan tafel, liet ik het bestek liggen en zat ik met mijn 
handen in de rijst. Zo smaakte het gewoon het lekkerst. Aan tafel 
bij mijn ouders kreeg mijn opvoeding weer de bovenhand en eet 
ik weer met mes en vork.
Om misverstanden te vermijden en de communicatie te verge-
makkelijken kan het interessant zijn om je te informeren over een 
bepaald land, cultuur of religie. Belangrijk is om verschillende 
bronnen te raadplegen en niet te veralgemenen. Het is handig om 
te weten wanneer de ramadan begint en dat veel moslims dan niet 
eten tussen zonsopgang en zonsondergang. Ga er echter niet van-
uit dat alle allochtonen moslim zijn. Bovendien heeft iedereen zijn 
eigen manier om een religie te beleven. Zo zal bijvoorbeeld niet 
elke moslim tijdens die periode vasten. Er zijn verschillen tussen 
de gewoonten in het thuisland en hier. Je kan een andere cultuur 
ten slotte nooit helemaal kennen. Want net als je denkt dat je het 
door hebt, ontmoet je iemand anders, de uitzondering die je hele 
theorie omver werpt. Een voorbeeld om het te verduidelijken: een 
buurvrouw organiseert een gezellige burenbabbel bij een lekker 
stuk taart. Ze vraagt de Turkse buren niet uit angst hen te beledi-
gen. Het is immers ramadan en ze eten toch niets, denkt ze. Die 
buren kunnen zich nu net wel uitgesloten voelen. Misschien eten 
ze toch graag een hapje mee. Hoe pak je dit het best aan? Geen 

enkel boek kan het je zeggen. Je kan enkel je buren aanspreken 
om hen uit te nodigen en tonen dat ze welkom zijn. De volgende 
keer weet je hoe je hen kan uitnodigen. 
Kennis van andere culturen of religies is belangrijk omdat je ver-
schillen niet mag minimaliseren. Naast opvoeding, de geschiede-
nis van je land en persoonlijke ervaringen word je ook beïnvloed 
door cultuur. Verschillen kunnen leiden tot kleine ergernissen 
of conflicten maar goede informatie is niet voldoende om ze te 
overbruggen. Denk maar aan de Vlaamse gevoeligheid voor taal. 
Velen vinden hiervoor een verklaring in de historische taalstrijd 
waarin Vlamingen vochten voor gelijke rechten en onderwijskan-
sen. Maar is die verklaring een excuus om mensen uit te sluiten 
omdat ze geen Nederlands kennen? 
Iedereen betrapt zich er soms op dat hij vooroordelen heeft over 
iemand, het is een menselijke reflex. De wereld is complex en we 
willen die complexiteit ordenen en overzichtelijk maken door de 
werkelijkheid in te delen in hokjes en categorieën. Daarin slaan 
we al onze informatie op en hoe minder vakjes we hebben, hoe 
simpeler de werkelijkheid. Maar wat we winnen aan eenvoud, 
verliezen we aan rijkdom omdat we voorbij gaan aan de eigenheid 
van de dingen die rondom ons gebeuren.
Zo komen we meteen bij het geheim van een geslaagde intercul-
turele dialoog. Verdeel de werkelijkheid gerust op, we hebben al-
lemaal onze vakjes in ons hoofd. Maar maak ze zo klein mogelijk, 
zorg voor flexibele wanden, grillige vormen en aarzel niet om 
ze elke dag opnieuw vorm te geven. En vooral: erger je niet als 
mensen de dingen anders doen omdat ze liever niet in één hokje 
blijven zitten.

Emke Dierickx, diversiteitconsulent ING vzw
www.ingent.be 

Naar een geslaagde interculturele dialoog?

Taart & 
ramadan
Intercultureel Netwerk Gent vzw is een maatschappelijke voorziening die werkt aan een samenleving die po-
sitief omgaat met diversiteit en de gevolgen van migratie. ING vzw pleit voor een samenleving waarin mensen 
die behoren tot een etnisch-culturele minderheid volwaardig participeren aan het maatschappelijk leven. Emke 
Dierickx is diversiteitconsulent bij Intercultureel Netwerk Gent en staat ondermeer in voor procesbegeleiding 
en vorming. Emke neemt ons mee op weg naar een geslaagde interculturele dialoog.

‘Interculturele dialoog wil niet 
zeggen dat je plots je eigen 
idealen of gewoontes moet 
loslaten’

Visual: © Karolien Van de Gaer, Sint-Lucas Gent, Je mag kiezen! Dit of diversiteit.
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Een heet hangijzer
Interculturaliteit is een veelbesproken topic, 
maar waar spreken we eigenlijk over als we het 
over interculturaliteit hebben? Eerste mogelijk-
heid is om het gegeven ‘cultuur’ te bekijken als 
een statisch gegeven. Op dat moment herleiden 
we cultuur tot een vaststaande eigenschap van 
iemand: Ahmed is een Arabier, Hilla is een Hin-
doe... Volgens suijs (2001) heeft cultuur echter 
te maken met de betekenis die we geven aan de 
verschillen rondom ons. Door contacten met an-
deren nemen we bestaande betekenissen over en 
ontstaan er nieuwe betekenissen. Cultuur is iets 
wat gedeeld wordt, gemaakt, of doorgegeven in 
contact met anderen. Daarbij is het belangrijk 
van elkaar te leren: de verschillen tussen mensen 
zijn geen eindnoot, maar net het begin van een 
nooit eindigend leerproces. Hoe krijgt dat leer-
proces nu vorm in het jeugdwerk? Hoe gaat het 
jeugdwerk om met verschillen tussen kinderen 
en jongeren? Uit de vele voorbeelden blijkt dat 
we er wel degelijk mee bezig zijn! 

Ieder zijn hokje? 
Jeugdbewegingen, jeugdhuizen, speelplein-
werk… Het jeugdwerk beschikt over een enorm 
arsenaal aan werkvormen. De kansen voor 
kinderen en jongeren om zichzelf binnen het 
jeugdwerk te ontplooien zijn echter niet gelijk 
verdeeld. Kinderen en jongeren uit gezinnen van 
allochtone origine of uit maatschappelijk kwets-
bare milieus vinden bijvoorbeeld moeilijk de 
weg naar het reguliere jeugdwerk. 
Daarom ontwikkelen zich nieuwe vormen van 
jeugdwerk die zich meer toespitsen op bepaalde 
groepen van kinderen en jongeren (bijvoorbeeld 
werkingen voor maatschappelijk kwetsbare kin-
deren of binnen allochtone zelforganisaties). 
Daarmee rijst de vraag meteen of het jeugdwerk 
categoriaal moet werken of net inclusief en dus 
moet werken aan de toegankelijkheid van het 
reguliere aanbod (Van Bouchaute, 2001). Cate-
goriaal wil zeggen dat voor elke groep kinderen 
en jongeren er een eigen aanbod is, op hun maat 
gemaakt. Inclusief wil daarentegen zeggen dat 
alle kinderen en jongeren terecht kunnen in het 
bestaande aanbod, en dat het aanbod op maat 
niet nodig is. 
We kunnen er niet om heen dat de praktijk van-
daag eerder een categoriaal verhaal vertelt. Is het 
onderscheid tussen categoriaal en inclusief wer-
ken zo vast als het lijkt? En is het niet nodig om 
ook het ander waar te maken? Niet categoriaal 
óf inclusief, maar van categoriaal naar inclusief 
werken betekent elkaar leren kennen, leren van 
elkaar en waarnemingen herdenken. Dat proces 
vraagt natuurlijk de nodige tijd en ruimte. 

De grenzen aftasten: een praktijkvoor-
beeld

“scouts en Gidsen Vlaanderen staat al meer dan 
100 jaar open voor iedereen”, staat in de basis-
spelregel (de nulde spelregel). In de praktijk 
blijkt dat leden hoofdzakelijk komen uit de mid-
denklasse. Eén van de uitzonderingen hierop zijn 
de Open Kampen. Een Open Kamp is een écht 
scoutskamp – georganiseerd door leiding van 
scouts en Gidsen Vlaanderen – voor kinderen 
en jongeren die om één of andere reden moeilijk 
bereikt worden door de jeugdbeweging. Kinde-
ren en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare 
en/of allochtone gezinnen (Bombaerts, Bonte, 
Hillaert en Coussée, 2008). 
Een leuke en scouteske week om er op uit te 
trekken: samen spelen, kansen krijgen en op 
ontdekking gaan. Dat is wat een Open Kamp 
vooral wil doen. ‘Open Kamp’ is dus een catego-
riaal initiatief: het richt zich naar een specifieke 
groep kinderen en jongeren. Volgens Bombaerts 
(2008) en andere is dat echter ook nodig, en wel 
om twee redenen. Ten eerste om deze kinderen 
en jongeren de noodzakelijke geborgenheid te 
geven. Tegelijk ook een kans om scouting ‘op-
nieuw uit te vinden’. Maken we een sjorring en 
hoe doen we dat? Gaan we op trektocht? Hoe 
belonen en straffen we? Het zijn vragen die de 
nodige tijd en bezinning vragen om ze goed te 
kunnen beantwoorden. 

Ten tweede is er nood aan een zekere experti-
se. Hoe zorgen we ervoor dat ook kinderen en 
jongeren van allochtone origine en/of uit maat-
schappelijk kwetsbare omgevingen zich thuis 
voelen in het jeugdwerk? De leiding die mee 
op ‘Open Kamp’ gaat, wordt zich bewust van 
de weerstand die een gewone groep kan heb-
ben ten aanzien van kinderen die minder kansen 
hebben en gaan hiermee aan de slag. Kortom, er 
is nood aan een reorganisatie van scouting en 
jeugdwerk. Pas als dit leerproces in gang gezet 
is, kunnen we verdergaan en is diversiteit binnen 
scouting en het jeugdwerk echt mogelijk. 

Kijk eens in de spiegel! 
Uit wat hierboven staat, blijkt dat reflectie van 
groot belang is. stevens (2001) stelt zich de 
vraag wat het jeugdwerk kan doen met de we-
tenschap dat er grote verschillen bestaan tussen 
jongeren. Ten eerste moet het zich afvragen wel-
ke verschillen al dan niet relevant zijn en zich re-

flectief opstellen ten opzichte van ruimere maat-
schappelijke doelstellingen. Een tweede zaak is 
de herbezinning over de methodes die het jeugd-
werk gebruikt. Deze zijn immers maar aantrek-
kelijk als ze aansluiten bij de leefwereld van 
jongeren. De eigen methoden moeten kritisch en 
blijvend geëvalueerd worden. Ten derde moet 
er volgens stevens (2001) best gedifferentieerd 
worden in aanpak om zo kinderen en jongeren, 
mét respect voor hun eigenheid, te kunnen bena-
deren. De vraag in hoeverre we de differentiatie 
doordrijven, namelijk categoriaal en/of inclusief 
werken, is hier opnieuw aan de orde.
Het antwoord op deze vraag blijft er één die ie-
dere jeugdwerker voor zichzelf moet beantwoor-
den. De echte uitdaging is om op tijd en stond in 
de spiegel te kijken en durven de vanzelfspre-
kendheden uit te dagen. Het zijn uitdagingen die 
het jeugdwerk in de context van een multicultu-
rele samenleving niet uit de weg kan gaan. 

Laat je inspireren!
Ook zin om eens iets andere te proberen en daar-
mee je werking onder de loep te nemen? Neem 
een kijkje op http://www.steunpuntjeugd.be/di-
versiteit/praktijkvoorbeelden-diversiteit en laat 
je inspireren door de goede voorbeelden van an-
dere organisaties. 

Sofie Devarwaere, Open Kamp 
www.gouwoostbrabant.be

Het jeugdwerk staat bol van initiatieven over diversiteit. In het kader van haar 
stage bij Steunpunt Jeugd maakte Sofie Devarwaere (opleiding Sociale Pedago-
giek, KU Leuven) een inventaris van een aantal goede praktijkvoorbeelden. Sofie 
licht toe wat interculturaliteit binnen het jeugdwerk betekent en neemt als voor-
beeld ‘Open Kamp’.

Sabine Verhelst, coördinator Stichting P&V
www.stichtingpv.be

Participatie, emancipatie, solidariteit en burger-
schap zijn de vier sleutelwoorden voor de acties 
van de stichting P&V. Om haar engagement te 
onderstrepen, reikt de stichting elk jaar een Bur-
gerschapsprijs uit aan belangrijke personen, initi-
atieven of organisaties die op voorbeeldige wijze 
hebben bijgedragen tot een opener, democratischer 
en verdraagzamere samenleving. Om haar acties 
een Europese dimensie te geven, is de stichting 
P&V aangesloten bij de Europese Pool van de 
stichtingen van de Ondernemingen van de sociale 
economie (PEFONDEs). Dit netwerk organiseerde 
in 2001 een eerste gemeenschappelijk project: «sa-
menleven in een multiculturele maatschappij.” Het 
heeft jongeren in de partnerlanden in staat gesteld 
na te denken over de ontwikkeling van een inter-
culturele maatschappij. In 2009 werd de intercultu-
rele dialoog als werkpiste gekozen.

Burgers uit vijf landen debatteren over 
het begrip interculturele dialoog

Interculturele dialoog: een hol begrip? Wat den-
ken de Europese burgers ervan? Kan het de sociale 
structuur concreet verstevigen en de contacten on-
der de buurtbewoners verbeteren? Van september 
2008 tot mei 2009 heeft PEFONDEs, in het ka-
der van het « Europees jaar van de interculturele 
dialoog” het project Cultuur/Interculturaliteit/Dia-
loog opgezet. Om een Europees overleg te creëren, 
werden in elk van de vijf deelnemende landen vijf 
workshops-debatten georganiseerd die de burgers 
samenbrachten. Elk met een eigen thematiek.In 
België creëerde de stichting P&V ontmoeting- en 
uitwisseling tussen Nederlands- en Franstaligen. 
Elkeen kon zich uiten en de ander leren kennen om 
zodoende te kunnen communiceren (www.pefon-
des.eu).

Franstaligen, Nederlandstaligen: hoe 
kunnen we met elkaar van gedachten 
wisselen ?

Communautaire conflicten hebben altijd al hun 
stempel gedrukt op het Belgische politieke leven 
en er ontbreekt dialoog. Iedereen is gefocust op zijn 
taal en autonomie. Op die manier ontstaat er een 

kloof tussen de bevolking en een verwijdering van 
elkaar. De dialoog tussen beide gemeenschappen 
wordt door heel wat factoren bemoeilijkt of zelfs 
onmogelijk gemaakt. Tweetaligheid is onderont-
wikkeld, we hebben geen gemeenschappelijke ver-
tegenwoordigers in de politieke- of mediawereld 
meer, degene die de andere taal spreekt wordt als 
een buitenstaander beschouwd. Bijgevolg worden 
we vatbaar voor clichés, stereotypes en vooroorde-
len die het intercultureel leven tussen de verschil-
lende gemeenschappen in de weg staan.
De stichting P&V heeft Vlamingen, Franstaligen 
en Brusselaars samengebracht opdat ze elkaar le-
ren kennen en de achtergrond van de ander begrij-
pen. Het doel was een constructieve dialoog uit te 
bouwen door de burgers rechtstreeks met elkaar in 
contact te brengen, niet om te discussiëren, maar 
om te luisteren naar wat ze elkaar te vertellen heb-
ben.

Een verhalenforum: een uitstekende 
methode om naar de ander te luisteren 
en hem te begrijpen

Om stereotypes en vooroordelen te herkennen en 
te begrijpen, werd een originele methode gebruikt: 
“het verhalenforum”. Deze methode is bijzonder 
productief en verrijkend gebleken, zowel voor de 
initiatiefnemers als voor elke deelnemer afzonder-
lijk. In de eerste plaats is verhalen vertellen een 
zeer vertrouwde cognitieve vorm. Het vergt weinig 
inspanning van de deelnemers en iedereen kan zich 
gemakkelijk uitdrukken, zelfs de zwijgzaamste die 
het, over het algemeen, moeilijk heeft om in het 
openbaar te spreken. Dankzij de verhalen kunnen 
mensen kennismaken met elkaar. Dit is essentieel 
aan een echte dialoog (er is geen dialoog indien 
men het standpunt van de ander niet kent). In de 
verhalen ligt de klemtoon op het leven van elke 
dag, dit is voor de mensen heel belangrijk. 
“Het «verhalenforum»” stimuleert die deelnemer, 
die doorgaans positief ingesteld is, om enkele pro-
blemen in zijn/haar contact met de andere gemeen-
schap te vertellen. Dit gebeurt in volle vrijheid en 
zonder de anderen te kwetsen. In het vertellen en 
door analyse van de verschillende ervaringen wor-
den vooroordelen herkend, de sociale problemen 
en onderlinge verbanden gelegd. Het vertellen van 
verhalen heeft voor sommigen een bijna therapeu-
tisch effect. Het is een ideale manier om “hun hart 
te luchten”. De methode “ het « verhalenforum »” 
om de interculturele dialoog aan te wakkeren is bij-
zonder vruchtbaar gebleken. Op die manier zijn we 
erin geslaagd de partijen nader tot elkaar te bren-
gen en werden eindeloze, vaak woelige en steriele 
discussies vermeden.

P&V Verzekeringen is een onderneming ontstaan uit de coöperatieve beweging die 
behoort tot de sociale economie. De stichting P&V werd opgericht om jongeren aan 
te zetten tot sociale verantwoordelijkheid en actieve participatie bij de opbouw van 
een solidaire wereld. Sinds 1995 voert de Stichting P&V acties in heel België.

Jeugdwerk en interculturaliseren: 

op ontdekking!

Kruispunt van 
solidariteit, 
emancipatie en 
burgerparticipatie

‘Er is geen dialoog 
indien men het 
standpunt van de 
ander niet kent’ ‘Geen enkele 

wet kan het bestaan 
en de verspreiding 
van vooroordelen 
verhinderen, maar 
de toename van 
ontmoetingen tussen 
mensen van 
verschillende origine 
is een goede methode 
om vooroordelen te 
ontkrachten’

Illustratie: © Frederik Buyckx

‘Cultuur is iets 
wat gedeeld wordt, 
gemaakt, 
of doorgegeven’ 
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Misschien houdt het multiculturele debat de 
deur wel effectief dicht en sluit ze meer buiten 
dan binnen? Misschien is het multiculturele de-
bat zelfs geen open of gesloten deur, maar een 
draaideur die rond haar as blijft tollen en nergens 
toegang meer toe geeft? Wat er ook van zij: er is 
iets mis met ons spreken over de multiculturele 
samenleving. 

Paranoia
Hoeveel verschil verdraagt de mens? Hoeveel 
verschil kunnen we aan? Dat is de vraag waar-
mee onze samenleving bijna obsessioneel wor-
stelt. Het verschil – en dan vooral het culturele 
en religieuze verschil – beheerst ons politieke 
denken. De culturele diversiteit heeft zich de 
voorbije jaren tot hysterie en paranoia ontwik-
keld. Ik bedoel daarmee dat het culturele ver-
schil mateloos overgewaardeerd wordt, zowel in 
positieve als in negatieve zin. Enerzijds is het hét 
codewoord geworden van een politiek correcte 
ethiek. Een ethiek in het teken van de ander die 
gerespecteerd moet worden. Maar in werkelijk-
heid wordt de andere meestal pas gerespecteerd 
als hij op ons lijkt. Echt fundamenteel mag het 
verschil niet zijn: een hoofddoekje is soms al te 
veel! Daarnaast is deze politiek correcte ethiek 
nog te vaak een paternalistische politiek die de 
andere in een slachtofferrol houdt en zichzelf in 
die van weldoener die kan beslissen wanneer hij 
zal te hulp schieten en wanneer niet. De nega-
tieve overwaardering van het verschil - de para-
noia - is intussen bijna gemeengoed geworden: 
de andere is alleen nog bedreiging en gevaar. 
Nochtans is het verschil, eender welk verschil, 
geen waarde op zich. Het is een feit, en zelfs een 
banaal feit. Diversiteit is niks bijzonders, niks 
uitzonderlijks. Het bestaan is een oneindige en 
onophoudelijke productie van verschil. Het be-
staan zelf, het leven, is verschil. Het leven is in 
essentie diversiteit, dat wil zeggen: beweging, 
dynamiek, verandering, verschil. Diversiteit is 
uiteindelijk het materiaal waarvan de wereld ge-
maakt is, niet minder maar ook niet meer. Dat 
we fysiek, mentaal, emotioneel, seksueel, cultu-
reel, sociaal, religieus,… van elkaar verschillen: 
dat is de ‘banale’ waarheid van het leven. Banaal 
in de zin van basaal: het is het vertrekpunt van 
het leven. Toch heeft het zogenaamde ‘culturele’ 
verschil zich de voorbije decennia weten los te 
maken uit deze banale en basale feitelijkheid als 
een term van wezenlijke betekenis. Het culturele 

(religieuze, etnische,…) verschil is een ‘wezen-
lijk’ verschil geworden. Het verschil bij uitstek, 
dat alle andere verschillen overschaduwt en aan 
zich ondergeschikt maakt. Moslim, bijvoorbeeld. 
Man, vrouw, hoger opgeleid, lager opgeleid, so-
ciale klasse, … dat alles doet er niet toe. Het we-
zenlijke verschil heet moslim. Of allochtoon. 
 

Een dun laagje verschil
Heeft het diversiteitdiscours echt emancipato-
risch gewerkt? Ik heb er zo mijn twijfels over. 
Het heeft woorden en attitudes in leven gehou-
den die al lang tot het verleden hadden moeten 
behoren. Waarom wordt iemand van de derde 
generatie nog steeds – en misschien meer dan 
ooit – een ‘allochtoon’ genoemd? Wat wint een 
samenleving daarmee? De term diversiteit is een 
slang geworden die in haar eigen staart bijt. We 
stoten steeds vaker op de paradox die binnen het 
huidige denken onvermijdelijk is geworden: die 
tussen diversiteit en integratie. Bij de eerste term 
gaat het immers om de benadrukking van de ver-
schillen en bij de tweede term om het verwijde-
ren en het opheffen ervan. In de praktijk komt 
die spanning meestal neer op zoveel mogelijk 
gelijkschakeling met daarover een dun laagje 
verschil! Misschien moeten we het daarom over 
een heel andere boeg gooien en het niet langer 
hebben over ‘de andere’ maar over ‘de zelfde’! 
We zullen veel nuchterder moeten gaan naden-
ken over het verschil. Ik zou daarom willen plei-
ten voor meer ‘multiculturele onverschilligheid’. 
We moeten veel onverschilliger worden ten op-
zichte van het culturele verschil. Geen hysterie. 
Geen paranoia. In de mijn is iedereen zwart!, 
luidde het in de tijd dat er nog mijnen waren. 
Iedereen ‘hetzelfde’ en iedereen gelijk. Het is 
een voorbeeld van de ‘onverschilligheid voor 
het verschil’ waarvoor ik hier pleit. Het gaat met 
andere woorden niet om het verschil, maar om 
het on-verschil. Het ‘on-verschil’ is wat we met 
elkaar delen en met elkaar gemeen hebben. 

Medusablik
De Franse schrijver Antoine de saint-Exupéry 
schrijft ergens dat liefde niet alleen maar bete-
kent in elkaars ogen kijken, maar ook en vooral 
in dezelfde richting kijken. Misschien hebben 
we te lang en te veel naar elkaar zitten kijken, op 
zoek naar grote en kleine, onooglijke en funda-
mentele verschillen, en zijn daardoor in een pat-
stelling, in een wurggreep terecht gekomen. In 
een tollende draaideur die ons zeeziek van ver-
schil heeft gemaakt. Het komt er nu op aan ons 
uit die dodelijke culturalistische medusablik los 
te rukken en in eenzelfde richting te kijken – om 
door een werkelijk open deur een gezamenlijke 
toekomst tegemoet te treden. 

Peter Erwin Jans, dramaturg Toneelhuis Antwerpen,
www.toneelhuis.be

De draaideur van de diversiteit 
of een pleidooi voor multiculturele onverschilligheid

‘Diversiteit is niks 
bijzonders. 
Het bestaan zelf, 
het leven, is verschil’

‘Waarom wordt iemand van de derde generatie 
nog steeds - en misschien meer dan ooit - 
een allochtoon genoemd? Wat wint een samenleving 
daarmee? De term diversiteit is een slang geworden 
die in haar eigen staart bijt’

Wie Hasselt zegt, zegt vriendelijkheid en gast-
vrijheid. Bezoekers aan onze stad verbazen er 
zich steeds weer over hoe vriendelijk ze worden 
ontvangen in de winkels, horecazaken én op 
straat. Hasselaren zijn tevreden mensen en dra-
gen anderen een warm hart toe. Het stadsbestuur 
doet er alles aan om dit te stimuleren. Onder 
impuls van schepen Toon Hermans investeren 
twee diensten volop in een goede dialoog tussen 
mensen. 

Samen ontwikkelen
Bij de dienst Ontwikkelingssamenwerking staan 
samen ontwikkelen voorop. Het woord zegt het 
zelf: samenwerking. ‘Dat is leren van elkaar 
door dialoog, samenwerking en uitwisseling,’ 
legt Ingeborg Debock uit. ‘Hasselt ondersteunt 
projecten rond vrouwenemancipatie, duurzaam 
toerisme en gezondheidszorg. We hebben door-
heen de jaren een goede stedenband ontwik-
keld met twee Marokkaanse steden, Missour en 
Outat-Oulad-El-Haj. Er vinden o.a. uitwisselin-
gen plaats met onze sportdienst voor de aanleg 
van een sportterrein in Outat-Oulad-El-Haj, 
waarbij we de aankopers zoveel mogelijk plaat-
selijk materiaal laten aanschaffen.’ Ook voor de 
aanpak van zwerfvuil en de aanleg van parkjes 
en speeltuinen wordt beroep gedaan op de lokale 
bevolking.

Leren van elkaar
“Pas op voor Aïsha Khandisha.” Dat is de intri-
gerende titel van een boekje van Hasselaar en 
jeugdschrijver Ludo Enckels. Hij legt hierin de 
indrukken vast die hij verzamelde tijdens zijn 
reis naar Missour en Outat-Oulad-El-Haj. Het 
boekje werd geïllustreerd door Hassan Manaany 
die zelf in Outat-Oulad-El-Haj woont. Het duo 
trok samen op om, via hun werk, de Hasselaar te 
tonen hoe mooi andere culturen kunnen zijn. 

Boeren met elkaar in contact brengen
Ook op andere gebieden staat Hasselt open voor 
interculturele dialoog. ‘Zo brengt de stad in het 
kader van “Hasselt Fairtrade Gemeente” boeren 
van hier en uit het Zuiden met elkaar in contact,’ 
aldus Ingeborg. ‘De lokale boeren bij ons moeten 
concurreren met de prijzen van lageloonlanden, 
terwijl de boeren daar amper rondkomen met 
hun pover inkomen.’ In haar fairtrade campagne, 
met ondermeer een ‘ecoplan’ en een fietstocht 
langs de Hasseltse hoeveverkooppunten, heeft 
de dienst Ontwikkelingssamenwerking oog voor 
zowel de lokale hoeveverkoop als eerlijke pro-
ducten uit de derde wereld. 

Wereld@hasselt
Met het jaarlijks festival “wereld@hasselt” 
worden kinderen bij de interculturele dialoog 
betrokken. Dit jaar leerden zij op een speelse 
manier over de millenniumdoelstellingen. Een 
thema dat ook uitgebreid aan bod komt bij de 
educatie die de stad aanbiedt naar scholen toe. 
Dat kinderen de toekomst zijn en de intercultu-
rele dialoog verder moeten blijven voeren, weet 
de stad Hasselt als geen ander!

Integratieraad als brug
De dienst Integratie brengt evenzeer verschil-
lende culturen met elkaar in contact. Hasselt be-

schikt reeds vijftien jaar over een Integratieraad. 
Zij komen om de twee maanden samen om advies 
te geven, problemen op te lossen en activiteiten 
te plannen. ‘Onze belangrijkste bezorgdheid is 
om contacten te leggen met en tussen allochtone 
en autochtone Vlamingen,’ legt Bahattin Koçak, 
voorzitter van de integratieraad, uit. ‘De Integra-
tieraad is een bont gezelschap waarin flink wat 
culturen vertegenwoordigd zijn. Het is een af-
spiegeling van de samenleving. Ook dat is inter-
culturele dialoog. Wij treden samen naar buiten 
om onze boodschap te brengen. We vormen een 
brug tussen mensen onderling én naar het stads-
bestuur toe.’ 

Gluren bij de buren
De raad waarin mensen zetelen van verschil-
lende Hasseltse verenigingen deed een integra-
tietour. ‘Tijdens deze tour bezochten we zowel 
Vlaamse als allochtone organisaties. Zo aten we 
eerst koffie met taart bij een Belgische vereni-
ging om nadien de moskee te bezoeken.’ 
Een ander succesvol project was de deelname 
aan “Warm Aanbevolen”. Zowel Marokkaanse, 
Turkse als Vlaamse gezinnen stelden hun huis 
open. Mensen konden via een wandeling de hui-
zen aandoen. 
Hier en daar waren kleine concertjes in de woon-
kamers. De 83-jarige Rosa Vandecruys is al jaren 
actief in de Integratieraad en is heel enthousiast 
over dit project. ‘Zo zien mensen echt hoe hun 
buren leven, en maak je hen warm om met elkaar 
in contact te komen.’
Rosa werd gevraagd om in de raad te zetelen 
omdat ze reeds actief was bij de Gezinsraad. ‘Ik 
ben de oudste binnen de vereniging en mijn le-
venservaring helpt. Ik kan hun problemen ver-
gelijken met wat wij vroeger meemaakten. Toen 
wij kind waren, zaten vrouwen en mannen apart 
in de kerk, net zoals nu in de moskee. Bij ons is 

dat uiteindelijk opgelost geraakt. En wij hebben 
vroeger ook moeten ‘vechten’ om Nederlands te 
krijgen in onze scholen.’ 

Springplank 
Voor Rosa is het duidelijk dat de integratieraad 
nodig is. ‘We hebben goede contacten met de 
Cultuurraad van Hasselt. Zij hebben ons al ge-
vraagd of we niet bij hen willen komen, maar de 
integratieraad moet op zichzelf blijven bestaan. 
sommige leden moeten op hun eigen manier 
aangepakt worden en daar hebben wij de ruimte 
en de tijd voor.’ 
‘Het is niet altijd makkelijk om je weg te vin-
den in het Belgische systeem,’ beaamt Bahattin. 
‘Wij kunnen verenigingen, maar ook individuen 
helpen met het aanvragen van subsidies of hen 
doorverwijzen naar de juiste instanties. Vaak 
kampen allochtonen met drempelvrees.’ 

Samen leven, niet samen beven 
 “Op de raad worden netelige kwesties bespro-
ken. Wij zoeken een oplossing en brengen advies 
uit”. “Zo hebben we eens voorgesteld dat pro-
bleemjongeren aangepakt kunnen worden door 
in de moskee met de ouders te praten”, aldus 
Bahattin. “Maar het kan ook gaan over leuke za-
ken”. “Zo nemen wij deel aan de zevenjaarlijkse 
‘Virga Jessefeesten’ die volgend jaar in Hasselt 
plaatsvinden”. “We hebben toestemming gekre-
gen om aan deze typisch Vlaamse feestelijkhe-
den een internationale toets te geven”. ‘Mijn 
leuze luidt dat we moeten kiezen tussen samen 
leven of samen beven. samenleven kan enkel als 
we de dialoog open en zonder vooroordelen aan-
gaan,’ besluit Bahattin. ‘Integratie is daarbij een 
must. Integratie met behoud van eigenheid.’ 

Leen Raats,
dienst informatie-en beleidsondersteuning 

www.hasselt.be

Hasselt gaat voor open dialoog

Hasselt draagt open dialoog tussen mensen hoog in het vaandel ongeacht afkomst 
of sociale achtergrond. De dienst Integratie en de dienst Ontwikkelingssamenwer-
king werken voortdurend aan het thema ‘interculturele dialoog’. Leen Raats, mede-
werker bij de dienst Informatie- en beleidsondersteuning, toert met ons langs diver-
siteit en openheid in de stad Hasselt. We staan eventjes stil bij allerlei initiatieven, 
projecten of gewoon weetjes.

Zeggen dat onze samenleving ‘multicultureel’ is, is een open deur 
intrappen. En zelfs dat zeggen is intussen een open deur geworden. 
Open deuren zouden eigenlijk een goed teken moeten zijn, zeker 
wanneer het gaat over samenleven. Een open deur wijst immers op 
vertrouwen en gastvrijheid. Kom maar binnen, blijf eten, je bent 
welkom! Maar in dit geval betekent de open deur iets anders. ‘Een 
open deur intrappen‘betekent iets zeggen dat geen nieuw inzicht 
oplevert, iets zeggen dat alleen maar herhaalt wat al geweten is. 
Een dergelijke open deur brengt ons met andere woorden geen stap 
verder. Ze creëert veeleer een obstakel, een soort patstelling. Met 
een open deur kunnen we niet vooruit of achteruit. Dat zou wel 
eens het geval kunnen zijn met de manier waarop het debat over de 
multiculturele samenleving gevoerd wordt. De samenleving is mul-
ticultureel. So what? Big deal! En dan? Wat doen we daarmee? 

Bahattin: ‘Mijn leuze 
luidt dat we moeten 
kiezen tussen samen 
leven of samen beven. 
samenleven kan enkel 
als we de dialoog open 
en zonder vooroorde-
len aangaan’

‘Met het jaarlijks 
festival “wereld@has-
selt” worden kinderen 
bij de interculturele 
dialoog betrokken’

Visual: © Eva De Block, Hogeschool Sint-Lukas Brussel, De man met de pet of de vrouw met de boerka
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Van burgerschap naar wereldburger-
schap

De 6,5 miljard inwoners van deze planeet worden 
uitgedaagd om verder te kijken dan hun eigen 
provincie– en landsgrenzen en actuele vraag-
stukken in een mondiaal perspectief te plaatsen. 
Het Wereldcentrum wil mensen en organisaties 
die mondiale bril aanreiken. Burgerschap krijgt 
op die manier een bredere invulling en evolueert 
naar wereldburgerschap. Wereldburger word je 
niet op één dag; het is een ‘savoir vivre’ die een 
grote mobiliteit in het denken vereist. De reali-
teit is constant in beweging en verandering, en 
vraagt een grote souplesse in het omgaan met die 
werkelijkheid. Wereldburgers werken hieraan. 
Ze leggen verbindingen tussen ‘ik’ en ‘de an-
deren’, tussen ‘hier’ en ‘elders’, ‘nu’ en ‘later’. 
Vanuit een wereldwijde verbondenheid zoeken 
wereldburgers naar ‘duurzame ontwikkelingen’ 
en streven ze naar een solidaire samenleving met 
meer gelijke rechten en kansen, hier en elders in 
de wereld. 

Glokaliseren
Een wereldburger in wording zal zich bekwa-
men in het zien van de realiteit als een complex 
en dynamisch geheel waarin lokale en mondiale 
gebeurtenissen voortdurend invloed op elkaar 
uitoefenen. Een wereldburger beseft dat je ma-
nier van leven, werken, verplaatsen,… steeds 
een weerslag heeft op het geheel. Net zoals dat 
geheel op zijn beurt een invloed heeft op het in-
dividu, hier en nu. De slogan “think global, act 
local” is steeds van toepassing. Migratiestromen, 
economische ontwikkelingen, politieke syste-
men, schendingen van mensenrechten, cultu-
rele en ecologische veranderingen waar ook ter 
wereld hebben hun impact op het samen-leven 
van individuen en gemeenschappen. Maar ook 
voorbeelden uit de directe omgeving laten zich 
wereldwijd gelden. Om mobiliteit als voorbeeld 
te nemen: kies je de fiets, de auto of het openbaar 
vervoer? Wanneer wel, wanneer niet? Wat weegt 
er door: het comfort, de veiligheid, de eisen van 
je werk of omgeving, de prijs aan de pomp, de 
efficiëntie, de CO2-uitstoot,… Economie of kli-
maat? Patstellingen helpen ons niet verder; in 
de toekomst dienen beide aspecten aan elkaar te 
worden gekoppeld. 
Wereldburgers begrijpen dat de realiteit complex 
is en vele lagen telt. Ze streven er telkens naar 
om mechanismen van uitsluiting en machtson-
gelijkheid te analyseren en samen te zoeken naar 
meer rechtvaardige structuren. Ze reageren op 
onrecht in de eigen samenleving en zien tegelijk 
het verband met wat zich afspeelt in de andere 
delen van de wereld. 

Diversiteit
Wereldburgers worden ook uitgedaagd om te 
gaan met een waaier van culturele en sociale 
verscheidenheid in de eigen samenleving. Het 
fenomeen is natuurlijk niet nieuw. Integendeel, 
migratie is van alle tijden. Toch is de mobiliteit 

van mensen de laatste decennia verhoogd en ver-
sneld. Ook de internationalisering van onze ei-
gen samenleving neemt toe. Nieuwkomers zoe-
ken een plaats in onze samenleving en brengen 
andere culturele achtergronden, waardepatronen 
en gewoontes mee. Het wordt steeds moeilijker 
om op een overtuigende manier een duidelijke 
en gelimiteerde lijst van kenmerken op te som-
men om een bepaalde cultuur en zijn inwoners te 
omschrijven. Typisch Belgisch, Vlaams, Marok-
kaans of Indisch? Probeer maar eens een aantal 
relevante kenmerken op te sommen zonder te 
vervallen in folklore of stereotypeen. De één-
duidigheid maakt plaats voor een veelvoud van 
invloeden en stromingen. Dat heeft niet zozeer 
te maken met een wereldmuziekfeest of een exo-
tische keuken. Wel met het samenleven in een 
context waarin allerlei culturele tradities door 
elkaar lopen en elkaar beïnvloeden. Zowel op 
individueel als op maatschappelijk niveau zorgt 
dit voor uitdagingen, conflicten én nieuwe kan-
sen. 

Samen-leven
Wereldburgers erkennen en benutten elkaars 
verschillen, ontkrachten elkaars stereotypen, 
werken aan sociale cohesie en wederzijdse ver-
rijking, zetten in op geweldloze middelen om 
over de conflicten te onderhandelen en op te los-
sen. Dat maakt van het samenleven een perma-
nente en wederzijdse opdracht.
Prof. Eric Corijn (VUB) heeft het in deze con-
text wel eens over “de culturele werf”. “We zit-
ten niet meer in een situatie van één culturele 
identiteit, maar in een situatie van een culturele 
werf: we moeten samen een samenleving ma-

ken en we steunen daarvoor niet op een gedeeld 
verleden. Er is geen register waarop we met de 
mensen de samenleving kunnen delen. Burgers 
moeten samenwerken en argumenteren zodat er 
oplossingen en omgangsvormen worden gevon-
den voor niet-gedeelde standaarden. 

Dwarsverbindingen
Ook het Wereldcentrum wil op zoek gaan naar 
betrokkenheid en actie en mensen en organisa-
ties stimuleren in hun zoeken naar een solidaire 
samenleving hier en elders in de wereld. Via edu-
catieve acties en modellen wordt de complexi-
teit van het samen-leven en de globale context 
verhelderd. Dit zet aan tot engagement, creati-
viteit en weerbaarheid. Via informatie, ervaring 

en actie leren mensen de wereld als één geheel 
zien. De meerwaarde van dit samenspel ligt in 
het én-én-verhaal; in het aantonen en tastbaar 
maken van de onderlinge verbindingen. Dialoog 
en samenwerking tussen mensen en organisaties 
staan daarin telkens centraal. 

Katelijne Béatse, coördinator Wereldcentrum
www.wereldcentrum.be

Voor Wereldburgers

Mensen met verschillende achtergronden en visies worden door het Wereldcentrum (Steunpunt voor 
mondiale vorming in Oost-Vlaanderen) rond de tafel gebracht en uitgedaagd om samen te werken. 
Deze aanpak beoogt zowel verdieping als verbreding. Door het verwerven van informatie, het leren 
uit ervaringen en het opzetten van concrete acties worden mensen aangesproken als wereldburgers. 
Katelijne Béatse, coördinator van Wereldcentrum loodst ons doorheen een visie op interculturele dia-
loog en wat dit betekent voor wereldburgers.

‘De 6,5 miljard inwo-
ners van deze planeet 
worden uitgedaagd om 
verder te kijken dan 
hun eigen provincie’
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