KUNST VAN HET VERZET
Hoe kan ik een medestander zijn in de strijd tegen racisme?
Racisme en uitsluiting zijn mechanismen die onze samenleving als geheel
ondermijnen. Als witte persoon bevind je je in een andere positie dan
diegenen die dagelijks onder de uitsluiting te lijden hebben. Je mist de
persoonlijke ervaring van wat het met een mens doet om systematisch als
‘tweederangsburger’ behandeld te worden, om met wantrouwen bekeken te
worden, om vanzelfsprekende grondrechten telkens opnieuw te moeten
opeisen.
Indien je in de racismestrijd een betrouwbare medestander wil zijn,
vraagt dit dan ook een sterk positiebewustzijn, de bereidheid om je
eigen denkpatronen en onbewuste handelen te gaan verkennen en
de wil om gebruik te maken van je eigen macht en
verantwoordelijkheid. Ieder van ons kan op zijn eigen leef- en
werkplek, in de eigen vereniging of oudercomité verandering
teweegbrengen.
Dat betekent echter ook dat je stappen leert zetten om
uitsluitingsmechanismen structureel aan te pakken –
bijvoorbeeld via een effectiever diversiteitsbeleid binnen
je organisatie of vereniging.
In dit programma zoeken we naar welke eigen én
gedeelde mogelijkheden we hebben om hiermee
aan de slag te gaan

DOELGROEP

Iedereen die een (meer) betrouwbare
medestander wil zijn in de strijd tegen
racisme (en islamofobie): op je werk, in
de school van je kinderen, in je buurt, je
vereniging, je vakbond, in je mediainstelling, …
We verwachten een basisbegrip van
wat (structureel) racisme en sociale
uitsluiting inhoudt.

DOELSTELLINGEN

Deelnemers verdiepen hun inzicht in de effecten en dynamieken van structureel
racisme.
Deelnemers verkennen en verruimen hun eigen handelingsruimte m.b.t. het
thema.
Deelnemers ondersteunen elkaar in hun proces om medestanders te zijn in
strijd tegen racisme.
Deelnemers worden zich bewust van het eigen referentiekader en worden
uitgedaagd om naar samenlevingsproblemen te kijken vanuit
verschillende referentiekaders.

PRAKTISCH

De vorming telt 4 a 5 bijeenkomsten, die elk 3u duren.
Per 15 deelnemers voorziet Motief een begeleider.
De Kunst van het verzet kan bij jou in de buurt doorgaan of in Motiefs Belgradehuis
in Mechelen.
Indien u interesse heeft kan u ons via onderstaande gegevens contacteren.
Een medewerker van Motief neemt daarna contact met u op om de vorming op maat
van uw werking af te stellen.

PRIJS

De prijs en prijssamenstelling vindt u via deze link.

INFO

Contacteer ons vrijblijvend voor een vorming op maat
m: info@motief.org
a: Belgradestraat 80, 2800 Mechelen
t: 015 200 301
w: www.motief.org
f: facebook.com/motief
i: @motief_org
n: nieuwsbrief

