
De VS staan in brand 
en de wereld kijkt 

verontwaardigd mee, 
maar wat als we voor 

eigen deur vegen?

“Racisme moet  
blijven choqueren”

#blacklivesmatter  



George Floyd

Amerika staat al ruim tien dagen in brand sinds 
brutaal politiegeweld leidde tot de dood van 
George Floyd. Op 25 mei arresteerden agenten van 
de stad Minneapolis de 46-jarige zwarte man omdat 
een winkelbediende hem ervan beschuldigde te 
hebben betaald met een vals biljet van 20 dollar.  
De vier politieagenten die ter plaatse kwamen, 
hielden de ongewapende Floyd hardhandig in 
bedwang op de grond. Daarbij  drukte één van de 
agenten bijna negen minuten lang met zijn knie op 
de nek van Floyd, die meermaals om hulp smeekte 
en aangaf in ademnood te verkeren. Bij aankomst 
van de hulpdiensten was de man al bewusteloos. 
Desalniettemin bleef de agent nog een volle 
minuut met zijn knie in de nek van George zitten. 
De man overleed aan verstikking, zo werd achteraf 
bevestigd door de autopsie.

Van kust tot kust

De dag nadien werden de vier betrokken agenten 
ontslagen en later werden ze aangeklaagd voor 
de dood van Floyd. Dat gebeurde onder druk van 
de zogenaamde Floyd-protesten. Na de dood van 
de man werden de Verenigde Staten van kust tot 
kust overspoeld door immense protestgolven 
tegen rassenhaat binnen het politieapparaat 
en tegen het politiegeweld dat ermee gepaard 
gaat. De manifestaties verlopen in de meeste 
steden vreedzaam, maar kennen op sommige 
plaatsen ook een escalerend en gewelddadig 
verloop.  Daarbij vielen dodelijke slachtoffers te 
betreuren en werd materiële ravage aangericht 
door een minderheid van relschoppers. In veertig 
Amerikaanse steden is dan ook een tijdelijke 
avondklok ingesteld. Verschillende steden en 
staten hebben bovendien de noodtoestand 
uitgeroepen.

Op z’n Trumpiaans

De respons van Amerikaans president Donald Trump 
op de protesten gooit bovendien olie op het vuur. Zo 
vergelijkt hij de ongeregeldheden met ‘binnenlands 
terrorisme’ en een ‘oorlogssituatie’. De republikein 
dreigt ermee het leger in te zetten en schrikt er 
niet voor terug om de plaatselijke leiders te kijk te 
zetten voor hun zogenaamd te soft optreden tegen 
de betogers. 

Het geweld en de protesten duiden op een frustra-
tie die veel dieper gaat dan dit ene incident. Frank 
Albers, docent Amerikaanse cultuur aan de Univer-
siteit Antwerpen duidt die stelling: “Belangrijk om te 
vermelden is dat de zwarte bevolking onevenredig 
zwaar is getroffen door corona. Er sterven verhou-
dingsgewijs veel meer zwarten dan blanken aan het 
virus. Dat komt omdat zij gemiddeld armer zijn en 
dichter bij elkaar in slechtere wijken wonen.”

“Verschillende 
steden en staten 

hebben bovendien 
de noodtoestand 

uitgeroepen.”

Amerika 
in rep en roer
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#BLM

De manifestaties ontspruiten uit de Black Lives 
Matter-beweging en vinden ook plaats onder de 
vlag van deze burgerprotestbeweging die racistische 
politiebrutaliteiten  aan de kaak stelt. Fataal poli-
tiegeweld tegen zwarte Amerikanen en de straat-
protesten die daarop volgen zijn over de plas een 
wederkerend fenomeen. 

#BLM begon met een hashtag na de moord op 
Travyon Martin in 2012. Toen de ongewapende 
zwarte tiener op straat werd doodgeschoten, werd 
er verontwaardigd over getweet onder de bovenver-
melde hashtag. Daarna groeide Black Lives Matter 
snel uit tot een echte burgerrechtenbeweging. De 
hashtag ging viraal na nieuwe gevallen van politie-
geweld op zwarte burgers en vanuit de hashtag werd 
een #BLM-organisatie opgericht met afdelingen 

over bijna heel Amerika. Volgens Nyle Fort, een van 
de oprichters van #BLM, ligt de focus voornamelijk 
op actie voor rechtvaardigheid en de strijd tegen 
politiegeweld op zwarte Amerikanen.

Zwarte woede verspreidt

De hevige en massale betogingen  tegen racistische 
politieoptredens krijgen internationale navolging. 
Wereldwijd – onder meer in Canada, Frankrijk, Duits-
land, Nederland en het Verenigd Koninkrijk – kwamen 
duizenden demonstranten op straat tegen politiege-
weld. In ons land waren er kleinere manifestaties in 
Brussel en Gent. Het overgewaaid protest vindt zijn 
oorsprong deels in een vorm van solidariteit met de 
Amerikaanse demonstranten en hun zaak, maar ook 
in soortgelijke, nationale wantoestanden. In Europa 
sterven zwarte mensen niet op dezelfde manier als in 
de VS, maar ze sterven wel. 

#JusticepourAdil

Deze hashtag zou ons eraan moeten herinneren dat 
wij in ons land - alle terechte verontwaardiging over 
de Amerikaanse problematiek ten spijt – ook voor 
eigen durven moeten vegen.  Adil is de 19-jarige 
Brusselaar die poogde te ontkomen aan een coron-
acontrole en het leven liet na een achtervolging en 
frontale botsing met een politiewagen. Hij is niet de 

eerste Brusselaar die het leven heeft gelaten bij een 
ongeluk met een politiewagen. Sinds 2017 telt ons 
land minstens vijf dodelijke slachtoffers in vier on-
gevallen met een politiewagen. Na de dood van Adil 
op 10 april kwam een honderdtal mensen kwam op 
straat in Anderlecht om gerechtigheid te eisen voor 
Adils dood. Ook kwamen verschillende getuigenissen 
en filmpjes naar boven over buitensporig politie-
geweld bij controles. 

Systemisch racisme in 

België
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Volgens criminologe Els Enhus gaat het telkens 
over wijken waar precaire statuten de norm zijn: “Je 
naam alleen al maakt dat je minder kansen hebt. 
Daarbovenop zijn er onstabiele gezinssituaties. 
Je krijgt niet de nodige steun om een geslaagde 
schoolcarrière op te bouwen. Het is dus niet alleen 
een kwestie van afkomst, maar ook van status en 
sociale klasse.”

Tegenover de oproep uit rechtse hoek om harder op 
te treden tegen onlusten in volkse wijken pleiten  
criminologen voor een zachte aanpak en een 
herstel van vertrouwen. Dat kan deels via dialoog, 
door wijkagenten en straathoekwerkers in te zetten, 
maar ook door transparant te zijn over politiege-
weld. Zij zien heil in een model waarin de politie 
niet alleen een repressieve rol heeft, maar een 
orgaan is dat de burger bij haar werk betrekt. In dat 
model is er ruimte voor overleg en begrip.

Racisme in politieke voorkeur  
en op de arbeidsmarkt

Racisme blijft een probleem in België. Uit de mees-
te recente peilingen blijkt dat op dit moment 24,3 
procent van de Vlamingen voor Vlaams Belang zou 
stemmen en ruim 20 procent voor N-VA. Dan is het 
veilig om te stellen dat veel Vlamingen pap lusten 
van racisme en xenofobie. 

Gelijkekansencentrum Unia registreerde vorig jaar 
een toename van meer dan 10 procent in het aantal 
dossiers en meldingen met betrekking tot racisme.  
De cijfers liegen er niet om: racisme komt tot uiting 
in alle facetten van onze samenleving: uitsluiting 
van de huurwoningmarkt op raciale gronden, racis-
tische haatspraak op social media en racisme op de 
werkvloer spannen de kroon. 

In België blijft origine een hinderpaal op de 
arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de Socio-economische 
Monitoring 2019 (een tweejaarlijkse samenwerking 
tussen Unia en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal overleg).  Zelfs een diploma is niet 
altijd de sleutel tot een job. Een hooggeschoolde 
kandidaat van vreemde origine heeft nog altijd 
relatief minder kans om de job te krijgen dan een 
autochtone kandidaat met hetzelfde diploma. 
Mensen met een migratie-achtergrond vind je 
vaker in de slecht betaalde en precaire jobs. We 
spreken daarom van een structureel probleem van 
de Belgische arbeidsmarkt. 

“Het is niet  alleen 
een kwestie van  

afkomst, maar  
ook van status  

en sociale klasse.”

Els Enhus
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Binnen het ABVV veroordelen we elke vorm van dis-
criminatie en dus ook racisme. Algemeen secretaris 
van het ABVV Miranda Ulens is daarover zeer stellig: 
“Zaken aan de kaak stellen, je stem verheffen, op 
tafel kloppen wanneer nodig, is meer dan ooit 
belangrijk. Onwetendheid is de ergste vijand van 
(sociale) rechtvaardigheid. We moeten met z'n allen 
onrechtvaardigheid bestrijden. No Matter What. Dat 
gebeurt nog te weinig.” 

Ook als ABVV-Metaal laten we geen gelegenheid 
onbenut om te informeren en te sensibiliseren  
rond het thema. Lees er bijvoorbeeld onze 
 MagMetal-editie na de verkiezingen van 2019 eens 
op na. We gaan in het licht van de huidige polemiek 
ook in gesprek met enkele van onze delegees en 
militanten met een migratieachtergrond en vragen 
naar hun gedacht.

Eddy El Herbouti

Eddy El Herbouti, 42, is delegee van ABVV-Metaal bij 
Tenneco en gemeentraadslid sp.a in Sint-Truiden. 
De protesten in de VS doen bij hem alvast geen 
wenkbrauwen fronsen: “Wat je in Amerika ziet, is het 
klassieke voorbeeld van actie-reactie.”

We vragen hem of hij zelf geconfronteerd wordt 
met dagelijks racisme: “Persoonlijk ervaar ik niet al 
te veel racisme in mijn omgeving. In het begin heb 
ik moeten opboksen tegen vooroordelen, dat wel. 
Maar ik ben daartegen in opstand gekomen.  
De mensen hebben mij leren kennen, waardoor 
ik hun respect heb gewonnen. Mensen komen 
tegenwoordig niet meer op straat, leven geïsoleerd 
en kennen zelfs hun buren niet meer, laat staan dat 
ze mensen van vreemde origine leren kennen. Er is 
angst voor het onbekende.” 

Op social media ziet Eddy racisme daarentegen 
steeds grovere proporties aannemen. De op likes 
azende media  ruien de boel al maar te graag op, 

maar Eddy laat zich niet strikken: “Ik lees uitspraken 
die niet door de beugel kunnen. Reageren doe ik 
daar niet op. Dat doet de boel alleen maar escale-
ren en je bekeert er geen zieltjes mee. Bovendien 
hebben zelfs die mensen recht op hun mening. 
Weet je, dat platvloers racisme is in mijn ogen 
besteed aan onwetende mensen zonder gezond 
verstand. Het zijn vaak dezelfde types die dwepen 
met goalgetter Romelu Lukaku. Totdat hij enkele 
wedstrijden niet scoort welteverstaan. Dan maken 
ze apengeluiden in het voetbalstadion.” 

Eddy is fier op hetgeen hij heeft bereikt en is zijn 
familie daarvoor erkentelijk: “We zijn thuis met 
negenen. Mijn ouders hebben ons zeer streng 
opgevoed. Ik ben hen daar dankbaar voor. Ik geloof 
erin dat wij daardoor allemaal op onze pootjes zijn 
terechtgekomen. Maar geloof me dat we er extra 
hard voor hebben moeten werken.”

Het antwoord op racisme zit volgens Eddy in de 
dialoog én in strengere ordehandhaving door 
justitie en politiek. Het zou velen op het rechte pad 
houden en daardoor de angst en vooroordelen ten 

ABVV-Metaal
 lijnrecht tegenover racisme
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aanzien van het onbekende doen afnemen. “Justitie 
is in dit land een lachertje. De mensen weten dat de 
gevangenissen vol zitten en dat aan veroordelingen 
amper gevolg wordt gegeven.”  In Marokko, waar zijn 
roots liggen, is dat anders. “Wie iets mispeutert, kan 
er vanop aan dat hij of zij wordt opgesloten en dan 
nog wel in bijlange niet zo luxueuze omstandighe-
den als hier het geval is.” 

Om af te ronden deelt Eddy met ons zijn levensmot-
to: ”Voor je een ander bekritiseert, moet je eerst in 
de spiegel kijken. Leven en laten leven, dat is mijn 
lijfspreuk, daar leef ik naar.”

Humeer Akhtar

Ook Humeer, 44, delegee van ABVV-Metaal bij 
Engie-Fabricom, vindt de protesten in Amerika 
maar normaal: “Het is jammer dat ze op sommi-
ge plaatsen gewelddadig verlopen. Ik stond altijd 
achter de geweldloosheid die werd gepredikt door 
Martin Luther King. Naarmate ik ouder word, krijg ik 
meer voeling met Malcolm X. Die stelde dat geweld 
in bepaalde omstandigheden nodig is om mensen 
die anderen geweld aandoen te confronteren met 
hetzelfde geweld, opdat zij inzicht zouden krijgen 
in het probleem. Het politiegeweld tegen zwarte 
burgers is mijn ogen van dergelijk kaliber dat het 
geweld enigszins rechtvaardigt. Ik besef zeer goed 
hoe hard en confronterend dat klinkt.”

Humeer extrapoleert het probleem naar ons land: 
“De oorsprong van het racisme  is natuurlijk anders. 
De historische fout die de Amerikanen begingen 
met de slavernij heeft geleid tot de misconceptie 
dat het verschil tussen zwart en wit natuurlijk of 
rechtvaardig zou zijn. Hier in Europa worden racis-
me en fascisme, door de recente geschiedenis, nog 
grotendeels veroordeeld.” 

“Toch zien we hier ook een kentering met de herop-
flakkering van extreemrechts. Als je ziet dat Dries 
Van Langenhove die geweld tegen vreemdelingen 
predikt, 23.000 persoonsstemmen krijgt en in ons 
parlement zetelt, dan is het toch maar normaal 
dat het hier bergaf gaat?”, verzucht hij, de recent-
ste peilingen indachtig, waarbij 45 procent van de 

Vlamingen een rechtse tot extreemrechtse stem zou 
uitbrengen. Dat maakt het verhaal voor mensen met 
migratieachtergrond steeds zwaarder om te dragen. 
"Die peilingen, dat is geen toekomstmuziek, maar 
dat speelt zich nu af.  Nochtans hebben we hier in 
België Hitler op ons grondgebied zien passeren.  
Dat ontneemt elk van ons het recht om te zeggen: 
‘We hebben het niet geweten.’.” 

Humeer beschouwt racisme als een machtsspel 
dat sociale klassen tegen elkaar opzet. Als arme 
arbeiders onder mekaar ruziemaken, omdat de ene 
wat donkerder is dan de andere, dan kunnen ze niet 
nadenken over wie er intussen met het grootste 
stuk van de taart is gaan lopen. ‘Dat is de strate-
gie van ‘verdeel en heers’ op haar best. “Dries Van 
Langenhove is daarvan een typisch voorbeeld. Hij 
klaagt steen en been over ongeoorloofde lockdown-
feestjes en samenkomsten van ‘de anderen’, maar 
wordt dan wel zelf betrapt op een verboden lock-
down-barbecue. Nu, wat is het probleem? Hij heeft 
het geld hoor om de boete van 250 euro te betalen. 
Een gewone burger daarentegen zit in de penarie 
als hij 250 euro armer wordt gemaakt.” 

Het antwoord op het systemisch racisme en het 
machtsmisbruik zitten volgens Humeer in de poli-
tiek zelf. “We hebben te weinig politieke kennis en 
inzicht. We zijn ons er niet voldoende van bewust in 
hoeverre de politiek ons leven beïnvloedt: financi-
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eel, maar ook qua persoonlijke levenssfeer. Om het 
heel cru te stellen: de politiek gebruikt racisme om 
de macht te kunnen blijven misbruiken.” Daarom 
hebben we volgens Humeer nood aan echte soci-
alistische leiders, die zich niet laten meeslepen in 
het huidige discours en hun eigen sociaal recht-
vaardige koers varen. 

Racisme moet blijven choqueren en mag nooit 
gangbaar worden. Zo merkt Humeer dat het steeds 
normaler wordt om er ongegronde vooroordelen 
op na te houden. Daarin sluipt een groot gevaar. 
”Ik geef het voorbeeld van een typische dooddoe-
ner: vreemdelingen willen geen moeite doen om 
Nederlands te leren. Wel, mijn vader, die licentiaat 
wiskunde en fysica is, volgde jarenlang Nederland-
se lessen in avondonderwijs. Maar het lukte hem 
niet om onze taal onder de knie te krijgen, hoeveel 
moeite hij daar ook voor gedaan heeft. Dat is de 
basis van racisme: lukraak zaken veralgemenen 
waarvan je het fijne niet weet.” 

Voor zijn job bij Engie-Fabricom komt Humeer dage-
lijks bij zes tot acht klanten over de vloer.  
Of hij al te maken kreeg met racistische uitlatingen? 
Hij houdt de tel allang niet meer bij.  Toch houdt 
Humeer eraan om zijn verhaal te doen bij elk van 
zijn klanten, goede wetende dat – de stembusuit-
slag in het achterhoofd - een groot deel van hen 
politiek gezien lijnrecht tegenover hem staat. In de 
dialoog schuilt immers hoop: “In de meeste geval-
len slaag ik erin om de mensen toch tenminste te 
doen twijfelen aan de hardheid waarin ze staan.  

Dat is hoopgevend. Dat wil zeggen dat ze nog over-
tuigd kunnen worden, ook al zal het tijd kosten en 
zullen er in de tussentijd nog mensen geslachtof-
ferd worden.” 

Op de vraag vanwaar hij die moed en energie blijft 
halen, volgt een pijnlijk antwoord: “Toen mijn 
jongste zoon in de tweede kleuterklas zat, werd hij 
bewust gemaakt van zijn donkere huid. Zijn beste 
vriendje mocht van zijn ouders niet meer met hem 
spelen omwille van mijn zoons huidskleur. Mijn 
zoontje stond alleen op de speelplaats terwijl de 
andere kinderen aan het voetballen waren.  Toen de 
uitsluiting ontspoorde tot fysieke pesterijen, wist 
zijn leerkracht niet beter dan mijn zoontje tijdens 
de speeltijd in het klaslokaal te laten blijven. Om de 
confrontatie te vermijden. Dat is de dag dat ik heb 
beslist: ik ga hiertegen vechten.” En toch heeft hij 
het gevoel bevoorrecht te zijn: “Bedenk je even hoe 
onrechtvaardig het is voor alle kinderen die hetzelf-
de meemaken, maar geen ouders hebben die tegen 
dat racisme kunnen en durven opkomen. Al was 
maar uit gebrek aan taalvaardigheid. Hoe kun je als 
ouder reageren, als je onvoldoende spreekvaardig 
bent om dit probleem bespreekbaar te maken?”  

Toch ziet Humeer licht aan het eind van de tunnel: 
“We moeten ons erdoor bijten, hoe moeilijk ook, en 
constructief werken aan een oplossing die ons allen 
vooruitbrengt.” 

Carla Sousa

Gevraagd naar de #BLM-protesten spreekt Carla 
Sousa (36), militant van ABVV-Metaal bij Punch 
Powertrain, klare taal: “Genoeg is genoeg. Het 
racisme dat zwarte Amerikanen ondergaan, vormt 
nu al zolang dikke etterbuil. Maar er gebeurt niets. 
Integendeel, het wordt steeds erger. Nu kun je je 
ogen niet meer sluiten voor wat er zich afspeelt. Dat 
gaat niet meer. Het wordt te veel.”

Carla vertaalt haar gevoel: “Onze huid kleurt 
zwart en daar stopt het voor velen. Er wordt niet 
verder gekeken naar wie je bent en wat je kunt 
betekenen voor de maatschappij. Ik krijg sterk het 
gevoel dat sommige mensen, in Amerika sowieso, 

“Dat is de basis 
van racisme:  

lukraak zaken 
veralgemenen 
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zich geïntimideerd voelen door hun donkere 
medemens. Zwarten zijn niet vrij om te spreken of 
op straat te lopen. Dat is een groot probleem en 
lang niet alleen in Amerika.”

Zelf blijft Carla niet gespaard van de vooroordelen. 
Ook in België en in Nederland wordt ze geconfron-
teerd met racisme. “Ik schaam me niet om wie ik ben 
en ben fier om zwart te zijn. Maar als je als zwarte 
vrouw ’s avonds alleen over straat loopt, word je 
aanzien als prostituee.  Het is vervelend om te 
moeten omgaan met de onwetendheid, de ongevoe-
lige opmerkingen en het wangedrag van bepaalde 
mensen. Ik stel me vaak de vraag waar ze die onzin 
toch vandaan halen. Meestal kies ik er echter voor 
om opmerkingen te negeren. Weet je, als mensen 
de geschiedenis niet kennen, heeft het ook geen zin 
om met hen in discussie te treden. Scheefgegroeide 
bomen krijg je niet meer rechtgetrokken.” 

Ook met collega’s zijn er discussies over uitspraken 
die niet door de beugel kunnen. “Veel mensen zijn 
er heilig van overtuigd dat buitenlanders enkel naar 
hier komen om te profiteren van de sociale zeker-
heid. Ze leven allemaal van een uitkering en dragen 
niet bij. Anderzijds komen alle vreemdelingen hier 
blijkbaar de jobs inpikken van de echte Belgen. Wel, 
wat wil je dan dat ze doen, vraag ik me af? Werken 
of thuiszitten? Zo kunnen ze gewoon niet winnen 
hé.” Op de vraag of ze ermee heeft leren leven, ant-
woordt ze: “Ik heb lange tijd gedacht dat ik het tijd 
moest geven en dat de geesten wel zouden rijpen. 
Wel, nu zitten we in 2020 en de zaak wordt steeds 
erger. De mensen eisen rechtvaardigheid. Het is 
genoeg geweest.”

Wanneer we Carla vragen hoe ze denkt over het 
stemgedrag van de Vlaming, zegt ze: “Je hoort 
mensen bezig over sociale verbeteringen die nodig 
zijn in onze maatschappij. En dan gaan ze op 
het eind van de rit stemmen ze voor de partijen 
die daar niets mee te zien hebben. Begrijpe wie 
begrijpen kan.” Ook haar vriendenkring telt Vlaams 
Belang-kiezers, omdat die vinden dat de Belg voor 
gaat. Haar reactie daarop: “Nou goed, als je er zo 
over denkt: ik ben ook een Belg. Ik woon hier en 
betaal hier belastingen.” 

Het racisme ontmoedigt. In die mate dat ze haar 
kinderwens – Carla werd twee weken geleden mama 
van haar eerste kindje – lange tijd heeft opge-
borgen om die reden. “Ik wilde niet dat mijn kind 
dat allemaal moest doorstaan.” In Amerika krijgen 
zwarte kindjes het vanaf hun peuterjaren ingepe-
perd: als je de politie tegenkomt, ga je op de grond 
liggen met je handen op de rug. Je houdt je mond 
en maakt geen plotse bewegingen. Want het kan je 
je leven wel eens kosten. “Schrijnend is dat. In zulk 
een wereld weigerde ik lange tijd een kind op te 
voeden. Nu ik wel net mama ben geworden, grijpt 
het hele gebeuren me des te meer aan. Het maakt 
me zo kwaad.”  

Carla besluit met een hoopvolle gedachte: “Onder 
onze huid stroomt bij iedereen hetzelfde rode 
bloed. Toch zijn we voor sommige blanke mensen 
niet goed genoeg. Maar racisme wordt aangeleerd 
en is niet aangeboren. Ik heb mijn hoop gevestigd 
op de ouders van nu, die hun kinderen een goede, 
warme en inclusieve opvoeding meegeven met res-
pect voor alle mensen, ongeacht hun huidskleur.” 

Racisme kent verschillende gezichten en maskers.  
Niet elk slachtoffer draagt de last van racisme op  
dezelfde manier. Het bestaan en het gevaar van racisme 
valt evenwel nooit te nuanceren of te relativeren.  

We eindigen met de gevleugelde en confronterende 
woorden van Amerikaans feministe en activiste  
Angela Davis: “Het volstaat niet om geen racist te zijn,  
we moeten racisme bestrijden.” 


