
De eerste manier om racisme uit de wereld te helpen, is door je goed te informeren. Weet je niet

goed waar je moet beginnen? Check dan zeker onze tips!

Weet wel dat opkomen tegen racisme verder gaat dan je enkel te informeren. Het is wel een

goede start. Laat daarna je stem horen, zoek bondgenoten en steun slachtoffers in het echte

leven én online.

Lezen

Vind nog meer leestips op Boekenzoeker.be

Luisteren

Kijken
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Chat met Awel

Ma, di, do, vr: 17-22u. Wo, za: 16-
22u. Je kan even in de wachtrij
terechtkomen.

11-24 jaar

INFORMATIE OVER RACISME. WAAR VIND IK DAT?

Alleen zij van Fikry El Azzouzi•

Black-out van Dalilla Hermans•

Brief aan Cooper en de wereld van Dalilla Hermans•

De bananengeneratie : over het dubbelleven van Chinese Nederlanders van nu van Pete Wu•

Het schapenfeest van Fikry El Azzouzi•

Racisme: over wonde en veerkracht van Naima Charkaoui•

The hate u give van Angie Thomas•

Waarom ik niet meer met witte mensen over racisme praat van Reni Eddo-Lodge•

Het Netwerk Antiracisme & -Discriminatie•

De podcast van Dipsaus•

De podcast van Fufu & Dadels•

De podcast van Yaya Talks•

Black Speaks Back op Youtube•

Dalilla Hermans: Strijden is mijn dagtaak niet meer van Zwijgen is geen optie•

Olivia Rutazibwa: Racisme dient een doel van Zwijgen is geen optie•

Rachida Lamrabet: Mensen zijn niet normaal van Zwijgen is geen optie•

13th – een film op Netflix•

Dear White People – een serie op Netflix•

Kinderen van de kolonie – een serie op VRT Nu•

When they see us – een serie op Netflix•

Wit is ook een kleur – een documentaire op vpro•

PRAAT EROVER

Mail met Unia

Meld discriminatie via het
contactformulier

Bel met Unia

Stel je vraag of meld
discriminatie op 0800 12 800. Ma
en vr: 9u-12.30u en di, woe en do:
9u - 12.30u en 13.30u -17u.

https://www.watwat.be/racisme/racisme-uit-de-wereld-helpen-hoe-doe-ik-dat
https://www.boekenzoeker.be/racisme
https://awel.be/babbel#chat
http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Fikry-El-Azzouzi/Alleen-Zij-roman/Boek/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C9716854
http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Dalilla-Hermans/Black-out/Boek/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C10198145
http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Dalilla-Hermans/Brief-aan-Cooper-en-de-wereld/Boek/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C10273221
http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Pete-Wu/De-bananengeneratie-over-het-dubbelleven-van/Boek/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C10217621
http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Fikry-El-Azzouzi/Het-schapenfeest-roman/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c9467110&cs=resultlist&rctx=AWWKOw7CMBAFvYSPIqoIUQMdFb4Id7DsZCNWbGxI1kHkKByDgoqaUyGBqZFeM28GlMpA5Y0lrzK1qenYXtfIazsMIQ70d0CRk6mPsCpNdwiXOjLb3hLDgkwntpV4Ak2GfG$ZKitYMqGXpAShSA1xQpiLqaiBQkyDcgjVT9lSrieEkXrv769x2uj2mML2$ZmAgtngHCzPbndBLkODoHUbgmimc6RKO3IeRacojx22auIZvg==
http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Naima-Charkaoui/Racisme-over-wonden-en-veerkracht/Boek/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C10196469
http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Angie-Thomas/The-hate-u-give/Boek/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C10251964
http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Reni-Eddo-Lodge/Waarom-ik-niet-meer-met-witte-mensen-over/Boek/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C10210800
https://www.uitdemarge.be/racisme/?fbclid=IwAR1YAwfUII24QI02Lmvz_joMRR39Wm4ykUciMWnvPZK1vcevgFWlguSFLW0
https://www.dipsaus.org/
https://podcastluisteren.nl/pod/Fufu-and-Dadels
https://www.instagram.com/yayatalkspodcast/
https://www.youtube.com/channel/UCiRScsE1zMjZwTtRc7vVDaQ/videos
https://zwijgenisgeenoptie.be/dalilla-hermans-reunie/
https://zwijgenisgeenoptie.be/olivia-rutazibwa/
https://zwijgenisgeenoptie.be/rachida-lamrabet/
https://www.netflix.com/watch/80091741?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C9f9e0f3c-9fb9-4a53-ac23-c04d5b5fed72-24708855%2C%2C%2C
https://www.netflix.com/title/80095698
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/kinderen-van-de-kolonie/
https://www.netflix.com/watch/80200643?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C3cc73a64eece853ec23a73c9e5c144319fe30426%3Acd8c5e3011f66c0c0103184cd3dbfe7c53c03e31%2C%2C%2C
https://www.vpro.nl/programmas/2doc/kijk/2doc-overzicht/2016/wit-is-ook-een-kleur.html?gclid=EAIaIQobChMIrOSz357b6QIVR7TVCh3RoACHEAAYASAAEgKICfD_BwE
https://www.unia.be/nl/discriminatie-melden
tel:0800 12 800



