
Bijna 1 op de 10 bewoners van België had in 2002 volgens de offi-

ciële cijfers een niet-Belgische nationaliteit. In het Vlaamse Gewest

ging het om 4.6 %. In Brussel is zelfs sprake van 27 %. Voeg hierbij

de ondertussen tot Belg genaturaliseerde migranten en de kinde-

ren van de eerste, tweede en verdere generaties enz, en we kunnen

besluiten dat onze samenleving divers is samengesteld. Nieuwe

immigratie is bovendien niet meer beperkt tot vooral de door de

overheden geregelde arbeidsmigratie van na de Tweede

Wereldoorlog. Mensen zoeken andere oorden op omwille van erg

verscheiden redenen: gezinshereniging, politieke en economische

omstandigheden, ... In Antwerpen telde men in 1999 niet minder

dan 150 verschillende nationaliteiten.

CULTURELE DIVERSITEIT ALS COLLECTIEVE KRACHT

Deze gemeenschappen brachten en brengen een boeiend

gamma mee aan feesten, talen, tradities, gewoonten. In een

nieuwe omgeving ontstaan gebruiken die worden aangepast aan

de nieuwe contexten. Bewoners zochten en zoeken creatieve

manieren om deze culturele diversiteit een plaats te geven in hun

leven en hun identiteit naargelang de veranderende contexten te

vormen. We weten vaak nog niet veel over de ervaringen van de

arbeidsmigranten of over de wederzijdse beïnvloeding.

Nochtans, kennis maakt macht, of beter, kracht. Aandacht voor

onze medebewoners helpt ons bovendien ons eigen verleden

beter te begrijpen en in vraag te stellen. Niet verwonderlijk dat ook

UNESCO culturele diversiteit hoog in het vaandel draagt en het

samen-leven wil bevorderen. Vandaar dat de organisatie op 2

november 2001 de Universele Verklaring over Culturele Diversiteit

stemde en een jaar later, op 20 december 2002, in de nasleep van

9/11, een Werelddag van de Culturele Diversiteit in het leven riep

die steeds op 21 mei zou plaatsvinden. Culturele diversiteit, zegt

UNESCO, is een collectieve waarde en kracht, die de hele wereld

ten goede kan komen.

MATA-RIKI

Het VCV wil zijn partners een hart onder de riem steken en hen

instrumenten aanreiken om culturele diversiteit op hun terreinen

te verkennen. Visievorming aanwakkeren en aandacht voor ons

inter-cultureel erfgoed staan op onze prioriteitenlijst. Het VCV

vervult daarom o.a. een adviesfunctie omtrent culturele diversiteit.

Wie deze wegen wil verkennen, zijn werking ‘interculturaliseren’,

onderzoek hierover wil doen of een project uitwerken, is welkom.

We sprokkelen ook informatie bij elkaar die we een breed publiek

willen aanbieden. Onder andere via de website: www.matariki.be.

Mata-riki is de Polynesische benaming voor de Pleiaden-

sterrengroep en betekent er ‘kleine ogen’. Net zoals de Pleiaden

een kraamkamer zijn van nieuwe sterren wil deze website nieuwe

inzichten over culturele diversiteit en ontwikkelingen aankondigen.

Op deze website vindt u informatie over interessante literatuur en

weblinks, worden activiteiten en onderzoeken voorgesteld en het

laatste nieuws aan u gepresenteerd. U kan er ook terecht om uw

activiteiten en visie voor te stellen. Bijzondere aandacht besteden

we ook aan onderzoek. In 2003 werd een project afgerond over de

beleving van eindejaarsfeesten door allochtone jongeren. Onder-

zoeksthema’s zoals feestbeleving zullen nog verder worden

verkend. Samen met de andere culturele steunpunten overlegt het

VCV regelmatig over culturele diversiteit en verzorgt het mee een

gezamenlijke website (www.culturelediversiteit.be). ■
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Erfgoed gaat divers. We kunnen er niet naast: onze samenleving is

cultureel divers samengesteld. Nochtans is aandacht voor het cultureel

erfgoed van etnisch-culturele gemeenschappen pas iets van het  laatste

decennium. Onderzoek over culturele diversiteit in feesten, taal,

inboedels, kledij, sport en spel e.d. is aan een inhaalbeweging toe.

Families, immigraties en migratie-ervaringen in kaart brengen zal van

cruciaal belang worden voor deze gemeenschappen. Het terrein ligt

uitnodigend open, de wegen ernaar (moeten) worden ontwikkeld. Het

VCV wil hier zijn partners ondersteunen.

[ Katrijn D’hamers ]
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