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Conseil Bruxellois de la Diversité Culturelle  

Brusselse Raad voor de Culturele Diversiteit  

 

Plenaire zitting  

Dinsdag 3 mei 2022 

Notulen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mevrouw Muytebele, voorzitter. 

Mevr. Draghici (Belgisch-Roemeens Cultureel Huis - Arthis), mevr. Gaggiottini dhr. Ahadji (Afrology), dhr. 

Dioum (Espace Culture et Développement), dhr. Houmey Noviti (Maison de l'Initiative Citoyenne), leden van 

de adviesraad.  

De heer Gabriels, dhr. Gheude. 

VERONTSCHULDIGD: Mevr.Azebaal, mevr. Medda, mevr. Kouablan, leden van de adviesraad. 

AFWEZIG:  mervr. Louahed, heer Hammout, leden van de adviesraad. 

 

**** 

 

De vergadering wordt om 17.30 uur geopend onder voorzitterschap van mevrouw Mutyebele 

 

**** 

 

Agenda: 

 

 
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 9 maart 2022:  

 

Goedgekeurd 

 

2. Mededelingen:  

 

De huidige statuten van de BRCD zullen worden herschreven door de cel Gelijke Kansen. Er worden 

geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht, alleen een harmonisatie van de artikelen om ze in 

overeenstemming te brengen met de statuten van de andere adviesraden (vrouwen, mensen met een 

beperking, lgbtqia+) 

 

Ter informatie opgenomen 

 

Mevrouw Mutyebele bedankt mevrouw Draghici en haar vereniging Arthis voor de perfecte 

organisatie van het evenement op het Beursplein ter gelegenheid van de Internationale Roma-dag op 

8 april. 

 

Ter informatie opgenomen 

 

http://www.bruxelles.be/


 

3. DiverCity: 

 

De coördinatoren presenteren: 

- Voortgang van het project en programma 

- De verschillende media van de communicatiecampagne 

De heer Dioum betreurt het gebrek aan overleg met en betrokkenheid van leden van de BRCD bij de 

opzet van de communicatiecampagne. De gekozen afbeelding is niet representatief voor 

diversiteitgevoeligheden.  

De verschillende verenigingen die lid zijn van de BRCD presenteren hun voorstellen voor kraampjes 

en muzikaal entertainment. 

 

 Ter informatie opgenomen 

 

4. Herdenking van de herinnering aan de slavernij - werkmethode: 

 

Project voorgesteld door de heer Ahadji, vertegenwoordiger van Afrology 

 

Doelstellingen:  

- Het evenement opnemen in het Internationaal Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst 

2015-2024. 

- Om de Afrikaanse geschiedenis te populariseren, om het verlies van de fundamenten van de zwarte 

Afrikaanse cultuur te compenseren. 

- De nieuwe generatie Afro-Europeanen betrekken bij hun zoektocht naar kennis, maar zonder 

referentiepunten. 

- De kwestie Afrika benaderen vanuit het oogpunt van de slavernij, een gruweldaad die de geest van 

de slaven en hun nakomelingen heeft beknot, de sociaal-culturele en sociaal-economische 

organisatie van het continent heeft ontwricht en de Afrikanen mentaal en psychologisch tot slaaf 

heeft gemaakt. 

- De afdruk van het slavernijverleden op het hedendaagse racisme in vraag stellen. 

Programma:  

- Een programma faseren over een periode van 3 jaar.  

- Een programma opstellen dat elk jaar op 10 mei eindigt, om deze datum te doen erkennen als de 

dag ter herdenking van de slavenhandel, de slavernij en de afschaffing ervan.  

- Een land per jaar in de schijnwerpers zetten en in perspectief plaatsen. 

Voorlopige kalender van nog te ontwikkelen activiteiten:  

- Academische zitting: Start van de campagne ter herdenking van de afschaffing van de slavernij 

door de Stad Brussel 

- Onafhankelijkheidsmaand - Het eerste jaar Haïti kiezen als symbool: het eerste land dat 

onafhankelijk werd en de slavernij afschafte 

- Westerse steun 

- Publieke feedback en slotzitting op 10 mei 

Akte genomen 

 

Aan de heer Ahadji wordt voorgesteld om aan de BRCD een voorstel over te maken met 

activiteitenkalender voor 2022-2023 en daarbij een voorlopige begroting op te stellen. 

Het door de BRCD gevalideerde project zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college/de 

gemeenteaad: een symbolisch belangrijke stap. 



 

Goedgekeurd. 

5. Varia. 

 

Geen. 

 

 

De vergadering is om 19.00 uur gesloten. 

 


