Cursus Decolonizing the mind – een andere manier van kijken naar de multiculturele samenleving
Doelen




Kennis en inzicht vergroten in de geschiedenis van slavernij en haar erfenis.
Greep krijgen op het vraagstuk van etnische identiteit in een multiculturele samenleving.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan bod


















De productie van nieuwe gedekoloniseerde kennis versus de kennis die geproduceerd wordt vanuit een
koloniaal perspectief, het debat tussen Las Casas en Sepulveda en het begin van een racistisch mensbeeld
in Europa.
De verspreiding van het kolonialisme over de wereld, het ontstaan van multiculturele samenleving onder
koloniaal bestuur, de ontwikkeling van het wetenschappelijk racisme en het concept van de superioriteit
van de koloniserende mens en cultuur versus de minderwaardigheid van gekoloniseerde mensen en
culturen.
De transatlantische slavernij: het ontstaan van slavernij in de Amerika’s en de genocide op de Inheemsen,
het ontstaan van nieuwe bedrijfstak als geïntegreerd onderdeel van een nieuwe wereldeconomie
(transatlantische handel in mensen), de rol van de Afrikaanse collaborateurs, de rol van de Europese
misdadigers, de aard van de koloniale samenleving, de discussie over herstelbetalingen en de vergelijking
van verschillende misdaden tegen de menselijkheid.
De val van de koloniale imperiums.
De geschiedenis van slavernij en apartheid in Amerika.
Analyse van de lessen van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging voor discussie over de multiculturele
samenleving.
Het ontstaan en de ontwikkeling van de multiculturele samenleving in Europa.
De verschillen en overeenkomsten tussen de multiculturele samenlevingen in Europa, Amerika en de
multiculturele samenlevingen van de ex-koloniën.
De vergelijking tussen fascisme in de jaren dertig en extreem rechts nu.
Het ontstaan van een nieuwe wereldorde en de rol van islamofobie daarin.
Een vergelijkende analyse van extreem rechts in de verschillende landen van Europa.
Mechanismen van kolonisatie van de geest.
De valkuilen van discussie en debatten in de zwarte gemeenschap.
De valkuilen van discussie en debatten tussen zwart en wit.

Organisatie
Stichting Monument Middelburg i.s.m. International Institute for Scientific Research (IISR)
Cursusleider : Sandew Hira (IISR)
Vorm




Powerpoint presentaties.
Discussie en debat

Datum en tijd: Zondag 18 november 2012 van 10.00-17.00 uur.
Locatie: Adriaan Cortelaan 4, 4383 SR Vlissingen
Kosten € 30,- Inclusief een eenvoudige lunch.
Aanmelden via: Siegfried Steglich (SMM) mobile: 06-44694548, email: annsieg@kpnplanet.nl

