
Symposium op 8 september 2020 aan de VUB 

CONTEXT MATTERS! 

Hoe kunnen we de context van discriminatie en racisme veranderen? How to 

change the context of discrimination and racism? Comment changer le contexte 

de la discrimination et du racisme ? 

 

Inhoud 

Racisme en discriminatie zijn grote problemen in onze samenleving. Vaak wordt er hierbij gedacht in 

termen van individuele daders en slachtoffers. Discriminerende werkgevers en makelaars zouden 

bijvoorbeeld gestraft moeten worden en slachtoffers dienen discriminatie zelf te melden. Deze 

individuele benadering stuit op haar limieten. Racisme en discriminatie ontstaan niet in het 

luchtledige. Mensen zijn sociale wezens die handelen binnen een bepaalde context van een bedrijf, 

een school, een buurt, een gemeente of de bredere samenleving. Context matters! Laten we dan ook 

racisme contextualiseren. Welke factoren op het niveau van een organisatie, buurt of gemeente 

hebben een invloed op het voorkomen van discriminatie? Wat is de rol van het politieke discours en 

de media op racisme? Hoe worden onze aangeboren neigingen om in hokjes te denken aangewakkerd 

in de maatschappij en hoe kunnen we ze terug indammen? 

Eenmaal we zicht hebben op de contextuele dynamieken van racisme en discriminatie, kunnen we 

deze context ook trachten te veranderen. Veel andere maatschappelijke problemen pakken we 

immers  zowel individueel als collectief aan. Laten we bij racisme hetzelfde doen. Dit symposium wil 

academici, beleidsmakers en middenveldorganisaties rond dit thema met elkaar in contact brengen. 

 

Call for Academic Abstracts 

Het doel van dit symposium is om racisme en discriminatie te contextualiseren. We kijken uit naar 

empirische, conceptuele of theoretische papers die onderzoeken hoe indicatoren van racisme en 

discriminatie verschillen tussen contexten op het mesoniveau (zoals gemeentes, scholen, bedrijven of 

organisaties) en/of het macroniveau (zoals landen of politieke economieën). Ook studies naar de 

invloed van contextuele factoren (zoals het politieke discours of sociale media) op vooroordelen, anti-

minderheid attitudes of discriminerend gedrag zijn welkom. Onderzoekers die werken met multilevel, 

longitudinale en/of intersectionele onderzoekdesigns worden extra aangemoedigd om hun paper te 

submitten. We zijn ook erg geïnteresseerd in beleidsgerichte papers die nagaan hoe discriminatie en 

racisme aangepakt kunnen worden door de context te veranderen. Dit symposium is interdisciplinair 

en verwelkomt bijdragen uit de economie, psychologie, politieke wetenschappen, 

communicatiewetenschappen, geschiedenis, urban studies en andere wetenschappen. 

Abstracts (max. 300 woorden) kunnen samen met een korte bio (max. 300 woorden en de ORCID 

referentie) per mail gesubmit worden bij Prof. Pieter-Paul Verhaeghe (Pieter-

Paul.Verhaeghe@vub.be), voor 15 mei 2020. Auteurs zullen binnen de twee weken op de hoogte 

gesteld worden of hun paper al dan niet aanvaard is. Een volledige of draft versie van geaccepteerde 

papers (min. 4000 woorden) worden verwacht voor 15 augustus 2020.  
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Taalbeleid 

De voertalen op het symposium zijn het Nederlands, het Frans en het Engels. We gaan uit van een 

actieve kennis van één van deze drie talen en een passieve kennis van de twee andere talen. We vragen 

daarom aan de sprekers op het symposium om te spreken in één van de drie talen en hun slides op te 

stellen in één van de andere twee talen. Concreet spreekt men in het Nederlands ondersteund door 

Frans- of Engelstalige slides; of men spreekt in het Engels ondersteund door Nederlands- of Franstalige 

slides; of men spreekt in het Frans ondersteund door Nederlands- of Engelstalige slides. Dit taalbeleid 

weerspiegelt de meertalige realiteit van onze academische gemeenschap en van Brussel als Belgische 

en Europese hoofdstad. 

 

Praktisch: 

Datum van het symposium: Dinsdag 8 september 2020 (volledige dag) 

Locatie: U-Residence op de Vrije Universiteit Brussel (campus Etterbeek), Generaal Jacqueslaan 271, 

1050 Brussels 

Deadline voor het submitten van een academisch abstract: 15 mei 2020 

Publicatie van het voorlopig programma: 30 mei 2020 

Publicatie van het finaal programma: 15 juni 2020 

 

Vragen, opmerkingen of suggesties? 

Contacteer Prof. Pieter-Paul Verhaeghe: Pieter-Paul.Verhaeghe@vub.be 
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