
 

 

 

 

 

 

Tweespraak Racisme en discrimininatie: een zaak van ons? 

Met Peter Verlinden en Assita Kanko 

 

De reeks Tweespraak is een recent Kulak-initiatief waarin onuitgegeven duo's van 

bekende, scherpe tongen reflecteren - elk vanuit een specifieke invalshoek - over de 

grote en immer actuele thema's van de politiek en de politieke wetenschappen: oorlog 

en vrede, welvaart en solidariteit, rechtvaardigheid, Europese integratie, populisme,... 

 Voor wie? 

Tweespraak staat open voor iedereen die zich wil laten verrassen; voor iedereen die 

interesse heeft in politiek en op zoek is naar een tikkeltje meer diepgang, een bredere 

horizon ... 

Programma  

Een onderwijssysteem dat er niet in slaagt om leerlingen met een allochtone 

achtergrond hogerop te helpen, een druk becommentarieerde hashtag als 

#dailyracism, Bart De Wever die het integratiebeleid als totaal mislukt bestempelt en 

Bert Anciaux die in Knack de term apartheid in de mond neemt bij een analyse van 

datzelfde integratiebeleid... 

Het debat over racisme en discriminatie woedt volop. Discrimineren de Vlamingen 

inderdaad zo hard op de arbeids- en woningmarkt en in het dagelijkse leven? En als 

dat zo is, kan en moet de politiek daar dan een antwoord op formuleren? Zijn het 

verplicht aanleren van Nederlands en quota voor allochtone werknemers/huurders/... 

wel oplossingen? 

Tweespraak brengt twee stemmen met een uitgesproken mening en met persoonlijke 

ervaring over racisme en discriminatie samen: VRT-journalist en Afrikakenner Peter 

Verlinden treedt in debat met Assita Kanko, MR-politica en lid van denktank 

Liberales. 

  



 

 

 

 

Sprekers  

Peter Verlinden  
Het grote publiek kent Peter Verlinden (° 1957) als de Afrikaspecialist van de VRT-

nieuwsredactie, maar de Leuvense alumnus politieke en communicatiewetenschappen 

is ook bijzonder actief als auteur, docent en reisbegeleider. Verlinden doceert in de 

master Vergelijkende en Internationale Politiek (KU Leuven) over de rol van media 

bij conflicten, heeft zes boeken, voornamelijk over Congo, geschreven en reist vaak 

door Afrika en het Midden-Oosten. Onlangs hadden hij en zijn vrouw een nare 

ervaring met racisme. 

Assita Kanko 
Assita Kanko (°1980) groeide op in Burkina Faso. Daar werd ze politiek bewust en 

verdedigde ze mensen- en meer specifiek vrouwenrechten. Over haar besnijdenis op 

vijfjarige leeftijd en vrouwenrechten publiceerde ze vorig jaar Parce que tu es une 

fille. In 2004 streek Kanko in Brussel neer. Ze werd er in 2010 lid van denktank 

Liberales, werkte achter de schermen voor Open Vld en behaalde een master 

Internationale Politiek.  

Momenteel is Kanko aan de slag in de financiële sector en zetelt ze als MR-raadslid in 

de gemeenteraad van Elsene. Racisme en discriminatie laten haar niet onberoerd. 

Organisatie 

Deze avond wordt georganiseerd door de Politieke Wetenschappen van de KU 

Leuven Kulak, het Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak en de Alumni Sociale 

Wetenschappen. 

Praktisch 

Datum:  

Dinsdag 19 mei 2015 om 20.00 uur  

Ontvangst vanaf 19.45 uur 

Plaats: KU Leuven Kulak, Etienne Sabbelaan 53 te 8500 Kortrijk 

Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is om praktische redenen verplicht. 
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