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Decolonial Learning Sessions
Syllabus
An overview of all decolonial learning sessions of 2021
The goal of the decolonial learning sessions is to build a larger and more
sustainable activist community and network which can exchange and learn
more about decolonial theory and practise. To learn more about our motivation
for the learning sessions, watch back our opening sessions here.
During the online lectures and interactive Q&A sessions, participants will be provided with
perspectives on decolonization, activist movements, colonial history, different forms of
oppression, spirituality, and how neo-colonialism is manifesting today. The program is meant
for those who are interested in being part of, social movements, activism or who want to
learn more about the ongoing global struggle for decolonization and dismantling forms of
oppression. The goal for the learning sessions is that they are accessible for people with or
without academic backgrounds.
This Syllabus contains the one-pagers of all decolonial learning sessions of 2021. This
includes the topic of the session, a short introduction and overview of the program, and
further readings on the subject.
Watch or listen back all sessions:
All videos can be accessed through the Youtube playlist here, accessed through the Spotify
link here, or accessed through the audio link here.

About Aralez
Aralez is a pan-decolonial network &
grassroots organization based in
Amsterdam. Our aim is to gradually
become a grassroots network and
community that develops infrastructures
for the exchange of knowledge, skills and
strategies.
Alongside monthly decolonial learning
sessions, Aralez is is organizing Indigenous
Liberation day, Arts of Resistance Festival
and educational trainings and toolkits for
organizations. For more information, visit
https://stichtingaralez.com/ or contact our
email for inquiries.

Get in contact
Please feel free to reach out via our email
stichtingaralez@gmail.com if you have an
inspiring topic or speaker for the next
decolonial learning session.
You can sign up for our newsletter here.
We also provide trainings, workshop and
webinar series for organizations.
If you would like to support the decolonial
learning sessions, donations can be made to:
IBAN: NL67 TRIO 0320036073 t.n.v.
Stichting Aralez Mention “Decolonial
Learning Sessions”
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GRASSROOTS NETWORK AND ORGANIZATION FOR DECOLONIZATION
Decolonial Learning Session #1 , Amsterdam

Decolonizing the University
Over de koloniale geschiedenis van de
universiteit en ethische vragen rondom
dekolonisatie.
Tijdens de leersessie “Decolonizing the
University” zal er worden gereﬂecteerd op de
geschiedenis van westerse universiteiten in
relatie tot het kolonialisme. Voor wie werd er
kennis geproduceerd en voor welk
doeleinde? En op welke manier droeg
kennisproductie bij aan het kolonialisme?
Aan de hand van deze vragen wordt gekeken
naar de ethiek en positie van de universiteit
en kennisproductie in relatie tot neokolonialisme. Ten slotte zal er worden
gereﬂecteerd op alternatieve waarde voor
kennisproductie en universiteiten.

Terugkijken
Klik hier om de sessie terug te kijken via Youtube,
klik hier om de sessie terug te luisteren via
Spotify, en klik hier om de audio terug te
luisteren.

Kijk-, lees- en luister tips
Panels, lezingen en interviews:
> Institutioneel Racisme #2: Kennisproductie en
Onderzoek (60 mins)
Link: https://tinyurl.com/4c7drn9e
> Decolonising Knowledge: What is
Decolonisation? (45 mins)
Link: https://tinyurl.com/n3pd8pw
Leestips:
> About Them, But Without Them: Race and
Ethnic Relations Studies in Dutch Universities
Kwame Nimako, University of Amsterdam,
Link: https://tinyurl.com/unu48ajd
> The Structure of Knowledge in Westernized
Universities: Epistemic Racism/Sexism and the
Four Genocides/Epistemicides. R. Grosfoguel
Link: https://tinyurl.com/2xyvfrzc
> Decolonizing the University: rethinking its
ethics. by M. de Ploeg, Accent Magazine
Link: https://tinyurl.com/58w9bc8a
> ‘No democratisation without decolonisation’ by
M. & C. de Ploeg. Tijdschrift voor Genderstudies
Link: https://tinyurl.com/7knb6rnu
> Book: Decolonizing Methodologies: Research
and Indigenous Peoples. L. Tuhiwai Smith

Spreker: Max Arto de Ploeg
Max is een community builder, grassroot organisator, moderator, gastdocent
en spreker. Als organisator was hij de oprichter en programmacoördinator van
de Decolonial School in Amsterdam (periode maart-juni 2016) waarin hij
betrokken was bij de studentenbeweging voor dekolonisatie (periode
2015-2016). Na en tijdens de bezetting van het Maagdenhuis (2015) was hij
betrokken bij het opzetten van de Diversiteitscommissie aan de Universiteit
van Amsterdam, waar hij tijdens het onderzoek van de commissie (2016-2017)
als student-assistent en coördinator voor Gloria Wekker werkte. Momenteel
werkt Max als programmamaker voor een Inclusieve Stad bij Pakhuis de
Zwijger en is hij projectleider van de jaarlijkse Week tegen Racisme.
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GRASSROOTS NETWORK AND ORGANIZATION FOR DECOLONIZATION
Decolonial Learning Session #2 , Amsterdam

Anti-racisme op de werkvloer: strategieën van verzet
Hoe ga je om met racisme op de
werkvloer? Wat zijn strategieën om
individueel en institutioneel racisme uit
te dagen?
In deze sessie biedt Pravini Baboeram
analyse en ervaringen om racisme in een
professionele context te bestrijden. Pravini
baboeram zal in gesprek gaan met de
deelnemers om dieper in te gaan op het
begrip van racisme. Hierbij wordt het
onderscheid toegelicht tussen racisme en
discriminatie, maar ook tussen individueel en
institutionele vormen van racisme. Dit wordt
gedaan aan de hand van voorbeelden uit de
praktijk.

Kijk-, lees- en luister tips
Video/Documentary
> Quote docu: ﬁscalist Karim Aachboun over zijn
strijd tegen minister Grapperhaus, 2018, klik hier

Artikelen:
> Racistisch uitgescholden docent voelt zich in
de steek gelaten door Haagse Hogeschool, 2021,
F. van Heest, Klik hier
> Rechters: tweet Yasmina Haiﬁ valt onder
vrijheid van meningsuiting, 2017, E. Butter, klik
hier
> PwC over diversiteit: ‘Iemand die kritisch is
laten we niet de mond snoeren’, J. Douwes, klik
hier.
> Onderzoek de Grijze Campagne! (ondertekende
brief) Link: www.grijzecampagne.nl

Terugkijken
Klik hier om de sessie terug te kijken via Youtube,
klik hier om de sessie terug te luisteren via
Spotify en klik hier om de audio terug te luisteren.

Spreker: Pravini Baboeram
Pravini is artiest en activist, actief op het gebied van dekolonisatie en
anti-racisme. Ook is zij werkzaam voor een non-proﬁt organisatie die zich
bezig houdt met diversiteit en inclusie in hoger onderwijs en arbeidsmarkt.
Daarnaast is ze mede-oprichter van Holi is geen Houseparty, een actiegroep
die strijdt tegen culturele kaping van het Hindoe lentefeest Holi, en
initiatiefnemer van de Anti-racisme Stemwijzer. Ook heeft ze de campagne
Tetary Moet Opstaan geleid, een crowdfunding actie voor het vervangen van
het standbeeld van kolonisator Barnet Lyon door de Hindostaanse
verzetsstrijder Janey Tetary. Pravini heeft ook Indian History Month opgezet
om verhalen en bijdragen van mensen uit de Indiase diaspora te vieren. In
2019 bracht ze haar nieuwe album uit en documentaire “The Uprising”, een ﬁlm
over de anti-racismebeweging in Europa.
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GRASSROOTS NETWORK AND ORGANIZATION FOR DECOLONIZATION
Decolonial Learning Session #3 , Amsterdam

Inheemse Cosmovisies op autonomie
Wat kunnen we leren van radicale sociale
bewegingen zoals de Zapatista’s en de
Mapuches? Een reﬂectie vanuit Inheemse
perspectieven en waarden op de westerse
democratie, economie en natiestaat.
Waarom is het belangrijk om alternatieve
zienswijzen te integreren bij een analyse over de
inrichting van onze samenlevingen? In deze
learning sessie gaat Chautuileo allereerst in op
de destructieve werking van neoliberalisme,
Europese democratische waarden en natiestaten
vanuit het perspectief van de Kume Mogen, de
cosmovisie van de Mapuche. Daarnaast zal
worden gereﬂecteerd op de lessen en betekenis
van radicale (inheemse) grassroots bewegingen
uit Latijns-Amerika voor het dekolonisatie proces
hier. Kunnen de inheemse wereldbeelden,
principes en waarden beschouwd worden als
hedendaagse alternatieven die ons
handelingsperspectief en inspiratie bieden voor
de verdieping van dekolonisatie processen?

Terugkijken
Klik hier om de sessie terug te kijken via Youtube,
klik hier om de sessie terug te luisteren via
Spotify en klik hier om de audio terug te luisteren.

Kijk-, lees- en luister tips
Videos
> Choyün – Brotes de la Tierra (corto animado
Mapuche) klik hier
(Engelse ondertiteling)
> Alberto Curamil, 2019 Goldman Environmental
Prize, Chile , klik hier
> Reprimen violentamente Marcha Mapuche
exigiendo justicia para Brandon Hernandez
Huentecol, klik hier

Leestips:
> Becoming Mapuche: Person and Ritual in
Indigenous Chile, M Course
> Thunder Shaman: Making History with Mapuche
Spirits in Chile and Patagonia, A. M. Bacigalupo
> Braiding Sweetgrass, R. W. Kimmerer
> Zapatistas: Rebellion from the Grassroots to the
Global, A Khasnabish
> Compañeras: Zapatista women’s stories, H.
Klein
> Seven Lessons for Social Justice Activists from
the Zapatistas, J. Wedes

Spreker: Chautuileo Tranamil
Chautuileo is Mapuche, geboren in Chile en opgegroeid in Nederland. Chautuileo is
middels adoptie gestolen van haar familie om in het westen opgevoed te worden
met Christelijke waarden. Gelukkig heeft ze haar familie in wallmapu weer
gevonden en is ze actief in het integreren van een inheems perspectief in haar
werk. Ze is politicologe met een expertise in Conflictstudies, International
Relations en Inheemse rechten. Daarnaast is ze mede-oprichter van Aralez, een
pan-decolonial netwerk voor dekolonisatie, reparatie, cosmovisie en healing.
Verder is ze verbonden aan MasNewen foundation, gericht op het combineren van
inheemse kennis met restoratieve en regeneratieve landbouw. En is ze actief
binnen de interlandelijke adoptie lobby voor het stimuleren van dekolonisatie en
reparatie processen.
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GRASSROOTS NETWORK AND ORGANIZATION FOR DECOLONIZATION
Decolonial Learning Session #4, Amsterdam

Climate Justice Reparations
How do we articulate demands that
remedy colonial climate disruption and
enables just transition processes?

We will start this session with some historical
perspective on reparations and the call for
historical culprits of climate disruption to pay its
climate debt. We will reﬂect on justice making
and how different pillars of justice-making are
situated, who has agency and which processes
and focus belong to each strand.We will look at
some examples of reparative justice struggles
and where they stand. We will close with
imagining restorative justice together.

Watch back
Click here to watch back the episode via
Youtube, click here to listen to the episode via
Spotify and click here to listen to the audio of the
episode.

Additional material
Talk:
>Developed countries owe climate debt 2009
Link democracy Now interview
> An introduction to reparations, Esther Stanford
Xosei / Link talk

Podcast:
> Wangui Wa Kamonji explores African Indigenous
knowledge for restorations & resilience
Link to podcast

Readings:
> “Decolonize Wealth, Edgar Villanueva 2018

Case study:
> “Michigan to pay $600M in Flint water crisis
settlement; victim compensation fund created
Link article
> Land back Q&A In conversation with four
Indigenous leaders Link article

Spreker: Chihiro Geuzebroek
As an interdisciplinary artist/activist Chihiro focuses on restoring and
restory-ing our relationship with earth and each other. She is the director of
the climate justice documentary Radical Friends and has worked on audio
visual shorts for Fossil Free Culture, Code Rood, Shell Must Fall, Friends of the
Earth and Greenpeace. She curated and produced installations for the
exposition People Powered movement vs Shell 2020. She was co-founder of
Climate Liberation Bloc(2017) and Aralez(2020). Her work currently exists of
training movement, organizing, public speaking and writing.
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GRASSROOTS NETWORK AND ORGANIZATION FOR DECOLONIZATION
Decolonial Learning Session #5 , Amsterdam

Van kolonialisme naar neo-kolonialisme
Hoe kunnen we neo-kolonialisme
begrijpen op economisch en militair vlak?
Als er over dekolonisatie wordt gesproken, wordt
nog te vaak alleen gedacht aan racisme en
uitsluiting binnen westerse landsgrenzen. Maar
kolonialisme was een internationaal systeem
waarin hele volkeren werden uitgebuit en
grondstoffen werden weggetrokken uit de 'Derde'
en 'Vierde' Wereld. Dat systeem is nooit
opgehouden. In deze sessie zullen we dieper
ingaan op hoe neokolonialisme zich voortzet en
wat we daartegen kunnen doen als sociale
bewegingen. Chris zal pleiten voor een
anti-imperiale visie binnen dekolonisatie
bewegingen, zeker in het Globale Noorden.

Terugkijken
Klik hier om de sessie terug te kijken via Youtube,
klik hier om de sessie terug te luisteren via
Spotify en klik hier om de audio terug te luisteren.

Additional material:
Book:
Vijay Prashad - Washington Bullets
Online articles:
Ha-Joon Chang - Kicking Away the Ladder: the
Real History of 'Free Trade'
https://tinyurl.com/57tthckc
Jason Hickel - Aid in reverse: how poor countries
develop rich countries
https://tinyurl.com/ybt6ty85
Documentary:
John Pilger - The War on Democracy
(documentary):
https://vimeo.com/16724719
Further reading/watching:
https://thetricontinental.org/
http://theempireﬁles.tv/

Spreker: Chris Kaspar de Ploeg
Chris Kaspar de Ploeg is onderzoeksjournalist en organizer. Hij werkte met
tientallen verschillende grassroots organisaties rondom racisme,
kolonialisme en neokolonialisme en is mede-oprichter van Aralez, een
grassroots-organisatie voor dekolonisatie. Als schrijver is Chris verbonden
aan Platform Authentieke Journalistiek. Hij publiceerde in onder meer
Follow the Money, OneWorld en De Groene Amsterdammer, en is auteur van
Oekraïne in het Kruisvuur.
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GRASSROOTS NETWORK AND ORGANIZATION FOR DECOLONIZATION
Decolonial Learning Session #6 , Amsterdam

Energy Sovereignty & Solidarity
How can indigenous communities stand
against green energy colonialism in
Mexico?
This session will explore how the Assembly of
Indigenous Peoples in Defense of the Land and the
Territory (APIIDTT) are trying to address energy
transition and energy sovereignty through
community organization.
This is in the context of a region influenced by
green energy colonialism and its impact.
Taking the form of an interview, we will explore what
we can learn from the struggle and in what way we
can strengthen meaningful solidarity practices.

Watch back
Click here to watch back the episode via Youtube,
click here to listen to the episode via Spotify and
here to listen to the audio of the episode.

Additional material:
Read:
> ‘La mayoría de parques eólicos en el Istmo
están instalados en tierras comunales’, R Bessi &
E López.
https://tinyurl.com/xt8cf7t7
> ‘The ‘solution’ is now the ‘problem:’ wind energy,
colonisation and the ‘genocide-ecocide nexus’ in
the Isthmus of Tehuantepec, Oaxaca’, A Dunlap.
https://tinyurl.com/5e6xsu4c
> Book: ‘Mexico Unconquered: Chronicles of
Power and Revolt’, J. Gibler
Watch:
> Bettina Cruz - #HazQueSeVean (video about
the struggle, incl. Eng subs)
https://tinyurl.com/vt9f2vx6
> Frontline Report: Indigenous Resistance to
Megaprojects in Mexico and Hawaii
https://tinyurl.com/6e5sm66n

Speaker: Rosa Marina Flores Cruz
Rosa Marina Flores Cruz is an afro-Indigenous Binnizá woman part of the
APIIDTT, she holds a Master in Rural Development and a Bachelor’s in
Environmental Sciences. Her work issues are energy, gender, and
environmental justice. Also, she is part of the Futuros Indígenas Network,
which works on changing the hegemonic narrative about Indigenous
peoples and climate change.
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GRASSROOTS NETWORK AND ORGANIZATION FOR DECOLONIZATION
Decolonial Learning Session #7 , Amsterdam

Westers Imperialisme en de War on Terror
Op welke manier zien we oriëntalisme en
neo-koloniale praktijken terug in de

Additional material:

zogeheten 'War on Terror?'

Lees:
> ﬁve misconceptions on terrorism
https://tinyurl.com/4xtvbacu
> Unworthy victims: Western wars have killed four
million Muslims since 1990
https://tinyurl.com/amhtjdsr
> Sleeping With the Devil: How U.S. and Saudi
Backing of Al Qaeda Led to 9/11. Opgehaald van
https://tinyurl.com/jedjbakt
> Militairen helpen politie doelgroepen in kaart te
brengen
https://tinyurl.com/eh9wxuve

De zogeheten 'war on terror' heeft meerdere
landen gedestabiliseerd en een permanent
conﬂict veroorzaakt in diverse landen in West
Azie/ het 'Midden-Oosten'. Welke neo-koloniale en
geo-politieke belangen liggen hieraan ten
grondslag? En op welke manier speelt westers
oriëntalisme en imperialisme een rol in de
legitimering van de zogeheten 'interventies'?
Sheher Khan zal in zijn lezing ingaan op de rol van
Westerse landen in het destabiliseren van de
regio, de manier waarop oriëntalisme een rol
speelt en de mythes die ten grondslag liggen van
de 'War on Terror'

Kijk:
> Reel Bad Arabs: How Hollywood Viliﬁes a People
https://tinyurl.com/8bxkbkj5

Terugkijken

> Ramon Grosfoguel talks about WAR ON

Klik hier om de sessie terug te kijken via Youtube,
klik hier om de sessie terug te luisteren via
Spotify en klik hier om de audio terug te luisteren.

TERROR (MARCH 2021)
https://tinyurl.com/mmsz8jvx

Spreker: Sheher Khan
Sheher Khan is geboren en getogen in Amsterdam. Hij heeft
politicologie gestuurd aan de Vrije Universiteit en heeft zich verdiept op
de geopolitieke ontwikkelingen in de islamitische wereld. Sinds 2018 is
hij fractievertegenwoordiger van de Amsterdamse fractie van DENK.
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GRASSROOTS NETWORK AND ORGANIZATION FOR DECOLONIZATION
Decolonial Learning Session #8 , Amsterdam

Een dekoloniaal perspectief op Hindostaanse geschiedenis: van
slavernij tot contractarbeid
Een dekoloniaal perspectief op
Hindostaanse geschiedenis

Additional material:

Hoewel slavernij officieel op 1 juli 1863 werd
afgeschaft in Suriname, waren de tot slaaf
gemaakten pas daadwerkelijk vrij in 1873. Het is
niet toevallig dat in datzelfde jaar het eerste
schip uit India aankwam met Hindostaanse
“contractarbeiders”. Op 18 augustus neemt
historicus Radjinder Bhagwanbali het publiek
mee in Hindostaanse geschiedenis en verzet,
waarbij hij uiteen zal zetten hoe het systeem van
Hindostaans contractarbeid in feite een
vervangend systeem was van slavernij. Hierbij
gaat hij in op de technieken van onderwerping en
de verhalen van verzet.

Kijk:
> Contractarbeid en Hindostaanse Strijd
Livecast Hindostaanse geschiedenis in het kader
van Emancipating history
Link: https://tinyurl.com/jzs2thrv

Terugkijken
Klik hier om de sessie terug te kijken via Youtube,
klik hier om de sessie terug te luisteren via
Spotify en klik hier om de audio terug te
luisteren.

Kijk en lees tips

Leestips:
> De Nieuwe Awatar van Slavernij, by Radjinder
Bhagwanbali
Link: https://tinyurl.com/bmad6ezc
> Tetary de Koppige, by Radjinder Bhagwanbali
Link: https://tinyurl.com/a4pskz62
> De tot Koelie Gemaakten
Link: https://tinyurl.com/h8jdctk2
> Wij zijn nooit braaf geweest – waarom het
stereotype over Hindostanen niet klopt, by
Pravini Baboeram
Link: https://tinyurl.com/s8bnz56n

Spreker: Dr. Radjinder Bhagwanbali
Dr. Radjinder Bhagwanbali is historicus en socioloog. Hij promoveerde in 1996
aan de Universiteit van Nijmegen. Bhagwanbali heeft uitgebreid
archiefonderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Hindostaanse
contractarbeid in Nederland, Suriname, Engeland en India. Dit heeft geleid
tot de publicaties “De nieuwe awatar van slavernij: Hindostaanse migranten
onder het indentured labour systeem naar Suriname, 1873-1916” (2010) en
“Tetary - de koppige: het verzet van hindostanen tegen het Indentured
Labour System in Suriname, 1873-1916” (2011). Zijn publicaties zijn de
inspiratie geweest voor de campagne “Tetary Moet Opstaan”, wat uiteindelijk
heeft geleid tot de vervanging van het standbeeld van kolonisator Barnet
Lyon in Suriname door de Hindostaanse verzetsstrijder Janey Tetary.
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GRASSROOTS NETWORK AND ORGANIZATION FOR DECOLONIZATION
Decolonial Learning Session #9 , Amsterdam

Dekolonisatie in perspectief van interlandelijk adoptie
In gesprek met Hilbrand Westra

Additional material:

The Decolonial Learning Session van Aralez staat
dit keer in het teken van interlandelijke adoptie.
Dit wordt een openhartig gesprek met Hilbrand
Westra, opleider, trainer en senior coach. Vanuit
een dekoloniaal vertrekpunt gaan we we dieper in
op de praktijk en ervaringen van nazorg bij
interlandelijke adoptie.

Lees:
> Adoption and Race: Black, Asian, and Mixed
Race Children in White Families, by Barbara
Jackson and Owen Gill

Hilbrand neemt ons vervolgens mee om te praten
over mogelijke consequenties van adoptie als het
gaat over (onverwerkte) trauma’s;
familieperikelen; over identiteit en ‘anders zijn’ in
je omgeving. Hilbrand daagt ons uit om anders te
gaan kijken naar adoptie, volwassen worden en
identiteitsvorming. Want hoe zit het met de liefde
en over verbintenissen kunnen leggen als
geadopteerden? En met teruggaan naar je roots?
Hierbij omschrijft hij mogelijke processen die
kunnen ontstaan bij geadopteerden.

> Legitimating Life: Adoption in the Age of
Globalization and Biotechnology, by Sonja van
Wichelen
> The language of blood, by Jane Jeong Trenka
> Invisible Asians: Korean American Adoptees,
Asian American Experiences, and Racial
Exceptionalism, by Kim Park Nelson
> Not my White Savior, by Julayne Lee
> Race in Transnational & Transracial Adoption, by
Vilna Bashi Treitler

Terugkijken
Klik hier om de sessie terug te kijken via Youtube,
klik hier om de sessie terug te luisteren via
Spotify, en klik hier om de audio terug te
luisteren.

Spreker: Hilbrand Westra
Als jongste zoon van een Koreaans samengesteld gezin van negen kinderen,
en de oudste geadopteerde zoon van een samengesteld gezin met acht
geadopteerden, is afstand en adoptie in zijn leven niet meer weg te denken.
Hilbrand heeft jarenlang gewerkt als leidinggevende in het internationale
bedrijfsleven en particulier onderwijs. Hij kwam in aanraking met
lichaamsgericht traumawerk in 2003. Hij specialiseerde zich sindsdien o.a. in
migratietrauma en Jungiaans psychologie. Vanaf 2009 ging Hilbrand
zelfstandig onder de naam Alfa Omnia en als Opleider, Trainer en Sr. Coach. Hij
onderwijst gespecialiseerd Systemisch Werk en Opstellingen aan zijn School
voor Systemisch Bewustzijn. Volgens kenners behoort hij tot de top van
Nederland in deze discipline
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Pan-Afrikan & Decolonial Perspective on Reparations
What is the necessity for (holistic)
reparations and what would it entail in
practise?
More than 500 years of colonialism has
institutionalized various forms of oppression and
extraction ranging from genocide, ecocide,
continuous warfare, economic/social inequalities,
racism and exploitation. How can we better
understand the impact of colonialism reﬂected in
today's world and power relations, speciﬁcally by
looking at the consequences of Transatlantic
slavery for both the Afrikan continent and the
Afrikan diaspora? What would reparations for this
massive crime against humanity look like? What
are examples of initiatives and efforts made to
stop and repair this harm on an international
level? And how does Afrikan Reparations relate to
the struggles of other peoples who have also
experienced historical & contemporary
group-based injustice? Esther Stanford-Xosei will
explore these questions from a Pan-Afrikan,
Internationalist and decolonial perspective

Additional material:
Read:
> "Slavery Reparations The time is now" by Nora
Wittman. https://tinyurl.com/548w6vbk
> United Nations Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples
https://tinyurl.com/yfdx3kdm
> Reparations and A New Global Order: A
Comparative Overview by Professor Chinweizu
https://tinyurl.com/ve22pch8
>Why I as a Reparations Activist Participated on
XRs Rebellion Day
https://tinyurl.com/4xtv6ze8
> Reparations — Legally Justiﬁed and Sine qua
non for Global Justice, Peace and Security Nora
Wittman: https://tinyurl.com/td3yskrc
Watch:
> Esther Stanford-Xosei @ 6. Panafrikanismus
Kongress 2017 on 5 principles of Reperations of
International criminal law.
https://tinyurl.com/vky5hds

Watch back
Click here to watch back the episode via Youtube,
click here to listen to the episode via Spotify and
click here to listen to the audio of the episode.

Speaker: Esther-Stanford Xosei
Esther-Stanford Xosei is a Reparations Specialist, Legal Advisor,
International Advocate, Political Advisor, Scholar-Activist, Media
Spokesperson, Environmentalist, Historian, Educator, Trainer, Keynote
Speaker and Mentor. On a personal, political and professional level,
repairing the historical and ongoing damage to Afrikan people and
Mother Earth motivates Esther-Stanford Xosei to do her work.

Stichting Aralez | Locatie: Amsterdam | Contact: Stichtingaralez@gmail.com |
KvK Amsterdam 77816463 | IBAN: NL67 TRIO 0320036073 t.n.v. Stichting Aralez
Website: https://stichtingaralez.com/

13

GRASSROOTS NETWORK AND ORGANIZATION FOR DECOLONIZATION
Decolonial Learning Session #11 , Amsterdam

“Affirmative action” in een kleurenblinde context
“Ik zie geen kleur, want iedereen is gelijk
aan mij...”
“Ik zie geen kleur, want iedereen is gelijk aan mij”,
is een veelgebruikte uitdrukking in Nederland.
“Positieve discriminatie” in het onderwijs en de
arbeidsmarkt stuiten vaak op weerstand en
kritiek. Toch voert ECHO, Expertisecentrum
Diversiteitsbeleid, al 25 jaar programma’s uit in
het kader van positieve actie, de Nederlandse
vertaling van “Affirmative Action”, met steun van
het Ministerie van Onderwijs en grote namen in
het bedrijfsleven. Hoe heeft ECHO dit bereikt en
wat kunnen we van deze aanpak leren? In een
gesprek met Mary Tupan, directeur van ECHO,
wordt het publiek uitgenodigd om deze vragen te
onderzoeken.

Additional material:
Lees:
> Datacollectie & Diversiteit: kleurenbewust
meten, Pravini Baboeram
https://tinyurl.com/uruanx8w
> Re-thinking Policy and moving towards
Inclusion in Education, by Mary Tupan-Wenno,
Joseﬁen van Marlen & Simone Aumaj
https://tinyurl.com/3saknebj
Kijk:
> ECHO Award 2020- LIVECAST PAKHUIS DE
ZWIJGER 8 DECEMBER
https://tinyurl.com/th3b4pra
Luisteren:
> Students-4-Students podcast
https://tinyurl.com/akdc4r55

Terugkijken
Klik hier om de sessie terug te kijken via Youtube,
klik hier om de sessie terug te luisteren via
Spotify en klik hier om de audio terug te
luisteren.

Mary Tupan-Wenno
Mary Tupan-Wenno is de uitvoerend directeur van ECHO, Expertisecentrum
voor Diversiteitsbeleid in Den Haag, Nederland. Haar professionele
betrokkenheid bij ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie in
het hoger onderwijs begon bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Mary heeft meer dan 30 jaar ervaring met het ontwikkelen van
beleid en programma's om de toegang tot en het succes van
ondervertegenwoordigde groepen in het hoger onderwijs te verbeteren, met
een speciﬁeke focus op etnische diversiteit. Mary is een van de oprichters van
het European Access Network (1991) en van GAPS, Global Access to
Postsecondary Education Initiative (2016) en een lid van de raad van bestuur
van zowel EAN als GAPS.
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Decolonial Learning Sessions Syllabus

Get in contact
Please feel free to reach out via our email stichtingaralez@gmail.com if you have an
inspiring topic or speaker for the next decolonial learning session or if you would like to
contact us for trainings or workshops.
You can sign up for our newsletter here.
If you would like to support the decolonial learning sessions, donations can be made to:
IBAN: NL67 TRIO 0320036073 t.n.v. Stichting Aralez Mention “Decolonial Learning
Sessions”
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