MENSENRECHTENWEEK
HUMAN RIGHTS WEEK

Colonial Legacies and Processes of Decolonization
7 to 11 December 2020
UGent Human Rights Research Network (HRRN)

The UGent Human Rights Research Network (HRRN) organizes the Human Rights Week
from 7 to 11 December 2020 to celebrate the 72nd anniversary of the Universal
Declaration of Human Rights on December 10th 2020.
This year we focus on the topic ‘colonial legacies and processes of decolonization’ with
a program that reflects our interdisciplinary nature and desire to collaborate closely
with multiple societal actors.
Have a look at the online activities below and feel free to share this information with
your colleagues.
We are looking forward to meeting you on our screens during the Human Rights Week!
The organizing team
Safa Belghith, Prof. Eva Brems, Dr. Sara
Buekens, Dr. Giselle Corradi, Prof. Bart Deygers,
Ayse Güdük, Brigitte Herremans, Sara
Lembrechts, Laura Luciani, Gaston Meskens,
Anne-Katrin Speck, Aurélie Van Baelen, Prof.
Geert Van Hove, Sangeetha Yogendran

Programma - Program
Maandag 7 december 2020
19u tot 20u: Interview met Rachida Lamrabet over haar boek ‘Vertel het Iemand’
(Nederlands)
Oorlog is blind, zeker voor wie er niet thuishoort. De jonge Amazigh
wordt bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog naar het Franse
front gestuurd. Hij schrijft zijn ervaringen neer in een dagboek: de
oorlogsgruwel en het racisme van de officiers. Dat laatste komt hem
duur te staan, want wat hij in zijn dagboek schrijft, wordt tegen hem
gebruikt in een proces wegens hoogverraad. In de gevangenis
vertelt hij zijn verhaal aan zijn vader, een Fransman die door
Marokko trok om te tekenen en het land te ontdekken.
Vertel het iemand is een beklemmende roman over hoe mensen
elkaar nooit echt kennen. Even lyrisch als genadeloos beschrijft
Lamrabet haar personages tijdens hun zoektocht naar een
onbereikbare waarheid.…

Noluenn Cassaert, Jente Azou en Silke Currinckx, studenten van het vak Postkoloniale
geheugenstudies gedoceerd door Prof. Stef Craps en Prof. Pieter Vermeulen in de
interuniversitaire ManaMa Literatuurwetenschap, interviewen Rachida Lamrabet over haar
boek ‘Vertel het Iemand’.
Klik hier om te registreren

Tuesday 8 December 2020
11h00 to 12h00: Conversation with decolonization expert Nyanchama Okemwa (English)
Prof. Bart Deygers invites decolonization expert Nyanchama Okemwa (Director ENPAD Hand in Hand tegen Racisme) to share her reflections on decolonization and human
rights.
For registration click here

Dinsdag 8 december 2020
19.30u tot 21u: Lancering Themanummer ‘Dekolonisering en Mensenrechten’ van het

Tijdschrift voor Mensenrechten (Nederlands)
Panel gesprek met Marike Lefèvre (Leuven Centre for Public Law, KULeuven), Joachim Ben
Yakoub (MENARG en S:PAM onderzoeksgroepen, UGent), en Heleen Debeuckelaere
(historica, schrijfster en dekolonisatie-expert)
Moderator: Dr. Laurens Lavrysen (hoofdredacteur Tijdschrift voor Mensenrechten; Human
Rights Centre, UGent)
Klik hier om te registreren
Hier vindt u meer over het themanummer van het TvMR over Dekolonisering en
Mensenrechten.

Woensdag 9 december 2020
14u tot 15u: Ronde tafel over dekolonisering in de UGent met dekolonisering expert

Nyanchama Okemwa (Nederlands)
Bella Manirambona, studente geneeskunde, Imane Salmi, voorzitster Umoja, Dr. Ilse De Vos,
Vakgroep Taalkunde en Badra Djait, diversiteitscoördinator UGent, delen hun perspectieven
en vragen over dekolonisering in de UGent, en gaan hierover in dialoog met dekolonisering
expert Nyanchama Okemwa (Directeur ENPAD – Hand in Hand tegen Racisme).
Moderator: Dr. Giselle Corradi
Klik hier om te registreren

Donderdag 10 december 2020
19u tot 20u: Human Rights @ De Krook : Speciale Editie Mensenrechtenweek (Nederlands)
Prof. Eva Brems interviewt David Van Reybrouck over zijn laatste boek ‘Revolusi:

Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld’.

(Foto © Frank Ruiter)

Het interview wordt live uitgezonden via de Facebookpagina van De Krook en Bibliotheek
De Krook. Geen registratie nodig. Klik hier voor meer details.
Boekhandel Walry biedt een gesigneerd exemplaar van ‘Revolusi’ bij de eerste twintig
bestellingen.
Bestellingen mogelijk online via deze link, telefonisch 09 222 91 67, per e-mail:
boekhandel@walry.be, en in de winkel: Zwijnaardsesteenweg 6, 9000 Gent

Friday 11 December 2020
20h00: HRRN broadcasts the documentary ‘For Sama’ (English subtitles)

For Sama is a documentary by Syrian citizen journalist Waad al-Kateab, produced in
cooperation with British documentary director Edward Watts. After the start of protests
against the Assad regime in 2011, Waad took up filming to document the nascent revolution,
the regime’s ruthless violence and her relation with Hamza, whom she married. When Waad
fell pregnant during the siege of Aleppo in 2016, enduring the bombardments of the regime
and Russia, she started to film a letter for her daughter. Waad wants her daughter to
understand why they decided to stay put, in the hospital that Hamza established. For Sama
tells the story of dashed hopes, extreme violence against civilians and resilience.
For registration click here
Those who register will receive the link and password to watch the documentary one day
in advance (maximum 150 registrations).

Also see
Zie ook
Entretien de Guillaume Poix avec Pierre Schoentjes disponible ici à partir du 7
décembre 2020.

Click here to read the Special issue of Collateral “Decolonizing English
Literature” edited by Prof. Stef Craps .

Contact
Dr. Giselle Corradi
Coordinator
UGent Human Rights Research Network (HRRN)
Interdisciplinary research consortium aimed at realizing social impact (IDC)
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