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Verslag van uitgevoerde activiteiten 2014 – Activities report 2014 

Na haar oprichting op 5 mei 2014 hebben het bestuur en de andere vrijwilligers van ERIF op 

8 november 2014 het eerste grote evenement van de Stichting georganiseerd: Returning the 

Gaze 2014: Blackface in Europe, een congres over racistische beeldvorming in Europa. 

Onderzoekers en activisten uit verschillende Europese landen (sprekers kwamen uit 

Nederland, Engeland, Zwitserland, Duitsland, Zweden, Frankrijk en Denemarken) 

presenteerden in thematisch ingedeelde sessies hun werk en gingen met elkaar en het 

aanwezige publiek (uit Nederland en daarbuiten) in discussie. Aan het congres deden in 

totaal 15 sprekers, 6 moderatoren en 45  betalende bezoekers mee. Het congres vond plaats 

bij het International Institute for Research and Education (IIRE) te Amsterdam en duurde van 

10.00u tot 19.30u. 

Het congres had als doelstelling het kritisch bespreken en analyseren van stereotypische en 

racistische beeldvorming van mensen met een donkere huidskleur in Europa. Het congres 

diende om kennis uit te wisselen en bewustwording te genereren om zo tot constructieve 

oplossingen te komen. In een veilige en respectvolle omgeving moest het delen van ideeën, 

ervaringen en strategieën bovendien leiden tot het samensmeden van een duurzaam 

netwerk en gemeenschap van academici en activisten. 

Het congres is ruimschoots aan de doelstellingen tegemoet gekomen. In de bijdragen en 

discussies zijn allerlei uitingen van racistische beeldvorming in Europa op uiteenlopende 

wijze besproken en gedeeld. Bijdragen en discussies gingen, onder andere, over raciale 

stereotypering in kinderboeken, op toneel en in reclamecampagnes en over hoe succesvolle 

bewustwordingscampagnes kunnen worden opgezet. Het congres heeft geleid tot diepere 

inzichten -gebaseerd op internationale vergelijking- en is een belangrijke aanzet geweest 

voor het vormen van een internationaal netwerk. Tot slot heeft Returning the Gaze geleid tot 

nieuwe plannen voor ERIF in 2015 en verder. 

 

English 

After its founding on the 5th of May 2014, the board and volunteers of ERIF organised their 

first event on the 8th of November 2014: Returning the Gaze 2014: Blackface in Europe, a 

conference on racist imagery in Europe. Researchers and activists from all over Europe 

(lecturers were from the Netherlands, England, Switzerland, Germany, Sweden, France and 

Denmark) presented their work in thematically organised sessions. In these sessions they 

also engaged each other and the audience (as diverse as the speakers) in discussion. In 

total 66 people attended the conference (15 lecturers, 6 moderators and 45 paying visitors). 

The conference was held from 10:00h-19.30h at the International Institute for Research and 

Education (IIRE) in Amsterdam, the Netherlands. 



The goal of the conference was to critically discuss and analyse diverse forms of 

stereotypical and racist imagery of black people across Europe. The conference was meant 

for the exchange of knowledge and the generation of awareness in order to create 

constructive solutions together. Moreover, the sharing of ideas, experiences and strategies in 

a safe environment was designed to originate a durable network and community of 

academics and activists. 

The conference has more than met these goals. Different expressions of racist imagery and 

strategies to deal with these have been shared throughout the day in different forms and 

ways: through presentations, discussions, performances. These handled (a.o.) racial 

stereotyping in children’s books, on stage and in advertising. Also shared was how to set up 

succesfull public awareness campaigns. The conference has led to more and better insights 

–based on international comparison- and has been an important first step into creating an 

international network. Finally, RtG 2014 has also led to new plans for ERIF in 2015 and 

beyond. 

 

 


