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Vooroordelen
Racisme is het onderscheiden van verschillende groepen waar die eigenlijk niet zijn.
Mensen maken groepen om zich veilig te voelen. De mensen van de andere groep worden dan vaak
afgeschilderd als gek of dom. Dit zijn stereotypen, want die mensen zijn helemaal niet gek of dom. Een
stereotypen is het beeld dat je van alle leden van een groep hebt, terwijl dat helemaal nergens op slaat.
Een vooroordeel dus.
Je kunt bijvoorbeeld wel zeggen dat Zuid-Afrikanen lomp zijn terwijl je nog nooit echt een Zuid-Afrikaan
hebt ontmoet.
Vooroordelen heb je nodig om jezelf en je eigen groep als belangrijk te zien, belangrijker of beter dan de
groep waar je je vooroordelen tegen hebt.
Op zich zijn vooroordelen niet zo heel erg, ze zorgen voor een eenheid binnen een groep.
Vooroordelen worden wel fout als je je vooroordeel gelooft en er iets mee doet.
Ik zal een voorbeeld geven.
Een leraar van groep 8 kan het vooroordeel hebben dat Turkse leerlingen alleen geschikt zijn voor het
VMBO. Omdat hij daarvan overtuigd is, besteedt hij meer tijd aan de andere leerlingen dan aan de Turkse
leerlingen.
Die leerlingen halen doordat ze minder aandacht krijgen, slechtere cijfers dan de anderen en halen de
HAVO niet.
De leraar denkt dan, zie je het klopt dat Turkse kinderen alleen naar het VMBO kunnen. En ook die
leerlingen zelf kunnen gaan denken dat ze alleen geschikt zijn voor het VMBO.
Dit vooroordeel leidde dus tot racisme.
Om aan te geven wat voor verschillende dingen vooroordelen kunnen veroorzaken is er een
vooroordelenladder gemaakt.
Ik zal elke trede kort noemen. Het wil echter niet zeggen dat iemand die op trede A staat later persé een
massamoordenaar wordt.
Trede A: Grapjes
Iedereen maakt grapjes over mensen uit andere groepen. Zoals bijvoorbeeld Belgenmoppen.
Grappen over een andere groep kunnen voor personen uit die groep erg beledigend zijn.
Trede B: Ontwijken en uit de weg gaan
Een voorbeeld hiervan is dat blanke ouders hun kinderen van (gedeeltelijk) zwarte scholen halen.
Trede C: Discriminatie
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Als iemand discrimineert vindt hij zijn eigen groep echt beter dan andere groepen. Zo iemand vindt dat zijn
groep recht heeft op bepaalde dingen. Andere groepen hebben die rechten niet.
Trede D: Lichamelijk geweld en aanslagen
Dit komt over de hele wereld voor. Denk bijvoorbeeld aan hoe de Koerden vaak worden behandeld, alleen
omdat ze Koerd zijn.
Trede E: Lynchpartijen en pogroms
Lynchpartijen en pogroms zijn uitbarstingen van geweld tegen een bepaalde groep. Zo werden na de
afschaffing van de slavernij vaak zwarte Amerikanen door volksmenigten vermoord.
Ze zijn vaak bedoeld om die bepaalde groep onder de duim te houden. Dit wordt vaak oogluikend
toegestaan door de overheid.
Trede F: Massamoorden en volkerenmoord
Het verschil tussen de vorige trede en deze is dat massamoorden en volkerenmoord wordt geleid door de
overheid
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