Lesbrief 3 — Intergratie & acceptatie
‘Ooit was Nederland blij
met mijn komst’

VRAGEN?
•

Stelling: Jongeren met een niet-westerse achtergrond zorgen voor meer overlast. Sta
op als je het hiermee eens bent.
—

•

Waarom wel, waarom niet?

Hebben de gebeurtenissen uit het verleden (zoals 9/11, moord Van Gogh) invloed op
hoe jij denkt over mensen?

•

Denk jij, net als de jongen in de clip, dat vooroordelen minder worden uitgesproken?

•

Waarom wel of waarom niet?

•

Waarom hebben wij vooroordelen?

•

Waarom discrimineren mensen?

•

Wanneer ben je een allochtoon en wanneer ben je een migrant?

•

Zijn de 2e-3e generatie jongeren met een niet-westerse achtergrond migranten?

•

Waarom wel of waarom niet?

•

Wat is een multiculturele samenleving? Vind jij dat wij in een multiculturele samenleving
wonen en waarom wel of waarom niet?

•

Wat is de staat van integratie? Is de integratie gelukt? Waarom wel of waarom niet?

•

“Vroeger kon ik niet normaal buiten spelen, want we werden gelijk weggejaagd. Ik vind
het heel moeilijk om die woede van vroeger los te laten,” zegt een jongen in de clip.
Herkennen jullie deze woede en waarop is die gebaseerd?

•

Voel jij je je geaccepteerd? Waarom wel of waarom niet?
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WAT IS INTEGRATIE:
Integratie is de opname in een (groter) geheel. Het gaat daarbij voornamelijk om de opname van
personen of bepaalde bevolkingsgroepen in de maatschappij. Een belangrijk kenmerk van integratie is
dat de opname van personen of bevolkingsgroepen van beide kanten komt. Zowel de binnenkomende
partij als de ontvangende partij past zich aan de ander aan en daarmee ontstaat samensmelting tussen
die twee personen of bevolkingsgroepen. Daarmee onderscheidt integratie zich nadrukkelijk van assimilatie waarbij aanpassing slechts van één kant komt.
WAT IS EEN VOOROORDEEL?
Een vooroordeel is een mening die mensen al bij voorbaat in hun hoofd hebben over andere (groepen)
mensen, zonder te weten of het wel klopt met de feiten.
WAT IS RACISME?
Racisme is het als ongelijkwaardig zien en behandelen van mensen op grond van verschillen in huidskleur, cultuur of afkomst.
Racisme gaat daarmee een stap verder dan vooroordelen en discriminatie. Bij racisme komt het maken
van ongeoorloofd onderscheid of het ongelijk behandelen voort uit het idee dat niet alle mensen gelijkwaardig zijn. Mensen die ervan uitgaan dat bepaalde mensen, op grond van hun huidskleur of afkomst,
minder waard zijn dan anderen, zijn racisten. Racisten discrimineren stelselmatig mensen die volgens
hen tot een minderwaardige groep behoren.
http://www.art1.nl/artikel/10123-vooroordelen_discriminatie_en_racisme

