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Vandaag gaan we het hebben over racisme.
Je krijgt uitleg over wat racisme is en hoe het eruit kan zien. Het toont zich soms heel 		
duidelijk, maar het is soms ook vermomd of verstopt waardoor je het moeilijker herkent.
Je ontdekt dat racisme zijn slachtoffers pijn doet. Het kan ook later pijn blijven doen. Je leert
de pijn herkennen. Je begrijpt waar het vandaan komt.
Je leert wat je zelf kan doen om de pijn van racisme te helpen stoppen. Door je eigen pijn
of die van vrienden of familie te verzachten. Door zelf niet racistisch te doen en je mee te 		
verzetten tegen racisme.
Er zijn verschillende brillen, manieren, om naar racisme te kijken:
DOELWIT VAN RACISME
Als je zelf te maken hebt met racisme, noemen we je doelwit van racisme.
Racisme raakt jou rechtstreeks. Omdat racisme pijn doet, noemen we het
doelwit soms ook slachtoffer van racisme. Een slachtoffer is iemand die iets ergs
heeft meegemaakt.
BONDGENOOT TEGEN RACISME
Je bent een bondgenoot tegen racisme als je je verzet tegen racisme zonder
dat je er zelf slachtoffer van bent. Als bondgenoot ben je een belangrijke steun
voor de mensen die doelwit zijn van racisme. Jouw bijdrage is ook belangrijk
om racisme de wereld uit te helpen. Als bondgenoot let je goed op om zelf niets
racistisch te zeggen of te doen en probeer je te reageren tegen racisme van
anderen. Een wereld zonder racisme zorgt ervoor dat iedereen beter samenleeft
en elk kind of elke jongere zichzelf kan zijn.
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Waaraan denk jij bij racisme?
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Welke vragen heb jij bij racisme?
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Met welke bril kijk jij naar racisme?
Ik heb zelf te maken met racisme (doelwit).
Ik wil een bondgenoot zijn tegen racisme.
Ik heb zelf te maken met racisme, én ik wil een bondgenoot zijn tegen racisme.
Weet ik niet.

Meer informatie vind je in ‘RACISME: STOP DE PIJN’ (2022)
van Naima Charkaoui en Ikrame Kastit, EPO Uitgeverij.
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