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. De wereldwijde de-
monstraties tegen ra-
cisme zetten ook in Ne-
derland het debat weer
hoog op de agenda.. Racisme komt veel
voor, maar bijna niemand
voelt zich een racist.. Gemeente Utrecht
probeert onbewus-
te vooroordelen aan te
pakken om in de organi-
satie een betere afspie-
geling van de samenle-
ving te krijgen.. Universiteiten en het
onderwijs moeten actief
aan de slag om verande-
ringen teweeg te brengen.

S A M E N L E V I N G

Denk niet wit,
denk niet zwart
maar... hoe dan?
De antiracismedemonstraties brengen discriminatie en ongelijkheid
weer scherp onder de aandacht, ook in Nederland. Werkgevers,
gemeenten en universiteiten zeggen iets aan diversiteit te willen doen,
maar echte verandering blijkt ingewikkeld en lastig.
‘Er is haast bij, jongeren zijn gespreksmoe.’

In het kort
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ken.Weworden twee keer zohard afgerekend
opdezelfde fouten.’

MULTICULTILESSEN
ToenLindaVoortman twee jaar geledenwet-
houder inUtrechtwerd,met onder andere
diversiteit in haar portefeuille, ging ze voortva-
rend van start. Ook zij zag de ongelijkheid en
wilde daar iets aandoen.DeGroenLinks-po-
liticus stelde zich tot doel de gemeente om te
vormen tot eenorganisatie die een afspiegeling

O
pmaandag1 juni, tweedepink-
sterdag, zat LunádiaPereira
Fernandesmetdrie vrienden
inhaar tuin inHengelo. Ze
sprakenover de antiracismede-
monstratie inAmsterdam.Wat

was ze er graagbij geweest.Maarhet leekhaar
onverstandig:metde treinnaar de andere kant
vanhet land, in coronatijd. ‘Webaalden.Hier
gebeurt nooitwat, zeidenwe. Toenbedacht ik:
wedoenhet gewoon zelf!’

De 20-jarige Pereira Fernandes, dochter van
Angolese ouders, groeide op inHengelo. Ze
heeft een tussenjaar, volgend jaar gaat ze crea-
tive business studeren.

Nooit eerder voerde zij actie tegen racisme,
maar nuwas demaat voor haar vol. ‘Vanwe-
gemijn kleur ben ik niet gelijkwaardig. Dat
merk ik dagelijks. Op alle vlakken inmijn le-
venwordt die ongelijkwaardigheidmij in het
gezicht gedrukt.Wit is altijd goed,wijmoeten
twee keer zohardwerkenomhetzelfde te berei-

“
‘Mijncollega,eenvriendelijke
Curaçaoënaar,kreegeen
banaantoegeworpen.Continu
werdengrappengemaaktover
ras,ZwartePiet.Tijdenseen
borrelwerdergewezennaar
demandenmetpinda’sen
lacheriggeroepen:“Hierstaat
jullieeten.Krijgenjullieookin
dedierentuin”.Eendirectielid
stonderbijen lachtehetweg.’

“
‘Ikwerk inhetcommerciële
vastgoed(retail).Alswij
bijvoorbeeldeenvette
formulehebbenontwikkeld
vooreenondernemermet
eenTurksenaam,enwehet
willenvoorleggenaaneen
vastgoedeigenaar,komthijdaar
viamijnietaantafel.Alsmijn
wittecollega’sheteerstecontact
leggen, ishetmeteengeregeld.’

“
‘Toenmijnstagewasafgelopen,
werdenfoto’svanmijendrie
anderestagiairsopgehangen.
Naeendagwasmijnfoto
bekrast.Dooreencollega.
Endanhebikhetnogniet
eensgehadoverdeseksuele
intimidatie...Uiteindelijkben
ikweggegaan.Hetheeftme
gebroken.’ “

‘Ikzatbijdepolitie.Enhoe
zijomgingenmetzwarteof
Marokkaansemannenen
vrouwenwasverschrikkelijk.
“O,komtweerzo’naap,hij
heeftvastwatgedaan.
Latenwehemevenextra
volgen”.’

“
‘Bijallesollicitatiegesprekken
laatdepersoonmetwie ikspreek
ziendat ieschrikt.Schrikken
of lachen:omdatzeniet
verwachtendat ikdonkerben.’

“
‘Collega’sdiezeggen:“Ja, jij
bentwel leuk,maarsommigen
vanjouwpersonenvindik
niethelemaal...nouja...”Zó
gewendaangeraakt.Terwijlhet
natuurlijkhelemaalnietoké is.’

is vandeUtrechtse bevolking. Zij tuigde een
actieplan op. Bijeenkomsten en campagnes
moetenhelpenomvande gemeentelijke or-
ganisatie eenwerkplek temakenwaarmede-
werkers zich thuis voelen enwaar iedereende
kans krijgt op te klimmen. Selectiecommissies
worden in trainingenophun eigen vooroorde-
len gewezen.

Voortman: ‘Daarbij gaat het vaakomde vraag:
wat gebeurt er onbewust?Want er is aandacht
voordiversiteit,maardedoorstroom is eenpro-
bleem: vande twintig hoogsteposities inonze
gemeentelijke organisatie, zit nogniemandmet
eenmigratieachtergond.Het gaat dus ergens
mis.’

VanuitDenHaagklonkkritiek opVoortmans
plannen.DeVVDsteldeKamervragenover de
‘multicultilessen’ voorUtrechtse ambtenaren:
is hetwel de taak vandegemeente omdit soort
trainingenaan tebieden?

Voortman, die zelf acht jaarTweedeKamer-
lidwas, vindthet jammerdat inde landelijke
politiekhet debat over racismeendiscriminatie
wordt afgedaanals ‘links’ onderwerp. ‘Hier inde
gemeenteraad vindenbehalvedePVV, alle par-
tijenhet eenbelangrijk thema. Indie zinhangt
het onderwerpookniet aanmij. Gelukkigmaar:
dit is eenkwestie vande lange adem.Hetduurt
jaren voordat dingenecht veranderen.’

GEEN KNUFFELMUUR
Carel Stolker, rectormagnificus vandeUniver-
siteit Leiden, noemtdeoplaaiendediscussie
over racismeeenwake-upcall. ‘Wij blijven ach-
ter als het gaat omculturele diversiteit in onze
organisatie.’

Als voorbeeldnoemthij het Afrika Studiecen-
trumvandeuniversiteit. Daarwordt hard ge-
werkt aanhet aantrekken vanAfrikaanseonder-
zoekers,maar zijn veruit demeestehoogleraren
nogwit. ‘Wemoetenmeernaar interculturele
diversiteit kijken.Datwordt eennieuwe fase.Dit
debat laatmij ziendat daarmeer aandacht voor
moet komen.’

Stolker staat bekendals fervent voorvechter
vanhet vrijewoord. Allemeningenmoetenge-
hoordworden, bepleit hij: ‘Eendiversiteit van
meningen leidt naarhet front van vernieuwing.’
Dat principehanteert hij ook inhet racismede-
bat. ‘De aanpak vanuitwassenenhet bevorde-
ren vandiversiteit vormeneen leerproces’, zegt
hij.Hij verwijst naar de zwartepietendiscussie.

‘Acht jaar geleden zagenwij dat probleemnog
niet, nukun je jeniet voorstellendat ZwartePiet
níét verandert.’

Ookhet racismedebatheeft tijdnodig omtot
verandering te leiden, vindt Stolker. ‘Nu spreken
veel studenten zichuit op socialemedia,maar
dat leidt niet automatisch tot een vruchtbaar ge-
sprekoverwatweandersmoetendoen.’

Deuniversiteit zoektnaar beteremanieren
omhet gesprek aan te gaan.Het is daarbij uit-
drukkelijkniet Stolkers bedoelingdat deuniver-
siteit een veiligehavenwordtwaar confrontaties
wordengemeden. ‘Integendeel’, zegt hij. ‘De
universiteit ís het debat, daarwil ik geenknuffel-
muren.Het is ooknodig omtebotsen.’

SPINNENWEB VAN DISCRIMINATIE
Volgens SaniyeÇelik, lector diversiteit aan
deHogeschool Leiden, is haast geboden: ‘Je
ziet dat veel jongemensen, niet alleen van
kleur,maar ookde Sandra’s enHansennu
opstaan en roepen: ditmoet stoppen. Zij zijn
gespreksmoe.’

Ermoet snel iets veranderen, vindtÇelik. Als
het aanhaar ligt, krijgt het themaeen vaste plek
inhet onderwijs, op alle niveaus. ‘Discrimina-
tie en racisme zit in dehoofden enharten van
mensen.Wil je dat veranderen,moet je ermee
aande slag.Het onderwijsmoet daar actief bij
helpen.’

Dat de actievoerdersheel divers zijn,merkte
ookPereira Fernandes tijdensdeantiracismede-
monstratie op5 juni inEnschede.Het regende
diedaghard, tochwarenhonderdenmensenop
debeen—jong, oud, zwart,wit. Als organisator
hield ze een vlammendbetoogdatmet enthou-
siasmewerdontvangen.

Dat sterkt haar indeovertuigingdat de tijd
rijp is voor verandering.Daarbij draagt ieder-
een verantwoordelijkheid, benadrukt ze. ‘Het
is niet alleen zwart versuswit. Binnende zwarte
gemeenschapwordt ookgediscrimineerd, er
wordt racistisch gedaan tussen zwarten enAzia-
ten…het is een spinnenweb vanonderlingedis-
criminatie.Wehebbendus iedereennodig om
dit aan te vechten.’

De strijd voor gelijke rechtenbegint bij jezelf,
betoogt ze: ‘Spreek jemoeder, buren, vrienden
aan, ookdewitten. Je hoeft je echtniet schuldig
te voelen.Corrigeer je omadie vindt datTurken
dewijkuitmoeten. Je kuntmensenechtwel op
hun foutenwijzen. Zohelpenweelkaar.’
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Schelden, grappen en schrikken

Wieernietmee temakenheeft, hoeft het niet te zien.Racis-
me, komtdat echt zoveel voor?Hier? Ja, luidt deboodschap
tijdensde antiracismedemonstraties. Eenoproepop
LinkedInomvoorbeelden te geven, leverde veel reacties op.
De reacties zijn geanonimiseerd.
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