Racisme
...........................................................................
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.
Met het gebruiken van de term ‘racisme’ moet je
dus voorzichtig zijn. Iemand die discrimineert hoeft
nog geen racist te zijn.
Omdat het taboe is om racistische opvattingen
rond te strooien, zal iemand niet snel toegeven dat
zijn gedrag wordt ingegeven door racistische opvattingen.
In Nederland zijn racistische ideeën nog niet verdwenen, maar de overtuigde racisten zijn bijna
uitgestorven. Dat blijkt ook uit het feit dat racistische partijen uit de politiek verdwenen zijn.
Wat is ‘ras’ precies?
In de negentiende eeuw werden er zogenaamde
wetenschappelijke theorieën ontwikkeld, die stelden dat mensen in rassen konden worden ingedeeld. Hiermee wilden Europeanen aantonen dat
blanke mensen superieur waren aan donkere mensen. Deze ideeën werden gebruikt als rechtvaardiging voor slavernij en jodenvervolging. Maar hoezeer er ook aan het bewijs is gewerkt, het bestaan
van rassen is nooit aangetoond. Het tegendeel
komt steeds duidelijker vast te staan: de mensheid
is niet in te delen in rassen. Door de onderlinge
verschillen tussen mensen, is ieder mens op zich
uniek. Verschillen in aanleg, uiterlijk, enzovoort
zijn binnen elke groep per individu te groot om de
mensheid op basis van deze verschillen in categorieën in te delen. Er is maar één ras, het menselijk
ras.

Factsheet Racisme

De term ‘ras’ wordt nog wel gebruikt, dat is soms
verwarrend. Het is vooral een juridische term, die
gebruikt wordt in wetten en regels. Ras betekent
voor de wet: huidskleur, afkomst of nationale of
etnische afstamming. Maar ook begrippen als
‘buitenlanders’, ‘vreemdelingen’ en ‘asielzoekers’
kunnen onder het begrip ‘ras’ vallen. Zo is het
bijvoorbeeld verboden bij een winkel aan te geven
dat maar twee asielzoekers tegelijk naar binnen
mogen. Daarmee discrimineert de winkelier op
grond van ras.
Voor meer informatie of advies
Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) is de voorziening voor gelijke behandeling
en tegen discriminatie in de provincie Limburg
ADV Limburg adviseert en ondersteunt bij klachten en meldingen van discriminatie.
Organisaties, bedrijven, scholen, verenigingen en
andere groepen kunnen bij ADV Limburg advies
en informatie krijgen over het thema discriminatie, gelijke behandeling en aanverwante thema’s.
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