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EARN-seminar1  
10 oktober 2009 
 
 
 
Programma 
 
11.00 Inloop – koffie- thee 
 
11.30 Opening en voorstellen  
 
12.30 Lunch met verschillende fringe meetings  
 
13.45 Pauze met kleine hapjes 
 
14.15 Inleiding workshops “Racisme in Nederland” – achterliggende vooronderstellingen 
denkwijzen – Jan Cartier en Glenroy Watson 
 -  
14.30  Ronde 1 - Workshops n.a.v. “Enkele stellingen en vragen over racisme in Nederland” 
(zie bijlage 1) 
 
15.30 Lunch 
 
16.15 Plenaire feedback over discussies en conclusies workshops  
 
17.00 Ronde 2 - Plenaire workshop Walter Bourne en Marigold Nunes over (zie bijlage 2): 
 - Trots – liefde voor jezelf 
 - Zelfbewustzijn en zelfvertrouwen 
 - Wat zijn onze sterktes en zwakten 
 - Wat kunnen wij bijdragen aan de maatschappij? 

- Sterk leiderschap – wat wordt van een leid(st)er verwacht en hoe kunnen wij haar/hem 
steunen? 

 
18.30 Pauze 
 
18.45 Evaluatie workshops en conclusies + follow-up 
 
19.00 Diner en napraten 
 
20.30 Afsluiting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Het is mogelijk dat het programma nog wordt aangepast. Tijdens de lunch worden verschillende fringe 
meetings georganiseerd over onderwerpen die de deelnemers zelf aandragen 



 
EARN kaderwerkgroep FNV-bonden 

 
 
Bijlage 1: Enkele stellingen en vragen over racisme in Nederland 
 
Definitie van racisme (S.P.Sartre):  
“Je neemt van een individu één kenmerk - zijn huidskleur, zijn etnische afkomst - en daarmee 
verklaar je het hele individu. Joods is een van de honderd bijvoeglijke naamwoorden die je zou 
kunnen gebruiken om over X te spreken, maar de racist maakt er het enige van, het meest 
fundamentele kenmerk, dat alles bepaalt. Wie deze definitie van racisme begrijpt, kan geen racist 
worden, want dan begaat hij een denkfout.” 
 
“Kern van het racismevraagstuk in Nederland is de fundamentele opvatting van veel Nederlanders 
dat bijvoorbeeld iemand met een zwarte huidskleur of een moslim nooit een Nederlander kan zijn 
met dezelfde rechten en plichten als zijzelf.” 
 
“Termen als “wij”; “ons volk” e.d., zoals De Telegraaf en Rita Verdonk die te pas en te onpas 
gebruiken, zijn bedoeld om een deel van de Nederlandse staatsburgers uit te sluiten. Dit taalgebruik 
en deze manier van denken leidt direct tot racisme en uitsluiting op de werkplek van “wij” tegen 
“hen”. 
 
“Het woord “allochtoon” heeft in het dagelijks taalgebruik de betekenis van “onaangepast”. 
 
“De term “integratie” veronderstelt een richting. Er is een groep die de norm bepaalt en die OK is 
en niet hoeft te veranderen. Er is een andere groep die niet meetelt op het moment dat de norm 
wordt vastgesteld. Die laatste groep wordt vervolgens geacht te veranderen en zich aan te passen, 
ofwel te “integreren”.   
Als wij bijvoorbeeld constateren dat een groter deel van de bevolking moslim is dan vroeger, dan is 
de voor de hand liggende conclusie dat religie in Nederland aan belang heeft gewonnen en dat 
Nederland minder seculier is dan vroeger. Maar die conclusie trekt men niet. De groep moslims 
wordt eenvoudig buiten beschouwing gelaten en dan wordt geconstateerd dat Nederland (nog 
steeds) een seculier land is. De volgende conclusie is dan dat een deel van de Nederlanders andere 
ideeën heeft dan de seculiere meerderheid. Deze laatste groep kan dan vervolgens tot 
probleemgroep worden bestempeld, die met harde hand moet worden “geïntegreerd”. 
 
“Integratie” is zinloos, omdat wie een zwarte huidskleur heeft toch nimmer een “echte 
Nederlander” zal worden in de ogen van hen die nu op zo luide toon eisen dat anderen “integreren”.  
 
“Juist omdat de emancipatie van vele groepen immigranten zo succesvol verloopt (ondanks het 
racisme) voelt nu ook de autochtone middenklasse zich in haar dominante positie bedreigd. 
“Zwart” is niet langer synoniem met “onderop”. Dat ondervinden veel autochtone Nederlanders als 
bedreigend. Dit verklaart voor een deel de doorbraak van het politiek racisme naar de politieke 
mainstream, zie Rita Verdonk.”  
 
“Waarom spreken wij in Nederland nog steeds niet van een “Turkse Nederlander” maar van een 
“Turk”? Waarom gebeurt dat in de VS en Canada wel? Waarom zijn immigranten hier niet tegelijk 
trots op hun Nederlanderschap én op hun afkomst? Waarom hebben zoveel mensen het gevoel dat 
ze gedwongen worden te kiezen tussen wat twee onlosmakelijke kanten van hun persoonlijkheid 
zijn? 
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Bijlage 2:  
 
Waarom zijn zoveel mensen in de V.S. en Canada trots op hun Amerikaan, resp. Canadees zijn 
enerzijds, en op hun afkomst anderzijds? Waarom kan dat hier niet of nauwelijks? 
 
Een mogelijke verklaring kan zijn: omdat Nederland nooit bewust heeft gekozen om een 
immigratieland te zijn. Nederland heeft haar immigranten nooit echt welkom geheten (de 
“gastarbeiders” waren destijds welkom, maar als tijdelijke arbeidskrachten, niet als immigranten). 
Er is nooit een gevoel geweest dat immigranten een bijdrage leverden aan het land. Immigratie was 
naar het gevoel van veel Nederlanders altijd meer geven dan nemen. Dat dit vaak niet klopt, is een 
andere zaak. 
 
Anderzijds hebben veel immigranten zelf ook lange tijd niet de bewuste keuze gemaakt voor 
emigratie. Het was eerder een harde, eigenlijk ongewenste noodzaak dan een keuze voor iets 
nieuws.  
 
Terwijl aan de ene kant veel “autochtonen” nog steeds menen dat er een tegenstelling bestaat 
tussen Nederlander zijn en afkomst uit een ander land, denken aan de andere kant ook veel 
immigranten er zo over. 
 
Er is vaak weinig trots op de bijdrage die de eigen achtergrond levert aan de maatschappij in 
Nederland. Achtergrond blijft soms steken in folklore, men kan geen waardevolle zaken uit de 
eigen achtergrond aangeven die een bijdrage leveren aan de moderne maatschappij van nu in 
Nederland. Dit komt omdat men elkanders talent niet waardeert, elkander eerder onderuit probeert 
te halen dan te steunen. 
 
Het leiderschap van de zwarte gemeenschap is in veel opzichten vastgelopen. Het is van strategisch 
belang om niet de vorige oorlog uit te vechten en goed te analyseren hoe de huidige maatschappij 
in elkaar steekt en wat onze eigen zwakten en sterktes zijn. Wij moeten leren van wat niet werkt, en 
een effectieve strategie ontwikkelen. 
 
Sterk leiderschap, zelfbewustzijn en effectief handelen zijn een absolute voorwaarde om 
discriminatie en racisme te kunnen aanpakken. Zolang wij kwetsbaar blijven en niet goed 
voorbereid zijn op waarmee we te maken krijgen, worden wij gemakkelijk onderuit gehaald. 
 
 
 
 
 
  


