Vooroordelen
...........................................................................
Wat zijn vooroordelen?
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.
Dus: als je op grond van zaken als iemands uiterlijk, afkomst of religie je mening al over iemand
klaar hebt, zonder dat je die persoon eigenlijk
kent, heb je een vooroordeel.
Hoe ontstaan vooroordelen?
Iedereen is verschillend, maar er bestaan ook veel
overeenkomsten tussen mensen. Mensen worden
vaak in groepen ingedeeld aan de hand van zulke
overeenkomsten. Voor het spraakgebruik is het
wel gemakkelijk, om over zwarten, blanken, Marokkanen, Turken, Surinamers, Nederlanders,
christenen, Hindoes, moslims of niet-gelovigen te
spreken. Maar het heeft wel nadelen , wanneer
mensen niet in de eerste plaats als één persoon
(individu) worden gezien, maar als groep. Er ontstaan beelden, ideeën en meningen over groepen
die een hardnekkig bestaan kunnen leiden, zelfs
wanneer ze niet kloppen of maar voor een deel
van de leden van die groep opgaan.
Van veel beelden, ideeën en meningen die in het
verleden zijn ontstaan, zien mensen nu de onzin in.
Zoals het idee dat blanken slim zijn en zwarten
dom. Of dat alle Nederlanders op klompen lopen
of wiet roken.
Wie hebben vooroordelen?
Bijna alle mensen hebben wel vooroordelen over
mensen uit andere groepen. Nederlanders over
Marokkanen, Marokkanen over Nederlanders, Turken over Surinamers,
Surinamers over Turken, enzovoorts, enzovoorts.
Vooroordelen zijn echter niet alleen gebaseerd op
afkomst. Over verschillen tussen vrouwen en mannen en tussen homoseksuelen en heteroseksuelen
bestaan ook veel vooroordelen.
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Wat zijn de gevolgen van vooroordelen?
Vooroordelen zijn vaak negatief en kloppen
meestal niet met de werkelijkheid. Daardoor hebben ze pijnlijke gevolgen. Vooral als ze als excuus
worden gebruikt om iemand oneerlijk te behandelen: vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie. Door vooroordelen krijgen mensen niet de
kans om te laten zien wie ze zijn of wat ze kunnen. Islamitische vrouwen die hoofddoekjes dragen, hebben bijvoorbeeld meer moeite om aan
een baan of stage te komen dan andere vrouwen.
Sommige werkgevers onderzoeken namelijk niet
of die vrouwen geschikt zijn voor een functie,
maar laten zich bij voorbaat afschrikken door het
hoofddoekje en de ideeën die ze hebben over
vrouwen met hoofddoekjes.
Hoe kun je vooroordelen bestrijden?
Vooroordelen zijn hardnekkig en daarom moeilijk
te bestrijden. Maar niemand wordt met vooroordelen geboren. Ze zijn aangeleerd, en kunnen dus
ook weer worden afgeleerd. Daarom is het altijd
belangrijk te controleren of ideeën over mensen
wel kloppen. Voordat je een oordeel velt, kun je
aan iemand vragen waarom hij iets doet.
Voor meer informatie of advies
Antidiscriminatievoorziening 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.
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