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De voorbije maanden kwamen mensen van over de hele wereld  
op straat. Ze gebruikten de slogan ‘Black Lives Matter!’.  
Het betekent: mensen met een zwarte huidskleur doen ertoe. 

BLACK LIVES MATTER
Mensen met een zwarte huidskleur 
doen ertoe! 
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BLACK LIVES MATTER
George Floyd
De protesten begonnen in 2020 met George Floyd,  
een Amerikaanse man met een zwarte huidskleur.  
Een politieagent met een witte huidskleur wilde hem arresteren.  
Hij zette zijn knie op de nek van George, die plat op de grond lag.  
George kon daardoor niet meer ademen en overleed ter plaatse.  
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De dood van George Floyd heeft veel mensen  
boos en verdrietig gemaakt.  
Het is niet de eerste keer dat personen met een zwarte huidskleur  
gedood worden door geweld van de politie. Veel mensen zijn samen 
gaan protesteren om hun woede en verdriet te tonen. 

Ook in ons land was er protest. Heel wat Belgen deden mee.  
Ze vinden dat mensen met een zwarte huidskleur nog te vaak slechter 
behandeld worden dan mensen met een witte huidskleur.  
Dat is niet eerlijk. Iedereen verdient dezelfde kansen. 
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KEI-JONG vzw zegt samen met vele andere  
jongerenorganisaties NEEN tegen racisme!  

Doe jij ook mee?
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RACISME
Iedereen verdient het om zich 
goed te voelen. Het maakt niet uit 
welke huidskleur je hebt! 
George werd slachtoffer van racisme.  
Racisme betekent dat mensen slechter behandeld worden omdat ze  
een andere huidskleur hebben of omdat ze van een ander land komen.  
Racisme is verboden, want het kwetst mensen en het zorgt voor geweld. 
Wie te maken krijgt met racisme voelt zich ongelukkig.

KEI-JONG vzw vindt racisme niet oké.  
Iedereen verdient het om zich goed te voelen.  
Het maakt niet uit welke huidskleur je hebt.
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RACISME
KEI-JONG’ers aan het woord!
We vroegen aan enkele KEI-JONG’ers wat zij van racisme vinden.  
Sommigen hebben het zelf meegemaakt.
Je leest hier hun verhalen.
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LIPIKA 
Vroeger werden zwarte mensen in de Verenigde Staten als slaven  
gebruikt door witte mensen. Daardoor is racisme ontstaan en  
is er vandaag nog veel racisme. Deze week nog werd een zwarte man  
in de VS neergeschoten door de politie. Het is heel erg. 

Op school vroeger weende ik regelmatig door racistische uitspraken. 
Vorig jaar in het treinstation zag ik een oude vrouw die de weg  
niet vond. Ik vroeg of ik haar kon helpen.  
Ze zei: ‘Ja maar ben jij een vluchteling?  
Want met vluchtelingen wil ik niet praten.’ 

Van zulke uitspraken ben ik niet gediend, maar ik laat het van mij  
afglijden. Erop ingaan heeft geen zin want dan creëer je problemen  
die er niet moeten zijn. Als je slachtoffer bent van racisme kan je  
een luisterend oor vinden bij één van de meldpunten.
Racisme is niet oké en er moet over gesproken worden.

#BLM
#SayNoToRacism
#LifeIsBeautiful
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NATHALIE  
Ik vind racisme niet leuk. 
Dat doet veel pijn voor iedereen. Iedereen is uniek op de wereld. 
Iedereen moet elkaar leren begrijpen.

LAURA 
Voor mij betekent racisme dat witte mensen kwaad zijn op zwarte 
mensen en omgekeerd. Ik zie dit op het nieuws. Ik vind dit niet leuk om 
te zien. Ik word er kwaad van. 

Ik heb gezien hoe George Floyd stierf door geweld van de politie.  
Dat kan niet. De politie moet je vriend zijn, niet je vijand.  
Jozef Chovanec stierf in België na politiegeweld, ook dat vond ik triestig. 
Het is zo erg voor de kindjes van George en Jozef, zij verloren hun papa. 

Ik wil dat iedereen leert omgaan met  
anderstaligen en anders kleurigen.  
Iedereen moet respect hebben voor iedereen. 
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YOUSEF 
Ik heb het zelf nog niet meegemaakt.  
Ik heb het wel eens op school gezien. 
Op school hebben ze soms geen respect voor leerlingen met  
een andere cultuur. Sommigen kunnen niet zo goed Nederlands  
praten. Je hoort dat aan hun accent. Maar ze proberen het wel.  
Andere leerlingen roddelen dan over hen. Ze zeggen niet direct wat  
het probleem is. 

Ik vind dat je respect moet hebben voor  
andere mensen hun cultuur. 



14

K
E

I-
JO

N
G

 v
zw

NAÏM 
Ik ben lichtbruin want ik ben geboren in Ethiopië.  
Mensen behandelen mij nu niet anders omdat ik bruin ben.  
Vroeger in de lagere school vroeg iemand mij: ‘Welke kleur ben jij?’  
Ik heb gezegd: ‘Ik ben bruin en dat speelt geen rol.’ Ik vond dat heel raar. 
Ik vraag toch niet aan andere mensen welke kleur zij zijn?  
Ik kan niet van kleur veranderen hé, ik kan niet ineens paars worden.
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MICHAEL 
Racisme betekent voor mij dat witte mensen tegen andere  
culturen zijn. Bijvoorbeeld: tegen zwarten, tegen Marokkanen,  
tegen Chinezen, tegen joden...

Mensen hebben vooroordelen.  
Bijvoorbeeld bij de aanslag in de vlieghaven van Zaventem.  
Mensen zeiden dat ‘De Marokkanen’ het gedaan hadden.

Ik heb zelf racisme meegemaakt toen ik jong was op school.  
Ik werd gepest om mijn huidskleur.  
Ze zeiden dan: ‘Kijk wie we hier hebben, de pot chocomousse!’.  
Maar ook anderen werden gepest. Bijvoorbeeld mensen met een bril. 

Dat was vroeger. Nu heb ik geen last meer van racisme.

Ik vind racisme niet goed. Iedereen is gelijk.  
Iedereen heeft een andere cultuur en daar kan je  
niets aan doen.
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WAT KAN JE DOEN  
TEGEN RACISME?
Ik zie racisme bij anderen. 

Bijvoorbeeld: op school, op het werk, op straat ...

Dan kan je deze persoon steunen. Dit doe je zo:
— Zeg tegen het slachtoffer dat je het niet oké vindt wat er gebeurde. 
— Vraag of je iets kan doen voor het slachtoffer.  
— Vraag hulp aan iemand die er iets aan kan doen.  

Bijvoorbeeld: jouw baas, een leerkracht ...

Dat is oké!  
Je hoeft niet te reageren. 

Wil je er met iemand over praten?  
Dat is goed. Het lucht op. 
Je kan je verhaal vertellen aan:

- Vrienden en familie
- De jongerentelefoon Awel
- Unia, een organisatie die opkomt  

tegen racisme
- Een begeleider van KEI-JONG vzw 

NEE
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De andere persoon wist misschien niet  
dat die iets racistisch zei of deed. 
Of de persoon is zich niet bewust van  
de gevolgen van racisme. 
Er samen over praten kan helpen om elkaar 
beter te begrijpen en racisme te verslaan. 

Ik maak zelf wel eens racisme mee. 

Weet je niet goed hoe je erop kan reageren? 
Volg dan dit stappenplan: 

Luister naar jouw gevoel.
Ben je heel boos of verdrietig? Zoek dan  
een rustige plek. Zo kan je nadenken over  
wat er gebeurde.

Wil je reageren? 
Reageren op racisme is niet gemakkelijk.  
Maar het kan je wel een beter gevoel geven. 

Deze stappen kan je volgen: 
1. Vraag aan de andere persoon waarom  

die iets racistisch tegen jou heeft gezegd. 
2. Luister naar de reactie.
3. Zeg op een rustige manier wat je  

ervan vindt.

JA

1

2
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Racisme op het internet. 

Racisme gebeurt niet alleen in het echt.  
Ook online komt racisme voor.

Op sociale media zoals Facebook kan je  
berichten rapporteren. Je rapporteert  
het bericht als een ‘haatbericht’. 

Blokkeer de persoon. 
Zo krijg je er geen berichten meer van. 

A

B

Iemand die je kent stuurt 
jou een racistisch bericht  
via het internet?
Je spreekt best in het echt 
met deze persoon als je wil 
reageren. Online ontstaan snel 
misverstanden. Stoppen  
de racistische berichten niet?   

Een onbekende persoon  
stuurt jou een racistisch  
bericht via het internet?
Het is goed om alleen contact 
te houden met mensen die je 
ook in het echt kent. 

Zie je online racisme tegen 
anderen?
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RACISME MELDEN 
Als je te maken krijgt met  
racisme, kan je bij verschillende  
diensten terecht : 

Jongerentelefoon Awel 
Wil je anoniem praten over wat je meemaakte?  
Je kan Awel bellen op het gratis nummer 102.

JAC 
Bij het jongerenadviescentrum in jouw buurt kan je terecht  
met elke vraag en elk probleem.  
https://www.caw.be/jac/

Unia
Dit is het centrum voor gelijke kansen in België.  
Als je zelf racisme meemaakt of het ziet bij anderen, kan je dit  
bij hen melden via het gratis nummer 0800 12 800.

COLOFON
Deze brochure is een publicatie van KEI-JONG vzw en werd mogelijk gemaakt met de steun 
van de Vlaamse Gemeenschap. Druk: Gillis nv. Verantwoordelijke uitgever: Elien Martens, 

p/a KEI-JONG vzw, Ter Rivierenlaan 152, 2100 DEURNE, tel. 03/ 366 41 11.
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