Thema 17 / mijn gemeente

Discriminatie
Doelstellingen

Aan de hand van cartoons over discriminatie wisselen we ervaringen en
meningen over uit. Anderstalige en Nederlandstalige deelnemers krijgen een
beeld van waar, wanneer en hoe mensen gediscrimineerd worden en waar
we discriminatie kunnen melden.
Materiaal

Een 30-tal cartoons over discriminatie. De cartoons van “Discriminatie
gestript” lenen zich hier uitstekend toe en mogen vrij gebruikt worden.
[ “Discriminatie gestript” is een project van het provinciestuur Oost-Vlaanderen (dienst Maatschappelijke Participatie), Intercultureel Netwerk Gent (ING vzw), het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum
(ODiCe vzw) en het Wereldcentrum - Steunpunt voor Mondiale Vorming in Oost-Vlaanderen. ]

Voorbereiding

−−Informatie opzoeken over waar mensen terecht kunnen met discriminerende ervaringen, bijvoorbeeld via www.diversiteit.be.
−−Druk de cartoons af op A4-formaat en plastificeer desgewenst voor jarenlang gebruik.
Methode

Sfeerschepping in grote groep
Leg de cartoons op een gemeenschappelijke tafel. Vertel dat er vandaag
gepraat wordt over het thema “discriminatie”. Vraag aan elke deelnemer om
de cartoon te kiezen die hem of haar het meeste raakt.

In kleine groepen
−−Laat de deelnemers in kleine groepjes bij elkaar zitten, 4 à 5 deelnemers
per groepje. Zorg ervoor dat de groepjes divers samengesteld zijn.
−−Vraag de deelnemers elk om beurt hun cartoon aan de groep te tonen en
te vertellen waarom ze deze cartoon kozen.
Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de deelnemer ooit slachtoffer was van die
discriminatievorm, getuige was van dergelijke discriminatie, of dit soort
discriminatie bijzonder schrijnend of veel voorkomend vindt.
−−Nodig de andere deelnemers van het groepje uit om bijvragen te stellen.
−−Indien er tijd genoeg is, kan nog een tweede cartoon gekozen en besproken worden.
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Afsluiting in grote groep
−−Nodig de deelnemers uit om te vertellen over ervaringen of meningen die
hen tijdens de bespreking in kleine groep geraakt hebben.
−−Geef duidelijke informatie over waar mensen terecht kunnen met ervaringen op vlak van discriminatie: meldpunten, procedure, enz.
Opmerkingen

−−Als je meerdere exemplaren van één cartoon print, kunnen deelnemers uit
verschillende groepjes dezelfde cartoon tegelijkertijd bespreken.
−−Eventueel combineer je deze methode met het bespreken van enkele stellingen over discriminatie (zie Thema “Stellingendebat” op blz. 82).
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