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De volksuniversiteit ging deze keer door in Gent. Het thema was: vooroordelen.
We spreken van een vooroordeel als je een mening hebt over een persoon of een
groep zonder dat je die persoon of groep kent. Vaak oordeel je over een groep
op basis van negatieve ervaringen bij enkele mensen van die groep. Je gelooft
dat die mening waar is zonder te zoeken of het klopt.

Iedereen vond het een
goed thema om over te
spreken. We staan anders
te

weinig

vooroordelen.

stil

bij

Nochtans

bepalen vooroordelen hoe
je naar iemand kijkt. Veel
mensen

worden

veroordeeld op basis van vooroordelen. Zonder vooroordelen zouden mensen
beter met elkaar omgaan.
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We kennen verschillende vooroordelen over mensen in armoede. Zo horen we
veel dat mensen in armoede profiteren en te lui zijn om te werken. Veel mensen
in armoede proberen te werken, maar dat is niet altijd mogelijk. Als je
bijvoorbeeld drie jaar ernstig ziek bent geweest, vraagt de werkgever wat je die
drie jaar gedaan hebt. Wanneer je dan de waarheid zegt, nemen ze je niet aan. Ze
zijn bang dat je opnieuw ziek zal worden. Ook als je geen diploma hebt, is het
niet gemakkelijk om werk te vinden. Je moet vaak aan veel eisen voldoen voor
je een job krijgt. Je moet bijvoorbeeld voor heel veel testen slagen. Onze
maatschappij is eigenlijk gemaakt voor mensen die gezond zijn en meekunnen,
voor de sterksten. We merken ook op dat veel mensen in armoede eigenlijk wel
werken, maar het gaat dan om vrijwilligerswerk. Er zijn bijvoorbeeld mensen
die zorgen voor hun zieke familieleden of werken in gemeenschappelijke
tuinen,… De maatschappij erkent dit werk niet als werk.

Een ander vooroordeel is dat
mensen in armoede allemaal
dure spullen kopen die ze niet
nodig hebben, zoals een gsm
of een laptop. Eigenlijk is dit
geen vooroordeel, maar een
feit, want bijna iedereen heeft
een gsm. We hebben een gsm
en computer nodig. Onze maatschappij vraagt dat we bereikbaar zijn. Ook heel
veel papierwerk moet nu via de computer. Zonder gsm of computer ben je
eigenlijk een ‘moderne gehandicapte’. Je wordt uitgesloten uit de maatschappij.
Ook word je veroordeeld omdat je een dure led-tv hebt. Maar sommige
verzekeringsmaatschappijen willen je anders niet verzekeren! Je bent dus
verplicht om een dure tv te kopen ook al kan je dat eigenlijk niet betalen. Deze
dingen zijn geen luxe, maar noodzakelijk om te functioneren in de maatschappij.
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Eigenlijk zijn er dus twee
soorten
hebt

vooroordelen.

langs

de

ene

Je
kant

vooroordelen die niet waar
zijn, zoals dat mensen in
armoede allemaal lui zijn.
Langs de andere kant heb je
ook vooroordelen die waar
zijn, zoals dat mensen in armoede een gsm hebben. Veel mensen in armoede
kunnen eigenlijk geen gsm betalen, maar je wordt wel verplicht. Dit zijn dan
eigenlijk geen vooroordelen, maar feiten. De mensen veroordelen ons wel
hiervoor. We moeten dan uitleg geven aan die mensen zodat ze ons beter
begrijpen. Een ander vooroordeel dat eigenlijk een feit is, gaat over huisdieren.
Veel mensen in armoede hebben huisdieren. Ze oordelen dan over ons: “ze
hebben bijna geen geld om eten te kopen, maar kopen wel eten voor hun
huisdier.” We moeten dan aan deze mensen uitleggen dat veel mensen in
armoede zich alleen voelen. De huisdieren houden hen gezelschap. Ze zien de
huisdieren een beetje als hun kinderen.

We hebben gemerkt dat eigenlijk iedereen vooroordelen heeft, zowel positieve
als negatieve. Een positief vooroordeel kan zijn: “zijn vader is een geode dokter,
dus hij zal ook wel een goede dokter zijn.” Er zijn ook veel vooroordelen over
andere groepen dan mensen in armoede, bijvoorbeeld over allochtonen. Het zou
goed zijn als niemand meer vooroordelen heeft of mensen veroordeelt. We
moeten vooral met elkaar praten om vooroordelen de wereld uit te helpen.

Wouter vertelde ons ook over een campagne die ATD Vierde Wereld wil doen
rond vooroordelen. De campagne zal “Waarheid of fabel” heten. Samen met
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wetenschappers zal ATD verschillende vooroordelen over mensen in armoede
bestuderen. Ze zullen onderzoeken of deze vooroordelen waar zijn of niet. ATD
zal de resultaten van dit onderzoek via een campagne in Vlaanderen verspreiden.

Naast de Volksuniversiteit, ging er
ook een bijeenkomst van Djynamo
door.

Djynamo

is

de

jongerenwerking van ATD Vierde
Wereld. De jongeren werkten rond
hetzelfde thema als wij. Ze dachten
ook

samen

na

over

het

jongerenkamp deze zomer. Tijdens dit kamp zullen jongeren uit Vlaanderen en
Polen elkaar ontmoeten. Ze zullen samen werken aan de tuin in het Vierde
Wereldhuis. Ook zullen ze samen op uitstap gaan.

Verslag gemaakt door André, Liliane, Albert en Jan
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