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Dutch summary  

 

Communicatie is niet de ultieme oplossing voor racisme, discriminatie en sociale uitsluiting. Het 

is echter wel een cruciaal ingrediënt voor een nieuwe theorie en praktijk van antiracisme voor de 

21ste eeuw. Dit proefschrift gaat over de manier waarop communicatie een rol kan spelen voor 

antiracisme in de hedendaagse multiculturele samenleving. Voor hedendaags antiracisme worden 

in de inleiding twee doelen onderscheiden. Ten eerste is het van belang een ideaal om de 

gelijkheid tussen personen in de samenleving te garanderen. Ten tweede moet er zorg voor 

gedragen worden dat dit ideaal van gelijkheid niet ten koste gaat van het respect voor de 

verschillen die bestaan tussen de leden van een gemeenschap van gelijken. In dit proefschrift 

wordt gekeken in hoeverre communicatiecampagnes bij kunnen dragen aan de realisatie van deze 

twee doelen. Daarbij wordt gekeken naar twee soorten campagnes. Ten eerste wordt er gekeken 

naar massamediale communicatiecampagnes die bepaalde boodschappen naar een publiek  

communiceren. Daarnaast wordt er gekeken naar campagnes die de communicatie tussen leden 

van een gemeenschap proberen te faciliteren. 

Aan de hand van zes recente cases wordt het potentieel van beide soorten campagnes voor 

antiracisme onderzocht. Wat betreft campagnes die een boodschap proberen to communiceren 

wordt gekeken naar de campagnes “Stand up, speak up”, “We are Londoners, we are one”, “Wat 

doe jij voor de stad” en de multiculturele televisieshow Westside. Voor de campagnes die 

communicatie tussen groepen proberen te bevorderen wordt gekeken naar het WK Amsterdam, 

projecten rondom het programma ‘Wij Amsterdammers’ van de gemeente Amsterdam en 

opnieuw de televisieshow Westside. Centraal staat daarbij de overkoepelende vraag wat deze 

casussen ons kunnen leren over de huidige rol van communicatie in antiracisme en hoe die 

optimaal benut zou kunnen worden. Uit de verschillende deelonderzoeken blijkt dat hedendaagse 

campagnes die zich met thema’s van racisme, discriminatie en sociale uitsluiting bezig houden 

niet altijd hun doel bereiken.  

Massa communicatie  

Bij campagnes die zich richten op het communiceren van een bepaalde boodschap blijkt dat men 

soms werkt met achterhaalde conceptualisaties van het probleem van racisme. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld wanneer een campagne als ‘Stand up Speak up’ van Nike zich expliciet uitspreekt 
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tegen ‘de racisten’ in het voetbal en de ‘onschuldige meerderheid’ oproept om hen de wacht aan 

te zeggen. Het probleem van racisme wordt op deze manier geïndividualiseerd en teruggebracht 

tot een klein aantal probleemgevallen. De wijdere context en cultuur waarin raciale, etnische en 

religieuze verschillen als scheidslijnen gaan fungeren wordt zo buiten beschouwing gelaten. Dit 

blijkt ook de manier te zijn waarop men in het dagelijks leven sowieso over racisme pleegt na te 

denken. Het gevolg is dat de doelgroep zich in hun overtuiging bevestigd zien dat zij zelf geen 

racist zijn en het probleem elders ligt. Een gebrekkige conceptualisatie van het probleem van 

racisme zorgt er aldus voor dat er vaak slechts een reproductie van bestaande alledaagse (en 

problematische) betekenissen over racisme (in het Engels ‘assimilation into common sense’ 

genoemd) plaats vindt. Een tweede reden voor het uitblijven van het gewenste effect is dat 

campagnes die een boodschap proberen te communiceren vaak op weerstand stuiten bij het 

publiek. De oorzaak hiervan blijkt in sommige gevallen te liggen in het feit dat men een 

gesimplificeerd beeld heeft van de geleefde werkelijkheid van het publiek. Dit is bijvoorbeeld het 

geval bij campagnes die een ideaal van een gemeenschap van stedelingen promoten (‘Wij 

Amsterdammers’ of ‘We Londoners’). Uit onderzoek onder de doelgroep blijkt dat men de 

stedelijke identiteit soms juist etnisch ervaart en daarom het ideaal achter de campagne niet wenst 

over te nemen.  

Wanneer de lezers wel de voorkeurslezing maken van een massa communicatie campagne 

wil dat nog niet zeggen dat er gesproken kan worden van een substantieel effect. Een studie van 

kijkers van een multicultureel televisieprogramma in hoofdstuk 4 laat bijvoorbeeld zien hoe het 

programma, door kijkers zich meer met moslim personages te laten identificeren, percepties van 

etnische bedreiging weet te verlagen. Een analyse van de variantie in de scores op etnische 

bedreiging laat echter zien dat het effect van de campagne klein is in vergelijking met de andere 

factoren die deze bedreiging kunnen verklaren. Bij het inzetten van massa mediale communicatie 

campagnes moeten de verwachtingen dus getemperd worden, vooral wanneer het een eenmalige 

inzet betreft. Het verdient dus de aanbeveling om niet alleen de technieken en conceptualisaties 

van het probleem van racisme die gebruikt worden in de campagnes verder te ontwikkelen maar 

ook in te zetten op een bredere, duurzame massamediale inzet. 

 

Facilitatie van communicatie 

Campagnes die zich richten op de facilitatie van communicatie tussen groepen in de samenleving 

lijken op het eerste gezicht minder te werken met een bepaalde conceptualisatie van het probleem 
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van racisme. Echter, ook hier wordt gevonden dat het resultaat van de campagnes vaak is dat 

bestaande alledaagse kennis over de aard en oorzaken van racisme, discriminatie en sociale 

uitsluiting worden gereproduceerd. De oorzaak hiervan lijkt er vooral in te liggen dat binnen deze 

projecten weliswaar mensen bij elkaar gebracht worden maar dat de inhoud van de gesprekken 

tussen de mensen niet gestuurd wordt. Het resultaat is dat vaak bestaande stereotypen en 

geoefende commonsense ideeën worden gereproduceerd die vaak juist onderdeel van het 

probleem zijn. Onderzoek onder de kijkers van de serie Westside (een programma dat ook 

benaderd kan worden als een instrument om kijkers aan het praten te krijgen) wijst uit dat onder 

bepaalde omstandigheden gesprekken een kritischere inhoud kunnen krijgen. In dit proefschrift 

worden dergelijke gefaciliteerde gesprekken benoemd als zogenaamde ‘performances’ van 

cultureel burgerschap. Onder zulke performances wordt verstaan dat mensen op kritische, 

geëngageerde wijze de rol van cultureel verschil in hun eigen dagelijks leven met elkaar 

bediscussiëren en herijken. Zulke reacties werden bijvoorbeeld gevonden bij een klein gedeelte 

van de kijkers van hetzelfde multiculturele televisieprogramma als in hoofdstuk 4 wordt 

besproken. Het ontstaan van zulke gesprekken lijkt met name samen te hangen met de mate 

waarin men zich persoonlijk betrokken voelt bij de beelden die er te zien zijn en hierdoor 

dilemma’s en ervaringen uit het eigen leven gaat bespreken met anderen uit de gedeelde 

gemeenschap. Het gaat hierbij om die discussies waarbij democratisch onderhandeld wordt over 

een gedeeld gelijkheidsprincipe en de rol die verschillende vormen van cultureel verschil zouden 

mogen of moeten hebben binnen een gedeelde gemeenschap. Faciliterende campagnes dienen dus 

niet alleen de rol van instigator van gesprekken te hebben maar ook bepaalde gedeelde beelden, 

vertogen en verhalen aan te bieden waarmee mensen hun eigen ervaringen en idealen op het 

gebied van racisme, discriminatie, gelijkheid en verschil kunnen verwoorden en communiceren 

naar anderen.  

 

Conclusies

De behandelde casussen geven aan dat er veel geëxperimenteerd wordt op het gebied van 

antiracisme en communicatie. Vaak wordt daarbij echter nog niet het maximale effect gesorteerd. 

Op basis van de resultaten van de verschillende in dit proefschrift besproken studies komen de 

volgende conclusies naar voren. Allereerst is het belangrijk om te benadrukken dat niet alle 

vormen van antiracistische communicatie per definitie effectief of wenselijk zijn. Met name in de 

huidige context waarin ‘racisme’ gezien wordt als iets wat zich alleen voordoet onder een kleine 
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groep extremisten, kunnen veel discussies en campagnes over racisme weinig meer 

teweegbrengen dan een herhaling van wat iedereen al wist: racisme is immoreel en de 

meerderheid is er onschuldig aan. Het soort communicatie dat wel voor antiracisme van nut zou 

kunnen zijn is echter een stuk moeilijker te produceren. Daarnaast wordt uit de resultaten 

duidelijk dat communicatiecampagnes voor antiracisme nog verder ontwikkeld kunnen worden 

op een aantal terreinen. Allereerst zijn er theoretische en technische aspecten die de aandacht 

verdienen. Er blijken momenteel nog campagnes te worden gehouden met een achterhaalde 

conceptualisatie van de problematiek van racisme. Om communicatiecampagnes te maken die 

gebaseerd zijn op de meer complexe state of the art theorieën uit de sociologische literatuur is het 

dus nodig dit conceptuele raamwerk te vernieuwen. Daarnaast is er op het gebied van de 

technieken waarmee boodschappen naar het publiek toe worden gecommuniceerd (bijvoorbeeld 

in multicultureel drama) volop in ontwikkeling en zal hier naar verwachting nog veel terrein 

gewonnen kunnen worden.  

 Naast technische en theoretische aspecten is echter ook een langdurige en verdiepende 

aanpak essentieel voor het slagen van campagnes. Het verdient de aanbeveling niet met een 

enkele campagne genoegen te nemen maar in te zetten op het langdurig op gang brengen van een 

verandering in de beeldvorming en daaraan verbonden maatschappelijke discussies. Daarbij kan 

ook de verdieping gezocht worden door communicatiecampagnes lokaler in te zetten 

(bijvoorbeeld op scholen of de werkvloer). Met behulp van de reacties en processen die daarbij 

op gang worden gebracht kan vervolgens beleid veranderd worden om de manier waarop daar 

lokaal met gelijkheid en verschil omgegaan wordt te verbeteren. 

 Op basis van de onderzochte campagnes kan geconcludeerd worden dat er voor het 

realiseren van de idealen van gelijkheid en respect voor verschil slechts gefragmenteerde deel 

oplossingen voor handen zijn. Hierdoor wordt het potentieel van communicatie voor antiracisme 

nog niet gerealiseerd.  Juist omdat zowel de basis voor gelijkheid als de manier waarop met 

verschil omgegaan zou moeten worden niet eens en voor altijd vast gesteld kan worden, is een 

voortdurende communicatie over deze onderwerpen onontbeerlijk voor een inclusieve 

samenleving.  
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