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Voetbal en racisme
“Zet racisme buiten spel!”
Onderhuids Campagne Evenement
Foto: Niels van Reenen

Voetbal verbindt, maar gaat ook gebukt
onder intolerantie. Het aantal racisme
incidenten stijgt. Het gaat daarbij niet
alleen om het gooien van bananen naar
zwarte spelers of oerwoudgeluiden zoals
onlangs in Amsterdam. Ook in sportcommentaar en bij de behandeling van
scheidsrechters en coaches worden stereotypen gebruikt die in- en uitsluiting van
etnische minderheden in de hand werken.
Voetbal en racisme is een belangrijk
thema binnen de campagne Onderhuids.
Onderhuids is een confrontatie met
verborgen voorkeuren, racisme en onze
ideeën over ‘de ander’, soms zichtbaar en
soms onder de oppervlakte. De campagne
daagt iedereen uit om de blik op zichzelf te
richten en te bespreken hoe verborgen voorkeuren beïnvloeden hoe we met elkaar
omgaan. Met lokale organisaties als kerken
en moskeeën, minderheidsgroeperingen,
sportclubs, netwerken van vrouwen,
ouderen en jongeren en onderwijsinstituten organiseert Dietz, Dröge &
Van Loo twaalf evenementen in het land.
De Hogeschool van Amsterdam is
daarbij partner.

Programma
12.45 uur Inloop
13.15 uur Opening door Humberto Tan - presentator RTL Late Night
13.25 uur Het belang van een discussie over racisme in Nederland Sunny Bergman (filmmaker Zwart als Roet/
Our Colonial Hangover)
13.35 uur Spelen van de Onderhuids.nl IAT Test in de zaal
13.50 uur Paneldiscussie racisme en voetbal - Jacco van Sterkenburg
(Erasmus Universiteit Rotterdam), Ali Karatas (Universiteit
Utrecht) en Alami Ahannach (Ex-international Marokko, coach
FC Chabab A’dam Nieuw West en Assistent-coach bij Telstar)
14.15 uur Pauze
14.45 uur Presentatie gast uit de voetballerij
14.55 uur Vraaggesprek
15.10 uur Presentatie Sjors Brouwer (manager Programma Veilig
Sportklimaat KNVB)
15.25 uur Afsluiting door Jacomine Ravensbergen (HvA) en
Myrthe Hilkens (campagne Onderhuids/politiek commentator
bij Pauw)
15.30 uur Borrel
Locatie
Zaal 4 (Grote gymzaal), Hogeschool van Amsterdam, Domein Bewegen,
Sport en Voeding, Dr. Meurerlaan 8, 1067 SM Amsterdam.
Aanmelden
Je kunt je aanmelden via basante@ddvl.nl. Bij gebrek aan plaatsen
krijgen studenten van de Hogeschool van Amsterdam voorrang.
Noteer daarom altijd je studentnummer.

