
Stel je voor dat je in een land woont waar niet iedereen gelijk is. 

•	 Mensen	met	bruin	haar	mogen	naar	school,	maar	mensen	met	blond	haar	niet.	
•	 Meisjes	mogen	autorijden,	maar	jongens	niet.	
•	 Linkshandige	mensen	kunnen	president	worden,	maar	rechtshandige	mensen	niet.	
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Apartheid 

wat is dat?

Zo was het ook lange tijd in 
Zuid-Afrika. Daar bestond 
apartheid: de mensen waren 
niet gelijk. Mensen met 
een blanke (witte) huids-
kleur waren de baas in het 
land. Ze bepaalden dat veel 
dingen alleen door blanken 
mochten worden gedaan. Er 
waren zitplaatsen in de bus 
of in het park die alleen voor 
blanken waren, wijken waar 
geen kleurlingen mochten 
wonen en banen die alleen 
blanke mensen konden 
krijgen. 
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Ongelijke behandeling 
van mensen wordt ook 
wel discriminatie 
genoemd. In Zuid-Afrika 
werden dus mensen met 
een donkere huidskleur 
gediscrimineerd.
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Waar kwam die apartheid vandaan?

Wat deden al die blanke mensen eigenlijk in Zuid-Afrika en waarom waren ze er de baas? 
Dat kwam door de kolonisatie. Vanaf de 15e eeuw gingen mensen uit Europese landen reizen 
maken naar andere delen van de wereld, zoals Afrika en Zuid-Amerika. Vaak gingen ze daar 
dan ook de baas spelen. Dat lukte ze omdat ze betere wapens en vervoermiddelen hadden. 

 
De Europeanen in andere 
werelddelen heetten kolonis-
ten. Vaak lieten ze de mensen in 
hun koloniën hard werken voor 
weinig geld, zodat ze zelf veel 
geld verdienden aan de exotische 
producten die ze in Europa weer 
verkochten. Zo kwam uiteindelijk 
bijna heel Afrika in handen van 
verschillende Europese landen. 
Die legden gewoon een liniaal 
op de kaart van Afrika en ver-
deelden het land in vakjes, die ze 
dan onderling verdeelden. Dat 
kun je nog steeds zien als je in de 
atlas de kaart van Afrika opzoekt. 
Natuurlijke grenzen zijn vaak 
bochtig, omdat ze langs een rivier 
of bergketen lopen. Maar op de 
kaart van Afrika zie je ook veel 
rechte lijnen als grenzen.
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Vraag 1.1 Gediscrimineerd omdat…

Er zijn allerlei redenen waarom mensen gediscrimineerd worden. Eigenlijk lijkt het wel een beetje 
op pesten. Vaak worden mensen gediscrimineerd of gepest om dingen waar ze niets aan kunnen 
doen, bijvoorbeeld om hoe ze eruitzien. 

Schrijf hieronder 10 dingen op waarom mensen gepest of gediscrimineerd kunnen worden.
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Vraag 1.3  Waarom zou jij gediscrimineerd kunnen worden? 

Bij vraag 1.1 heb je allerlei dingen bedacht waarom mensen gediscrimineerd kunnen worden. Mis-
schien waren daar ook wel dingen bij waarmee je zelf wel eens gepest bent. 

Schrijf nu iets op waarom je zelf gediscrimineerd zou kunnen worden. 
Kies iets waaraan je zelf niets kunt veranderen. 
Laat ook zien hoe je je zou voelen als je om die reden wordt buitengesloten.
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Vraag 1.4  Bij wie kun jij terecht als je oneerlijk wordt behandeld?

Schrijf hiernaast drie personen 
op bij wie jij terecht	zou	kunnen 
als je oneerlijk zou worden behandeld.

 

Hierdoor voel ik me

Ik v
oel 

me gedisc
rimineerd, omdat...
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