
WAT TE DOEN ALS IK ME 
RACISTISCH WIL GEDRAGEN?

 
1. Adem goed in en uit  
2. Tel tot tien 
3. Stel jezelf volgende vragen:  
 

• Is dit een gepaste opmerking/reactie? 
• Waarom wil ik dit gedrag stellen? 
• Wat levert dit gedrag mij op?
• Ben ik me bewust van de gevolgen van mijn gedrag? 
• Is dit strafbare feit de moeite waard? 

WAT TE DOEN ALS IK GETUIGE BEN
VAN RACISME?

• Voor dringende politiehulp, bel 101
• Grijp zelf in als de situatie voldoende veilig is. Dit kan je op 

verschillende manieren doen:
• Aanwezig blijven
• Anderen betrekken
• Afleiden
• Aanspreken
• Afzonderen 

• Erken de emoties van degene die het racisme ervaart en neem 
trauma's serieus

• Benader hen niet als slachtoffer maar als aanklager
• Doe beroep op instanties (jeugdwerker/docent/leidingge-

vende/...)
 
 

Meer info en tips vind je op 
www.allemaalantwerpenaar.be

• Het is ok om je grenzen aan te geven
• Praat erover met iemand die je vertrouwt
• Bouw een netwerk op van gelijkgezinden
• Wil je een aangifte doen? Dan kan je terecht bij verschil-

lende instanties. Je vindt een overzicht op de achterzijde 
van deze folder.

WAT TE DOEN ALS IK 
RACISME ERVAAR?



BIJ WIE KAN IK TERECHT?

Veiligheid in gevaar?  
Bel het noodnummer: 112

Verhaal delen? 
www.orbitvzw.be
www.unia.be
www.tele-onthaal.be

Online haatberichten?
www.haatberichten.be
www.nohate.mediawijs.be

Aangifte doen?
www.politieantwerpen.be/blauwe-loket
www.unia.be

Meer info?
www.watwat.be

Onder de noemer #jeugdtegenracisme werken een hele hoop 
Antwerpse jeugdorganisaties samen om het thema racisme 
op de agenda te plaatsen. Rond de internationale dag tegen 
racisme op 21 maart organiseren we een hele week tegen  
racisme, maar we behandelen dit thema ook in onze dagdage-
lijkse werkingen doorheen het jaar.

Deze folder kwam tot stand door de input van verschillende 
Antwerpse jongeren.

#JEUGDTEGENRACISME

www.jeugdtegenracisme.be
@jeugdtegenracisme

Niet op de openbare weg gooien. V.u. Antwerpse jeugdsector, Dieter Daniëls, Kroonstraat 169, Borgerhout


