Waarom is een project zoals SDD
belangrijk?
Gelijkheid en participatie zijn fundamentele
waarden in een democratische
samenleving. Om deze waarden
daadwerkelijk te bereiken is het van groot
belang om gevallen van ongelijkheid en
discriminatie te kunnen herkennen en
hiertegen oplossingen te kunnen bieden.
Het is verder nodig dat iemand in staat is
discriminatie aan de orde te stellen, dat
fundamentele meningsverschillen uitgelicht
mogen worden en dat mensen kritisch
nadenken. Ook is het van belang dat
iemand in staat is om zelf maatschappelijke
ontwikkelingen en meningen goed te
kunnen beoordelen en te weten wat
discriminatie betekent voor individuele
mensen. Bewustwording van discriminatie
leidt tot meer empathie en kritisch
nadenken, creëert begrip voor mensen in
achterstandsituaties en versterkt
bovendien het nadenken over de eigen
opvattingen.
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Wat is onze missie?
Het SDD-project beoogt de bovenstaande
vermelde vaardigheden van mensen te
versterken door middel van het volgende:
Het zichtbaar maken van afwijkende
meningen door onderwerpen aan te snijden
die ter discussie staan, fundamentele
meningsverschillen te laten zien en zo
kritisch nadenken te bevorderen;
Het herkennen van de impact van
discriminatie voor anderen en het
herkennen van eigen opvattingen en/of
aanpak. Dit versterkt empathie voor
slachtoffers van discriminatie en bevordert
kritisch nadenken. Bovendien leidt dit tot
meer zelfreflectie;
Veranderingen teweeg brengen: wie goed
op de hoogte is van discriminatie kan met
vertrouwen pleiten voor verandering. Kennis
over mogelijke vormen van discriminatie en
vertrouwdheid met strategieën tegen
discriminatie bieden de mogelijkheid om te
werken aan meer gelijkheid, democratie,
participatie en sociale integratie.

Hoe is onze aanpak?
Het SDD-project beoogt een laagdrempelige en speelse
toegang te geven tot de ervaringen van achtergestelde
en/of gediscrimineerde personen door middel van een
online spel. De game bevordert de zelfreflectie op
discriminatie en leidt ook tot het verder uitdiepen van
het onderwerp in educatieve workshops.
De ervaring leert dat mensen het
vaak moeilijk vinden om hun eigen
perspectief te veranderen in
traditionele onderwijsvormen
zoals een eenzijdige
kennisoverdracht. Door de
multimediale aanpak met de
game en het begeleidende
materiaal wil dit project deze
tekortkoming overbruggen.

Voor wie is SDD vooral bedoeld?

Het SDD-project zal diverse resultaten opleveren.
Deze zijn bestemd voor verschillende doelgroepen:
leraren en studenten in het
volwassenenonderwijs
beleidsmakers
organisaties uit de dienstverlenende sector

Hoe gaan we SDD mogelijk maken?

handboek

online spel

handleiding voor trainers
beleidsaanbevelingen

We zullen allereerst een handboek ontwikkelen met
interviews met deskundigen en personen die
discriminatie hebben ervaren. Het handboek zal
bestaan uit getuigenissen, ervaringen van slachtoffers,
maar ook mogelijkheden bieden om op te treden. Het
doel van het handboek is te komen tot een brede
benadering van discriminerende ervaringen en de
gevolgen van racisme.
De kern van het project wordt een interactief
leerplatform met een online spel. De scènes en
materialen worden ontwikkeld in samenwerking met
mensen die discriminatie hebben ervaren. De speler
krijgt in het spel niet alleen toegang tot de ervaringen
en opvattingen van betrokkenen maar ziet ook de
mogelijkheden om hiertegen op te treden. De speler
kan de mogelijkheden om tegen discriminatie en
racisme op te treden zelf ervaren en uittesten.
De handleiding voor trainers dient
voor de begeleiding van spelers op
het leerplatform en bevat achtergrondkennis en
workshopconcepten.
Tenslotte, de beleidsaanbevelingen. Deze zijn
bedoeld voor politieke organisaties en
beleidsmakers. Aanbevelingen voor actie,
achtergrondkennis en overige kennis komen hierin
beschikbaar.

