
 

 

 

Arnhem, vrijdag 15 september 2017  

 

Conferentie Bridge to the Future 2017  
over Moreel Kompas 

 
Korte speech Wiam Abdelnour 

Winnaar UNICEF Kinderrechten Debattoernooi 2016 
 

Mijn Moreel Kompas 
 

Ik vind het verkeerd om mensen die geen lichte huidskleur 
hebben, uit het land te zetten of die wens te uiten. Ik vind 
het verkeerd om te denken dat mensen die een ander geloof 
hebben, minder dan jijzelf zouden zijn. Dat vind ik.  
 
Ik vind het ook niet rechtvaardig, om vervolgens mensen die 
het niet eens zijn met jouw gedachtegoed, aan te vallen. 
 
Gelukkig weet ik dat veel mensen het daarover met mij  eens 
zijn. Echter, er zijn  ook mensen die zich er niets eens van 
bewust zijn dat dit gebeurt, of misschien nog erger— die het 
zich niet aantrekken. 
 
Laten we het eens hebben over de reactie van Donald 
Trump op wat er is gebeurd in Charlottesville. Er was een 
“Unite the Right”-rally, een van de grootste bijeenkomsten 
van witte supremisten,  recent gebeurd in Amerika. Ze 
protesteerden tegen het verwijderen van het standbeeld van 
generaal Robert Lee, omdat hij veel heeft betekend voor het 
Zuiden tijdens de burgeroorlog. Het Zuiden wilde de 
slavernij niet afschaffen. Er kwamen echter 
tegendemonstranten en die twee groepen kwamen in 
confrontatie met elkaar. 

 
Donald Trump reageerde op dit nieuws met de boodschap dat beide kanten verkeerd zaten. Dus 
hij vond eigenlijk dat niet alleen de neo-nazi’s en de Ku Klux Klan verkeerd waren, maar ook de 
mensen die tégen hen protesteerden. Hij benadrukte dat er ook goeie supremisten zijn, goede 
racisten. 
 



Ik was zo geschokt toen ik las wat er was gebeurd in Charlottesville. Niet omdat er zulk racistisch 
gedrag was vertoond, maar over het feit dat zoveel andere mensen, over de hele wereld, verbaasd 
waren dat zulk gedrag nog mogelijk is vandaag de dag. Na de oprichting van Black Lives Matter 4 
jaar geleden, de toespraken van iconen zoals Martin Luther King en Nelson Mandela en de 
Tweede Wereldoorlog dacht ik oprecht dat iedereen zich bewust was van het probleem van 
racisme. Blijkbaar niet dus.. 
 
Ikzelf ben helaas als klein kind al geconfronteerd met dat maatschappelijk probleem. Ik werd op 
de lagere school uitgescholden en gepest omdat ik er anders uit zie. Zelfs toen dat gepest, na 
jaren, ophield merkte ik dat ik nog altijd nagekeken en anders behandeld werd.  
 
Mensen zijn verbaasd dat ik accentloos Nederlands spreek, maar ik vind dat je dat wel mag 
verwachten van iemand die in Arnhem geboren is en al 5 jaar lessen Nederlands volgt op een van 
de beste gymnasia in ons land. Begrijp me niet verkeerd, ik ben trots op mijn etniciteit, maar de 
aanname dat ik niet uit dit land kom, puur omdat ik wat donkerder ben, is een klein beetje 
onbeschoft en vooral heel irritant. Want ik moet een Nederlander worden. Ik moet Nederlands 
praten, en me Nederlands gedragen, “want anders ben ik asociaal en hoor ik niet in dit land”.  
 
Maar dat moet ik doen, terwijl ik er continu aan word herinnerd dat ik niet “Nederlands” ben. De 
tulpen die we uit Turkije hebben gehaald, zijn echt Nederlands. De kroketten, die uit Frankrijk 
komen, zijn echt Nederlands. En de aardappelen, die we nu als typisch Nederlands beschouwen, 
komen uit Zuid-Amerika. Maar het meisje dat in Nederland is geboren en getogen, zien we niet 
als een echte Nederlander, ze is namelijk donker. 
 
Dit geldt natuurlijk niet alleen voor mij. Zoveel mensen — wereldwijd, hebben last van de 
problemen die ik net opsomde. En daarom verbaast het me ook, dat het nog steeds zoveel andere 
mensen amper iets uitmaakt. Het lijkt alsof we - wanneer iets ons niets aangaat - we ons er ook 
niet mee bemoeien. Dat is logisch en begrijpelijk, maar stel je eens een wereld voor waarin er 
daadwerkelijk rekening wordt gehouden met elkaar, en waarin we het altijd opnemen voor elkaar. 
Een wereld waarin niet iedereen klakkeloos zijn mening verkondigt, maar zich daar eerst bij 
voorstelt hoe een ander zich zou kunnen voelen. 
 
Want er zijn echt mensen die zich gekleineerd voelen door de uitspraken van anderen, mensen 
die daardoor zichzelf als minderwaardig zien. Ik wil al die mensen een hand uitreiken, maar hoe 
graag ik dat ook zou willen, dat gaat me niet lukken.  
 
Wat wij echter wél allemaal zouden kunnen doen, is deze boodschap doorvertellen.  
Spreek je eigen mening uit, maar respecteer ook de mening van anderen. Luister naar 
verschillende standpunten maar vergeet niet waar je zelf staat. En het allerbelangrijkste? Behandel 
anderen hoe jij zelf ook behandeld zou willen worden. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn 
allemaal hetzelfde waard.  Dat is mijn Moreel Kompas! 


