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1. Wat is cultuur? 

 



Gewoontes 
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Geschiedenis 

Gedragingen 
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Metafoor van de ijsberg 

DOEN 

DENKEN 

VOELEN 

Waarden 

Smaken 

Attitudes 

Wensen 

Verwachtingen 

Mythes 

Presenter
Presentation Notes
Trompenaars (1993, p. 20) verwoordt dit treffend door te stellen dat cultuur voor de mens is als water voor een vis. Je merkt cultuur alleen als je er niet meer in zit.De zichtbare elementen van een cultuur zijn vaak het eerste contact met een cultuur. Vaak lijken ze op het eerste zicht een beetje raar. Dat komt omdat je als buitenstaander de onzichtbare elementen niet kent. Die onzichtbare elementen geven vorm aan het gedrag en sturen dit gedrag.



1.1 Definiëring cultuur 

Bewust 

Incarnatie 

Evolutie 
Stabiel 

Meervoud 

Macrocultuur –  
microcultuur 

Toevallig- 
heden 

Onderscheidt 
mensen 

Verbindt  
mensen 

Cultuur 

Presenter
Presentation Notes
- Cultuur is wat mensen verbindtCultuur wordt vaak als het tegengestelde van natuur beschouwd. In die zin is cultuur gemeenschappelijk voor alle mensen. Cultuur is naast het ‘natuurlijke’ al datgene - tastbaar en niet tastbaar - wat mensen ‘maken’. - Cultuur is wat mensen van elkaar onderscheidt Er zijn verschillende ‘culturen’. In de antropologische zin wordt cultuur begrepen als ‘een manier van leven’ als een systeem van antwoorden op de fysieke, klimatologische, technologische en sociale omgeving gedeeld door een groep van individuen en die doorheen de tijd over generaties heen wordt doorgegeven. - Cultuur is gebaseerd op toevallighedenCultuur berust op toevalligheden uit het verleden. Deze toevalligheden leidden tot gewoontes en denkpatronen waarvan mensen zich vaak niet bewust zijn.  - Cultuur bestaat uit macrocultuur en microcultuurMacrocultuur: grote culturele groepen (bijvoorbeeld: Westen/Noorden, Joods/Christelijk/Moslim, industriële/traditionele cultuur)Microcultuur: dit zijn kleine onderverdelingen in culturen (bijvoorbeeld: culturen verbonden aan leeftijd, aan geslacht, aan sociale klasse). We praten in deze context bijvoorbeeld over arbeidscultuur, jongerencultuur, vrouwencultuur, de Brusselse cultuur.- Cultuur bestaat in het meervoudGeen enkel individu kent alle aspecten van de cultuur waarvan hij/zij lid is.Elk individu heeft verschillende culturele rollen (men is tegelijkertijd vrouw, arbeider, Vlaams, niet gelovig en van Spaanse origine). - Culturen evolueren en blijven stabielEnerzijds heeft een cultuur een duurzaam en permanent aspect. Anderzijds hebben culturen een dynamisch aspect. Culturen zijn immers constant in beweging en veranderen steeds. - Culturen worden geïncarneerdCulturen worden gedragen door personen. We ontmoeten geen culturen, we ontmoeten personen die een cultuur hebben geïnternaliseerd. Deze personen produceren op hun beurt die cultuur (het zijn vectoren van die cultuur) en ze veranderen tegelijk die cultuur (het zijn actoren van die cultuur). - Culturen zijn collectiefCultuur vormt het gemeenschappelijk element voor een groep. Cultuur zorgt ervoor dat we op elkaar gelijken en het versterkt ons gevoel deel uit te maken van een gemeenschap.Het gevolg van dat idee is dat onze cultuur ons onderscheidt van andere groepen, waardoor de onderlinge verschillen met andere groepen worden benadrukt.- Culturen zijn bewust en onbewustCultuur bestaat uit zichtbare, tastbare en bewuste elementen zoals eetgewoonten, taal en geschiedenis.Cultuur bestaat ook uit elementen die onzichtbaar en onbewust zijn zoals waarden, geloof en wereldvisie. Cultuur ontwikkelt waardenBinnen een cultuur bestaat het idee wat goed is en wat slecht is Er worden maatregelen voorgeschreven om houdingen ten opzichte van anderen vorm te geven en om zich te gedragen in de samenleving



1.2 Indeling van culturen (Pinto) 

• Collectivitistisch vs. Individualistisch 

• Strakke vs. Flexible regels 

• Relatie vs. Inhoud 

• Eer vs. Zelfontplooiing 

• Fijnmazig vs. Grofmazig 

 

• Opmerking: reductie van werkelijkheid 

Presenter
Presentation Notes
Een onderscheid dat vaak wordt aangehaald is het verschil tussen collectivistische culturen en individualistische culturen. Collectivistische culturen worden dan gelijkgesteld met niet-westerse culturen en individualistische culturen met westerse culturen. David Pinto, hoogleraar interculturele communicatie, bedacht onderstaand kader. Hij nuanceert de tegenstelling tussen individualistische culturen en collectivistische culturen door te stellen dat dit slechts extremen zijn op een schaal. We vinden de verschillen tussen deze twee culturen niet enkel tussen landen, maar ook tussen groepen, regio’s, gemeenschappen, bedrijven, afdelingen en zelfs binnen eenzelfde gezin. 



1.2 Indeling van culturen 
(Hofstede) 

• Grootschalig onderzoek in 53 landen 

• 5 dimensies 

- Machtsafstand 

- Individualisme 

- Masuliniteit 

- Onzekerheidsvermijding 

- Lange- of kortetermijndenken 

 

Presenter
Presentation Notes
Een andere indeling waar vaak naar wordt verwezen wanneer het over interculturaliteit gaat, is deze van Hofstede. Hij deed een grootschalig onderzoek in 53 landen, waarbij hij op zoek ging naar de belangrijkste culturele dimensies die ervoor zorgen dat mensen van elkaar verschillen. Hij onderscheidde 5 dimensies om de verschillen tussen nationale culturen te bepalen. Machtsafstand - De mate waarin minder machtige leden van een samenleving of organisatie de ongelijke verdeling van macht aanvaarden. Een hoge score betekent dat zowel leiders en volgers de ongelijkheid in de samenleving aanvaarden en ondersteunen. Latijns-Amerikaanse en Arabische landen scoren hier hoog op. Scandinavische landen scoren extreem laag.Individualisme – Een hoge mate van individualisme verwijst naar een situatie waarin iedereen geacht wordt om voor zichzelf of naaste familie te zorgen. In culturen met een hoge graad van collectivisme wordt het individu net geïdentificeerd aan de hand van de groep.Masculiniteit – Landen die hoog scoren op masculiniteit hechten veel waarde aan een duidelijke rolverdeling tussen mannen en vrouwen. In feminiene landen overlappen de rollen tussen mannen en vrouwen veel meer. Hofstede bestempelde Japan als de meest masculiene samenleving en Zweden als de meest feminiene samenleving.Onzekerheidsvermijding – De mate waarin men op zoek gaat naar duidelijke regels en structuren om onzekerheid te vermijden. België scoort hier bijvoorbeeld heel hoog op, Ecuador gemiddeld en India eerder laag.Lange- of kortetermijndenken - In deze later toegevoegde vijfde dimensie wordt (oosterse) volharding in de ontwikkeling en toepassing van vernieuwingen geplaatst tegenover (westerse) drang naar waarheid en onmiddellijk resultaat.Deze indeling is wereldberoemd, maar heeft ook veel kritiek geoogst. Het is ten eerste niet mogelijk om verschillende landen gelijk te stellen met verschillende culturen. Bovendien, zoals hierboven al aangehaald, bestaan er binnen culturen ook heel grote verschillen. Het opdelen van culturen in verschillende categorieën is niet zonder gevaar. Dat leggen we hieronder uit wanneer we de oorzaken en gevolgen van stereotiepen, vooroordelen en discriminatie bespreken.
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2. Stereotypen en 
vooroordelen 

Presenter
Presentation Notes
Wanneer mensen van verschillende culturele achtergronden elkaar ontmoeten, ontstaan er niet zelden misverstanden en vooroordelen. Om inzicht te krijgen in processen van interculturele communicatie is het interessant om een aantal factoren te bekijken die deze processen beïnvloeden. 



2.1 Oefening 



2.1 Oefening: outside the box 



2.1 Outside the box: inzichten 
vanuit de sociale psychologie 

• In hokjes 
plaatsen 

• Informatie 
structuren 

• Orde in de chaos 

• => bedreigd als 
iets ons eigen 
referentiekader 
in vraag stelt 

 

Presenter
Presentation Notes
Mensen gaan alles wat zij waarnemen in hokjes plaatsen. Dat is voor de mens een overlevingsmechanisme omdat er enorm veel informatie op ons afkomt. Het is noodzakelijk om orde te creëren in de chaos. Categoriseren is dus menselijk. Maar: als we dan iets tegenkomen wat niet strookt met wat we gewoon zijn, dat we niet kennen, dan gaat dat ‘vreemde’ ons eigen referentiekader in vraag stellen. Door ietsanders te zien worden we geconfronteerd met wie we zelf zijn. Dat is een angstiggevoel, en we proberen ons te ‘sussen’ door ‘het andere’ te ‘veroordelen’.Dus: door ons ‘hokjesdenken’ en door ‘het andere te veroordelen’ ontstaan vooroordelen.



2.2 Gevolgen van vakjesdenken 

• Vakjesdenken  

⇒Stereotypering 

⇒Vooroordelen 

⇒ Wat denken wij van Antwerpenaren? 

⇒ Wat denken wij van Limburgers? 

• Kan leiden tot discriminatie 

• Direct 

• Indirect 

Presenter
Presentation Notes
Als we iets tegenkomen wat we niet kennen, dan gaat dat vreemde ons referentiekader in vraag stellen. Dit is een lastig gevoel. Vaak gaan we hier mee om door het andere te veroordelen.Voorbeeld stereotypering door inburgeringsbrochure van Bourgeois in 2012: over homohuwelijken, slaan van de partner of kinderen, op tijd zijn, het ophalen van het huisvuil, straten die proper zijn, dat Belgen niet op straat leven, dat wanneer men trouwt niet bij de ouders in trekt, etcEen vooroordeel is een ‘negatieve houding of persoonlijke mening over een persoon of groep, die niet noodzakelijk is gebaseerd op de kennis van die persoon of groep’.Een vooroordeel hebben betekent dus letterlijk dat je ‘vooraf oordeelt’, dus een waardeoordeel toekent zonder (goede) kennis. Vooroordelen zijn vaak gebaseerd op stereotypen.StereotypeEen stereotype is een ‘attitude’, een algemene en simplistische visie over een groep van personen. Stereotypen zijn vaak, maar niet altijd negatief. Ze kunnen gebaseerd zijn op een vooroordeel; ze kunnen het gevolg zijn van een contact met een persoon uit een groep. Stereotypen vereenvoudigen de werkelijkheid en houden geen rekening met individuele verschillen. Stereotypen hebben de eigenschap dat ze altijd een grond van waarheid bevatten, maar daarom niet voor heel de groep. Hier ligt het probleem. Discriminatie ontstaat uit vooroordelen tegenover een groep van personen die op grond van ‘verschillen’ met die groep anders worden behandeld.  Er zijn twee vormen van discriminatie: Directe discriminatie doet zich voor wanneer iemand minder gunstig wordt behandeld dan iemand anders in een vergelijkbare situatie, op grond van zijn huidskleur of etnische oorsprong, godsdienst of overtuigingen, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.Voorbeeld. Een werkaanbieding die stelt dat ‘mensen met een beperking niet hoeven te solliciteren’, is discriminerend.Indirecte discriminatie doet zich voor wanneer op het eerste zicht neutrale criteria, bepalingen of praktijken mensen benadelen op grond van hun huidskleur of etnische oorsprong, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Voorbeeld. Vereisen dat iedereen die solliciteert voor een bepaalde baan een test moet afleggen in een bepaalde taal, ook al is die talenkennis niet nodig voor het uitoefenen van de baan. Deze test kan iedereen met een andere moedertaal uitsluiten.



2.2 Oefening: op zoek naar het 
onzichtbare 

Waarom kijkt deze Pakistaanse vrouw zo 
triest op haar huwelijksdag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Deze Pakistaanse vrouw ziet er heel verdrietig uit. Het is nochtans haar trouwdag.Wij denken meteen dat er iets ergs aan de hand moet zijn. Misschien wil ze helemaal niet met deze man trouwen? Misschien heeft hij net iets kwetsend tegen haar gezegd?...MAAR we moeten leren om verder te kijken dan wat we op het eerste zicht denken. Deze vrouw is helemaal niet ongelukkig omdat ze gaat trouwen. Maar in Pakistan is het de gewoonte dat de vrouw bij de familie van de man gaat wonen eens ze getrouwd zijn. Als de vrouw heel vrolijk zou kijken op haar trouwdag zou haar familie misschien denken dat ze helemaal niet triestig is dat ze hen moet verlaten. De vrouw kijkt dus triest omdat ze haar eigen familie moet verlaten. Ander voorbeeld:Bv. als wij een Marokkaanse man zien die voorop loopt op zijn vrouw. Wat denk jedan? Geen respect voor de vrouw.Maar zo denken Marokkanen ook over ons want wat doen wij? Onze Belgischemannen doen ergens de deur open en duwen hun vrouw in een onbekende ruimte.Dat vinden zij onrespectvol.
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3. Interculturele 
communicatie 



3.1 Reacties interculturele 
ontmoetingen 

• Dominantie – deculturatie 

 

• Vermijden 

 

• Aanpassing – assimilatie 

 

• Samenwerking - synergie 

 

Presenter
Presentation Notes
 Dominantie: “Ik leg mijn cultuur op, want dat is de beste manier”. Deculturatie: Cultureel verval onder invloed van een dominante cultuur. Vermijden: “Ik doe net alsof ik het niet merk. Het is niet belangrijk genoeg om er een toestand van te maken, dus ik laat het maar zo”. Onverschilligheid: “Blijf wie je bent en ik blijf wie ik ben”. Aanpassing: “Wij komen er nieuw bij, dus wij accepteren jullie regels”. Assimilatie: het volledig verlies van de eigen culturele identiteit om zich volledig te integreren in een andere cultuur  Samenwerking: Een nieuwe manier creëren om dingen aan te pakken. De nieuwe manier maakt gebruik van de sterke kanten van beide partijen om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Synergie: Transformatie van één of meerdere karakteristieken van culturen die in contact staan met elkaar. Bijvoorbeeld: het ontstaan van jazz, kerstening tijdens de periode van kolonisatie. 



3.2 Basisvoorwaarden om tot 
wederzijds begrip te komen 

 

• Conflicten niet vermijden 

 

 

• Ontculturaliseren 

 

 

• Kennis eigen cultuur 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Denken ‘outside the box’ is makkelijker gezegd dan gedaan. Bewustzijn van het feit dat we allemaal binnen een bepaald kader denken lijkt ons dan ook een eerste voorwaarde om tot wederzijds begrip te komen.  Bovendien is het belangrijk bewust te zijn van het belang van communicatie. Je kunt immers niet ‘niet-communiceren’. Een aantal kleine tips kunnen helpen om eventuele misverstanden te voorkomen of hiermee om te gaan.Wees voorbereid op verschillen en ga ze niet uit de weg (crash i.p.v. clash). Het is belangrijk om het niet bij de clash te laten. Conflict is een belangrijke vorm van leren. Denk daarbij aan de ijsberg. Heel wat gedragingen zijn immers gestoeld op dieperliggende waarden en normen die niet meteen duidelijk zijn. Maar wanneer je de confrontatie aangaat kunnen deze zaken wel duidelijk worden. Als je in contact komt met iemand die verschillend is van jezelf en durft afstappen van je vooroordelen, dan pas zie je de voordelen.Voorbeeld. Een Antwerpenaar is luidruchtig, MAAR dus ook assertief. Een Limburger kan daar iets van leren.Voorbeeld. Een Limburger is bescheiden, daar kan de Antwerpenaar wat van leren. OntculturaliserenGedrag dat we niet begrijpen of waarmee we het lastig hebben gaan we verklaren vanuit cultuur. We gaan het gedrag internaliseren, dit wil zeggen dat we het gedrag bestempelen als eigen aan een cultuur en niet eigen aan de persoon die het gedrag stelt. We zien de cultuur als belangrijkste oorzaak waarom dingen mislopen. Wanneer datzelfde gedrag wordt gesteld door iemand van onze eigen cultuur, dan gaan we dit verklaren vanuit situationele factoren. We zien het gedrag als het gevolg van externe factoren buiten de cultuur. Dat is een valkuil waar we heel snel in trappen. Het is belangrijk om te beseffen dat cultuur slechts één van de oorzaken van gedrag is, daarnaast heb je nog karakter, persoonlijkheid, politiek enzovoort. Het is daarom ook fout om te beweren dat je graag in contact komt met ‘andere culturen’. Je kan beter zeggen dat je graag in contact komt met ‘andere mensen’.De vooronderstellingen van je eigen denken en handelen in vraag durven stellenBewustzijn van het feit dat er verschillen bestaan in cultuur en waardenRekening willen houden met iemands achtergrond, taal en geloofsystemenBegrijpen dat iemands achtergrond, waarden en vooroordelen zijn visie beïnvloedenJe eigen geloofsysteem willen of kunnen aanpassen om het perspectief van de andere te zien



3.3 Interculturele competenties 

• Taalgevoeligheid 

- Vakjargon 

- Ook non-verbaal 

 

• Dialoog over gelijkenissen en 
verbondenheid 

 

• Verband tussen  

- Buiten eigen logica kunnen kijken 

- Succesvol project 

Presenter
Presentation Notes
Voorbeeld taalgevoeligheid: verhaal Marokko stenen. Taalgevoelig zijn betekent ook rekening houden met je eigen vakjargon « ontwikkeling », « evaluatie »,…Wanneer je iemand nieuw ontmoet ga je altijd op zoek naar gelijkenissen. Dit is belangrijk om een band op te bouwen.Bijvoorbeeld project voor vrouwenemancipatie in Burkina Faso. In  de Westerse wereld wil emancipatie autonomie zeggen. In Burkina Faso betekent dit erkent worden  in je rol. « Als alle vingers in een hand gelijk zou zijn, dan zou een hand niet goed functioneren »
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4. Beperking en 
cultuur 



4.1 Vragen 

• Betekenis handicap? 

• Status persoon met een handicap in de 
samenleving? 

• Verklaringen voor handicap? 

• Houding ten opzichte van  
personen met een handicap? 
 

• => Handicap wordt gedefinieerd vanuit  
cultuur 

 

Presenter
Presentation Notes
Het handicapconcept lijkt relevanter in een geïndustrialiseerde samenleving, waar men zich meer richt op het individu en minder op de groep, zoals in veel landen in het Zuiden. In de westerse landen worden meer inspanningen gedaan om de verschillende handicapgraden te definiëren en de effecten van handicaps te verminderen. Al die inspanningen worden gedaan omdat het waardesysteem van de meeste westerse maatschappijen, althans in theorie, is gebaseerd op de basisbegrippen van de mensenrechten, die stellen dat alle mensen gelijke rechten hebben. 



4.2 Definiëring handicap 

‘Wat is iemand met een handicap? Iemand die je 
doet denken dat jij normaal bent…’  

Simone Sausse 

 

Voorbeelden uit: 

- China 

- Filipijnen 

- Libanon 

- Laos en Cambodja 

- Benin  
 

 

Presenter
Presentation Notes
In het Chinees is de vertaling die het dichtste bij een equivalent van ‘een handicap hebben’ ligt: ‘het hebben van een ziekte omdat men geschonden is’ of ‘ziek zijn omdat men een stuk afval is’. In Libanon vertaalt men ‘een handicap hebben’ met ‘geconfronteerd worden met een obstakel’. In Laos en Cambodja is het ‘geamputeerd zijn’. In de Filipijnen zegt men: ‘onvermogen hebben’ of ‘pech hebben’. Benin: Door de respondenten wordt aangegeven dat bij de bevolking een negatief beeld van handicap heerst. Er is nog steeds sprake van stigmatisering. Dit blijkt ook uit de pejoratieve benamingen. Deze variëren naargelang het type handicap en maken allusies naar schaamte en monsterlijkheid (rapport PHOS, 2012)



4.3 Welke lading dekt 
« handicap » 

- Touareg Mali 

- Laos 

- België 

Presenter
Presentation Notes
Touaregs in Mali zijn sproeten en een klein achterste een groot obstakel om te trouwen, waardoor ze als een vorm van een handicap kunnen worden beschouwd. Laos: geen aparte categorie personen met een verstandelijk beperkingBelgië: Zo wordt dyslexie in onze maatschappij gezien als een handicap, omdat het een obstakel is bij het vinden van werk en het uitoefenen van een actief burgerschap, terwijl dyslexie in andere maatschappijen met een orale traditie niet als een ernstige handicap geldt.



4.4 Verklaringen voor handicap 
of beperking 
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Presentation Notes
In sommige religies worden handicaps ook verbonden aan eerdere levens of aan het leven van voorouders en worden ze gezien als een straf voor hun fouten. In de Bijbel vinden we bijvoorbeeld vermeldingen terug van negatieve vooroordelen ten opzichte van handicaps. Personen met psychiatrische symptomen worden bijvoorbeeld bekeken als bezeten door onreine geesten en fysieke beperkingen worden gezien als het gevolg van zonden. Er zijn ook voorbeelden van niet-religieuze verklaringen voor handicaps. In de Filipijnen bijvoorbeeld beviel een vrouw van een baby wiens benen verlamd waren. Haar verklaring voor de handicap van haar zoon was dat ze had gewerkt met zicht op het standbeeld van een nationale held tijdens haar zwangerschap en dat haar baby die stijfheid in zijn benen moest hebben overgenomen.Case Maureen Mapfumo ZimbabweIn de Kalawayaregio in het Boliviaanse Andesgebergte worden kreupele en verlamde handen gezien als de stem van God, eerder dan een handicap. Verder wordt blindheid gezien als een gave om het onzichtbare te zien. Anders zijn is in de eerste plaats niets negatiefs, maar iets heiligs. Bepaalde fysieke kenmerken worden dus op een hele andere manier vertaald, niet in de zin van ziekte, beperking, handicap, maar als roeping.



4.5 Visie en houding 
maatschappij 

• Westerse defectmodel: 
compensatie 

 

• Ontwikkelingsmodel: 
integratie 

 

• Burgerschapsmodel: 
inclusie 

  Bijvoorbeeld Martha’s    
 Vineyard 

 

Presenter
Presentation Notes
Het defectparadigma legt de nadruk op de tekorten van personen met een beperking, op een deficiëntie opmicroniveau (Van Gennep, 2007). Het uitgangspunt is dat personen met een beperking niet kunnendeelnemen aan de samenleving door hun tekorten (Maes, Bruynickx & Goffart, 2003). Handicap wordtgezien als een verlies, als iets waarvoor men vanuit een solidariteitsdenken, op grote of kleine schaal,compensatie voor moet geven. In onze moderne Belgische samenleving bestaat hetcompensatiemechanisme tussen individu en samenleving door een systeem van toelagen,tegemoetkomingen, belastingsverminderingen, etc. (Devlieger, 2009). Tot ongeveer 1970 was dit paradigmahet dominerende denkkader (Van Gennep, 2007).Vanaf 1970 werd het ontwikkelingsparadigma dominant. Dit paradigma is nauw verwikkeld, doch apartontstaan, met het normalisatieprincipe. Dit principe impliceert dat men personen met een beperking zoveelmogelijk wil ondersteunen voor het leiden van een normaal leven in een normale context. Het probleemsitueert zich op meso-niveau, in de interactie tussen individu en samenleving. Dit denkkader lag onder vuuronder meer door de nadruk die vaak werd gelegd dat het individu zich zou moeten aanpassen aan desamenleving (Van Gennep, 2007). De verantwoordelijkheid legde men bij de persoon met een beperkingopdat deze inspanningen zou doen om zijn/haar beperking te overstijgen en zich ‘aan te passen’ aan desamenleving.In het burgerschapsparadigma benadert men personen met een beperking als burgers met rechten enplichten (Pols, 2006; Van Gennep, 2007). In dit denkkader worden drie begrippen belangrijk geacht, inclusie,empowerment en kwaliteit van leven.Een bekend voorbeeld van inclusie van personen met een beperking is dat van dove personen op hetAmerikaanse eiland Martha’s Vineyard. Door een erfelijke aandoening zijn er zoveel dove mensen dat het voorelke burger van pas komt om gebarentaal te leren. Mensen die doof zijn doen dezelfde jobs, dezelfdeactiviteiten en bekleden dezelfde posities in de maatschappij als hun horende medeburgers.



4.6 Gevolgen van stereotypering 

Sommige streken in Oost-Azië en Zuidoost 
Azië: mythologie 

- Inclusie 

- Religieuze functies 

- Overdracht orale geheugen 

- Artistieke functies 

Kolonisering 

- Tendens segregatie en 

- institutionalisering 

 

Presenter
Presentation Notes
In sommige streken van Oost-Azië en Zuidoost-Azië vindt men in de oude mythologie een sterk gedeeld geloof in de integratie van mensen met een handicap in de gemeenschap. Die opvatting staat ver af van de veelvoorkomende uitsluiting uit de gemeenschap. Integendeel, de persoon met een handicap kon allerlei belangrijke functies in de gemeenschap bekleden. In oude verhalen vindt men getuigenissen van de aanwezigheid van mensen met een handicap in religieuze functies, in de overdracht van het orale geheugen en meer in het algemeen rond artistieke functies. De integratie van mensen met een handicap zou zijn geëindigd na de komst van de eerste missionarissen en de invoering van een strenge segregatie van mensen met een handicap, die werden opgesloten in instellingen. Sinds enkele decennia is in die regio’s een terugkeer naar de oude waarden te zien, met de ontwikkeling en toepassing van inclusief onderwijs en gemeenschapsgerichte revalidatie. Men ziet opnieuw de noodzaak om mensen met een handicap te integreren in hun gemeenschap.(Foto: Cambodja)



4.7 Besluit 

• Plaats en beeld van personen met een 
beperking verbonden aan cultuur 

• !! Rekening houden met culturele 
eigenheid (definitie, veklaringen, …) 

• Stilstaan bij eigen visie en manier van 
handelen 

• Open staan en leren van andere visies 



Inhoud 

1. Wat is cultuur? 

2. Stereotypen en vooroordelen 

3. Interculturele communicatie 

4. Beperking en cultuur 

5. Voorbeeld Benin 

 

 



5. Voorbeeld Benin 

Vroegere ‘slavenkust’ 
 

Voodoo belangrijkste religie, ook 
christendom en Islam 

 
Plaats 167 van 187 van HDI 

Presenter
Presentation Notes
Voodoo = belangrijkste religie (maar ook mengeling met Christendom en Islam; loopt allemaal in elkaar over).Benin is één van de meest stabiele democratieën van het Afrikaans continent, met een sterk ontwikkeld maatschappelijk middenveld. Op economisch vlak scoort het land minder goed. Een groot deel van de bevolking in Benin leeft in armoede, 75.2 % van de bevolking moet rondkomen met 2 dollar per dag. Bovendien hebben mensen met een beperking het er op sociaal vlak vaak hard te verduren. Uit onderzoek van het Platform voor Handicap en Ontwikkelingssamenwerking (PHOS, 2012) blijkt dat een aanzienlijk deel van de bevolking van Benin een sterk negatief beeld over handicaps heeft. 



5.1 Welke lading dekt 
« handicap »? 

Kinderen of jongeren met een 
handicap 
> behekst 

> hoog percentage babymoorden 

Kinderen die ongeluk brengen: 
Fysieke handicap (extra vingers, 

siamese tweelingen,…) 

Prematuur geborenen 

Babies wiens moeder stierf 
tijdens geboorte 

Opmerking: de meeste 
‘babymoorden’ bij ernstige 
fysieke handicap 
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Presentation Notes
Rapport Unicef 2010Guédègbè, G.  (Fair Grants Investigations (2007))Het gebeurt in sommige plattelandsgebieden dat kinderen met een handicap meteen na de geboorte worden omgebracht (vanuit de overtuiging dat ze behekst zijnb).In de gemeenschappen waar de praktijk van infacide plaatsvindt, worden meer kinderen met een beperking vermoord dan gered.Het probleem bij deze gemeenschappen is dat ze vaak trots en conservatief zijn, met veel interne huwelijken.



5.2 Praktijk van Infanticide 

‘Infanticide’ - Baatanou 

Borgou 

Alibori 

Atacora 

 

Gando kinderen 

 = Geredde kinderen 

 Meer vermoord 
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In gemeenschappen waar de praktijk van infanticide plaatsvindt, worden meer kinderen vermoord, dan gered. Het probleem bij deze gemeenschappen is dat ze vaak trots en conservatief zijn, met vele interne huwelijken, wat dan weer eens kan leiden tot een hoger aantal personen met een handicap (Guedègbe, 2007)



5.3 Behandelaars van personen 
met een beperking 

• Handicap behandeld 
door genezer 

•  In 90% van de gevallen 
vanuit animistische 
religie 

•  Alleen wanneer oorzaak 
mystiek is 

•  Geesten specialist 
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Presentation Notes
Cfr. Liliane Fonds die zich inzet voor kinderen en jongeren met epilepsie of verstandelijke handicapIn Benin en in Senegal worden sommige beperkingen behandeld door genezers en andere niet. Dat hangt af van de oorzaak van de handicap, de soort beperking en het moment waarop die zich stelt. Sommige genezers zeggen dat zij mensen met een handicap alleen aan het begin van de ‘ziekte’ behandelen. Ze zeggen dat ze niet bevoegd zijn voor aangeboren ziekten. In de meeste gevallen bepalen de genezers zelf hoe ze tegenover de oorzaak van een handicap staan. Sommigen willen alleen ingrijpen als de oorzaak niet natuurlijk is, maar mystiek of geheimzinnig. Een genezer die een beroep doet op geesten, kan handicaps die zijn veroorzaakt door die geesten behandelen. Wanneer een verstandelijke beperking wordt beschouwd als de kracht van een geest, dan zal die een beroep doen op een genezer die de geest kan vernietigen 



Vragen? 

Of interesse om vrijwilliger te worden voor 
Handicap International? 

Mail naar Els.beelen@handicap.be 

Bedankt voor jullie aandacht! 

Presenter
Presentation Notes
Spectakel Cambodja
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