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(NL) DOE DE TEST:

(EN) TAKE THE TEST:

beantwoord elke vraag met ja of nee.

answer each question with yes or no.

1 Als je de televisie aanzet of een krant openslaat,
verwacht je dan vooral mensen te zien met een
andere huidskleur dan die van jou?

1 When you turn on mainstream TV or open a
mainstream newspaper, do you expect to ﬁnd mostly
people of another race?

2 Als je in je eentje naar een luxe winkel gaat, maak
je je dan zorgen of iemand je in de gaten houdt?

2 When you go shopping alone at a nice store, do
you worry that you will be followed or harassed?

3 Maak jij je zorgen dat je kinderen geen boeken of
lesmateriaal hebben die gaan over mensen van hun
eigen huidskleur?

3 Do you worry that your children will not have books
and school materials that are about people of their
own race?

4 Als je een lening aanvraagt bij de bank, ben je dan
bang dat je, door je kleur, beschouwd wordt als
ﬁnancieel onbetrouwbaar?

4 When you apply for a bank loan, do you worry that,
because of your race, you might be seen as
ﬁnancially unreliable?

5 Als je vloekt of je slordig kleedt, denk je dat
mensen misschien zullen zeggen dat dit komt
doordat je niet geïntegreerd bent?

5 If you swear, or dress shabbily, do you think that
people might say this is because of the bad morals or
the poverty or the illiteracy of your race?

6 Als je ergens succesvol in bent, verwacht je dan
dat mensen dit zien als ongebruikelijk voor iemand
van jouw kleur?

6 If you do well in a situation, do you expect to be
called a credit to your race? Or to be described as
‘diﬀerent’ from the majority of your race?

7 Als je kritiek levert op de overheid, ben je dan bang
dat men je vanwege je huidskleur, afkomst of geloof
vraagt terug te gaan naar X (X ligt ergens buiten
Nederland)?

7 If you criticize the government, do you worry that
you might be seen as a cultural outsider? Or that you
might be asked to ‘go back to X,’ (X being somewhere
not in the Netherlands)?

8 Als een verkeersagent je staande houdt, vraag je je
dan af of je huidskleur hier iets mee te maken heeft?

8 If a traﬃc cop pulls you over, do you wonder if it is
because of your race?

9 Als je ergens aangenomen wordt waar ze aan
positieve discriminatie doen, ben je dan bang dat je
collega’s denken dat je alleen maar vanwege je kleur
aangenomen bent?

9 If you take a job with an Aﬃrmative Action
employer, do you worry that your co-workers will
think you are unqualiﬁed and were hired only
because of your race?

10 Als je pleisters, make-up of ondergoed in ‘nude’
of ‘huidskleur’ koopt, weet je dan van te voren al dat
de kleur niet zal lijken op jouw huidskleur?
resultaten van de test

10 When you use the ‘nude’ color of underwear and
Band-Aids, do you already know that it will not match
your skin?

Resultaten van de test:

Keer Ja:
Keer Nee:

Als je de meeste vragen met nee hebt
beantwoord: heb je er weleens bij stilgestaan
dat je met jouw kleur een voorrecht hebt?

Test results:

Times Yes:
Times No:

If you have answered no to most questions:
have you ever considered that your skin color
grants you privilege?

