
NIEUWSBRIEF #1 | MAART 2022 

  

IN DE KIJKER 

 

Interview met SDD partner Bob Kurik, Karels 
Universiteit Praag 
  
Dagelijks geconfronteerd worden met racisme of 
haatdragende taal is een gebeurtenis die leidt tot 1.000 
kwetsende steken in Europese burgers. Bob Kurik legt uit 
waarom hij partners is geworden bij SDD en wat hij tot nu 
toe heeft bereikt. Lees verder…  

 

Interview met  Jesper Schulze, ISIS Sozialforschung, 
Germany 
  
Verandering van perspectief kan je wereld openen. Omdat 
het belangrijk is je bewust te zijn van je eigen gedrags- en 
denkpatronen ten opzichte van discriminatie, startte Jesper 
Schulze in 2019 het SDD project. Jesper gaat verder in op zijn 
ideeën en verwachtingen van het project en zijn partners. 
Lees verder… 
  

WAT WE TOT NU TOE BEREIKT HEBBEN 

 

SDD test workshop in Italië 
  
Een levendige discussie met productieve input voor de 
herziening van het storyboard van het SDD onderwijs vond 
plaats in Rome, Italië. 
  
De workshop vond plaats in met zes van de personen die 
geïnterviewd werden voor de Italiaanse SDD Nationale 
Samenvatting en drie medewerkers van Lunaria. Lees 
verder…   
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Test workshops in Duitsland 
  
We hebben de test workshops voor het storyboard met 
succes afgerond in Duitsland. We hebben veel input 
verzameld. 
  
Zoals in alle andere Europese partnerlanden van ons SDD 
project werden ook in Duitsland workshops gehouden. 
Mensen met verschillende discriminatie-ervaringen werden 
uitgenodigd en het doel was feedback te krijgen op het 
storyboard voor ons educatieve spel. Lees verder … 

 

SHINE organiseerde de SDD workshops in Portugal 
  
De inhoud van het SDD spel werd in verschillende workshops 
geëvalueerd. 
  
Om het SDD spel te verbeteren en realistischer te maken, 
ontwikkelden de projectpartners een reeks nationale 
workshops met mensen die verschillende vormen van 
discriminatie hebben meegemaakt of tot organisaties 
behoren die zich met antidiscriminatie-inhoud bezighouden. 
We voltooiden de testworkshops voor het storyboard met 
succes in Duitsland. Lees verder…  

 

SDD Workshops gehouden in Duitsland en Nederland 
door AFEdemy 
  
Voor een aantrekkelijke en realistische speelervaring werd 
de door de SDD partners geschreven spelinhoud door 
AFEdemy getest. 
  
In drie online workshops namen elk 2-3 deelnemers deel. 
Net als bij de interviews aan het begin van het project, 
werden echte ervaringen gebruikt om de spelinteractie, de 
personages en hun perspectieven te versterken. Lees 
verder… 

 

Schrijven van de scènes voor het SDD Educatief Spel 
  
Op basis van de interviews die bij het begin van het project 
werden gehouden, ontwikkelen alle SDD partners inhoud 
voor het educatieve spel. Elke partner schreef en gaf 
commentaar op verschillende scènes. 
  
Bij het begin van het project heeft een reeks interviews 
geholpen om de alledaagse situaties van discriminatie die de 
betrokkenen ervoeren op te sporen en te begrijpen. Lees 
verder…  
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Interviews in Duitsland 
  
Net als in de andere Europese partnerlanden werd voor het 
begin van het SDD project in Duitsland interviews gepland.  
  
De interviews in Duitsland zijn nu met succes afgerond en de 
gesprekken gedocumenteerd voor verdere werkstappen. 
Lees verder…  

MEER NIEUWS 

 

Nu beschikbaar: SDD Compendium "Ervaringen met 
haatzaaien: Antwoorden, strategieën en interventies” 
  
Gebaseerd op verschillende gesprekken met mensen die 
haatzaaiende taal hebben ervaren en nationale rapporten 
uit de landen van onze projectpartners, is het SDD 
Compendium “Ervaringen met haatzaaien: Antwoorden, 
strategieën & interventies” ontwikkeld. 
  
Ben je geïnteresseerd in onze bevindingen? Het SDD 
Compendium is beschikbaar in het Engels, Tsjechisch, 
Nederlands, Frans, Duits, Italiaans en Portugees. Lees 
verder…  

 

De SDD website is nu beschikbaar in zeven 
verschillende talen! 
  
SDD (Smart for Democracy and Diversity) website is in de 
lucht en beschikbaar in alle talen van de projectpartners.: 
Portugees, Nederlands, Italiaans, Tsjechisch, Frans, Engels en 
Duits.  
  
We hopen dat dit de informatie over ons project en de 
voortgang ervan nog toegankelijker zal maken voor mensen 
uit verschillende landen in Europa.  
Bezoek en ontdek de project website in je eigen taal. Lees 
verder…  

 

Nieuwe flyer beschikbaar! 
  
De nieuwe flyer is beschikbaar in Engels, Tsjechisch, 
Nederlands, Frans, Duits, Italiaans en Portugees. 
  
De nieuwe flyer van het project is nu beschikbaar! Ontdek 
meer over het SDD project in één oogopslag: De flyer geeft 
de belangrijkste informatie over onze missie, onze aanpak, 
en de uitvoering van het project. Lees verder…  
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Kronieken van Alledaags Racisme 
  
Het documenteren van racisme, discriminatie en haatzaaien 
in Italië. 
  
Tussen 1 januari 2008 en 31 maart 2020 heeft Lunaria 7.426 
gevallen van alledaags racisme gedocumenteerd, 
samengevat in vijf jaarboeken over racisme in Italië die 
jaarlijks verschijnen. Lees verder…  

 

SDD gepresenteerd in het Interactions Symposium, 
Portugal 
  
Carina Dantas, van SHINE 2Europe presenteerde SDD aan 
meer dan 200 mensen op het Interactions Symposium in 
Portugal en discussieerde over de uitdagingen van ouder 
worden in de digitale wereld. 
  
De digitale revolutie is volop aan de gang. Lees verder…  

WIE ZIJN WIJ  
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