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ALS DIVERSITEIT
DE NORM WORDT…
Het spreekwoord ‘gelijke monniken gelijke kappen’, althans de gangbare
uitleg daarvan, is een typisch Nederlands gezegde dat buiten onze landsgrenzen weinig navolging kent. Daar wordt het vaak uitgelegd als een
pleidooi voor rechtvaardigheid. Bij ons wordt het juist uitgelegd als een
vrij rigide gebod op gelijkheid. We zijn immers goed in het plakken van
generieke etiketten op een bevolking die steeds heterogener wordt.
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“ We zijn goed in het plakken van
generieke etiketten op een bevolking
die steeds heterogener wordt.”
digitale overheid, maar de digitale burger moet voorop.
Voor een relatief grote groep (naar schatting 4 miljoen
mensen) is de digitale snelweg echter geen lust, maar een
grote last en barrière. Daarom is een aantal overheidsorganisaties gestart met een project in samenwerking met
de koninklijke bibliotheek waarbij bibliotheken cursussen
geven om digitale vaardigheden te vergroten. Voor
diegenen die het niet kunnen leren, wordt hulp geboden
voor het invullen van de formulieren. Dit is een mooi
voorbeeld van een samenwerking uit onverwachte hoek,
uitgaand van diversiteit als norm.

Diversiteit
Ik ben er van overtuigd dat er meer en wellicht meer
baanbrekende voorbeelden zullen volgen als wij radicaal
zelfredzaamheid als norm vervangen voor diversiteit
als norm. De tegenwerping in dit soort situaties is
vaak dat er dan met twee maten wordt
gemeten en dat er willekeur optreedt.
Dat is op zich vreemd, want als we van
diversiteit als norm uitgaan, accepteren
we dat er ongelijkheid is. Ongelijke
situaties gelijk behandelen lijkt dan
vreemder dan ongelijke situaties
ongelijk te willen behandelen. Het
woord willekeur heeft in onze taal
een negatieve bijklank. Ook hierbij
is het soms interessant over de
landsgrenzen te kijken. In het
Engels wordt willekeur vertaald in
het waardevrije : ‘use your own
discretion’. Is dat niet juist wat we
nodig hebben om diversiteit te
omarmen?
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