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‘Vliegensvlug tegen Racisme’ heeft sinds 
dit jaar een officieel zeskoppig bestuur en 
haar naamsbekendheid is aan het groeien. 
Het uiteindelijke doel is om als erkende 
gesprekspartner aan te schuiven aan de 
tafel waar grote onderwerpen zoals 
diversiteit en inclusie worden besproken. 
Jürgen: ‘Het is voor ons belangrijk om een 
officieel onderdeel te worden van de 
KLM-netwerkorganisatie. Hiervoor zijn een 
aantal zaken zoals een OGSM (strategisch 
businessplan) en sponsorship noodzakelijk, 
daar zijn we volop mee bezig.’

Blinde vlekken
‘We spraken al met verschillende collega's 
op het KLM Hoofdkantoor, Cabin Crew 
Management, Learning & Development, 
het vertrouwensteam, Passenger Services, 
Cargo en andere afdelingen. Daaruit blijkt 
dat racisme en discriminatie op de 
werkvloer een feit zijn en er nog veel 
blinde vlekken zijn. Het is bijzonder fijn dat 

VERSCHIL MOET ER NIET ZIJN
‘Vliegensvlug tegen Racisme’ begon zo'n tien jaar geleden met enkele KLM-

cabinecollega’s, die meldingen over discriminatie en racisme op de werkvloer 
verzamelen. Ze vormen een klankbord en zoeken uit wat er vervolgens met 

deze informatie binnen het bedrijf gebeurt. Helaas blijkt de meldingsweg voor 
deze problematiek te ver voor veel collega's. Een duidelijk beleid kan de zaken 

vereenvoudigen, maar hoe mooi zou het zijn als dit niet nodig was.  
We spraken met voorzitter Saskia Olivieira en vicevoorzitter Jürgen Olivieira  

over bewustmaking, vooroordelen, diversiteit en inclusie.
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we nu warm worden ontvangen en dat 
iedereen die we gesproken hebben, 
bereid is om samen stappen te zetten. 
Volgens de KLM-gedragscode zijn 
racisme en discriminatie ontoelaatbaar 
maar het gebeurt wel. Hoe kunnen we 
awareness creëren zodat iedereen zich 
veilig en gewaardeerd voelt binnen het 
bedrijf? Dát is iets waar wij graag samen 
met het bedrijf naar willen kijken.’
Saskia: ‘Pas in heel ernstige gevallen volgen 
er consequenties. Soms worden meldingen 
van racisme en/of discriminatie niet 
herkend vanwege een gebrek aan kennis 
en bewustzijn. Het gevolg is dat deze 
meldingen niet op een correcte manier 
worden afgehandeld. De betrokken 
collega's gaan daardoor soms miskend 
weer de werkvloer op.’

Vooroordelen en stereotypen
Saskia legt uit dat collega's onbewust 
vooroordelen jegens elkaar of passagiers 
kunnen hebben. ‘Vooroordelen hebben we 
allemaal, maar wat je ermee doet – zeker in 
ons vak – is juist belangrijk. Ze kunnen 
namelijk passagiers kwetsen, het imago van 
het bedrijf schaden en er kan een onveilige 
en minder inclusieve werkomgeving 
ontstaan. Dit terwijl iedereen recht heeft op 
een prettige werkomgeving. Hoe onschul-
dig de grappen en/of opmerkingen ook 
lijken, de impact ervan kan heel groot zijn.’

Saskia en Jürgen doen een kleine greep uit 
de grote pot ongevraagde en pijnlijke 
opmerkingen en incidenten aan boord of 
op de route die vallen onder microagressie: 
'Jouw volk doet het niet zo goed hè’ (tegen 
een Marokkaanse collega);

‘Heb jij niet je verkeerde pak aan vandaag?, 
(op 5 december naar het werk);
‘Heet jij zo? Dat is helemaal geen naam voor 
mensen zoals jij, Chiquita past beter bij je’; 
‘Moslims mogen niet in de cockpit want 
levensgevaarlijk’; 
‘Neem jij de pepernoten (van een IPB’er) 
maar aan want je bent toch al zwarte piet’; 
‘Jij kan niet bij de instapdeur staan want 
een Hollandse ontvangst van onze koningin 
is gewenst’;
‘Mag ik even aan je haar voelen?';
‘Je bent mooi... voor iemand van kleur';
‘Je bent een aanwinst voor jouw ras’.

Hoe diverser, hoe beter
Saskia realiseert zich dat de ideale wereld 
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niet bestaat, maar dat het wel een stap 
dichterbij ideaal zou zijn als het bedrijf zelf 
meer bewustzijn creëert bij haar werkne-
mers. ‘Als het over diversiteit en inclusie 
gaat, gaat het vaak over vrouwen, LHBTIQ+, 
mensen met een beperking, soms geloof 
maar zelden staat kleur op de agenda.’
Sinds Saskia afgelopen zomer de oor-
konde van KLM Over The Rainbow 
(organisatie die zich inzet om diversiteit 
en inclusie binnen het bedrijf te stimule-
ren en steunen) in ontvangst heeft mogen 
nemen, wordt er meer geluisterd en gaan 
er deuren open. 
Jürgen: ‘De tijd is nú. We willen met 
‘Vliegensvlug Tegen Racisme’ bruggen 
slaan, een gesprekspartner zijn en samen-
werken met het bedrijf. Uit menig onder-
zoek blijkt dat zodra een team meer divers 
is, de besluiten vernieuwender, creatiever 
en duurzamer zijn vanwege de verschil-
lende visies. Ook kunnen sommige keuzes 
heroverwogen worden of kan worden 
uitgelegd waarom een bepaald besluit niet 
verstandig is. Een voorbeeld is het pers- 
bericht van 7 oktober 2020 over het 
prachtige Delftsblauwe huisje 101 ‘Die 

Mariaen’ waarin helaas ook de roepnaam 
‘De Moriaan’ - die meerdere betekenissen 
heeft zoals N*ger, N*kker, Zwartje en Moor 
– wordt vermeld. 
De collega's die over de onderwerpen 
inclusie en diversiteit gaan, zijn vaak wit. 
Ons doel is om betrokken te worden bij 
besluiten over deze grote onderwerpen.’

Je bent zo lekker exotisch
De collega's die zich melden bij ‘Vliegens-
vlug tegen Racisme’ hebben doorgaans te 
maken met opmerkingen over huidskleur, 
haar, cultuur of naam. Deze microagressies 
zijn meestal niet kwetsend bedoeld en 
hebben veelal te maken met onderhuidse 
opmerkingen die niet snel te herkennen 
zijn. Is wat gezegd wordt daadwerkelijk een 
compliment of zorgt de opmerking ervoor 
dat iemand zich uitgezonderd voelt van een 
volledige gemeenschap? Door voortdu-
rende microagressie kunnen mensen op 
een gegeven moment exploderen of juist 
naar binnen keren en zich daarover niet 
meer uitspreken. Zo worden ook negatieve 
stereotyperingen in stand gehouden. 
Jürgen: ‘Collega's zijn zich er soms niet van 
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‘Onze belangrijkste boodschap is dat iedereen 
dezelfde eerlijke kansen moet krijgen om 
succesvol te kunnen zijn, ongeacht je sociale 
afkomst, huidskleur of geaardheid’ 
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aangevraagd. Enkele vluchten geleden zei 
een collega ‘Jij bent exotisch’. Je zou 
denken dat het om een compliment gaat, 
maar zolang misogynoir (minachting jegens 
zwarte vrouwen -red.) een plek heeft, is het 
voor de zwarte vrouw knokken voor 
gelijkwaardigheid. Ik ben geen exotisch 
stuk fruit of verheerlijking [lacht], ik vind het 
belangrijk dat iedereen als volwaardige 
collega wordt aangesproken en gezien.’ 

Saskia en Jürgen vinden het tenslotte 
belangrijk om te benadrukken dat niet alle 
zwarte en gekleurde collega's deze vragen 
vervelend vinden. ‘We zijn immers allemaal 
individuen en allemaal anders.’  

Vliegensvlug tegen Racisme:
vliegensvlugtegenracisme@gmail.com 
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bewust dat je wellicht elke vlucht microa-
gressie op verschillende manieren ervaart. 
Wij hebben een bijzondere baan omdat op 
de route werk- en vrije tijd door elkaar 
lopen. We treffen elkaar bij het eten of de 
borrel of we ondernemen samen dingen. Op 
kantoor weten we op een gegeven moment 
wel dat iemand bijvoorbeeld uit Suriname 
komt, maar wij verantwoorden ons bijna elke 
vlucht en dat kan zich opstapelen. Iedereen 
heeft een andere achtergrond en andere 
referentiekaders. Soms doe je iemand pijn 
met je eigen bevindingen, die dan worden 
afgedaan met dat je niets meer kan zeggen 
tegenwoordig.’
Woordkeuze en de gevoelswaarde van 
woorden zijn belangrijke onderdelen van 
een gesprek. Saskia: ‘Het is echt een no go 
om de woorden ‘n*ger’ of 'n*g*rinnenmelk’ 
te gebruiken. Om gelijkwaardige taal te 
spreken, hebben wij het over wit en zwart, 
in plaats van blank en n*ger. Het is niet zo 
moeilijk om een gesprek neutraal aan te 
gaan dus zonder aannames of vooroorde-
len. Daarbij is het ook belangrijk om écht te 
luisteren naar mensen die racisme, discrimi-
natie en microagressie ervaren en niet 
verbaasd te zijn of het weg te wuiven. Het 
gaat om de impact die de ander ervaart.’

Een goed gesprek
Hoe kunnen we dan wel een goed gesprek 
met elkaar hebben, dat niet vanuit voor-
oordelen gevoerd wordt? Volgens Saskia 
zijn er verschillende manieren om iemand 
te leren kennen. ‘Je kunt vragen naar 
iemands hobby's of interesses in plaats van 
een gesprek te beginnen op basis van dat 
iemand er ‘anders’ uitziet. Eigenlijk 
gewoon praten of vragen stellen zoals je 
dat ook met een witte collega zou doen. 
'Wat is je lievelingseten?’ of ‘Waar vlieg je 
graag naartoe?’ zijn voorbeelden hoe je op 
een inclusieve manier een gesprek kan 
aangaan en veel over de ander te weten 
kan komen.’ Als Saskia gevraagd wordt 
waar ze vandaan komt en ‘Heemstede’ 
antwoordt, is dat vaak niet voldoende en 
volgt ‘Nee, waar kom je echt vandaan?’. 
‘Het is niet dat ik niet trots ben op mijn 
achtergrond en cultuur, maar als ik merk dat 
de vraag vanuit een vooroordeel wordt 
gesteld, vind ik het niet ok. Er wordt me dan 
vaak (onbewust) duidelijk gemaakt dat ik 
‘anders’ ben vanwege mijn huidskleur. Dat 
ik naar Aruba of Suriname vlieg, betekent 
niet automatisch dat ik op familiebezoek 
ga, net zomin als dat twee zwarte collega's 
op één vlucht die reis samen hebben 

Verder verdiepen in de onderwerpen microagressie, discriminatie en racisme? 
Hieronder een aantal mogelijkheden:
• In de Facebookgroep ‘Vliegensvlug tegen Racisme’ worden in een veilige 

omgeving tips en ervaringen uitgewisseld om een positief verschil op de werk-
vloer te maken. 

• In het boek ‘Hallo witte mensen’ legt auteur Anousha Nzume uit hoe je als wit 
persoon je privilege kunt erkennen en hoe je door dat te begrijpen hopelijk ook 
racisme in de samenleving kunt inzien en aanvechten. 

• Het boek ‘Witte gevoeligheid’ van diversiteitstrainer Robin DiAngelo helpt witte 
mensen zichzelf en elkaar een spiegel voor te houden en biedt handvatten voor 
hoe het beter kan.  

• Het boek ‘De bananengeneratie’ van Pete Wu. Hij staat middenin de Nederlandse 
samenleving maar wordt als Chinese Nederlander ongewild herinnerd aan zijn 
anders-zijn.

• YouTube: Brown eyes, Blue eyes experiment – Jane Elliot.
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