
2020 Black lives matter6
1. Geef drie redenen waarom zoveel mensen boos waren over de dood van George Floyd.

Bĳvoorbeeld:
- George Floyd verzette zich niet en de politie loog daarover.
- Er waren veel (video)beelden van de dood van George Floyd.
- De BLM-beweging heeft veel aanhangers in veel landen.

2. Leg uit waarom Amerikanen blackface heel schokkend vinden.

Het was heel lang een middel van blanken om Afro-Amerikanen belachelĳk te maken.

3. Als gevolg van de dood van George Floyd waren ook in Nederland veel BLM-demonstraties.
a. Waarvoor of waartegen demonstreerden mensen in Nederland?

(zoek eventueel meer informatie op internet)
Onder meer tegen racisme, discriminatie, politiegeweld en Zwarte Piet.

b. Vind je dat deze demonstraties nodig zĳn? Leg je antwoord uit.
Eigen antwoord. Bĳvoorbeeld: ja. In Nederland is veel discriminatie.
Of: nee: hier is de situatie lang niet zo erg als in de Verenigde Staten.

4. Waarom worden juist oude standbeelden beklad en vernield?

Ze staan symbool voor de tĳd dat blanke Europeanen de hele wereld veroverden.

5. Maak achterop dit blad een tĳdlĳn met daarop de belangrĳkste gebeurtenissen vanaf 25 mei
tot nu die te maken hebben met het thema 'Black Lives Matter'. Zet in elk geval de
onderstaande zes gebeurtenissen op de tĳdlĳn. Zoek zelf op internet de juiste data en
eventueel aanvullende gebeurtenissen.

1. George Floyd komt om het leven in Minneapolis.
2. Grote protesten in Los Angeles, Memphis en andere Amerikaanse steden.
3. Groot protest in Amsterdam van duizenden mensen.
4. Black Out Tuesday: mensen plaatsen zwarte afbeeldingen op Instagram.
5. Beeld van Edward Colston wordt in Bristol onthoofd en in het water gegooid.
6. Derek Chauvin komt voor het eerst voor de rechter.
7. Begrafenis van George Floyd.
8. Beeld van Piet Hein in Rotterdam beklad.
9. Demonstraties in Wageningen, Leiden, Almere, Alkmaar, Deventer en andere steden.



6. Open bron 1. Hier kun je onderzoek doen naar tweets die wereldwĳd verzonden worden.
Een paar tips:
• Type bovenin het zoekveld de hashtag waarbĳ je tweets wilt zien (met een hekje ervoor).

Je kunt daarna opnieuw op de zoekterm klikken om deze weer te verwĳderen.
• Dubbelklik op het scherm om in te zoomen. Klik aan de linkerkant op het wereldbolletje

om uit te zoomen.
• Je kunt op punten in de kaart klikken om specifieke tweets te zien.
• Onderaan het scherm zie je een tĳdbalk. Je kunt de linker- en rechterkant daarvan

verschuiven om een bepaalde periode te zien.
• Onder de tĳdbalk kun je op een taal klikken om alleen tweets in die taal te zien.
• Met het vraagteken in de linkerbalk open je een filmpje met meer uitleg in het Engels.

Gebruik de website om de tweets rondom de protesten te analyseren. Gebruik de zoekterm
'#blacklivesmatter' (en eventueel andere zoektermen die hiermee te maken hebben).
Beantwoord de volgende vragen:
a. In welke twee werelddelen wordt vooral getweet over dit onderwerp?

Noord-Amerika en Europa

b. Betekent dit dat in andere werelddelen racisme geen probleem is? Leg je antwoord uit.
Nee. Er zĳn andere redenen waarom er minder over getweet wordt. Bĳvoorbeeld: Twitter is
minder populair, mensen zĳn meer bezig met andere dingen (Corona).

c. Op welke datum waren de meeste tweets met de hashtag #blacklivesmatter?

2 juni

d. Waarom juist op die datum?
Dit was kort na de dood van George Floyd. Toen werden er veel demonstraties gehouden en
voorbereid.

e. Hoe is het aantal tweets over dit onderwerp nu in vergelĳking met de datum van 6d?
Veel lager.

f. Wat is daarvoor een verklaring?
De boosheid over de dood van George Floyd is alweer verder weggezakt.


