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Primaire
identiteit
Primaire
identiteit
(Pi)

Dit project gaat over identiteit. Je weet waarschijnlijk wel wat dat is, maar als je het uit moet
leggen lijkt het opeens best ingewikkeld, omdat
het over zoveel verschillende dingen gaat. In dit
project ga je uitzoeken wat identiteit nou eigenlijk is en wat de invloed ervan is op je leven.
Identiteit is, simpel gezegd, wie jij bent of wie een
ander is. Je identiteit zorgt ervoor dat anderen jou
meteen herkennen als je binnenkomt. Dat komt door
verschillende dingen. Dingen die je meegekregen hebt
of voor jou bepaald zijn. Je naam en je huidskleur bijvoorbeeld. Maar je kleren en je kapsel bepaal je zelf.
De dingen die vaststaan omdat die voor je bepaald zijn
noemen we je Primaire identiteit. Je hebt er niet voor
gekozen. Denk hierbij aan waar jij geboren bent,
of je een jongen of een meisje bent en waar jouw –
biologische – ouders geboren zijn. We noemen je
Primaire identiteit vanaf nu Pi.
Als je gepest wordt om je huidskleur of lengte is dat
lastig. Het kan je harder raken dan de kleur verf die
je in je haar doet. Simpelweg omdat je het niet kan
veranderen. Sommige Pi-dingen zijn onzichtbaar,
andere dingen zie je direct aan iemand.

Voorbeelden van dingen die jouw Pi vormen zijn:
– Geslacht
– Familieleden			
– Geboorteland, plaats, wijk
– Plaats in het gezin
– Economische situatie
– Voor- en achternaam
– Huidskleur
– Oogkleur
– Lengte
– Blind / doof / met lichamelijke beperking geboren
– Cultuur
– Accent
– IQ
– Ziektes
– Geloof
Bij het onderdeel ‘geloof’ is het afhankelijk van de
omstandigheden of het wel of niet een keuze is.
Als het niet een eigen keuze is maar meegegeven
anuit familie dan hoort het bij de Pi. Als geloof wel
een eigen keuze is, bijvoorbeeld op latere leeftijd,
dan hoort het bij de Secundaire identiteit.

