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Stop geweld tegen holebi’s en transgenders.

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG WORDT SCHRIJF-ZE-VASTDAG
De klassieke Schrijf-ze-VRIJdag krijgt tijdens deze editie de naam “Schrijf-ze-VASTdag”. Dit
jaar voert Amnesty International namelijk actie voor twee mensen die gestorven zijn als gevolg
van haatmisdaden.
Op 18 oktober kunnen jongeren een krachtige signaal de wereld inzenden: zorg ervoor dat de
moordenaars van seksuele minderheden gestraft worden (SCHRIJF ZE “VAST”!) en stop het
geweld tegen holebi’s en transgenders (SCHRIJF HEN “VRIJ” VAN GEWELD!).
www.amnesty.be/schrijfzevastdag

HOE DIT PAKKET GEBRUIKEN?
Het Schrijf-ze-VASTpakket bestaat uit verschillende onderdelen: achtergrondinformatie, een
handleiding bij de werkvormen, werkvormen basisonderwijs, werkvormen secundair onderwijs,
beeldmateriaal, informatie omtrent partnerorganisaties, voorbeeldbrieven, een creatief
actiepamflet, enz. Hieronder leggen we kort uit hoe je met elk onderdeel aan de slag kunt.
•

•

•

•

•

De ‘achtergrondinformatie’ en de ‘handleiding bij werkvormen’ zijn geschreven op
maat van volwassen leerkrachten en jeugdleiders. Je neemt deze achtergrond best
even door om meer kennis en ‘feeling’ te ontwikkelen met betrekking tot het thema
van deze editie. De handleiding bij de werkvormen bevat tips om het thema op een
gendergevoelige en participatieve manier aan te brengen.
Het pakket bevat werkvormen voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs. In
sommige gevallen (bijvoorbeeld als je leerlingen of groepsleden taalzwak zijn) kunnen
de werkvormen basisonderwijs ook perfect in het secundair onderwijs georganiseerd
worden (of vice versa). Mensenrechteneducatie over geweld tegen holebi’s en
transgenders kan je op verschillende manieren aanbieden. Als leerkracht of
jeugdleider ken je ongetwijfeld als geen ander de context van jouw klas of groep. De
werkvormen zijn dan ook vooral ter inspiratie. Blader ze even door om te zien welke
werkvormen goed kunnen werken binnen jouw klas, groep, vakinhoud of
jeugdactiviteit.
Het beeldmateriaal is dit jaar zowel online als op dvd beschikbaar. We bieden een
compilatie van fictieve verhalen, een documentaire en een nieuwsbericht aan om
jongeren meer vertrouwd te maken met het thema van dit jaar. In de werkvormen vind
je ook enkele tips om het beeldmateriaal binnen jouw lessen of groepsactiviteiten te
integreren.
Mensenrechteneducatie en het holebitransthema worden niet alleen door Amnesty
International behartigd. In het luikje ‘partnerorganisaties’ geven we een kort overzicht
van organisaties met kennis en expertise ter zake in Vlaanderen en Brussel. Aarzel niet
om hen te contacteren mocht je graag dieper op een bepaald onderwerp ingaan.
Tenslotte zijn er ook voorbeeldbrieven en creatieve actiepamfletten om jongeren ertoe
aan te zetten zelf actie te ondernemen. Mogen we je vragen de voorbeeldbrieven en
creatieve actiepamfletten zoveel mogelijk rechtstreeks onder jouw leerlingen en/of
groepsleden te verspreiden? Jouw vertrouwen en warme aanmoedigingen kunnen ertoe
leiden dat jongeren zich echt ‘eigenaar’ voelen van acties die geweld tegen holebi’s en
transgenders een halt toeroepen.
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INLEIDING
Je lief kiezen, of je nu op jongens of meisjes valt, het is jouw recht. Zo zou het toch moeten
zijn. Wereldwijd worden mensen echter vervolgd, mishandeld, in de gevangenis gezet of zelfs
ter dood veroordeeld vanwege hun seksuele identiteit, omdat ze holebi of transgender zijn.
Holebi of transgender word je niet, dat ben je. En je zou
net van dezelfde mensenrechten moeten kunnen genieten
als hetero’s. Helaas is de realiteit niet zo rooskleurig.
In dit pakket gaan we dieper in op het onrecht en geweld
dat seksuele minderheden wereldwijd meemaken. We
bekijken welke mensenrechten er juist geschonden worden
en welke stappen de internationale gemeenschap
recentelijk heeft genomen ten aanzien van dit geweld.
We zoomen ook in op de situatie in Zuid-Afrika en
Bulgarije. Op papier kunnen deze twee landen niet verder
van elkaar liggen. Zuid-Afrika staat bekend als een zeer
progressief land voor holebi- en transgenderrechten terwijl
Bulgarije een uitgesproken homofoob karakter heeft. Toch
worden in beide landen seksuele minderheden
gediscrimineerd, bedreigd en mishandeld, soms zelfs tot de dood erop volgt.

WAAROM DIT THEMA?
Leerkrachten geven dikwijls aan dat ze graag rond een thema werken dat nauw aansluit bij de
leefwereld van jongeren. Ze behandelen graag kwesties die jongeren als ‘niet te abstract’ of
‘ver van hun bed’ ervaren.
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Vijf tot tien procent van de mensen is holebi. In een school met vijfhonderd leerlingen zitten
dus mogelijk vijftig leerlingen die holebi zijn. Heeft die school vijftig leerkrachten, dan
betekent dat misschien vijf holebi-leerkrachten. Homoseksualiteit is dus voor niemand ‘ver
van mijn bed’.
Uit recent onderzoek (Jeugdonderzoeksplatform, februari 2013) blijkt dat één op de tien
Vlaamse jongeren het geweld ten aanzien van holebi’s en transgenders “normaal” vindt. Een
groot deel van de holebi-jongeren (en leerkrachten) kan op school op niet veel sympathie
rekenen. Niet van de leerlingen, niet van de leerkrachten. Ze worden gepest, uitgelachen,
beledigd of zelfs fysiek bedreigd. Eén op vijf holebi-jongeren beweert dat hij of zij
uitgescholden wordt door de leerkracht. Soms gaan ze aan zichzelf twijfelen of raken
geïsoleerd. Zelfmoordpogingen bij homojongens liggen twee keer hoger dan het gemiddelde,
bij lesbische meisjes is dat zelfs vijf keer. In veel scholen denkt men nog altijd dat
homoseksualiteit niet bestaat als je er niet over praat. Deze schokkende conclusie bevestigt de
noodzaak om Vlaamse jongeren te laten reflecteren en bijleren over homofoob en transfoob
geweld.
Gesteund door partnerorganisaties (Çavaria, ella, Onderwijsproject “gender en problematiek
gendergerelateerd geweld”, Merhaba, Regenbooghuis Brussel, Vormen vzw, Wel Jong Niet
Hetero en WISH) bieden we daarom dit pakket aan dat ‘geweld op holebi’s en transgenders’
vanuit een mensenrechtenperspectief benadert.
Omdat dit thema zo dicht aanleunt bij de leefwereld van jongeren, is het mogelijk dat
jongeren in jouw klas zich vragen gaan stellen over hun eigen seksualiteit of gaan nadenken
over relaties in hun eigen omgeving. Hoogstwaarschijnlijk zitten er holebi’s of transgenders in
jouw klas, jongeren die er openlijk voor uitkomen maar ook jongeren die nog in stilzwijgen
worstelen met hun seksualiteit. Misschien is het de eerste keer dat je dit thema behandelt in
de klas? De gevoelens en reacties van jongeren kunnen heel gevarieerd zijn. Een les over dit
thema kan confronterend zijn, voor jezelf én voor je leerlingen. Dit pakket reikt methodieken
aan om jongeren (en jezelf) te laten reflecteren over vooroordelen ten aanzien van mensen met
een ‘andere’ seksuele identiteit. Het thema wordt vanuit een mensenrechteninvalshoek
benaderd, maar als je nog dieper wil ingaan op de gevoelens en relaties van je leerlingen, dan
zijn de educatieve pakketten van holebi-organisaties een absolute aanrader! Hun
vormingswerkers organiseren ook workshops op school. Een overzicht van het aanbod van
holebi-organisaties kan je vinden in de bijlage.
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HOLEBIWAT?! BEGRIPPENKADER
Holebi’s, transgenders, gender, sekse, het zijn termen die je niet elke dag gebruikt. Je geraakt
al gauw het spoor bijster. Dit paragraafje biedt een inleiding op de meest relevante
begrippen. 1
Gender verwijst naar de cultureel en sociaal bepaalde verschillen tussen mannen en vrouwen
en niet naar de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen (biologisch geslacht).
Gender is een constructie die de maatschappij en cultuur waarin je geboren wordt aan een
bepaald geslacht verbindt. Gender wijst op de eigenschappen en rollen die mensen ‘typisch`
mannelijk of vrouwelijk vinden.
Seksuele identiteit verwijst naar die aspecten van je identiteit waarin mensen kunnen
verschillen op het vlak van geslacht en gender. Deze verschillen hebben te maken met je
biologisch geslacht, je genderidentiteit, je genderexpressies en –rollen, en je seksuele
voorkeur. Het is de mix van deze verschillende aspecten die jouw persoonlijke en unieke
seksuele identiteit bepaalt.
Holebi’s: verzamelnaam voor homo’s, lesbiennes en biseksuelen.
Transgender wordt gebruikt als overkoepelende term en is toepasbaar
voor alle mensen die op één of ander manier ‘gender nonconformerend’ zijn: travestieten, transgenderists, transseksuelen, drag
queens, vrouwelijke mannen, mannelijke vrouwen, enzovoort.
Een travestiet is iemand die de behoefte heeft aan het dragen van kleren van het andere
geslacht.
Transgenderisme slaat op personen die mannelijke én vrouwelijke identiteitskenmerken
combineren. Bij een transgenderist zijn zowel de vrouwelijke als de mannelijke
genderidentiteit sterk aanwezig.
Een transseksueel is iemand die zichzelf psychisch, sociaal en seksueel beleeft als behorende
tot de andere sekse dan bij de geboorte vastgesteld.
Een drag queen is een man die (bekende) vrouwen nadoet, meestal met veel glamour en
glitter.

1

http://www.genderindeblender.be/images/lesmap%20-%20GENDERINDEBLENDER.pdf (p.8-11)
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De ‘Genderbread Person’

2

Deze definities helpen om de kernbegrippen (gender, seksuele identiteit, holebi’s en
transgenders) een beetje bevattelijk te maken voor de geest. Maar we mogen niet vergeten dat
de complexe realiteit zich moeilijk laat verengen in begrippen en dat een indeling in travestie,
transgenderisme en transseksualiteit steeds een kunstmatige constructie blijft.
Willen we homofoob en transfoob geweld op een gendersensitieve manier aanbrengen, dan is
het vitaal om stil te staan bij de manier waarop wij zelf, in onze geesten, omgaan met geslacht
en gender. Over het algemeen trachten we de wereld te begrijpen door onze ervaringen te
plaatsen in duidelijk afgelijnde categorieën. Denken in ‘hokjes’ helpt ons om een groot deel
van onze angsten en onzekerheden weg te werken. Onze benadering van biologisch geslacht is
een goed voorbeeld hiervan. We zijn geboren als jongen of als meisje. We gebruiken
diteenvoudig, tweedelig systeem om de eigenschappen van personen te begrijpen en te
voorspellen. Als je een man bent, dan hou je van voetbal. Als vrouw draag je graag jurkjes.
Vrouwen zijn zus; mannen zijn zo! Geslacht en gender worden meestal op een simplistische
manier ingevuld waarbij overlappingen tussen de ene en de andere categorie niet mogelijk
zijn. Maar wat is bijvoorbeeld de plaats van mensen die als ‘interseksueel’ geboren zijn in dit
tweedelig denkmodel?

2

http://itspronouncedmetrosexual.com/2012/01/the-genderbread-person/
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Het model van de Genderbread Person benadert gender op een andere manier. Het schuift
vier assen naar voren: biologisch geslacht, genderexpressie, genderidentiteit en seksuele
voorkeur. Elk persoon kan onder elk van deze spectra vallen. De Genderbread Person biedt
dus niet de gebruikelijke twee opties, maar een oneindig gamma aan (veranderlijke)
combinaties op vlak van seksuele voorkeur, identiteit, expressie, enz. Het lieftallige figuurtje
kan een handig en eenvoudige tool zijn om na te denken over jouw eigen ‘unieke’ seksuele
identiteit.
Biologisch geslacht verwijst naar jouw fysieke anatomie. Meestal denkt men dat er maar twee
opties mogelijk zijn: jongen of meisje. Dit is ongenuanceerd. Wetenschappelijk onderzoek
toont aan dat het biologisch geslacht veel meer variaties kent. Het biologisch geslacht wordt
immers bepaald door meerdere factoren zoals hormonen,anatomie en chromosomen die in
verschillende combinaties mogelijk zijn.
Links staat ‘vrouw’; rechts staat ‘man’. In het midden staat de term ‘interseksueel’ die
verwijst naar variaties in de gekende m/v indeling. Denk eraan dat dat de term
‘hermafrodiet’ een stigmatiserend woord is omdat het verwijst naar iemand die
‘volledig man en volledig vrouw’ is. Dit is biologisch gezien onmogelijk.
Genderidentiteit verwijst naar het innerlijke gevoel. Het is hoe jij, in jouw hoofd, jezelf ziet
(als man, vrouw, beide of geen van de twee). Meestal komt dit overeen met het biologisch
geslacht: iemand wordt bijvoorbeeld geboren met een meisjeslichaam en voelt zich ook meisje
(en omgekeerd). De genderidentiteit en het biologisch geslacht vallen dan samen. Maar het
kan ook gebeuren dat deze twee aspecten min of meer in conflict staan. Dat iemand in een
meisjeslichaam zich geen meisje voelt (en omgekeerd). Of dat men zich jongen en meisje
tegelijk kan voelen. Er is veel variatie mogelijk in de beleving van jongen- of meisje-zijn.
Aan de linkerkant van het spectrum staat ‘vrouw’, aan de rechterkant ‘man’. In het
midden vind je de term ‘genderqueer’. Het is een identiteit die zich ergens tussen
‘man’ en ‘vrouw’ situeert. Het verwijst ook naar mensen die aangeven dat hun
identiteit buiten het traditionele (en beperkende) man-tot-vrouw-spectrum valt. Let op:
niet alle genderqueers identificeren zich als transgenders.
Genderexpressie is de manier waarop je jouw genderbeleving toont aan de buitenwereld.
Genderexpressie omvat alles wat we uitdragen naar anderen: kleding, haarstijl, lichaamstaal,
manieren, spraak, gedrag,... De meeste mensen hebben een vleugje van mannelijke én
vrouwelijke kenmerken in hun genderexpressie vervat. Deze expressie kan ook verschillend zijn
naargelang de maatschappelijke context.
Met betrekking tot genderexpressie staat links staat ‘vrouwelijk’ en rechts ‘mannelijk’..
In het midden staat ‘androgyn’: een term die verwijst naar een meer gemengde vorm
van genderexpressie.
Seksuele oriëntatie verwijst naar het zich romantisch, seksueel of spiritueel aangetrokken
voelen tot mensen van een bepaald geslacht of gender. De seksuele oriëntatie en
genderidentiteit zijn verschillende delen van onze seksuele identiteit. Hoewel jonge kinderen
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niet altijd bewust zijn van hun seksuele oriëntatie, hebben zij meestal wel een sterk gevoel
over hun genderidentiteit.
Links vind je ‘heteroseksueel ’ (fenomeen waarbij men zich aangetrokken voelt tot
personen van het andere geslacht) en rechts staat ‘homoseksueel’ (fenomeen waarbij
men zich aangetrokken voelt tot mensen van hetzelfde geslacht). In het midden staat
‘biseksueel’ (fenomeen waarbij men zich aangetrokken voelt tot mensen van beide
geslachten).
Met deze vier aspecten van de Genderbread Person zijn er oneindig veel mogelijke
combinaties te verzinnen. Houd in het achterhoofd dat genderidentiteit, genderexpressie,
biologisch geslacht en seksuele oriëntatie ‘onafhankelijk’ staan ten opzichte van elkaar.
Iemands seksuele oriëntatie legt niet automatisch iemands genderexpressie vast. Iemands
genderexpressie bepaalt niet automatisch iemands genderidentiteit. Het ene aspect heeft wel
een invloed, maar is niet ‘bepalend’ voor het andere.
Hoe voelde het om je eigen mannelijkheid en vrouwelijkheid in de verschillende
spectra te plaatsen?
Het grote voordeel van de Genderbread Person is dat het een inclusief model is. Het dwingt
mensen niet om zichzelf te forceren in simplistische categorieën die hen de ‘waarheid’ van
hun eigen ervaringen ontzegt. Wanneer je zegt dat iemand onmogelijk een vrouwelijk geslacht
en een mannelijke genderidentiteit kan bezitten, dan krijgt die persoon al gauw het gevoel dat
hij of zij nergens bij hoort. Simplistische categorieën worden ook vaak gebruikt als excuus om
mensen die niet in het conventionele plaatje thuishoren te discrimineren en te mishandelen.
Naargelang de context, maturiteit en leeftijd van jouw leerlingen kan het eventueel nuttig zijn
om dit kader ook aan hen te introduceren.
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MINDER DAN MENS
In heel wat landen is het fout om holebi of transgender
te zijn. Homoseksualiteit wordt er als een zonde of
ziekte gezien die moet worden bestreden. De
discriminatie en het geweld dat seksuele minderheden
wereldwijd ondergaan is vaak enorm openlijk en wordt
goedgepraat door te verwijzen naar religie, cultuur, en
maatschappelijke normen en waarden.
Sommige overheden stellen zelfs dat seksuele minderheden geen lid zijn van het menselijke
ras. Zo brandmerkt de Zimbabwaanse president Mugabe holebi’s en transgenders als ‘minder
dan mens’. Deze ontmenselijking zorgt ervoor dat seksuele minderheden het slachtoffer
worden van discriminatie en geweld. Want als ze niet als mens beschouwd moeten worden,
dan hebben ze toch ook geen recht op mensenrechten?

1. WETGEVING
1.1. Promoten van homoseksualiteit strafbaar
In verschillende landen is het ‘promoten van homoseksualiteit’ strafbaar. Zo werd in 2012 een
omstreden homowet door het Oekraïense parlement aangenomen. Die verbiedt ‘propaganda’
van homoseksualiteit. Mensen die de wet overtreden, kunnen tot vijf jaar gevangenisstraf
krijgen. Media mogen niet meer over homoseksualiteit publiceren. Volgens het parlement
werkt homopropaganda verspreiding van hiv in de hand en brengt ze traditionele
familiewaarden in gevaar.
Het Russische parlement heeft in juni 2013 een wet goedgekeurd die de propaganda van
homoseksualiteit onder minderjarigen strafbaar maakt. Dit is een duidelijke schending van het
recht op vrije meningsuiting en druist in tegen Ruslands internationale verplichtingen om
seksuele minderheden te beschermen tegen discriminatie. Voor het bevorderen van
homoseksualiteit onder minderjarigen kan men een boete krijgen van 500.000 roebel
(±19.975 euro). De wet bevat geen duidelijke omschrijving van "propaganda van
homoseksualiteit". Daardoor bestaat het gevaar dat de wet zeer losjes geïnterpreteerd kan
worden.
In Kroatië werd dit jaar het vak seksuele voorlichting op scholen door het grondwettelijk hof
verboden. Het volgde daarbij de klachten van de Kerk en conservatieve partijen. Volgens hen
promoot het vak homoseksuele relaties en druist dit in tegen de maatschappelijke moraal.
Media zouden een constructieve rol kunnen spelen in het ontkrachten van vooroordelen tegen
seksuele minderheden. In verschillende landen spelen de media echter een rol in het
versterken van de vooroordelen. Ze zijn medeverantwoordelijk voor het creëren van een klimaat
van intolerantie dat gemakkelijk kan leiden tot discriminatie of geweld tegen seksuele
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minderheden, onverschilligheid ten aanzien van deze misdaden en straffeloosheid voor de
daders.
In Oeganda werd in de krant Red Pepper een lijst van vrouwen gepubliceerd van wie vermoed
werd dat ze lesbisch zijn. De krant riep ook op om andere vrouwen door te geven zodat men
het land kon zuiveren van ‘die dodelijke zonde’.
In Sri Lanka protesteerde een journalist tegen een bijeenkomst van lesbiennes. Hij riep de
politie op om veroordeelde verkrachters los te laten op deze vrouwen zodat ze zouden
‘genezen’. Noch de krant noch de journalist werden vervolgd.
Media spelen een belangrijke rol in het veranderen van sociale normen en waarden. Mochten
de media constructief willen meewerken, dan zouden ze een grote bijdrage kunnen leveren in
het verminderen van discriminatie van en geweld op seksuele minderheden.

1.2. Homoseksualiteit strafbaar
Achter de tralies vliegen omdat je holebi of transgender bent. Het gebeurt vandaag de dag nog
altijd. In meer dan zeventig landen is homoseksualiteit strafbaar. Seksuele minderheden
worden beboet , krijgen lijfstraffen, belanden in de cel of worden zelfs veroordeeld tot de
doodstraf.
In Marokko werden in mei 2013 nog twee jongeren tot enkele maanden gevangenisstraf
veroordeeld wegens homoseksueel gedrag. In Marokko is homoseksualiteit bij wet verboden.
De straf kan oplopen tot zes jaar effectieve gevangenisstraf.
In Oeganda wil men dit jaar de straffen op homoseksualiteit verzwaren. In het wetsontwerp
staan levenslange gevangenisstraffen opgelijst maar ook de doodstraf.
In 2000 werden in Saoedi-Arabië negen jongemannen veroordeeld tot een gevangenisstraf en
2600 zweepslagen omdat ze homo zouden zijn.
In elke samenleving legt het strafrecht grenzen op aan seksueel gedrag om zo de veiligheid
van anderen te vrijwaren. Deze grenzen variëren van cultuur tot cultuur en veranderen met de
tijdsgeest mee.
De strafwetgeving rond homoseksualiteit wordt vaak vaag geformuleerd. Zo kunnen de wetten
heel ruim worden toegepast en kan er altijd wel een rechtvaardiging gevonden worden voor
een mensenrechtenschending. Homoseksualiteit wordt in de wetgeving vaak als een
‘onnatuurlijke’
of ‘immorele’ daad omschreven. Soms wordt zelfs een ‘medische
noodtoestand’ ingeroepen als rechtvaardiging voor het verbod. Zo werd in Trinitad en Tobago
homoseksualiteit verboden om het aantal hiv-infecties tegen te gaan. Deze exclusieve link
tussen homoseksualiteit en hiv is niet alleen discriminerend, maar ook onjuist en gevaarlijk.
Het zorgt er immers voor dat het preventieve werk rond hiv en aids ook in het gedrang komt.
De wetten gaan ook verder dan enkel het strafbaar maken van bepaald seksueel gedrag of
voorkeur, ze worden ook gebruikt om genderexpressie in een keurslijf te gieten.
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Miljoenen holebi’s en transgenders wereldwijd moeten door deze wetgeving de
hartverscheurende keuze maken tussen het ontkennen van hun gevoelens en zo de wet volgen,
of te zoeken naar liefde en hiervoor een misdrijf plegen.
Het strafbaar maken van homoseksualiteit, werkt geweld tegen seksuele minderheden in de
hand, zowel in de publieke als in de private sfeer. Wetten die relaties tussen mensen van
hetzelfde geslacht strafbaar maken – of ze nu geïmplementeerd worden of niet – geven
immers de indruk dat seksuele minderheden misdadigers zijn zonder rechten.
Misdaden tegen seksuele minderheden worden weinig tot nooit onderzocht. Er heerst totale
straffeloosheid voor deze daden.

1.3. Lesbiennes, vreemde eend in de bijt?
Lesbianisme wordt veel minder expliciet bestraft. Vaak is zo’n expliciete wetgeving niet nodig
omdat de seksuele autonomie van vrouwen in heel wat landen al sterk beperkt is door andere
wetgeving. Bovendien maken vrouwen in heel wat landen ook geen deel uit van de publieke
sfeer en heeft de samenleving niet eens weet van het bestaan van lesbianisme. Deze sociale
onzichtbaarheid leidt ertoe dat het bestaan van lesbiennes vaak volledig wordt ontkend.
Het weglaten van lesbianisme uit het strafrecht is een gemengde zegen. Het niet erkennen
van vrouwelijke seksualiteit en autonomie betekent dat vrouwen niet hetzelfde risico lopen van
strafrechtelijke vervolging als homoseksuele mannen. De exclusie toont echter ook een
duidelijk en doordrongen vorm van seksisme die vrouwen een wettelijke en seksuele identiteit
ontzegt. Het leidt bovendien ook tot een fragmentering van de holebibeweging.

2. KLIMAAT VAN HAAT EN GEWELD
Uit onderzoek van Amnesty International blijkt duidelijk dat het strafbaar maken van
homoseksualiteit geweld tegen seksuele minderheden in de hand werkt. Geweld wordt
gepleegd door de staat, maar ook door individuen. Geweld komt voort uit haat. Haat komt
voort uit angst en angst komt vaak voort uit onwetendheid.
Een haatklimaat zorgt er voor dat seksuele minderheden niet meer vrij kunnen leven zoals jij
en ik. Ze voelen zich continu bekeken en bedreigd en kunnen niet open zijn over hun
seksualiteit. Seksuele minderheden duiken onder uit angst of kiezen bewust voor een ‘fake’
leven: ze voelen zich gedwongen om als hetero door het leven te gaan om zo elke vorm van
discriminatie en geweld te ontlopen. Maar vaak is ook dat offer niet genoeg.

2.1 Geweld
Homofoob en transfoob geweld komt overal ter wereld voor. Het geweld kan zowel verbaal,
psychologisch als fysiek van aard zijn. Daders zijn zowel individuen als georganiseerde
groeperingen zoals religieuze extremisten, paramilitairen of neonazi’s maar ook de politie
schuwt het geweld niet. Seksuele minderheden worden ervan beschuldigd maatschappelijke
gendernormen te overschrijden waardoor het geweld tegen hen gerechtvaardigd wordt. Je hoeft
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trouwens niet eens tot een seksuele minderheid te behoren om slachtoffer te worden. Het
vermoeden dat je holebi of transgender bent, is voor velen al genoeg om tot geweld over te
gaan.
Geweld dat gericht is op een specifieke doelgroep noemen we een haatmisdrijf. Een
haatmisdrijf is een misdrijf waarbij de dader een bepaald (vermeend) kenmerk van het
slachtoffer (zoals homoseksualiteit) als één van de motieven hanteert. In dat geval spreken we
van subjectieve verzwarende omstandigheden. De rechter is verplicht hiermee rekening te
houden. Bij een haatmisdrijf kan de rechter de straf verzwaren.
Geweld tegen seksuele minderheden is in vele gevallen bijzonder wreed en brutaal, zeker in
vergelijking met ander doelgroepgericht geweld. In een Griekse gevangenis werden holebi’s en
transgenders apart gehouden en werd hun de toegang tot de buitenplaats voor twee jaar
ontzegd. In El Salvador werd een transeksuele vrouw in een mannengevangenis geplaatst waar
ze meer dan honderd keer werd verkracht, onder het goedkeurende oog van de bewakers.
Het in kaart brengen van homofoob en transfoob geweld is moeilijk omdat weinig landen over
een procedure beschikken om dit soort misdaden op te volgen. Zelfs als een land over een
mechanisme beschikt dat haatmisdrijven in kaart kan brengen, durven slachtoffers geen
klacht in te dienen uit schaamte of vrees voor wraak. Bovendien hebben weinig slachtoffers
vertrouwen in de politie en de goede opvolging van hun zaak.
Wanneer er toch cijfers bestaan van genderspecifiek geweld, wordt het duidelijk hoe
grootschalig het probleem wel is. In de Verenigde Staten staan misdaden tegen seksuele
minderheden op de tweede plaats in de lijst van doelgroepgerichte misdaden, na raciaal
geweld. In 2007 werden in Groot-Britannië 988 haatmisdrijven op basis van homofoob geweld
voor de rechter gebracht.
Wereldwijd worden seksuele minderheden met de dood bedreigd of vermoord. Volgens cijfers
van het Trans Murder Monitoring project werden tussen 2008 en mei 2013 maar liefst 1233
transgenders vermoord. Alleen dit jaar (dd mei 2013) werden reeds 78 transgenders
vermoord. De meeste slachtoffers vielen in Centraal- en Zuid-Amerika. Volgens holebiorganisaties zou het echte aantal nog veel hoger liggen.
Niet-dodelijk geweld is nog moeilijker in kaart te brengen omdat er vaak geen klacht wordt
ingediend. Wereldwijd krijgen seksuele minderheden dagelijks te maken met verbaal en fysiek
geweld. Lesbiennes krijgen het soms hard te verduren. Zij lopen in bepaalde landen een
verhoogd risico op seksueel geweld vanwege lokale vooroordelen en mythen. Zo zouden
lesbiennes van hun seksuele afwijking ‘genezen’ kunnen worden als ze verkracht worden door
een man.
Holebi-activisten worden met de regelmaat van de klok aangevallen en lastiggevallen omwille
van hun werk. Hun kantoren worden overvallen, medewerkers worden mishandeld, bedreigd en
soms vermoord. De overheden doen weinig tot niets om deze activisten te beschermen.
Soms komt het geweld uit een hoek die ons onvoorstelbaar lijkt. Dat illustreert het volgende
verhaal van een tienermeisje uit Zimbabwe.
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“Ze sloten me op in een kamer. Hij verkrachtte me elke dag tot ik zwanger was en verplicht
was om met hem te trouwen.” Dit geweld overkwam haar niet in oorlogsgebied. Het overkwam
haar in haar eigen huis. De opdrachtgevers waren haar eigen ouders. Ze wilden hun lesbische
dochter bevrijden van die ‘dodelijke zonde’ en wisten niet beter dan haar meermaals te laten
verkrachten door een oudere man.

2.2. Mishandeling en foltering door politie
De politie is niet altijd de vriend van seksuele minderheden. In vele landen is de politie heel
homofoob. Holebi’s en transgenders lopen dan ook een verhoogd risico op seksueel geweld
wanneer ze in het politiekantoor terechtkomen.
Het verhaal van de Russische Katya Ivanova is schrijnend. Zij diende een klacht in tegen haar
homofobe buren. Toen de politieinspecteur besefte dat Katya lesbisch was, begonook hij
seksuele avances te maken. Katya werd verschillende keren door hem verkracht.
Het geweld door de politie is niet beperkt tot het politiekantoor. Politioneel geweld op holebi’s
en transgenders komt ook voor op straat. Zo worden prides, parades van holebi’s en
transgenders met geweld door de politie stopgezet. Of wordt geweld gebruikt om seksuele
minderheden te verhinderen om nog maar de straat op te durven waardoor ze hun recht op
vrijheid van vereniging niet kunnen uitoefenen.
Ook in de gevangenis lopen seksuele minderheden een verhoogde kans op geweld door andere
gevangenen en het gevangenispersoneel.
Nochtans is het gevangenispersoneel verplicht om geweld tussen gevangenen te voorkomen.
Zo moeten vrouwen en mannen ondergebracht worden in verschillende secties. Maar holebi’s
en transgenders zijn vaak de vreemde eend in de bijt. Door hun genderoverschrijdend gedrag
en/of uiterlijk lopen ze meer risico om het slachtoffer van geweld te worden.
Het misbruik wordt zelden of nooit onderzocht en bestraft.

2.3. Straffeloosheid
Misbruik blijft vaak verborgen door onverschilligheid en sociale taboes. Door het taboe rond
homoseksualiteit worden heel wat geweldplegingen op holebi’s en transgenders niet
aangegeven. Angst voor arrestaties of wraakacties weerhoudt seksuele minderheden ervan om
klacht in te dienen. Wanneer geweldplegingen toch worden aangegeven, blijven ze vaak
ongestraft. Deze straffeloosheid werkt het geweld uiteraard verder in de hand.

3. ERKENNING VAN SEKSUELE MINDERHEDEN, EEN LANG
PROCES
Wereldwijd moeten seksuele minderheden nog steeds strijden voor dezelfde rechten als
hetero’s. Ook in verschillende Europese landen zijn er nog maar recentelijk stappen
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ondernomen om homoseksualiteit niet langer in het strafwetboek te houden. In Engeland werd
het verbod in 1967 opgeheven, Schotland volgde in 1980. Het duurde tot in 2003 vooraleer
de Verenigde Staten het verbod in alle staten ophief. In Nederland en Frankrijk bestaat het
verbod dan weer sinds eeuwen niet meer. Maar de homofobe gevoelens zijn er nog steeds: kijk
maar naar de publieke weerstand bij de invoering van het homohuwelijk in Frankrijk in april
2013.
Ondanks alle vooruitgang tijdens de laatste decennia worden seksuele minderheden in heel
Europa nog steeds met discriminatie geconfronteerd, zowel binnen de wetgeving als in de
praktijk.
In Europa gaan we vaak prat op onze verwezenlijkingen op het gebied van holebi- en
transgenderrechten. Met recht en reden, want hoewel er nog heel wat ruimte voor verbetering
is, vooral wat betreft transgenders, spelen verschillende Europese landen een voortrekkersrol
in de strijd voor gelijke rechten.
Maar lang niet alles is rooskleurig in Europa. Er is een duidelijke en erg scherpe kloof tussen
de verschillende regio's. Zo heerst in veel Oost-Europese landen een klimaat van discriminatie
en intimidatie ten aanzien van holebi’s en transgenders, waardoor het voor hen moeilijker is
om hun stemmen te laten horen en hun rechten te beschermen. Verschillende lidstaten
weigeren bijvoorbeeld nog steeds homoseksuele relaties te erkennen en holebi's gelijke
burgerrechten toe te kennen.
Dat wordt wel het meest duidelijk wanneer de holebi- en transgendergemeenschap op straat
wil komen tijdens een pride of een ander openbaar evenement. In landen als Letland, Servië
of Polen werden gay prides de afgelopen jaren eerst verboden en dan soms in hoger beroep
weer goedgekeurd. Ging de pride door, dan was er vaak geen politiebescherming voorzien
hoewel tegendemonstraties wel waren aangekondigd.
In heel Europa zijn homofobe aanvallen nog steeds schering en inslag. Aanvaarding van
homoseksualiteit en transseksualiteit in de maatschappij varieert sterk tussen landen en
gemeenschappen onderling. In veel beroepen en sociale contexten zijn homo- en
transseksualiteit nog altijd taboe, en openlijk uitkomen voor je identiteit kan leiden tot
afwijzing en misbruik.

EN WAT MET BELGIË?
België is één van de meest vooruitstrevende landen op het gebied van gelijke kansen. Onze
samenleving is de afgelopen jaren op institutioneel niveau sterk geëvolueerd wat betreft de
rechten van seksuele minderheden. Denk maar aan het holebihuwelijk of de mogelijkheid voor
holebi’s om kinderen te adopteren.
Maar we zijn er nog lang niet. Ook in ons land blijven vooroordelen tegenover seksuele
minderheden hardnekkig bestaan. Discriminatie komt helaas ook in ons land nog steeds voor,
en dit op verschillende terreinen (gezondheidszorg, werk, scholen,…). En ook bij ons
resulteren die vooroordelen en negatieve gevoelens soms in geweld met een triest dieptepunt
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in april 2012. Toen werd Ihsane Jarfi in Luik vermoord, enkel en alleen omwille van zijn
seksuele geaardheid. Wellicht waren er eerder ook al dergelijke moorden, maar ze zijn nooit
als zodanig geregistreerd. Sinds 2006 zijn Belgische instanties verplicht om homofobe
moorden als haatmisdrijven te registreren.
Begin 2013 publiceerde het Centrum Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR),
zijn jaarcijfers over discriminatie op grond van seksuele geaardheid. Het Centrum stelde een
duidelijk merkbare stijging vast van de dossiers over (extreem) homofoob geweld.
Uit de cijfers van het Centrum blijkt dat lesbische vrouwen (nog) minder dan andere
kwetsbare groepen gevallen van discriminatie aangeven. Ook het aantal geregistreerde
gevallen van homofobe agressie tegenover vrouwen is klein. Een mogelijke reden daarvoor is
dat geweld tegen lesbische vrouwen vaak de vorm aanneemt van seksueel geweld. Die
misdaden worden dan als dusdanig geregistreerd, zonder dat de homofobe dimensie wordt
onthouden.
Momenteel is er echter geen betrouwbaar cijfermateriaal voorhanden om te kunnen zeggen of
het aantal gevallen van homofobe agressie al dan niet toeneemt. Ook bij ons durven
slachtoffers immers vaak geen klacht indienen.
Na de moord op Ihsane Jarfi werd beslist dat er een interfederaal plan tegen homofobie en
transfobie moest worden uitgewerkt. Het plan beschrijft zes prioriteiten waaraan in 2013 en
2014 gewerkt moet worden: kennisontwikkeling, het verbeteren van de wetgeving, het
verbeteren van de preventie, sensibilisering, slachtofferhulp en opvolging en vervolging van
gemelde haatmisdrijven.

4. INTERNATIONAAL RECHT EN SEKSUELE MINDERHEDEN
4.1. Mensenrechten
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het VN-Verdrag voor Politieke en
Burgerlijke Rechten en het VN-Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele rechten
bevatten een arsenaal aan mensenrechten. Mensenrechten zijn universeel. Dit wil zeggen dat
ze voor iedereen gelden. Staten die partij zijn bij deze verdragen zijn verplicht om deze
verdragen ook door te trekken in de nationale wetgeving.
Seksuele minderheden hebben echter elke dag te kampen met discriminatie en geweld. Hun
mensenrechten worden voortdurend geschonden. Een overzichtje van de mensenrechten die
het meest geschonden worden bij seksuele minderheden.

Recht op gelijkheid en non-discriminatie
Wetgeving die seksuele geaardheid strafbaar maakt, schendt het recht om niet
gediscrimineerd te worden, een fundamenteel recht dat je in alle internationale en regionale
mensenrechtenverdragen kan terugvinden. Deze non-discriminatieclausule vereist dat alle
rechten die worden opgesomd in het verdrag gelden voor iedereen. Seksuele geaardheid (net
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zoals leeftijd, of fysieke of mentale handicap) wordt niet nadrukkelijk vermeld als
discriminatiegrond in de internationale verdragen maar de lijst van gespecificeerde
discriminatiegronden is niet exhaustief. Seksuele geaardheid valt daarom onder de categorie
‘en andere gronden’. Van staten die partij zijn bij deze verdragen wordt dus verwacht dat ze
niet discrimineren op basis van seksuele identiteit.

Recht op leven
In sommige landen kan je de doodstraf krijgen omdat je holebi of transgender bent. Dat is
uiteraard een fundamentele schending van het recht op leven.

Recht om niet willekeurig gearresteerd te worden
Iedereen heeft het recht om zonder angst voor een arrestatie te leven. Als je enkel en alleen
vanwege je seksuele identiteit vastgehouden wordt, moet je onmiddellijk en onvoorwaardelijk
worden vrijgelaten. Wanneer een holebi of transgender wel voor strafbare feiten wordt
vastgehouden, moet hij van dezelfde rechten kunnen genieten als andere gedetineerden, zoals
directe toegang tot een advocaat, een eerlijk proces,…

Recht op menselijke behandeling in gevangenis
In de gevangenis moet iedereen menswaardig behandeld worden. Seksuele minderheden zijn
echter vaak het mikpunt in de gevangenis en lopen een groter risico op geweld en misbruik
door celgenoten maar ook door het gevangenispersoneel.

Recht om niet gefolterd te worden
Seksuele minderheden worden in sommige landen gefolterd of op onmenselijke wijze
behandeld. Zo worden homoseksuele mannen in verschillende landen onderworpen aan
denigrerende medische onderzoeken om hun homoseksualiteit te bewijzen. Dit is in strijd met
het internationaal recht. Het verbod op foltering en mishandeling is absoluut en er kan nooit
van afgeweken worden. Foltering wordt door het internationaal recht bovendien gezien als
misdaad. Staten zijn verplicht om zulke misbruiken te voorkomen, te onderzoeken en daders
voor het gerecht te brengen. Slachtoffers moeten gecompenseerd worden. Als staten falen in
het voorkomen van zo’n misbruik is dit een ernstige mensenrechtenschending.

Recht op een eerlijk proces
Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. Toch krijgen in heel wat landen seksuele
minderheden een oneerlijk proces, enkel en alleen omwille van hun seksuele geaardheid. Ook
de geloofwaardigheid van getuigen, advocaten en rechters wordt soms in twijfel getrokken
omwille van hun seksuele identiteit.
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Recht op vrijheid van meningsuiting
Het recht op vrijheid van meningsuiting omvat het recht om je mening te zeggen en het recht
om informatie te zoeken en te verspreiden. Het internationaal recht laat maar onder strikte
voorwaarden beperkingen op dit recht toe. In verschillende landen wordt dit recht voor
seksuele minderheden continu geschonden. In Rusland was Nikolai Alexeyev, een prominente
voorvechter van rechten van seksuele minderheden, de eerste persoon die een boete kreeg
voor de verspreiding van ‘homo-propaganda’. Alexeyev plakte in mei 2012 een poster op het
stadhuis van Sint-Petersburg met de tekst ‘homoseksualiteit is niet pervers’. Hij kreeg
daarvoor een boete van 5.000 roebel, ongeveer 130 euro.

Recht op vrijheid van vereniging
Iedereen heeft het recht om vreedzaam samen te komen, om bijvoorbeeld vreedzame
betogingen te organiseren. Dit recht is cruciaal voor het holebi-activisme. Prides en andere
holebibetogingen worden in verschillende landen echter verstoord door tegenstanders, zonder
tussenkomst van de politie. Vaak worden de prides zelfs verboden of met geweld afgebroken.
Holebiverenigingen krijgen geen vergunning om hun werk te doen of hun kantoren worden
overvallen en al hun materiaal wordt in beslag genomen.

Recht op een privéleven
Iedereen heeft recht op een privéleven. Het recht op een privéleven houdt in dat de integriteit
van je thuis, lichaam en familie wordt gerespecteerd. Wetten die homoseksualiteit verbieden
schenden dit recht. Het internationaal recht vraagt niet dat staten het holebihuwelijk
invoeren. Wel geldt ook hier het non-discriminatiebeginsel. Holebikoppels moeten dus
dezelfde rechten hebben als ongetrouwde heterokoppels.

Recht op veiligheid
Seksuele minderheden moeten zich veilig kunnen voelen in hun dagelijkse leven en relaties.
Helaas zijn ze regelmatig het mikpunt van geweld en mishandeling. Door het verbod op
homoseksualiteit dragen verschillende staten bij tot de toename van homofobie in hun
samenleving, wat verder geweld in de hand werkt. Staten zijn verplicht om personen te
beschermen tegen geweld en de daders te vervolgen en te bestraffen.

4.2. De Yogyakarta-beginselen
De Yogyakarta-beginselen (2006) zijn een bundeling van mensenrechten gekoppeld aan
seksuele voorkeur en genderidentiteit. Het gaat om algemene principes als het recht om niet
vervolgd te worden op basis van geaardheid of genderidentiteit, om de vrijheid van vereniging
en expressie, om het recht op deelname aan het culturele leven, …
De beginselen werden opgesteld in 2006 door de Internationale Commissie van Juristen, op
verzoek van Louise Arbour, voormalig Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN.
Het document bevat 29 principes, samen met richtlijnen en adviezen over de toepassing
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ervan en is bedoeld om de discriminatie van seksuele minderheden tegen te gaan. Deze
principes vertalen de mensenrechten specifiek naar holebi- en transgenderrechten.
De principes zijn opgesteld naar aanleiding van het geweld en discriminatie waarmee
miljoenen holebi’s en transgenders wereldwijd mee te maken hebben.
De Raad van Europa heeft de beginselen expliciet onderschreven en heeft een aantal
aanbevelingen aan lidstaten opgesteld om deze beginselen in de praktijk te brengen. In België
keurde de Senaat in 2012 een resolutie goed waarin de regering gevraagd werd om de
Yogyakartaprincipes te onderschrijven en actief uit te dragen. Door deze principes aan te
nemen, verbindt België zich er toe meer en verdergaande inspanningen voor seksuele
minderheden te leveren.

4.3. Recente ontwikkelingen bij de Verenigde Naties
De voorbije jaren schenken de Verenigde Naties (eindelijk) meer aandacht
mensenrechtenschendingen op grond van seksuele voorkeur en genderidentiteit.

aan

In december 2008 werd voor het eerst op de Algemene Vergadering van de VN de
criminalisering van homoseksualiteit in een heleboel landen besproken. Er volgde een
verklaring tegen deze criminalisering en mensenrechtenschendingen o.b.v. seksuele voorkeur
die onmiddellijk voor een polemiek zorgde onder de meer conservatieve landen.
Op 17 juni 2011 werd in de VN-Mensenrechtenraad voor het eerst een resolutie over seksuele
voorkeur en genderidentiteit aangenomen. Deze resolutie vroeg ondermeer om een studie om
de discriminatie van en het geweld op seksuele minderheden wereldwijd in kaart te brengen
en te kijken hoe het internationaal recht kan
worden gebruikt om deze
mensenrechtenschendingen de kop in te drukken.
Het studierapport werd in maart 2012 in de Raad voorgesteld en toont het onluisterende lot
van miljoenen holebi’s en transgenders wereldwijd. Het rapport bevestigt de wereldwijde
discriminatie van en het aanhoudende geweld op deze groep en het falen van overheden om
iets aan deze problematiek te doen. Er werden vervolgens verschillende regionale
bijeenkomsten georganiseerd die de aanzet moeten geven voor een opvolgresolutie voor de VNMensenrechtenraad later in 2013.

4.4. Recente ontwikkelingen bij de Europese Unie
In juni 2013 namen de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten richtsnoeren
aan die vastleggen hoe Europese instellingen en EU-lidstaten de rechten van holebi’s,
transgenders en interseksuelen kunnen bevorderen buiten de Europese Unie via hun
diplomatieke betrekkingen. Het zijn ook richtsnoeren over het optreden van de EU-lidstaten
op internationale fora, zoals de Verenigde Naties en de Raad van Europa. Het document somt
de prioriteiten van de diplomatieke inspanningen van de lidstaten op, zoals het bestrijden van
discriminerende wetten en de decriminalisering van homoseksuele relaties, het bestrijden van
homofoob en transfoob geweld en het ondersteunen en beschermen van
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mensenrechtenverdedigers. In het document worden een aantal hulpmiddelen opgesomd die
de diplomatie kan gebruiken om bij te dragen aan de bevordering van mensenrechten van
seksuele minderheden en het document bevat ook een checklist die de gebruikers helpt om
de rechtspositie van seksuele minderheden in het buitenland te beoordelen. Dit document zal
een goede inspiratiebron zijn voor de Europese Commissie om het intern beleid van de
Europese Unie vast te leggen in een duidelijke strategie op vlak van rechten van seksuele
minderheden.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2012 dat homofobe uitspraken
niet tolereerbaar zijn. Het Hof deed zijn uitspraak naar aanleiding van de zaak Vejdeland.
Vejdeland, een Zweedse jongen, deelde samen met enkele vrienden in 2004 een honderdtal
homofobe pamfletten uit op school. Het Hof oordeelde dat homofobe uitspraken niet kunnen
worden verantwoord door een beroep te doen op de vrije meningsuiting. In de folders stond
dat homoseksualiteit verantwoordelijk is voor de ontwikkelingen van hiv en aids, en dat het
een 'deviante, seksuele neiging' is die 'een moreel destructief effect heeft op de kern van de
maatschappij'. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat vrijheid van
meningsuiting niet onbeperkt is. Het Hof oordeelde dat ook haat prediken ten aanzien van
holebi's niet kan, net zoals dat niet kan op basis van ras, huidskleur of afkomst. Het Hof
benadrukte dat discriminatie gebaseerd op seksuele geaardheid even ernstig is als
discriminatie gebaseerd op ras, afkomst of huidskleur. Dit is een baanbrekend arrest omdat er
voor het eerst duidelijk wordt aangegeven dat homofobe uitspraken niet kunnen, en dat
overheden hiertegen moeten optreden.

5. WAT VRAAGT AMNESTY?
Amnesty International vindt dat holebi’s en transgenders net dezelfde rechten hebben als
iedereen.





We vragen overheden om hen te beschermen tegen discriminatie en geweld.
We voeren actie tegen homofobe of transfobe wetten en praktijken.
We beschermen holebi en transgender-activisten die hun leven riskeren om op te
komen voor hun mensenrechten.
We voeren actie opdat seksuele minderheden wereldwijd zonder problemen op straat
kunnen komen om vreedzaam hun mening te uiten.
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ZUID-AFRIKA
In 1996 werd Zuid-Afrika het eerste land waar de grondwet voorzag in een nondsicriminatieclausule op grond van seksuele identiteit. In de jaren die volgden wonnen ZuidAfrikaanse seksuele minderheden de ene juridische slag na de andere: discriminatie op grond
van seksuele identiteit bij onder meer erfenis, voogdij, medische zorg en op de werkvloer
werd van de kaart geveegd, het holebihuwelijk en adoptie door seksuele minderheden werden
goedgekeurd.
Een rooskleurige toekomst voor holebi’s en transgenders zou je denken, maar de realiteit
spreekt dit mooie plaatje tegen. In Zuid-Afrika worden seksuele minderheden dagelijks het
slachtoffer van vooroordelen, intimidatie, discriminatie en geweld. Soms met de dood tot
gevolg. Tussen juni en november 2012 werden maar liefst 7 holebi’s en transgenders
vermoord. Volgens lokale holebibewegingen ligt het echte cijfer nog veel hoger.
De publieke opinie staat erg negatief tegenover seksuele minderheden, wat geweld tegen deze
groep in de hand werkt. Bovendien faalt de overheid er stelselmatig in om bescherming te
bieden, ook al is dit voorzien in de wetgeving.
Discriminatie en geweld tegen seksuele minderheden vind je in elk aspect van het dagelijkse
leven terug. Ze worden uitgelachen op school, beledigd of gediscrimineerd op het werk en
bedreigd of in elkaar geslagen op straat. Het verbale en fysieke geweld wordt gepleegd door
individuen. Vaak komen de daders uit eigen kring: buren, vrienden, zelfs familieleden maken
zich schuldig aan geweld. Ook de politie heeft losse handjes. De belofte van ‘iedereen gelijk’
die zo mooi staat vervat in de grondwet is dus verre van realiteit.

GENDERSPECIFIEK GEWELD IN EEN GEWELDDADIGE
MAATSCHAPPIJ
Het geweld tegen seksuele minderheden in Zuid-Afrika moet gekaderd worden in een bredere
context van geweld. Zuid-Afrika is één van de meest gewelddadige landen ter wereld. Fysiek
en seksueel geweld zijn schering en inslag. Oorzaken zijn legio: socio-economische
ongelijkheden, de hoge werkloosheidgraad, de desastreuze gevolgen van het wijdverspreide
hiv-virus enzovoort. Bovendien worden weinig misdaden ook daadwerkelijk bestraft. Er heerst
een grote straffeloosheid. Slachtoffers zijn niet gauw geneigd om klacht in te dienen. Ze
schamen zich, zijn bang van mogelijke represailles en geloven vooral niet dat er gevolg zal
worden gegeven aan hun klacht.
Wat opvalt is dat het geweld in Zuid-Afrika genderspecifiek is. Volgens een definitie van de
Verenigde Naties is genderspecifiek geweld geweld dat tegen vrouwen/meisjes is gericht
omdat zij een vrouw/meisje zijn, of geweld dat vrouwen/meisjes onevenredig vaak treft.
Vrouwen zijn dus de kop van jut. De vrouwonvriendelijke maatschappelijke houding en
patriarchale culturele normen werken het genderspecifiek geweld nog verder in de hand.

Schrijf-ze-VASTdag 2013

Amnesty International

20

Geweld tegen holebi’s en transgenders moet gezien worden in de context van dit
genderspecifiek geweld. Ze overschrijden de maatschappelijke normen van wat een vrouw of
man hoort te zijn. Hun uiterlijk of gedrag laat soms hun seksuele voorkeur uitschijnen met alle
gevolgen vandien. Maar ook hetero’s die de maatschappelijke gendernormen niet zo nauw
nemen, moeten soms hun heteroseksualiteit bewijzen om niet als holebi gezien te worden.

EEN VEILIGE THUISHAVEN?
Voor heel wat Zuid-Afrikanen zijn familie en de kerk de twee belangrijkste aspecten van het
sociale leven. 80% van de bevolking zou christen zijn. Vooral in de verarmde townships
hebben kerken veel aanhang en macht. Helaas krijgen seksuele minderheden ook hier te
maken met intolerantie.
Verschillende kerken prediken dat homoseksualiteit onchristelijk is en gaan zelfs zo ver dat ze
holebi’s en transgenders als ‘duivels’ afschilderen. Dit voedt uiteraard de homofobe houding
in de maatschappij met alle gevolgen vandien. Enkele invloedrijke kerken verwerpen dit
homofoob standpunt en proberen homofobie tegen te gaan maar ze hebben nog een lange weg
te gaan.
Een veilig familieleven is van onschatbare waarde. Een familie die je onvoorwaardelijk steunt
ongeacht je seksuele identiteit is goud waard. Hun steun is cruciaal voor jouw fysiek, mentaal
en emotioneel welzijn. In Zuid-Afrika kunnen seksuele minderheden niet terecht bij hun
familie. Ze krijgen te kampen met intolerantie en pesterijen die soms uitmonden in fysiek
geweld. Soms wordt men gewoon uit de familie gezet. Hun familie schaamt zich voor hen.

VERBAAL, FYSIEK EN SEKSUEEL MISBRUIK
Seksuele minderheden zijn dagelijks het slachtoffer van discriminatie en geweld in ZuidAfrika. Ze kunnen haast de straat niet opkomen zonder een verwijt naar hun hoofd geslingerd
te krijgen. Verbaal geweld zorgt er niet alleen voor dat seksuele minderheden steeds op hun
hoede zijn als ze buiten komen maar geeft vooral de boodschap dat de gemeenschap hen niet
moet. Verbaal geweld kan ervoor zorgen dat men een negatief zelfbeeld krijgt, zich schaamt
over zijn seksuele identiteit en niet meer naar buiten durft. Toenemend verbaal geweld en
bedreigingen zorgen voor een angstklimaat. Soms zijn de bedreigingen zo ernstig dat men
beslist om te verhuizen, zelfs naar een andere provincie als het moet. Scheldpartijen en
pesterijen worden haast nooit opgevolgd en kan daarom gemakkelijk escaleren tot fysiek en
seksueel geweld.
‘Mannelijke’ lesbiennes, ‘vrouwelijke homo’s’ en transgenders lopen een groter risico op
geweld. Door hun uiterlijk wordt hun seksuele identiteit meteen duidelijk en zijn ze het
mikpunt van pesterijen en ander misbruik. Maar ook ‘vrouwelijke’ lesbiennes en ‘mannelijke’
homo’s worden met hetzelfde geweld geconfronteerd wanneer ze met hun liefje de straat
opgaan en dus openlijk uitkomen voor hun seksuele voorkeur. Sommige holebi’s trouwen met
iemand van het ander geslacht om zo hun ware geaardheid te verbergen en mogelijk geweld
en discriminatie te ontlopen.
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Fysiek geweld is een dagelijkse realiteit voor Zuid-Afrikaanse seksuele minderheden. Fysiek
geweld gaat soms gepaard met seksueel geweld. Lesbiennes verkrachten lijkt een heldendaad
te zijn. Mannen worden geprezen om hun daad om lesbiennes terug ‘normaal’ te maken. Deze
heldencultuur zorgt er uiteraard voor dat het seksueel geweld alleen maar toeneemt.
Aangezien de daders meestal uit dezelfde buurt als het slachtoffer komen en het feit dat het
misbruik meestal ongestraft blijft, is het opnieuw opnemen van het dagelijks leven een heel
zware opgave voor vele slachtoffers. Ze zijn bang dat ze de dader nog gaan tegenkomen en
durven daarom vaak geen klacht indienen. Ze hebben ook geen vertrouwen in politie of het
gerecht. Ze hebben al te veel verhalen moeten horen van slachtoffers die door de politie
werden uitgelachen of gediscrimineerd. De politie weigert soms ook om een klacht te noteren
omdat het slachtoffer holebi of transgender is.
Daders zijn meestal vreemden of mensen die men net heeft ontmoet, soms echter ook
vrienden. Het misbruik gebeurt meestal op verlaten, publieke plaatsen of in private
vertrekken. Het geweld komt vooral voor in townships of rurale gebieden.
Als Zuid-Afrikaanse holebi of transgender moet je niet denken dat je probleemloos hetzelfde
sociale leven kan leiden als je hetero vrienden. Verschillende holebi’s zijn aangevallen nadat
ze bijvoorbeeld met hun liefje op café zijn gegaan. Ze werden in het café opgemerkt en
vervolgens op weg naar huis gevolgd en aangevallen. Door zulke aanvallen is het niet
verbazingwekkend dat seksuele minderheden hun sociale leven aanpassen. Ze kiezen er voor
om met vrienden thuis te blijven om zo het risico op geweld te verminderen. Maar uit vele
verhalen blijkt dat het ook thuis niet altijd veilig is. Sommige holebi’s en transgenders worden
immers geviseerd en in hun eigen huis aangevallen.
Slachtoffers durven vaak geen medische of psychologische hulp te zoeken uit angst om verder
gediscrimineerd te worden vanwege hun seksuele geaardheid.
Het psychologisch geweld dat veroorzaakt wordt door de constante dreiging van fysiek en
verbaal geweld is niet te onderschatten. Seksuele minderheden proberen zelf manieren te
vinden om zo min mogelijk de aandacht te trekken. Ze proberen nooit alleen te zijn in
publieke ruimtes, zeker niet in het donker, proberen zo min mogelijk de aandacht te trekken
en zijn heel voorzichtig bij het uitzoeken van sociale uithangbasissen. Ze proberen ook
niemand te daten die van dezelfde buurt is.
Op die manier wordt hun bewegingsvrijheid natuurlijk enorm beperkt maar velen voelen zich
zo iets veiliger. Anderen zijn ervan overtuigd dat thuisblijven de enige optie is. Het
buitenleven is voor hen te gevaarlijk.

POLITIE, UW VRIEND?
De ongekende straffeloosheid van geweld tegen seksuele minderheden in Zuid-Afrika
illustreert duidelijk de tekortkomingen van de overheid en politie om deze groep te
beschermen. Maar de politie speelt soms ook zelf een rol in het geweld en discriminatie.
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Verschillende slachtoffers getuigen dat ze zich vernederd voelen wanneer ze proberen een
aangifte te doen bij de politie. Vaak zijn de agenten meer geïnteresseerd in het seksleven van
het slachtoffer dan de werkelijke aanklacht op te volgen of hebben ze het waanidee dat
holebi’s en transgenders niet verkracht kunnen worden.
Als men een klacht kan indienen, wordt die vaak niet opgevolgd. Procedures zijn inefficiënt of
het politiekorps te laks om een onderzoek op te starten. Ook de opvolging van een zaak laat
de wensen over. Zo worden slachtoffers niet beschermd als blijkt dat de dader terug op vrije
voeten komt na verhoor. De daders kunnen vrij rondlopen en hun slachtoffers opnieuw
terroriseren zonder dat politie tussenbeide komt. Corruptie is alom-tegenwoordig en sommige
daders hebben blijkbaar ook vriendjes zitten bij de politie. Soms kunnen daders ook op
sympathie rekenen van politieagenten als ze eenzelfde houding hebben ten aanzien van
seksuele minderheden. Soms zijn politieagenten zelfs dader.
Die negatieve ervaringen zorgen ervoor dat seksuele minderheden absoluut geen vertrouwen
meer hebben in de politie en het gerechtelijke apparaat. Ze zijn zo achterdochtig dat ze vaak
niet eens meer hulp bij deze instanties zoeken. Bovendien zijn er ook maar weinig zaken die
seksuele minderheden inspireren om voor hun rechten op te komen. De weinige zaken die
uiteindelijk toch in de rechtbank terechtkomen kennen bijna nooit een positieve afloop voor
het slachtoffer.

VERPLICHTINGEN VOOR ZUID-AFRIKA
Zuid-Afrika heeft de plicht om de rechten van haar bevolking, zoals vermeld in het ZuidAfrikaans en internationaal recht, te respecteren en te beschermen.
De Zuid-Afrikaanse grondwet (1996) stelt dat de staat verplicht is om alle rechten die vervat
staan in ‘the Bill of Rights’ te promoten, te beschermen en na te volgen. Centraal in deze ‘Bill
of Rights’ is de gelijkheidsclausule die discriminatie op verschillende gronden (waaronder ook
gender, geslacht en seksuele identiteit) verbiedt.
Daarnaast is Zuid-Afrika ook partij bij verschillende internationale verdragen die discriminatie
verbieden, zoals het VN-Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke rechten en het VN- Verdrag
inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten.
Ook regionale verdragen waar Zuid-Afrika partij bij is zoals bijvoorbeeld het Afrikaans
Handvest voor de Rechten van de Mens en de Volken sommen rechten op die cruciaal zijn
voor seksuele minderheden.
In 2011 werd een ‘Task Team’ opgericht, een samenwerkingsverband tussen de overheid en
het maatschappelijke middenveld om verdere incidenten ten aanzien van seksuele
minderheden te voorkomen. Dit mechanisme maakt echter maar trage vooruitgang.
In september 2012 werd de mensenrechtensituatie in Zuid-Afrika getoetst in de Universele
Periodieke Evaluatie bij de VN-Mensenrechtenraad. De Zuid-Afrikaanse regering bevestigde
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dat een ‘beleidskader betreffende de bestrijding van haatzaaierij en oneerlijke discriminatie’
in de maak was en bijna kon gefinaliseerd worden.
In december 2012 veroordeelde het ministerie van Justitie publiekelijk haatmisdrijven en
gendergerelateerd geweld als een aanval op het recht op leven en de menselijke waardigheid
en erkende het de "grote nood" voor het onderwijs om vooroordelen gebaseerd op seksuele of
genderidentiteit te bestrijden.
Het wordt hoog tijd dat Zuid-Afrika haar eigen grondwet eindelijk omzet in praktijk. Beloftes
en theoretische kaders hebben de seksuele minderheden genoeg gehoord en gekregen, nu is
het tijd voor gelijkheid in realiteit.
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BULGARIJE
HOMOFOBE MAATSCHAPPIJ
Geweld tegen seksuele minderheden komt in Bulgarije vaak voor. Ze zijn er het doelwit van
groepjes jonge mannen, vaak behorend tot extreem-rechtse groeperingen. Voor hen is iedereen
die holebi of transgender is, of schijnt te zijn, een mogelijk doelwit.
De Bulgaarse maatschappij is enorm homofoob en transfoob. Die homofobie wordt extra
gevoed door de erg afkeurende houding van media, overheid en het gerechtlijk systeem
tegenover seksuele minderheden. Een homofobe houding werkt geweld tegen seksuele
minderheden in de hand. Transgenders zijn nog meer het slachtoffer van geweld in Bulgarije.
Slechts weinig transgenders hebben toegang tot de medische hulpverlening die ze nodig
hebben om van geslacht te veranderen. Zo springen ze meer in het oog als ‘anders’ en zijn ze
meer kwetsbaar voor geweld en discriminatie. In Bulgarije kan je dus maar best geen holebi of
transgender zijn.
De afgelopen jaren werden tientallen Bulgaarse holebi’s en transgenders het slachtoffer van
geweld, verkrachting en zelfs in één geval moord. De meeste misdrijven worden niet grondig
onderzocht en blijven ongestraft. Heel vaak durven slachtoffers zelfs geen aangifte doen uit
angst niet serieus genomen te worden.
De overheid doet weinig tot niets om het geweld in te tomen. Bulgarije heeft geen specifieke
wetgeving voor haatmisdrijven op basis van seksuele identiteit. Door het ontbreken van zo’n
wetgeving is het moeilijk om misdrijven tegen seksuele minderheden grondig te onderzoeken
en te vervolgen. Maar ook de homofobe houding van justitie en politie zorgt ervoor dat het
onderzoek naar deze misdrijven in de kast blijft liggen.

PSYCHOLOGISCHE GEVOLGEN
De effecten van haatmisdrijven zijn groot. Uiteraard is er het directe gevolg voor het
slachtoffer: zulke gebeurtenissen zijn erg traumatisch en een slachtoffer komt het misbruik en
geweld maar moeilijk of niet te boven. Maar het heeft ook effect op de gemeenschap. Deze
misdrijven zijn willekeurig en worden ook niet uitgelokt. Bovendien is het schijnbaar behoren
tot een groep al genoeg om in mekaar geslagen te worden. Dit zorgt voor een angsklimaat
onder de gemeenschap. Niemand weet wie het volgende slachtoffer zal zijn.
De meeste slachtoffers snappen niet waarom ze werden aangevallen. Ze hebben geen idee wat
het geweld heeft uitgelokt. Een klein detail in gedrag of uiterlijk kan al genoeg zijn om de boel
te doen ontploffen. Een goede illustratie hiervan is het verhaal van Laila en Stoyan.
Laila, een transgender vrouw, en Stoyan waren op weg naar een concert toen ze werden
aangevallen door een groepje skinheads. Ze werden minutenlang geschopt en geslagen. Het
geweld hield pas op toen een groepje omstaanders tussenbeide kwam. De politie bood geen
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medische hulp, noch werd er een ambulance gebeld. Stoyan denkt dat het kapsel van Laila de
reden was waarom ze allebei in mekaar werden geslagen.
Of wat denk je van het verhaal van 5 holebi jongerern die een pride in Sofia bijwoonden?
Vooraleer de pride te verlaten, veranderden Ivelina, Kayolan, Kristina, Mitko en Svetlo snel
van kledij opdat ze niet al te veel zouden opvallen. Het haalde helaas niets uit. Enige tijd later
werden ze aangevallen door een groepje jongemannen. Ze dienden een klacht in bij de politie
en eisten dat de aanval als een haatmisdrijf genoteerd zou worden. Voor hen was het
overduidelijk dat de aanval van homofobe aard was. Hun dure laptops en gsm’s werden niet
gestolen en enkele uren voordien had Mitko al haatboodschappen via Facebook ontvangen. De
politie vroeg enkel of ze het geweld niet hadden uitgelokt. Mogelijk bewijsmateriaal van
camera’s in de buurt werd niet opgevraagd door de politie. De zaak is voor hen geen prioriteit.
Volgens de politie zijn er meer ernstige misdrijven die ze moeten opvolgen. Het hoofd van de
politie gaat zelfs nog een stapje verder. Hij legt de schuld bij de vijf holebi’s zelf. Ze waren te
uitbundig gekleed en hun gedrag was aanstotelijk. Ze waren te luid en te amicaal wanneer ze
op straat rondliepen.
Het falen van politie en gerecht om haatmisdrijven te onderzoeken vindt zijn oorsprong in de
wijdverspreide discriminerende houding tegenover seksuele minderheden. Het verhaal van de
vijf holebi’s in de Sofia pride illustreert duidelijk hoe die houding een negatief gevolg heeft
voor het onderzoek. Die discriminerende houding is niet alleen bij de politie en het gerecht
aanwezig, je vindt ze in alle lagen van de maatschappij.

STRAFFELOOSHEID
Daders van haatmisdrijven tegenover seksuele minderheden worden zelden of nooit voor de
rechter gebracht. De overheid is ook niet geneigd om deze minderheden te beschermen door
haatmisdrijven tegenover seksuele minderheden ook daadwerkelijk in het strafrecht op te
nemen. Ze vindt dat iedereen gelijk behandeld moet worden en meent dat zo’n wetgeving
speciale rechten zou toekennen aan een bepaalde groep. In het Bulgaarse strafrecht worden
andere groepen echter wel op die manier beschermd.
Het is net door de bestaande vooroordelen en de pervasieve homofobe maatschappelijke
houding dat seksuele minderheden die ‘extra’ bescherming echt nodig hebben. Het invoeren
van zo’n wetgeving zou een duidelijk signaal zijn dat haatmisdrijven op basis van seksuele
oriëntatie niet door de beugel kunnen.

VERPLICHTINGEN BULGARIJE
Bulgarije is partij bij verschillende internationale mensenrechtenverdragen. Daardoor is
Bulgarije verplicht om deze mensenrechten ook door te trekken naar haar eigen wetgeving en
ze bovendien, zonder enige vorm van discriminatie, te doen gelden voor iedereen.
Bulgarije heeft al enkele positieve stappen gezet. In 2002 werd homoseksualiteit uit het
strafrecht gehaald. In 2004 werd the ‘Protection Against Discrimination Act’ van kracht die
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discriminatie op basis van seksuele identiteit verbiedt. De politie biedt betere bescherming
aan de pridedeelnemers, al is het wel tegen betaling. Ook krijgt de politie speciale workshops
om te weten hoe ze met haatmisdrijven tegenover seksuele minderheden moet omgaan.
In april 2012 werd een voorstel van nieuwe strafwet publiek gemaakt die haatmisdrijven op
basis van seksuele identiteit omvat. Om te voldoen aan haar internationale verplichtingen
moet Bulgarije verzekeren dat het nieuwe strafrecht effectief seksuele voorkeur en
genderidentiteit op dezelfde voet plaatst als andere gronden voor haatmisdrijven.
Wetgeving is (helaas) niet genoeg, dat hebben we gezien in het Zuid-Afrikaanse voorbeeld.
Zelfs al wordt de wet veranderd, dan nog moet er in de praktijk gevolg aan gegeven worden.
Politie en gerechtmoeten voldoende trainingen krijgen om dit voor mekaar te krijgen. Maar om
de vooroordelen tegen seksuele minderheden uit de wereld te helpen, moeten de wortels
worden aangepakt. Het is hoognodig dat er een goede sensibilisering wordt gevoerd naar de
Bulgaarse bevolking. Kinderen moeten op school leren dat verschillen ok zijn en dat het niet
uitmaakt of iemand hetero, holebi of transgender is. Iedereen is verschillend maar wel gelijk.
Alleen zo kunnen we hopen dat de homofobie eindelijk uit de Bulgaarse samenleving
verdwijnt.
Een mooi voorbeeld dat vooroordelen echt kunnen verdwijnen is het verhaal van Svetlio: “Mijn
75 jarige grootmoeder zei dat ik ziek was toen ik uit de kast kwam. Vorig jaar haakte ze echter
een regenboogvlag voor me die ik kon meenemen naar de pride. En ze geeft ook commentaar
op mijn keuze van vriendjes. Volgens haar val ik op te kleine mannen .”
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HANDLEIDING BIJ WERKVORMEN
HOE BEGIN IK AAN DIT ONDERWERP?3
Sommige leerkrachten en jeugdleiders vinden het moeilijk om over holebi’s en transgenders te
spreken. Anderen staan te springen, maar weten niet goed hoe ze het moeten aanpakken. De
volgende tips kunnen je helpen om je goed voor te bereiden.

Ken jezelf
Voor je met dit thema aan de slag gaat, is het goed om even stil te staan bij je eigen ideeën
en (voor)oordelen. De manier waarop jij erover denkt, heeft een invloed op de manier waarop
je het thema in jouw klas of groep ter sprake brengt. Denk bij wijze van voorbereiding eens na
over de volgende vragen:
•
•

•

•

Wat is je motivatie om het thema te bespreken?
Hoe sta je zelf tegenover genderdiversiteit? Wat was jouw eerste reactie toen je het
model van de Genderbread Person op jezelf toepaste? Vind je het een goede zaak dat
holebi’s kunnen trouwen? Aanvaard je homojongens die vrouwelijker zijn even goed als
homojongens die mannelijker zijn?
Wat weet je al over geweld tegen holebi’s en transgenders? Bespreek het thema pas als
je over een minimale basiskennis beschikt. Lees daarom zeker het informatieve
gedeelte van dit educatieve pakket.
Ken je zelf holebi’s of transgenders in je nabije omgeving? Denk eraan dat zij jouw
beeld over seksuele minderheden mee kunnen bepalen. Hou er rekening mee dat de
groep van holebi’s en transgenders heel divers is.

Begrijp de gevoeligheden die in jouw klas/groep leven over het thema
Elke groep is anders en het is belangrijk om de jongeren in jouw klas/groep een beetje te
kunnen inschatten. Hoe staan ze tegenover genderdiversiteit? Welke reacties verwacht je?
Door het holebithema subiel te integreren in je les of activiteit, kan je zien welke reacties dit
losweekt. Spreek in een wiskundevraagstuk eens over Hans en Tom die samen een begroting
opmaken voor hun huwelijksfeest. Zo kun je zien of en welke reacties er komen uit de groep.
Je kan ook directer te werk gaan en een actueel krantenartikel aangrijpen om het thema ter
sprake te brengen.

Spring voorzichtig om met de thema’s religie en cultuur
Als een klas/groep bijvoorbeeld veel jongeren uit etnisch-culturele minderheden of jongeren
met een streng christelijke achtergrond telt, kan het gesprek uitmonden in een discussie over

3

Çavaria: Bank Vooruit (Educatieve Map)
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religie. Deze discussies zijn moeilijk omdat je misschien niet thuis bent in de religie of
cultuur van de leerlingen of groepsleden. Probeer je in dat geval zo goed mogelijk in te werken
in het thema. Je kan informatiepakketten aanvragen bij partnerorganisaties. Enkele
suggesties: ‘Anders Bekeken, het holebithema bij multiculturele groepen’ (çavaria), Recht op
Liefde. Trainersmanual om seksuele diversiteit binnen etnische minderheden bespreekbaar te
maken (ella en Merhaba), mijn zus Zahra (Merhaba), enz.

Goede afspraken, goede vrienden
Niet elke jongere zal er dezelfde mening op na houden. Voor sommigen ligt het moeilijk om
over homo- of transseksualiteit te praten. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Spreek met
de groep af dat meningen verschillen en dat iedere mening, geformuleerd op een respectvolle
manier, begrip verdient. Geef op voorhand aan welk taalgebruik je tolereert. Je reageert best
kordaat op het gebruik van scheldwoorden als ‘janet’ of ‘pot’ als jongeren het in een negatieve
context gebruiken. Herinner hen eraan dat 5 tot 10% van de bevolking holebi of transgender
is. Wanneer ze scheldwoorden gebruiken kwetsen ze ook mensen in hun eigen groep.

Lesattitude
Maak het thema op een positieve manier bespreekbaar en haal het uit de taboesfeer.
Problematiseer niet onnodig. Geef juiste informatie. Als je het antwoord niet weet op een
vraag, geef dat dan toe. Gebruik een taal die aansluit bij jongeren, om het thema in hun
leefwereld te situeren. Negeer scheldwoorden niet (janet, nicht, potter, enz.). Het kan een
aanleiding zijn voor een goed gesprek.
Erken de visie van de jongeren in jouw groep en neem ze ernstig. Probeer ze wel te verdiepen.
Wat denken ze precies? Waarom? Hebben ze echte argumenten voor hun stellingen?

Holebistereotypen niet dwangmatig vermijden
Niet alle homo’s zijn ‘vrouwelijk’, maar ‘vrouwelijke’ homo’s bestaan wel degelijk. Niet alle
lesbiennes hebben kort haar en zien er stoer uit, maar sommigen wel. Sommige holebi’s
verkiezen een huwelijk of een duurzame relatie zonder huwelijk, anderen willen zich niet
binden en leven liever volgens een andere leefstijl. Holebi’s en transgenders zijn een diverse
groep. Breng hen ook zo in beeld. Vaak zit er iets van waarheid in clichés en dat mag ook
getoond en gezegd worden. Schuw de clichés niet, maar laat ook de andere, minder
sensationele kant zien. Belangrijk is dat iedereen het recht heeft om ‘anders’ te zijn en dat
iedereen aanvaard wordt: hetero, holebi, transgender, man, vrouw of interseksueel.

Gebruik humor op een gepaste manier
Homo- en transseksualiteit is een ernstig thema, maar af en toe mag er ook al eens gelachen
worden. Relaties, verliefd zijn en seks zijn vaak ook gewoon plezante gespreksonderwerpen.
Relativeren en een grapje af en toe werken goed. Toch mag je niet te nonchalant zijn. Er
wordt al vlug gelachen met een man die wat ‘vrouwelijker’ is. Geweld tegen zulke personen is
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geen lachertje. Het is van belang dat jongeren ook hier mee om kunnen gaan en er ernstig
over kunnen praten.

Combineer strategieën
Hoe wil je het thema belichten? Er zijn verschillende strategieën mogelijk.
•
•

•

Je kunt dieper op het thema ingaan tijdens een aparte les of spelactiviteit.
Je kunt in het algemeen op je taalgebruik en voorbeelden letten om de heteronorm te
doorbreken. Laat merken dat je het bestaan van holebikoppels erkent. Gebruik
neutrale termen als ‘lief’ en ‘partner’. Spreek als je het over een gezin hebt niet altijd
over een papa en een mama, maar zeg ook eens ‘mama en mama’. Schrijf tijdens de
les zinsontleding eens op het bord ‘De jongen naait een roos op de blouse’ of ‘Annelies
scoorde twee goals tijdens de laatste wedstrijd”.
Met een beetje creativiteit kun je dit thema bovendien in bijna alle vakken of andere
jeugdactiviteiten integreren. In dit pakket vind je een aantal werkvormen die je hiertoe
kunnen inspireren.
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PARTICIPATIE, EEN MENSENRECHT4

Amnesty International beschouwt participatie als een mensenrecht dat ook voor kinderen en
jongeren geldt. Het VN-Kinderrechtenverdrag stelt dat alle jongeren onder de 18 jaar het
recht hebben op een eigen mening over zaken die hen aanbelangen. Aan die mening moet
een passend belang gehecht worden, waarbij men uiteraard best rekening houdt met de
maturiteit van de jongeren in kwestie . Kortom, jongeren verdienen het om serieus genomen
te worden! Zij hebben recht op inspraak in de manier waarop zij hun leven leiden.
Vooraleer men van “echte” participatie kan spreken dienen een aantal voorwaarden vervuld
worden:
•

Jongeren zijn geïnformeerd
Jongeren begrijpen wat ‘geweld op holebi’s en transgenders’ inhoudt

•

Jongeren geven hun mening
Jongeren reflecteren over hun persoonlijke attitudes t.a.v. ‘geweld op holebi’s
en transgenders’

•

4

Jongeren worden gehoord

Chirojeugd Vlaanderen, http://www.chiro.be/wat-is-chiro/chirodroom/chiromethoden/participatief,

Vormen vzw, Terlibat! Ontwikkelingseducatie door de bril van jongeren in Zuid en Noord, 31-01-2012.
Vormen vzw, Subsidieaanvraag 2012-2015 voor het project "Terlibat!" - Bijkomende informatie, 21-04-2012.
Travers welzijn, http://www.traversadvies.nl/fjc_documents/participatiefjongerenwerk.pdf.
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De mening van jongeren over ‘geweld op holebi’s en transgenders’ wordt niet
genegeerd maar erkend
Als leerkracht of jeugdleider maakt je tijdens de conclusies wel een
duidelijk onderscheid tussen ‘meningen’ en feiten’. Bijvoorbeeld: ‘jij
beschouwt homoseksualiteit als een ziekte’ dat is jouw MENING, en
daar heb je recht op maar ‘het FEIT is dat bijna iedereen binnen de
medische wereld homoseksualiteit als volstrekt normaal beschouwt’

•

De kinderen en jongeren beïnvloeden het resultaat (of de beslissing).
Jongeren denken er zelf over na ‘hoe’ ze het ‘geweld op holebi’s en
transgenders’ kunnen tegengaan

Elk kind heeft zijn eigen mogelijkheden en zou die moeten kunnen benutten. Via
participatieve werkmethoden kunnen we jongeren motiveren en aanspreken om deze
mogelijkheden te ontwikkelen en te gebruiken. Om dit te bereiken, hanteer je best open
werkvormen, waarbij op het moment van gebeuren nog veel kan worden ingebracht en het
resultaat niet vooraf bepaald is.
We geven enkele participatiemethoden mee die je in jouw klas of jeugdclub kan gebruiken.
Hierbij mag het belang van de evaluatie niet worden vergeten, zowel tijdens de sessie (over
het thema zelf) als achteraf (over de gebruikte methodiek). Bovendien moeten we opletten
voor de voor de hand liggende maar vaak voorkomende valkuil, namelijk het fenomeen van de
"nep-participatie". Er bestaat een constant risico dat zelfs goedbedoelende volwassenen hun
eigen visie laten doorsijpelen in plaats van daadwerkelijk te luisteren naar wat kinderen en
jongeren vertellen. Vraagstelling, sfeerschepping, infrastructuur en de verwerking achteraf zijn
maar enkele voorbeelden van manieren waarop jongeren in een bepaalde richting kunnen
worden
geduwd.
We
moeten
voortdurend
behoed
zijn
voor
(onbewuste)
uitsluitingmechanismen in taalgebruik, non-verbale communicatie en algemene setting.

VOORBEELDEN VAN NEPPARTICIPATIE vs. ECHTE PARTICIPATIE
Vraagstelling:
“Vind je ook niet dat holebi’s en transgenders fashion-victims zijn?”
BETER“Wat komt er bij je op als je denkt aan holebi’s en transgenders?”
Sfeerschepping:
“Ik voel me toch altijd zo raar wanneer ik mijn tijd doorbreng met holebi’s en transgenders.
Hebben jullie ook zo’n raar gevoel in hun buurt?”
BETER“Hoe voelen jullie je wanneer je jouw tijd doorbrengt met holebi’s of
transgenders?”
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Taalgebruik:
“Jullie moslims denken dit, maar voor ons Belgen is het anders …” creëert nieuwe
vooroordelen en een ‘wij-zijgevoel’ dat niet noodzakelijk overeenstemt met de
werkelijkheid.
BETER“Er wordt dikwijls gezegd dat moslims zware problemen hebben met homo- en
transseksualiteit. Wat denken júllie (gericht aan moslimjongeren) daarover? Delen alle
moslims die mening?”
Non-verbale communicatie:
Niet reageren op iemands mening kan suggereren dat de leerkracht of groepsfacilitator de
mening van die jongere niet belangrijk vindt.
Infrastructuur:
Een kring bevordert openheid, wederzijds oogcontact en luisterbereidheid onder jonge
mensen. De klassieke klasopstelling nodigt niet uit tot actieve participatie.
Er zijn PARTICIPATIEMETHODIEKEN om:

(1) kwesties te identificeren:
Voorbeeld: Laat een prent zien van: (30 minuten)
• een homokoppel met bijschrift “Jan is verliefd op Mohammed” / “Jan
en Mohammed zijn een koppel”
• een lesbisch koppel met bijschrift “Benoitte is verliefd op Laura” /
“Benoitte en Laura zijn een koppel”
• een biseksueel koppel met bijschrift “Maarten was vroeger verliefd op
Laura maar houdt nu al twee jaar van Jonas. Hij houdt zowel van
jongens als van meisjes.”
Vraag de leerlingen of groepsleden om bij de prent te schrijven wat ze
voelen of doe dit mondeling. Evalueer achteraf!

(2) kwesties te verwerken
Voorbeeld: Spectrum (30 minuten)
Er wordt een lijn getrokken in het lokaal, met "helemaal mee eens aan het ene eind en
"volledig oneens” aan het andere eind van de lijn. Per stelling/kwestie bepaalt elke
deelnemer waar hij/zij wil staan. Achteraf wordt dit geëvalueerd.
Stellingen die hier kunnen gebruikt worden
1. Ik aanvaard mensen zoals ze zijn ongeacht hun seksuele identiteit
2. We hebben allemaal gelijke rechten, ongeacht ons geslacht, onze
seksuele identiteit, onze afkomst, huidskleur, religie, enz.
3. Iemand pesten of uitschelden voor ‘mietje’ of ‘pot’ is ook een vorm
van geweld
4. Homoseksualiteit is aangeboren. Homofobie is aangeleerd.

(3) Kwesties te analyseren:
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Voorbeeld: De boom (40 minuten)
We tekenen een reuzegrote boom en leggen die in het midden op de grond of hangen
die op een centrale plaats. Bij de takken schrijven we een stelling/kwestie (al dan niet
verder opgesplitst: twijgjes zijn de ervaringen/gevoelens van jongeren, de dikkere
takken waarop de twijgjes staan de "issues" hierachter), bij de wortels de oorzaken
(waarbij we ook steeds verder kunnen gaan, door "waarom"/"hoe komt dat" te blijven
vragen na elk antwoord).
Stellingen die hier kunnen worden gebruikt
1. Holebi’s en transgenders komen meer in aanraking met geweld dan
hetero’s
2. Holebi’s en transgenders worden ook in onze school vaak gepest

(4) een oplossing/antwoord/reactie te plannen: Cruciaal zijn de oplossingen die
jongeren zèlf bedenken voor dit alles.
Voorbeeld: HOE HOE HOE (30 à 40 minuten):
We schrijven in het groot "HOE?" in het midden van een grote flap en blijven
"HOE?" vragen na elk antwoord, tot we er een bruikbaar stappenplan uit
kunnen destilleren.
Mogelijke startvraag: Hoe kunnen we het geweld tegen holebi’s en transgenders
stoppen?
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WERKVORMEN BASISONDERWIJS
1 Los de rebus op.

+

+

-k
f- en -s
…………
…………
Antwoord = ……………………………

-jl
…………

2 Schrijf de letters van de rebus nog eens in de volgende woorden en je komt
te weten waar de afkorting voor staat.
…...mo

+

…sbienne

+

……seksueel

3 Wat betekenen deze drie woorden? Verbind de woorden met het juiste voorbeeld.
Homo



 “Lies trouwt volgende week met Marie.”

Lesbienne



 “Tim is verliefd op Jan en Sara.”

Biseksueel



 “Maarten en Kevin hebben een dochter.”
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4 Maak het kruiswoordraadsel.
1. Als een man verliefd wordt op een andere man, is hij een …
2. Het symbool van de holebibeweging is een vlag met de kleuren van de …
3. Als een vrouw verliefd wordt op een andere vrouw, is zij een …
4. Eén op … mensen is holebi.
5. Als iemand verliefd kan worden op vrouwen en op mannen, is die persoon …
6. Een onterecht verschil dat gemaakt wordt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5 Wat geloof jij? Welke van deze stellingen zijn volgens jou waar of niet waar?
1. Je kan homo’s altijd makkelijk herkennen: ze gedragen zich verwijfd.
waar – niet waar
2. Mannelijke balletdansers, verplegers en kappers zijn altijd homo’s.
waar – niet waar
3. Lesbiennes zijn mannenhaters.
waar – niet waar
4. Homoseksuele relaties duren nooit lang.
waar – niet waar
5. Holebi’s moeten niks weten van kinderen.
waar – niet waar
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6. Homoseksualiteit is een ziekte.
waar – niet waar

Deze stellingen kloppen niet. Het zijn verhaaltjes die mensen bedacht hebben omdat ze niet
kunnen aanvaarden dat mensen soms een beetje ‘anders’ zijn. Maar ‘anders’ zijn is helemaal
niet erg; het maakt het leven net heel boeiend.
uit: Klasse voor ouders. januari 2003, nr.65. p.4-5.

6 CARTOON: Geweld tegen homo’s in Nederland.

Wat is er gebeurd in Amsterdam?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Waarom zouden mensen holebi’s zo behandelen?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Wat heeft dit te maken met mensenrechten?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

7 FILMFRAGMENT: Kom op! (30 min)

Wat gebeurt er in dit clipje?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Wat vind je van de beslissing van de leerlingen om de hand van de gepeste jongen vast te
nemen?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Hoe zou de gepeste jongen zich voelen vóór en na het moment dat zijn medeleerlingen hem
hun hand reikten?
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat niemand gepest wordt vanwege het feit dat hij of zij een
beetje ‘anders’ is?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

8 AFFICHE VAN AMNESTY INTERNATIONAL: Geweld tegen holebi’s in Zuid-Afrika.
(20 min.)

Wat zou er gebeurd zijn in Zuid-Afrika?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Wat heeft dit te maken met mensenrechten?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Wat zouden deze twee mannen aan het denken zijn?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

9 UITSPRAAK VAN STOYAN: Geweld tegen homo’s in Bulgarije. (25 min)

Geweld tegen homo’s, lesbiennes en biseksuelen is heel gewoon in Bulgarije, toch blijven veel
holebi’s en transgenders heel optimistisch.
“Ik wens dat Bulgarije, hoe klein het ook is, een land is waarin ik niet bang moet zijn
wanneer ik met Laila (mijn transgendervriend) afspreek. Ik wens dat ik niet bang moet
zijn dat er iets gebeurd is als ze haar telefoon niet opneemt. Ik zou willen dat ik mijn
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vriendje, van wie ik hou, een knuffel kan geven, of zijn hand vasthouden als we over
straat lopen en me veilig voelen, en dat de mensen die deze boodschap horen niet
denken dat het een droom is die nooit kan bereikt worden.”

Wat wens jij de holebibeweging (in Bulgarije) toe?
“Ik wens …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. .……
…………………………………………………………………………………

Maak er een mooie tekening bij!

10 SPEL: Mijn gender, mijn rechten (ideaal voor jeugdbewegingen)
Doel: Het doel van het spel is om met je groep als eerste het spelbord af te gaan. Als je alle
spelvakjes hebt doorlopen, krijg je op het einde een getuigenis.
Tijd: + 120 min
Groepsgrootte: 8 tot 40 deelnemers (reken ongeveer 2 begeleiders per groep)
Leeftijd: 6 - 11 jaar
Voorbereiding:
•
•

Materiaal: touw/koord (voldoende), krijt, pen & papier, keukenrol, kaarten, stiften,
letterkoekjes, verf, bierkaartjes, spijker + dun touw + 5 bierflesjes, krant
Spelbord uitwerken (15 vakjes achter elkaar, er moeten 3 rode, 3 blauwe, 3 oranje, 3
gele en 3 groene vakjes op staan) + getuigenissen afprinten + 2 pionnen en
dobbelsteen voorzien

Verloop van het spel:
•

Maak 2 groepen (door bijvoorbeeld 'flosje trek': Iedere speler heeft een gekleurd
kaartje in zijn broek hangen. Elke speler moet een kaartje proberen trekken bij de
andere speler. De groepen worden op het einde van het spel gevormd en bestaan uit
diegenen die een kaartje in hetzelfde kleur hebben getrokken)
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•

•

•
•
•
•

De groepen gooien om het hoogst om de startvolgorde te bepalen. Eens de groepen de
eerste keer gegooid hebben, geldt er geen volgorde meer en hoeft er ook niet meer
gegooid te worden.
Het spel is gebaseerd op ‘ganzenbord’. Met dit spel wordt er echter niet gegooid. De
15 vakjes moeten effectief worden doorlopen. Er zijn 5 verschillende gekleurde
vakjes. Iedere kleur omvat een andere soort opdracht.
o Rood: vragen
o Orangje: doe-opdrachten
o Geel: symbolen
o Groen: pictionary
o Blauw: spelletje
De groep die als eerste op het einde van het spelbord is, krijgt de getuigenis mee.
De leider/monitor leest de getuigenis voor en praat erover met de groep. Vraag naar wat
dit met jouw groepsleden doet, wat ze hierover denken.
Achteraf worden de 2 getuigenissen met de hele groep besproken. Daarna wordt er een
moment voorzien om brieven te schrijven voor de slachtoffers.
Voorzie zeker een half uur voor de bespreking van de getuigenissen.

Uitwerkte opdrachten per kleur:
Er zijn drie vakjes per kleur. Maak eventueel kaartjes per kleur en zet de opdrachten erop.
Rood: vragen
o Waar staat holebi voor?
(samentrekking van de woorden: HOmo, LEsbisch en Biseksueel)
o Bestaan er ook holebi dieren? A: waar of B: niet waar?
(a) waar; Volgens wetenschappers zijn er meer dan 1500 diersoorten waarbij
homo of lesbisch gedrag voorkomt)
o Wat is een homohuwelijk?
(Het homohuwelijk is een huwelijk tussen twee personen van hetzelfde
geslacht, dus twee vrouwen of twee mannen die samen zijn omdat ze van
elkaar houden trouwen. Vele landen laten het homohuwelijk nog niet toe. In
België mag het wel.)

Oranje: doe-opdrachten
o piramide maken
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o verander zoveel mogelijk groepsleden van genderexpressie (wie zich als meisje
kleedt, trekt nu jongenskleren aan. Wie zich als jongen kleedt, trekt nu
meisjeskleren aan
o tekening met je neus maken met heel de groep

Geel: symbolen (laat het symbool zien en zij moeten raden waarvoor het staat, je mag tips
geven)
o De Regenboogvlag:
De regenboogvlag is een heel bekend en symbool
van de holebi’s. De verschillende kleuren staan voor de diversiteit binnen de
holebigemeenschap.

o Gender:
Dit zijn de gendersymbolen. Het blauwe verwijst naar
de man en het rode naar de vrouw. Gender wijst op de
eigenschappen en rollen die mensen ‘typisch`
mannelijk of vrouwelijk vinden. Bijvoorbeeld: meisjes
spelen met poppen en jongens met legermannetjes
maar dit hoeft niet per se altijd zo te zijn.

o De kleur ‘roze’:
De kleur ‘roze’ wordt door de holebi’s gebruikt om zich kenbaar te maken.

Blauw: spelletje
o De leden van elke groep moeten met de armen in elkaar haken en zo om het
snelst een parcours afleggen. Ieder moet één schoen uitdoen; de schoenen
worden op één hoop gelegd aan de andere kant van het plein; op het startsein
hinkelt ieder op één schoen naar de hoop en wie ’t eerst de eigen twee
schoenen terug aan heeft, heeft gewonnen.
o Sjakos-petanque: op de grond teken je cirkels. Elke cirkel heeft een bepaalde
score. Je groep moet trachten zo snel mogelijk een bepaalde score te halen
door een sjakos (of een ander voorwerp) in de cirkels te werpen.
o Limbo
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Groen: pictionary
o Toon deze prent en vraag wat ze zien, denken, voelen.

o Toon deze prent en vraag wat ze zien, denken, voelen.

o Toon deze prent en vraag wat ze zien, denken, voelen.
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Je geeft elke groep een getuigenis als de groep op het einde van het spel komt. Lees als
begeleider de getuigenis voor en bespreek het met je groep:

1. NOXOLO: ZUID-AFRIKA
Een avondje op stap gaan met vrienden is niet overal of voor iedereen even veilig.
Toen de Zuid-Afrikaanse Noxolo ‘s nachts naar huis ging, werd zij misbruikt en
vermoord. Noxolo werd vermoord omdat zij lesbisch was en dus op meisjes verliefd
werd en niet op jongens. De daders zijn na twee jaar nog altijd niet gevonden en
lopen vrij rond.
Amnesty International vindt dat niemand vermoord mag worden omdat hij of zij
verliefd is op iemand van hetzelfde geslacht. Spijtig genoeg zijn er buiten Noxolo
nog vele andere jongens en meisjes in Zuid-Afrika die mishandeld of vermoord
worden om die reden. Deze misdaden mogen niet onbestraft blijven. Daders
moeten een gepaste straf krijgen.

2. MIHAIL: BULGARIJE

Enkele jaren geleden ging Mihail Stoyanov, een student uit Bulgarije, een luchtje
scheppen in het park. Jammer genoeg, is hij nooit meer teruggekeerd naar huis.
Zijn familie liet de politie weten dat hij verdwenen was. Daar kregen ze te horen
dat iemand Mihail vermoord heeft in het park. Hij werd geslagen totdat zijn
luchtpijp brak. De daders sloegen hem omdat ze dachten dat hij homo was en hij
dus houdt van jongens en niet van meisjes. Bijna vier jaar later zijn Mihails daders
nog niet gestraft, ook al zijn er harde bewijzen tegen hen. In het algemeen doet
men in Bulgarije weinig moeite om misdaden tegen holebi’s te onderzoeken en
hun moordenaars te straffen.
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Antwoordenblad Basisonderwijs:
1. Holebi
2. Ho + le + bi

3. 1-C / 2-A / 3-B

4. 1-homo, 2-regenboog, 3-lesbienne, 4-tien, 5-biseksueel, 6- discriminatie

5. Alle stellingen zijn niet waar

6.
-

Jongeren gooiden een homo in het water van het park in Amsterdam
Verschillende antwoorden mogelijk (bijvoorbeeld: omdat die jongeren denken dat
holebi’s minder mens zijn dan anderen)
Holebi’s hebben net dezelfde rechten als andere mensen. Wie geweld pleegt tegen
holebi’s respecteert de mensenrechten niet.

7.
-

Een jongen wordt gepest omdat hij homo is. Hij voelt zich triest en eenzaam. Zijn
medeleerlingen reiken hem de hand. Hij en zijn vriend voelen zich daarna beter.

8.
- Twee mannen werden vermoord omdat ze van elkaar houden
- Iedereen heeft het recht op leven, ook holebi’s

Tip
Je vindt bijzonder geschikte werkvormen over holebi’s en transgenders voor verschillende
leeftijdsgroepen in het basisonderwijs bij Cavaria “Maarten heeft twee mama’s”:
www.cavaria.be/sites/default/files/maarten_heeft_2_mamas.pdf
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WERKVORMEN SECUNDAIR
1 GENDER (45 min.)
Opdracht 1.
“Stel dat je bij je geboorte een ander geslacht had, wat zou er dan allemaal
veranderen in je leven? In het verleden, in het heden en in de toekomst?”

0pdracht 2.
Wat betekent het om man of vrouw te zijn?
Er wordt algemeen aanvaard van een jongen/meisje dat hij/zij …. is.

image: abvv

Het gender verwijst naar de cultureel en sociaal bepaalde verschillen tussen
mannen en vrouwen en niet naar de biologische verschillen tussen mannen en
vrouwen.
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0pdracht 3.
Lees volgende tekst en beantwoord vervolgens de vragen.

Het model van de Genderbread Person
benadert gender op een andere manier. Het
schuift vier assen naar voren: biologisch
geslacht, genderexpressie, genderidentiteit
en seksuele voorkeur. Elk persoon kan onder
elk van deze spectra vallen. Het lieftallige
figuurtje kan een handige en simpele tool
zijn om na te denken over jouw eigen ‘unieke’
seksuele identiteit.
Genderidentiteit verwijst naar het innerlijke
gevoel. Het is hoe jij, in jouw hoofd, jezelf
ziet (als man, vrouw, beide of geen van
beide). Meestal komt dat overeen met het
biologische
geslacht:
iemand
wordt
bijvoorbeeld geboren met een meisjeslichaam
en voelt zich ook meisje (en omgekeerd).
Maar het kan ook gebeuren dat deze twee
aspecten min of meer in conflict staan. Dat
iemand in een meisjeslichaam zich geen
meisje voelt (en omgekeerd). Of dat men zich
jongen en meisje tegelijk kan voelen. Er is
veel variatie mogelijk in de beleving van
jongen- of meisjezijn.
Aan de linkerkant van het spectrum staat
‘vrouw’, aan de rechterkant ‘man’. In het
midden vind je de term ‘genderqueer’. Het is
Schrijf-ze-VASTdag 2013

een identiteit die zich ergens tussen ‘man’ en
‘vrouw’ situeert. Het verwijst ook naar
mensen die aangeven dat hun identiteit
buiten
het
traditionele
man-totvrouwspectrum valt.
Genderexpressie is de manier waarop je jouw
genderbeleving toont aan de buitenwereld...
Genderexpressie omvat alles wat we
uitdragen naar anderen: kleding, haarstijl,
lichaamstaal, manieren, spraak, gedrag,... De
meeste mensen hebben een vleugje van
mannelijke én vrouwelijke kenmerken in hun
genderexpressie vervat. Deze expressie kan
ook verschillend zijn al naargelang
de
maatschappelijke context.
Met betrekking tot genderexpressie staat
links ‘vrouwelijk’ en rechts ‘mannelijk’.. In
het midden staat ‘androgyn’: een term die
verwijst naar een meer gemengde vorm van
genderexpressie.
Biologisch geslacht verwijst naar jouw fysieke
anatomie. Meestal denkt men dat er maar
twee opties mogelijk zijn: jongen of meisje.
Dit is ongenuanceerd. Wetenschappelijk
onderzoek toont aan dat het biologische
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geslacht veel meer variaties kent. Het
biologische geslacht wordt immers bepaald
door meerdere factoren zoals hormonen,
anatomie
en
chromosomen
die
in
verschillende combinaties mogelijk zijn.
Links staat ‘vrouw’; rechts staat ‘man’. In het
midden staat de term ‘interseksueel’ die
verwijst naar variaties in de gekende m/v
indeling. Denk eraan dat de term
‘hermafrodiet’ een stigmatiserend woord is
omdat het verwijst naar iemand die ‘volledig
man en volledig vrouw’ is. Dit is biologisch
gezien onmogelijk.
Seksuele oriëntatie verwijst naar het zich
romantisch,
seksueel
of
spiritueel
aangetrokken voelen tot mensen van een
bepaald geslacht of gender. De seksuele
oriëntatie
en
gender-identiteit
zijn
verschillende delen van onze seksuele
identiteit. Hoewel jonge kinderen zich niet
altijd bewust zijn van hun seksuele oriëntatie,
hebben zij meestal wel een sterk besef van
hun genderidentiteit.
Links vind je ‘heteroseksueel’ (= fenomeen
waarbij men zich aangetrokken voelt tot
personen van het andere geslacht) en rechts
staat ‘homoseksueel’ (= fenomeen waarbij
men zich aangetrokken voelt tot mensen van

hetzelfde geslacht). In het midden staat
‘biseksueel’ (fenomeen waarbij men zich
aangetrokken voelt tot mensen van beide
geslachten).
Met deze vier aspecten van de Genderbread
Person zijn er oneindig veel mogelijke
combinaties te verzinnen. Houd in het
achterhoofd
dat
genderidentiteit,
genderexpressie, biologisch geslacht en
seksuele oriëntatie ‘onafhankelijk’ staan ten
opzichte van elkaar. Iemands genderexpressie
bepaalt
niet
auto-matisch
iemands
genderidentiteit. Het ene aspect heeft wel
een invloed, maar is niet ‘bepalend’ voor het
andere.
Het grote voordeel van de Genderbread
Person is dat het een inclusief model is. Het
dwingt mensen niet om zichzelf te forceren in
simplistische categorieën die hen de
‘waarheid’ van hun eigen ervaringen ontzegt.
Wanneer je zegt dat iemand onmogelijk een
vrouwelijk geslacht en een mannelijke
genderidentiteit kan bezitten, dan krijgt die
persoon al gauw het gevoel dat hij of zij
nergens bijhoort. Simplistische categorieën
worden ook vaak gebruikt als excuus om
mensen die niet in het conventionele plaatje
thuishoren
te
discrimineren
en
te
mishandelen.

A. Wat betekenen volgende begrippen? Let op je mag de volgende taboewoorden daarbij NIET
gebruiken!
Begrip

Taboewoorden

Biologisch geslacht of sekse

anatomie, geboorte, jongen,
meisje, geslacht

=…

Gender

regels, normen, jongensachtig,
meisjesachtig

=…

Genderexpressie
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=…

Genderidentiteit

gender, gevoel

=…

Holebi

geaardheid, gender

=…

Seksuele voorkeur

seksueel, geslacht

=…

Transgender

travestie, transseksualiteit

=…

B. Waar of niet waar? Waarom?
1

Iemand die zich verwijfd gedraagt, is homo.

2

Iemand die zich als een manwijf gedraagt, voelt zichzelf ook man.

3

Het seksuele geslacht bepaalt of je man of vrouw bent.

4

Je genderidentiteit zit tussen de oren.

5

Een genderqueer kan heteroseksueel zijn.
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C. Zou dit bordje aan de wc’s of kleedkamers beter zijn? Waarom (niet)?

2 KEN JE VOOROORDELEN! (Rollenspel)
Homo's, lesbiennes en biseksuelen in alle delen van de wereld zijn regelmatig het slachtoffer
van mensenrechtenschendingen. Die schendingen gaan van subtiele discriminatie tot
intimidatie of zelfs moord. Amnesty International komt op voor de rechten van holebi’s en
transgenders wereldwijd.

“Voetbal is geen sport voor
homo’s. Er zijn er misschien één
of twee. Als je 14 bent en je
komt erachter dat je homo bent,
ben je klaar met voetballen. Dan
ga je in een kapperszaak
werken. Homo’s zijn niet
bestand tegen de druk van
topvoetbal.”
René Van der Gijp
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Rollenspel: de heteroseksuele vragenlijst (50 min.)
Holebi’s en transgenders krijgen vaak te maken met absurde vragen over hun genderidentiteit.
Wat volstrekt normaal en natuurlijk aangeboren is moeten ze dikwijls met handen en voeten
proberen uit te leggen. In dit rollenspel keren we de situatie om. Er wordt verondersteld dat
we in een wereld leven waar homo- en transseksualiteit veel meer voorkomt dan
heteroseksualiteit. Jongeren kiezen een heteroseksueel personage. In het rollenspel
onderwerpt een andere jongere (rol van psychiater) het personage aan een resem vragen.

1. Wat denk je dat de oorzaak is van je heteroseksualiteit?
2. Wanneer en hoe besefte je dat je hetero was?
3. Is het mogelijk dat je heteroseksualiteit maar een fase is?
4. Zou het kunnen dat heteroseksualiteit voortkomt uit een neurotische angst voor anderen
van hetzelfde geslacht?
5. Als je nog nooit iets gehad hebt met iemand van hetzelfde geslacht, hoe kan je dan zeker
zijn dat je dat niet zou willen?
6. Aan wie heb je over je heteroseksuele neigingen verteld? Hoe reageerden ze?
7. Waarom willen heteroseksuelen anderen steeds overtuigen tot hun levensstijl?
8. Waarom wil je je heteroseksualiteit steeds zo duidelijk laten merken? Kan je niet gewoon
zijn wat je bent en het stil houden?
9. Zou je willen dat je kinderen heteroseksueel zijn, in de wetenschap dat ze heel wat
problemen zullen krijgen?
10. Waarom zijn er zo weinig stabiele relaties tussen heteroseksuelen?
11. Waarom leggen hetero’s zoveel nadruk op seks?
12. Gezien het gevaar op overbevolking, hoe zou de mensheid overleven als iedereen
heteroseksueel was?
13. Hetero’s staan er bekend om dat ze zichzelf en elkaar vaste en stereotiepe genderrollen
opleggen. Waarom hou je toch vast aan zo’n rollenspel?
14. Hoe kan je in godsnaam een bevredigende ervaring hebben met iemand van het ander
geslacht wanneer er zulke verschillen zijn tussen jullie? Hoe kan een man weten wat een
vrouw wil en omgekeerd?
15. Waarom zijn heteroseksuelen zo promiscue?
16. Waarom zeg je van zoveel beroemde homo’s en lesbiennes dat ze hetero zijn? Is dat om je
eigen heteroseksualiteit te rechtvaardigen?
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17. Er zijn blijkbaar niet al te veel gelukkige hetero’s. Er zijn echter manieren om te
veranderen. Heb je al eens gedacht aan bekeringstherapie of de Anonieme Hetero’s?

Vraag jongeren hoe het voelt om zulke vragen te moeten beantwoorden. Welk beeld kunnen ze
zich vormen over het geweld waar holebi’s en transgenders mee in aanraking komen? Komen
ze ook in hun eigen leven in aanraking met vooroordelen?

3 FILMFRAGMENT: De overval (15 min.)
Hier staan we stil bij een specifiek moment in het filmfragment.
Wat zouden beide mannen die gekneveld worden nu denken? Vul de denkballonnen in.
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4 DE KRACHT VAN WOORDEN (Discussie, 40 min.)

Lees de cartoon en organiseer een discussie op basis van onderstaande vragen.

1. Wat is er aan de hand? Waarover gaat de cartoon?
2. Staat er een scheldwoord in de cartoon? Welk woord?
3. Ken je nog andere scheldwoorden die gebruikt worden voor holebi’s of transgenders?
Vanwaar ken je die woorden? Welke scheldwoorden worden het meest gebruikt?
4. Waarom worden scheldwoorden vaak gebruikt?
5. Welk effect hebben deze beledigingen voor jongeren die worstelen met hun
seksualiteit?
6. Worden mensenrechten geschonden wanneer je mensen beledigt vanwege hun
seksuele identiteit?
7. Wiens verantwoordelijkheid is het om deze mensenrechten te beschermen?

Leg uit dat beledigingen vaak groeien uit het idee dat sommigen ‘minder mens’ zijn dan
anderen. Laat jongeren nadenken over dit fenomeen: hoe verhoudt dit zich tot de
basisprincipes van mensenrechten? Vraag jongeren wat ze ZELF zouden kunnen doen om
het geweld tegen holebi’s en transgenders te stoppen?

(1) Op individueel niveau

(2) Binnen je eigen school of jeugdclub

(3) In België en wereldwijd
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5 FILMFRAGMENT: Nieuwe wetten, nieuwe mindset (25 min.)

Geweld tegen homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen is heel gewoon in Bulgarije,
toch is dit filmfragment heel optimistisch.
“Ik wens dat Bulgarije, hoe klein het ook is, een land is waarin ik niet bang moet zijn
wanneer ik met Laila (mijn transgendervriend) afspreek. Ik wens dat ik niet bang moet
zijn dat er iets gebeurd is als ze haar telefoon niet opneemt. Ik zou willen dat ik mijn
vriendje, van wie ik hou, een knuffel kan geven, of zijn hand vasthouden als we over
straat lopen en me veilig voelen, en dat de mensen die deze boodschap horen niet
denken dat het een utopie is die nooit kan bereikt worden.”

Wat wens jij de holebibeweging (in Bulgarije) toe?
“Ik wens …

Klopt de stelling “nieuwe wetten, nieuwe mindset 5”? Of zie het eerder omgekeerd: namelijk
dat een nieuwe mindset zorgt voor nieuwe (meer tolerante) wetten? Wat denk je? Waarom?
“In Bulgarije zijn we heel goed in het invoeren van wetten die overeenkomen met de
Europese wetgeving, maar niet zo goed in het uitvoeren van de wetten.”
Monika, Chair of bilitis resource Centre, a lesbian, bisexual and transgender women’s organization, april 2012

5

Bewustzijn, attitude, ingesteldheid
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6 HOMOSEKSUALITEIT: IN VELE LANDEN STRAFBAAR (Leesvaardigheid, 25 min.)

Lees onderstaande tekst
−
−
−

Onderstreep de landen die voorkomen in deze tekst met een rode balpen
Breng deze landen aan op de blinde kaart. Arceer in het rood.
Beantwoord de bijhorende vragen.

Homoseksualiteit strafbaar
Achter de tralies vliegen omdat je holebi of transgender bent. Het gebeurt vandaag de dag nog
altijd. In meer dan zeventig landen is homoseksualiteit strafbaar. Seksuele minderheden
worden beboet, krijgen lijfstraffen, belanden in de cel of worden zelfs veroordeeld tot de
doodstraf.
In Marokko werden in mei 2013 nog twee jongeren tot enkele maanden gevangenisstraf
veroordeeld wegens homoseksueel gedrag. In Marokko is homoseksualiteit bij wet verboden.
De straf kan oplopen tot zes jaar effectieve gevangenisstraf.
In Oeganda wil men dit jaar de straffen op homoseksualiteit verzwaren. In het wetsontwerp
staan levenslange gevangenisstraffen opgelijst maar ook de doodstraf.
In 2000 werden in Saoedi-Arabië negen jongemannen veroordeeld tot een gevangenisstraf en
2600 zweepslagen omdat ze homo zouden zijn.
In elke samenleving legt het strafrecht grenzen op aan seksueel gedrag om zo de veiligheid
van anderen te vrijwaren. Deze grenzen variëren van cultuur tot cultuur en veranderen met de
tijdsgeest mee.
De strafwetgeving rond homoseksualiteit wordt vaak vaag geformuleerd. Zo kunnen de wetten
heel ruim worden toegepast en kan er altijd wel een rechtvaardiging gevonden worden voor
een mensenrechtenschending. Homoseksualiteit wordt in de wetgeving vaak als een
‘onnatuurlijke’ of ‘immorele’ daad omschreven. Soms wordt zelfs een ‘medische
noodtoestand’ ingeroepen als rechtvaardiging voor het verbod. Zo werd in Trinitad en Tobago
homoseksualiteit verboden om het aantal hiv-infecties tegen te gaan. Deze exclusieve link
tussen homoseksualiteit en hiv is niet alleen discriminerend, maar ook onjuist en gevaarlijk.
Het zorgt er immers voor dat het preventief werk rond hiv en AIDS ook in het gedrang komt.
De wetten gaan ook verder dan enkel het strafbaar maken van bepaald seksueel gedrag of
voorkeur, ze worden ook gebruikt om genderexpressie in een keurslijf te gieten.
Miljoenen holebi’s en transgenders wereldwijd moeten door deze wetgeving de
hartverscheurende keuze maken tussen het ontkennen van hun gevoelens en zo de wet volgen,
of te zoeken naar liefde en hiervoor een misdrijf plegen.
Het strafbaar maken van homoseksualiteit, werkt geweld tegen seksuele minderheden in de
hand, zowel in de publieke als in de private sfeer. Wetten die relaties tussen mensen van
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hetzelfde geslacht strafbaar maken – of ze nu geïmplementeerd worden of niet – geven
immers de indruk dat seksuele minderheden misdadigers zijn zonder rechten.
Misdaden tegen seksuele minderheden worden weinig tot nooit onderzocht. Er heerst totale
straffeloosheid voor deze daden.

Opdracht: Beantwoord, na het lezen van de tekst, onderstaande
vragen.

1. Waarom legt een samenleving grenzen op aan seksueel gedrag?
Wat denk je zelf? Klopt de redenering altijd?

2. Waarom worden wetgevingen omtrent homoseksualiteit vaak vaag geformuleerd?
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3. Welke landen komen in de tekst voor ? Breng ze aan op de blinde kaart (maak
gebruik van je atlas), kleur ze in het rood.
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7 HOLEBIRECHTEN OP DE WERELDKAART (webquest, 30 min.)
Als onderzoeker wil je te weten komen in welke landen holebi’s en transgenders veel of weinig
rechten hebben. Je doet dit als volgt:
•
•
•
•
•

Zoek de ligging van de opgegeven landen op in je atlas: België, Bulgarije, ZuidAfrika, China, Saoedi-Arabië
Surf naar www.ilga.org en zoek per vraag naar de kaart die je verder kan helpen
Geef een juiste score aan elk land
Nadien tel je telkens de individuele scores op om zo tot een eindscore te
komen per land
Die eindscore bepaalt of het land in kwestie de rechten van holebi’s ernstig
neemt of niet. Kleur dat land dan in op de kaart in bijlage (groen : véél rechten
voor holebi’s en transgenders, rood: weinig rechten voor holebi’s en
transgenders)

1. Worden romantische en seksuele relaties tussen mannen toegestaan?
Blauw: geen data - Rood: niet legaal (0/2) - Lichtgroen: legaal in sommige gebieden (1/2) - Groen: legaal (2/2)

België:

…… / 2

Bulgarije: …… / 2

China:

…… / 2

Saoedi-Arabië: …… / 2

Zuid-Afrika : …… / 2

2. Worden romantische en seksuele relaties tussen vrouwen toegestaan?
Blauw: geen data - Rood: niet legaal (0/2) - Lichtgroen: legaal in sommige gebieden (1/2) - Groen: legaal (2/2)

België:

…… / 2

Bulgarije: …… / 2

China:

…… / 2

Saoedi-Arabië: …… / 2

Zuid-Afrika : …… / 2

3. Worden homoseksuele relaties bestraft ?
Blauw: geen gegevens - Rood: gevangenisstraf van 10 of meer jaar (0/2) - Lichtrood: gevangenisstraf van
minder dan 10 jaar (0/2) - Donkerrood: doodstraf (-2/2) - Paars: andere straffen (bv. geldboete) (0/2) - Groen:
geen straffen (2/2)

België:

…… / 2

Bulgarije: …… / 2
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4. Mogen holebikoppels kinderen adopteren?
Blauw: Geen gegevens - Groen: Ja (2/2) - Lichtgroen: In sommige gebieden (1/2) - Rood: Neen (0/2)

België:

…… / 2

China:

Bulgarije: …… / 2

…… / 2

Saoedi-Arabië: …… / 2

Zuid-Afrika : …… / 2

5. Mogen holebikoppels huwen?
Blauw: Geen gegevens - Groen: Volledig toegelaten (2/2) - Rood: Niet toegelaten (0/2) - Geel / Roze /
Lichtgroen: Geen evenredige huwelijksmogelijkheden met heterokoppels (1/2)

België:

…… / 2

Bulgarije: …… / 2

China:

…… / 2

Saoedi-Arabië: …… / 2

Zuid-Afrika : …… / 2

TOTAALSCORE:
België:

…… / 10

Bulgarije: …… / 10

China:

…… / 10

Saoedi-Arabië: …… / 10

Zuid-Afrika : …… / 10

OPDRACHT BLINDE KAART
Breng de onderzochte landen nu aan op de kaart hieronder.
o
o

o

Landen die meer scoren dan 7/10 kleur je groen (daar is er een goede
wetgeving voor holebi’s en transgenders).
Landen die tussen 5/10 en 7/10 scoren kleur je oranje (in deze landen
worden de rechten van holebi’s en transgenders niet voldoende
gerespecteerd).
Landen die lager scoren dan 5/10 kleur je rood (holebi’s en transgenders
leven er in ronduit vreselijke omstandigheden).
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8 HOLEBIRECHTEN DOORHEEN DE GESCHIEDENIS (20 min.)

6

De Romeinse Tijd (A)
De Romeinse maatschappij was er een die verdeeld was in standen. De vrije burgers hadden
het voor het zeggen, de pater familias was de man die aan het hoofd van het huishouden
stond. Zijn wil was wet en hij kon alles (ook seksueel) doen waar hij zin in had. De seksuele
moraal ging niet om man of vrouw, maar eerder om rang en stand.
Middeleeuwen (B)
Tijdens de middeleeuwen wordt de christelijke kerk steeds belangrijker in West-Europa. De
kerk krijgt meer macht en legt eigen normen en waarden op. Alle seks die niet bedoeld was
om kinderen te verwekken, werd bestraft.
Vooral in de veertiende eeuw worden sodomieten (mensen die aan “tegennatuurlijke” seksuele
handelingen doen) opgespoord en vervolgd. Volgens hen was homoseksualiteit tegennatuurlijk
en daar kon de doodstraf opstaan.
Veroordelingen komen overal in Europa voor, ook in onze streken. In een aantal Italiaanse en
Duitse steden bestaan er zelfs speciale politiediensten die alle vormen van sodomie moesten
opsporen. Bovendien moet het gezegd worden dat het makkelijk was om vijanden van sodomie
te beschuldigen: zelfs al werd de vijand niet veroordeeld, zijn naam en leven was verwoest.
Code Napoleon (C)
We zitten in de periode van de Verlichting. Napoleon slaat de plak in onze streken, samen met
hem ook zijn regels. In de Napoleontische tijd ondergaan onze streken veel veranderingen op
wetgevend en burgerlijk vlak: er komt een burgerlijk wetboek. Dit wetboek heeft het over de
burgerlijke stand en het strafrecht. Nieuw is het idee dat kerk en staat gescheiden moeten
zijn: de kerk boet in aan macht. In het nieuwe strafrecht is seks tussen mannen ineens niet
meer illegaal, hoewel het nog steeds met argusogen bekeken wordt door grote lagen van de
bevolking en er zeker geen sprake is van het grootschalige “uit de kast komen”.
Derde Rijk : Nazisme (D)
In Hitlers Derde Rijk waren homoseksuelen niet gewenst: zij waren een gevaar voor het
superieure Germaanse ras. Toen Hitler aan de macht kwam werden homokroegen gesloten,
werden ze opgepakt en werden alle boeken over homoseksualiteit verbrand.
Homo’s werden opgepakt en in speciale kampen
opgesloten. In deze kampen werden niet enkele homo’s,
maar ook andere minderheden of vijanden van het

6

www.homogeschiedenis.nl,

http://www.ihlia.nl/dutch/algemeen/Tijdbalk, http://www.gay-art-history.org/gay_nederlands.html
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regime, opgesloten en vermoord. Hier werden soms ook medische experimenten uitgevoerd op
homo’s in de poging een middel te vinden tegen dit “onnatuurlijke gedrag”. Op basis van
bewijsstukken zijn er naar schatting ongeveer 5000 tot 15000 homoseksuelen omgekomen in
dergelijke kampen.
In de concentratiekampen waren homo’s te herkennen aan hun roze driehoek, net zoals Joden
een Davidster droegen. Later is de homobeweging dit symbool gaan gebruik als algemeen
symbool voor hun beweging.

Rechten van de mens (E)
Toen de Tweede Wereldoorlog op zijn eind liep in 1945, werd de VN ( Verenigde Naties)
opgericht. De VN werd opgericht om grote menselijke tragedies , zoals de Tweede
Wereldoorlog, proberen te voorkomen en om van de wereld een plek te maken waar iedereen
in veiligheid en gerechtigheid kan leven. Ook nam de VN in 1948 een verklaring aan: De
Universele verklaring van de rechten van de mens. Dit zijn de rechten waarop iedere mens
recht heeft.
Het was pas zeer langzaam aan dat de homo-emancipatie in het Westen op gang kwamen. Ook
nu nog zijn er landen waar homoseksualiteit illegaal is, het is nog steeds een omstreden punt
bij de VN.
Pas in 2008 kwamen Nederland en Frankrijk met het voorstel om een resolutie te maken
tegen de schendingen van de basisrechten van homo’s, lesbo’s, bi’s, transgenders en
interseksuelen. 85 landen tekenden de resolutie voor homorechten, 57 landen ondertekenden
de resolutie tegen.

Opdracht:

Breng de letters A, B, C, D en E aan op onderstaande tijdsbalk. Doe dit in het rood als het
gaat om een periode waarin holebi’s meer rechten hebben dan de periode net ervoor, in het
groen als het gaat om een periode waarin holebi’s minder rechten hebben dan de periode net
ervoor. Schrijf de eerste letter (A) in het blauw.
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9 VERDEDIG JE STANDPUNT OP EEN VN-CONFERENTIE! (spreekvaardigheid, 1 tot
2 uur)
Opdracht:
1. Elke jongere krijgt een land toegewezen waarvan hij of zij de rechten van holebi’s en
transgenders online moet opzoeken, afprinten en bestuderen (thuis of in de pc-klas).
Nuttige links zijn http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_by_country_or_territory,
http://ilga.org/. Je maakt best een gevarieerde keuze: landen waarin ‘alle’ rechten
verworven zijn (zoals Nederland en België), landen waarin bijna alle rechten verworven
zijn (bv. wel trouwen maar niet adoptie) en landen waarin holebi’s en transgenders
helemaal geen rechten hebben (bv. Oeganda).

2. Organiseer een VN Conferentie in je klas of groep. De doelstelling van de conferentie is
het wereldwijd openstellen van het recht op ‘huwelijk en adoptie’ voor en door koppels
van hetzelfde geslacht. Elke jongere discussieert vanuit de achtergrond van zijn eigen
land, al betekent dat soms advocaat van de duivel spelen. De ene jongere zal het
moeilijker hebben dan de andere om zijn standpunten te verdedigen. Op deze manier
komt de absurditeit van de wetgeving in veel landen naar boven, wat tot een nog beter
inzicht in de situatie van holebi’s en transgenders kan leiden.

3. Tijdens de discussies treed je als leerkracht of groepsleider op als moderator/leider
van de vergadering. Je leidt de vergadering in als een ‘echte’ officiële vergadering,
waarbij de banken in een cirkel worden geplaatst en iedereen een vlagje/bordje van
zijn eigen land meebrengt ter aanduiding. De jongeren vertolken elk hun eigen land.
Tip: Om deze oefening leerrijker te maken voor alle deelnemers kun je
vocale jongeren met uitgesproken homo- en transfobe standpunten
uitnodigen om een land te verdedigen waarin alle rechten van holebi’s en
transgenders gerespecteerd worden. ‘Holebitolerante’ jongeren kunnen dan
weer gevraagd worden om een land te verdedigen waar holebi’s en
transgenders quasi geen rechten hebben.
4. Nabespreking: Wat vonden de jongeren van het rollenspel? Vonden ze het moeilijk of
gemakkelijk om hun standpunt te vertolken? Wat hebben ze bijgeleerd? Je kan
tenslotte ook het standpunt van Amnesty international uitleggen. Amnesty
International vindt dat holebi’s en transgenders, net als iedereen, aanspraak maken op
alle mensenrechten –ook het recht op huwelijk en adoptie.
Tip: Bekijk samen met je klas of groep de muziekclip ‘Same Love’ van
Macklemore & Ryan Lewis op
http://www.youtube.com/watch?v=mINGKrtG3iw. Vraag hen hoe ze zich
zouden voelen mochten ze hetzelfde levensverhaal meemaken als de
man (het hoofdpersonage) in het muziekclipje.
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10 AN OPEN LETTER TO DAVID CAMERON AND THE IOC (by Stephen Fry) 7

Time span: 2 to 3 hours
Target audience: 3rd grade of ASO / TSO

August 7th, 2013
Dear Prime Minister, M Rogge 8, Lord Coe 9 and Members of the International Olympic
Committee,
I write in the earnest hope that all those with a love of sport and the Olympic spirit will
consider the stain on the Five Rings that occurred when the 1936 Berlin Olympics proceeded
under the exultant aegis 10 of a tyrant who had passed into law, two years earlier, an act which
singled out for special persecution a minority whose only crime was the accident of their birth.
In his case he banned Jews from academic tenure or public office, he made sure that the
police turned a blind eye to any beatings, thefts or humiliations inflicted on them, he burned
and banned books written by them. He claimed they “polluted” the purity and tradition of
what it was to be German, that they were a threat to the state, to the children and the future
of the Reich. He blamed them simultaneously for the mutually exclusive crimes of
Communism and for the controlling of international capital and banks. He blamed them for
ruining the culture with their liberalism and difference. The Olympic movement at that time
paid precisely no attention to this evil and proceeded with the notorious Berlin Olympiad,
which provided a stage for a gleeful Führer and only increased his status at home and abroad.
It gave him confidence. All historians are agreed on that. What he did with that confidence we
all know.
Putin is eerily repeating this insane crime, only this time against LGBT Russians. Beatings,
murders and humiliations are ignored by the police. Any defence or sane discussion of
homosexuality is against the law. Any statement, for example, that Tchaikovsky was gay and
that his art and life reflects this sexuality and are an inspiration to other gay artists would be
punishable by imprisonment. It is simply not enough to say that gay Olympians may or may
not be safe in their village. The IOC absolutely must take a firm stance on behalf of the
shared humanity it is supposed to represent against the barbaric, fascist law that Putin has
pushed through the Duma. Let us not forget that Olympic events used not only to be athletic,
they used to include cultural competitions. Let us realise that in fact, sport is cultural. It does
not exist in a bubble outside society or politics. The idea that sport and politics don’t connect

http://www.stephenfry.com/2013/08/07/an-open-letter-to-david-cameron-and-the-ioc/singlepage/#sthash.su4Gcncu.dpuf
7

8

Jacques Rogge: The president of the International Olympic Committee. He is Belgian.

9

Sebastian Coe: the chairman of the British Olympic Association

aegis: armor plate that protects the chest. Here figuratively, to be under the aegis: to be under the
protection
10
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is worse than . disingenuous, worse than stupid. It is wickedly, wilfully wrongEveryone knows
politics interconnects with everything for “politics” is simply the Greek for “to do with the
people”.
An absolute ban on the Russian Winter Olympics of 2014 on Sochi is simply essential. Stage
them elsewhere in Utah, Lillehammer, anywhere you like. At all costs Putin cannot be seen to
have the approval of the civilised world.
He is making scapegoats of gay people, just as Hitler did Jews. He cannot be allowed to get
away with it. I know whereof I speak. I have visited Russia, stood up to the political deputy
who introduced the first of these laws, in his city of St Petersburg. I looked into the face of
the man and, on camera, tried to reason with him, counter him, make him understand what
he was doing. All I saw reflected back at me was what Hannah Arendt called, so memorably,
“the banality of evil.” A stupid man, but like so many tyrants, one with an instinct of how to
exploit 11 a disaffected people by finding scapegoats. Putin may not be quite as oafish and
stupid as Deputy Milonov but his instincts are the same. He may claim that the “values” of
Russia are not the “values” of the West, but this is absolutely in opposition to Peter the
Great’s philosophy, and against the hopes of millions of Russians, those not in the grip of that
toxic mix of shaven headed thuggery 12 and bigoted religion, those who are agonised by the
rolling back of democracy and the formation of a new autocracy in the motherland that has
suffered so much (and whose music, literature and drama, incidentally I love so passionately).
I am gay. I am a Jew. My mother lost over a dozen of her family to Hitler’s anti-Semitism.
Every time in Russia (and it is constantly) a gay teenager is forced into suicide, a lesbian
“correctively” raped13, gay men and women beaten to death by neo-Nazi thugs while the
Russian police stand idly by, the world is diminished and I for one, weep anew at seeing
history repeat itself.
“All that is needed for evil to triumph is for good men to do nothing,” so wrote Edmund
Burke. Are you, the men and women of the IOC going to be those “good” who allow evil to
triumph?
The Summer Olympics of 2012 were one of the most glorious moments of my life and the life
of my country. For there to be a Russian Winter Olympics would stain the movement forever
and wipe away any of that glory. The Five Rings would finally be forever smeared, besmirched
and ruined in the eyes of the civilised world.
I am begging you to resist the pressures of pragmatism, of money, of the oily cowardice of
diplomats and to stand up resolutely and proudly for humanity the world over, as your
movement is pledged to do. Wave your Olympic flag with pride as we gay men and women

11

to exploit: To use or manipulate to one’s advantage.

12

thuggery: acts committed by thugs, aggressive young criminals

corrective rape: refers to the practice of raping a lesbian/bisexual woman to “convert” her to
heterosexuality
13
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wave our Rainbow flag with pride. Be brave enough to live up to the oaths and protocols of
your movement, which I remind you of verbatim 14 below.
Rule 4 Cooperate with the competent public or private organisations and authorities in the
endeavour to place sport at the service of humanity and thereby to promote peace
Rule 6: Act against any form of discrimination affecting the Olympic Movement
Rule 15 Encourage and support initiatives blending sport with culture and education
I especially appeal to you, Prime Minister, a man for whom I have the utmost respect. As the
leader of a party I have for almost all of my life opposed and instinctively disliked, you showed
a determined, passionate and clearly honest commitment to LGBT rights and helped push gay
marriage through both houses of our parliament in the teeth of vehement opposition from so
many of your own side. For that I will always admire you, whatever other differences may lie
between us. In the end I believe you know when a thing is wrong or right. Please act on that
instinct now.
Yours in desperate hope for humanity
Stephen Fry

1) Pre-reading activity
Orientation:
a) The title: Let the pupils look at the title of the text. Who is David Cameron? (The prime minister of
England), and what is the IOC (The International Olympic Committee)? What does this organisation do?
Do you know when the next Olympic Games are coming up and where? (The winter games in Moscow,
at the end of 2013).
Tell the pupils that the location of the winter games is essential to the message of this text.
Write the word “Russia” on the blackboard and let the pupils brainstorm about this word: what do they
know about this city, country, its president, its policies (!)?
Ask if they have heard anything about human rights related to the country.
To cut to the chase, the teacher can show following videos:
 Putin talking about spoiling children with gay propaganda:

http://www.youtube.com/watch?v=LDwAcFzfrPU (1 minute)

14

verbatim: using the exact same words
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 Sky TV fragment on the repression of the gay community in Russia:

http://www.youtube.com/watch?v=xac7t38iJDA (3 minutes)
What do the pupils think of the things said in the video? Does it make sense ?

b) The writer: Look at the picture of Stephen Fry. Does it ring a bell with anyone? Maybe not the way he
currently looks, but some of the pupils might be familiar with:
 Blackadder: http://www.youtube.com/watch?v=IDQ1ljlnSjU
 Stephen Fry’s Planet Word: http://www.youtube.com/watch?v=64gZo0eaM2k
 Q.I.: http://www.youtube.com/watch?v=TOX5Q4wg26U
This to show that he is a famous comedian, actor and presenter inside and outside of Britain. He is also
a gay person ànd a Jew. From this perspective he speaks out about the matter.

2) Reading the text + questions
Open questions
1) Who is the tyrant about whom Fry speaks in relation to the 1936 Olympic Games?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2) Were they already sending Jewish people to extermination camps, around that period? Why is that?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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3) What parallel is there, according to Fry, between the way the Committee acted then and the way they
are acting now?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4) What could be reasons for the international community to maintain good relations with Russia and
just let the Olympic Games happen?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5) How do even cultural/historical figures become a threat to Russia, according to Fry?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

6) What do the “shaven heads” refer to on line 39?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

7) What kind of symbolism does Fry use to talk about the Olympic Games and how their reputation will
be ruined if nothing is done about the homophobia?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
8) Explain the ambivalence of Fry’s attitude towards the British government.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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True or false. When false, correct the statement.
1) The Olympic Games of 1936 offered Hitler a stage to show off his country and triumph.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2) In the Greek period, the Olympic Games were the same as they are nowadays.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3) The text shows that Fry is not a big fan of Russia, in general.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4) The officer who mistreated Fry in St.-Petersburg is truly opposed to gay people.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Match the words from the text with their right meaning.
exalted

marked by extreme intensity of emotions or convictions

gleeful

joyful

disingenuous

noble

oafish

not honest

vehement

neanderthal

Make your own sentence with one of these words.
……………………………………………………………………………………………
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Find the right word/expression in the text for each description.
1

to ignore that something is happening: ………………………………………………

2

the Russian government: ………………………………………………………………

3

disappointed and dissatisfied (with the authorities): ………………………………….

4

in the belief that one’s opinions are superior to others’: …………………………….

Discussion.
1

What did you think about the text?

2

Did you hear about these issues before?

3

Would you support Belgium boycotting the Olympic Games?

4

Do you think it would be positive signal from the international community to do this?

11 Tentoonstelling: geweld tegen holebi’s en transgenders (45 min.)15

Doelstelling:
op korte tijd met diepgang de Schrijf-ze-VASTacties leren kennen
Voorbereiding (25 minuten):
• Deel de deelnemers in 4 tot 6 groepjes in die elk een bepaald thema
behandelen:
o In ieder geval:
 Noxolo Nogwaza
 Mihail Stoyanov
o Bij meer groepjes:
 Geweld tegen holebi’s en transgenders
 Zuid-Afrika
 Bulgarije
 Gender
• Leg knutselmateriaal centraal en geef elk groepje een lege poster, schrijfgerief,
enkele outprints van het schrijf-ze-VASTpakket, actiepamfletten, eventueel
computers met internet en een printer voor bijkomend opzoekwerk
• Vraag aan de groepjes
o om het infomateriaal door te nemen

15

Concept ontwikkeld door vzw Vormen

Schrijf-ze-VASTdag 2013

Amnesty International

71

•

o een poster te maken over hun thema
o de poster op te hangen en er eventueel ander materiaal bij tentoon te
stellen op een tafel voor de poster
Ondersteun waar nodig en gewenst

Tentoonstelling (20 minuten):
De groep doorloopt de tentoonstelling. Wie meegewerkt heeft aan een bepaalde
poster/tafel, doet de uitleg voor de ganse groep.

12 SPEL: MIJN GENDER, MIJN RECHTEN (ideaal voor jeugdbewegingen)

Doelstelling:
Het doel van het spel is om met je groep als eerste alle fragmenten te verzamelen. Eens je
alle fragmenten verzameld hebt, mag je de getuigenis te lezen
Tijd: 2 tot 3 uur
Groepsgrootte: 8 tot 40 deelnemers (reken ongeveer 1 begeleider per groep)
Leeftijd: 12 -18 jaar
Voorbereiding:
•
•

Materiaal: touw/koord (voldoende), krijt, pen & papier, keukenrol, kaarten, stiften,
letterkoekjes, verf, bierkaartjes, spijker + dun touw + 5 bierflesjes, krant
Spelbord uitwerken+ kaartjes van iedere kleur + getuigenissen afprinten en in
fragmenten verdelen + pionnen en dobbelsteen voorzien

Verloop van het spel:
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•

•

•

•
•
•
•

Maak 4 à 5 groepen (door bijvoorbeeld 'flosje trek': Iedere speler heeft een gekleurd
kaartje in zijn broek hangen. Elke speler moet een kaartje proberen trekken bij de
andere speler. De groepen worden op het einde van het spel gevormd en bestaan uit
diegenen die een kaartje in hetzelfde kleur hebben getrokken.)
De groepen gooien om ter hoogst om de startvolgorde te bepalen. Eens de groepen de
eerste keer gegooid hebben, geldt er geen volgorde meer en gooi je met je groep
wanneer je opdracht gedaan is (ook al heeft de groep verkeerd geantwoord op een
vraag).
Het spel is gebaseerd op 'trivial pursuit'. Fragmenten kunnen worden verzameld door
de opdracht juist uit te voeren die bij de 'grote vakken' hoort. Er zijn 5 verschillende
gekleurde vakjes. Iedere kleur omvat een andere soort opdracht.
o Rood: vragen
o Orangje: doe-opdrachten
o Geel: symbolen
o Groen: pictionary
o Blauw: spelletje
De groep die als eerste op de 5 'grote vakken’ is gekomen (en de opdrachten heeft
uitgevoerd), kan beginnen met de fragmenten op te kleven zodat een chronologische
getuigenis zichtbaar wordt.
Nadat alle fragmenten zijn verzameld en opgekleefd, bespreekt elke de groep hun
getuigenis. Een jongere noteert wat de groep hierbij voelt/denkt.
Achteraf worden alle getuigenissen besproken. Daarna wordt er een moment voorzien
om brieven te schrijven voor de rechthebbenden (Noxolo Nogwaza en Mihail Stoyanov).
Voorzie zeker een half uur voor de bespreking van de getuigenissen.

Uitgewerkte opdrachten per kleur:
Maak kaartjes per kleur. Voor rood zet je de vragen er op: voor oranje zet je de opdrachten er op; voor
geel zet je er enkel de symbolen op; voor groen wat iemand van de groep moet uitbeelden; voor blauw
welk spelletje ze moeten doen.
Rood: vragen
o

Sinds wanneer mogen holebi's in België trouwen?
a) 20 april 2004
b) 20 april 2006
c) 20 april 2007
d) 20 april 2009

o

Ondernemen lesbische en biseksuele meisjes tot 5 keer meer zelfmoordpogingen dan
heteromeisjes?
a) niet waar
b) waar
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o

Waar staat holebi voor?
samentrekking van de woorden: HOmo, LEsbisch en BIseksueel

o

Wat betekent 'coming in':
Je eerste stapjes zetten in de holebiwereld wordt aangeduid met de term ‘coming in’.

o

Wanneer werd homoseksualiteit geschrapt door de Wereldgezondheidsorganisatie op de
lijst van geestesziekten? Sindsdien is die dag ook de Nationale dag ter bestrijding van
de homofobie.
a) op 17 mei 1990
b) op 17 mei 1995
c) op 17 mei 2000
d) op 17 mei 2005

o

Wat zijn de Eurogames?
De Eurogames zijn de Europese variant van de wereldwijde Gay Games, een groot
holebisportevenement.

o

Wat wordt georganiseerd door de European Gay and Lesbian Sport Federation (EGLSF)
en vindt elk jaar plaats in een andere Europese stad.
a) de Gaygames
b) de Gaylimpics
c) de Eurogames
d) de Gay-Lesbian-Bisexualgames

o

Homoseksualiteit was nooit verboden in België.
a) waar
b) niet waar

o

Bestaan er ook holebidieren?
a) waar; Volgens wetenschappers zijn er meer dan 1500 diersoorten waarbij homo of
lesbisch gedrag voorkomt
b) niet waar
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o

Wat is een Gay Pride Parade, EuroPride, WorldPride?
Een Gay Pride Parade of een Gay Pride is een manifestatieoptocht van holebi’s en
transgenders. Ze gebruiken deze dag om aandacht te vragen voor gelijke rechten

o

Waar staat 'coming out' voor?
Aan anderen vertellen dat je holebi bent, noemen we “uit de kast komen” of in het
Engels “coming out (of the closet)”.

Oranje: doe-opdrachten
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

keukenrol inkleuren
leuke inclusieve slogan maken voor je jeugdbeweging die aangeeft dat je groep open
staat voor holebi's en transgenders
zin doorfluisteren
klerenketting
draag met twee personen de rest van je groepsleden van een bepaalde plek naar een
andere
bouw een kaartenhuisje van drie verdiepingen
op iedereen z'n hoofd een papiertje met een nummer kleven en daarna moeten ze
zonder te praten samen op volgorde gaan staan
piramide maken
zoveel mogelijk letterkoekjes in uw mond steken
tekening met je neus maken met heel de groep
bierkaartje doorgeven via je mond
spijkerpoepen
Ga met de hele groep op een krantenpapier staan
Verander twee groepsleden van geslacht (door een meisje en jongen van kleren te laten
ruilen)
Steek zoveel mogelijk letterkoekjes in je mond

Geel: symbolen
o

De Regenboogvlag:
De regenboogvlag is een bekend en ook recent symbool
van de ‘Gay Pride’. Ze werd ontworpen voor de ‘San
Francisco Gay and Lesbian Freedom Day Parade’ in
1978. De oorspronkelijke vlag had 8 kleuren als een
uiting van de diversiteit in de holebigemeenschap: hot
pink voor seks, rood voor leven, oranje voor genezing, geel voor zon, groen voor natuur,
turkoois voor kunst, indigo voor harmonie, violet voor levenslust. Maar toen de vlag in
1979 in massaproductie ging, bleek dat sommige kleuren niet beschikbaar waren in de
fabriek, dus werden hot pink en turkoois uit het ontwerp gehaald en indigo werd
vervangen door koningsblauw. De vlag werd ook al snel populair buiten San Francisco
en ze is erkend door het Internationaal Congres van Vlaggenmakers.

Schrijf-ze-VASTdag 2013

Amnesty International

75

o

Red Ribbon:
De ‘Aids Awareness Ribbon’ of de ‘Red Ribbon’ staat
symbool voor solidariteit en een engagement voor de strijd
tegen aids. Dit project is ontstaan in 1991 in New York,
waar een groep kunstenaars op deze manier hulde wilde
brengen aan collega’s die gestorven waren aan de
gevolgen van aids. Het rode lintje werd snel populair en
het werd een soort ‘fashion statement’ voor
beroemdheden op allerlei ceremonies.

o

De Roze Driehoek:
De roze driehoek is één van de oudste en meest verspreide
symbolen die in het holebimilieu bekend zijn. Dit symbool
dateert uit de tijd van Wereldoorlog II en verwijst naar het
herkenningsteken dat homoseksuele gevangenen in
concentratiekampen in nazi-Duitsland moesten dragen
(vergelijkbaar met de gele davidster voor joden). In de jaren
‘70 werd de roze driehoek opnieuw opgepikt door groepen die
opkwamen voor holebirechten en het is ondertussen
uitgegroeid tot een herkenningsteken en symbool van ‘gay pride’.

o

Transgender symbool:
Het transgendersymbool is een symbool dat verwijst naar
travestieten, transseksuelen en andere transgenders. Het
symbool combineert zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten.

o

Lambda:
Deze Griekse letter werd door de Gay Activists Alliance van New
York in 1970 gekozen als hun symbool. In december 1974
werd de lambda officieel uitgeroepen tot internationaal symbool
voor holebirechten. De lambda staat voor eenheid onder
onderdrukking

o

De biseksuele pride vlag:
Deze vlag werd ontworpen door Michael Page om de
biseksuelen te vertegenwoordigen. Deze rechthoekige vlag
bestaat uit een brede streep aan de bovenkant (die aantrekking
tot hetzelfde geslacht symboliseert), een brede streep in het
blauw aan de onderkant (die aantrekking tot het andere
geslacht symboliseert), en een smallere overlappingsstreep (die symbool staat voor
aantrekking tot zowel mannen als vrouwen).

o

De blauwe en roze overlappend driehoeken staan voor
biseksualiteit en bi pride.
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Groen: pictionary
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

biseksualiteit
coming out
homohuwelijk
soa
gaygames
transgender
dragqueen
condoom
lesbienne
gras
pan
vogel
snoep
Dirk Brackes boek: zij & haar

Blauw: spelletje
o

o

o
o
o

De leden van elke groep moeten met de armen in elkaar haken en zo om het snelst
een parcourtje afleggen. Ieder moet één schoen uitdoen; de schoenen worden op één
hoop gelegd aan de andere kant van het plein; op het startsein hinkelt ieder op één
schoen naar de hoop en wie ’t eerst de eigen twee schoenen terug aan heeft, is
gewonnen
Sjakos-petanque: op de grond teken je cirkels. Elke cirkel heeft een bepaalde score. Je
groep moet trachten zo snel mogelijk een bepaalde score te halen door een sjakos (of
een ander voorwerp) in de cirkels te werpen.
Limbo
Over een omhooggespannen koord geraken met heel de groep
Van de ene plek naar de andere geraken met heel je groep met drie stoelen zonder de
grond te raken

De getuigenissen knip je in vijf delen. Als een groep alle fragmenten heeft verzameld, zie je er als
begeleider op toe dat de volgorde van de fragmenten klopt:
1. NOXOLO NOGWAZA: ZUID-AFRIKA
Op Paaszondag 24 april 2011 werd Noxolo Nogwaza, een lesbienne van 24 jaar, vermoord op
weg naar haar huis. Ze werd verkracht en meermaals geslagen, waarschijnlijk omwille van haar
seksuele geaardheid. Daarna werd ze gedumpt in een open riool. Twee jaar na haar dood is er
nog steeds geen vooruitgang te bespeuren in het onderzoek naar Noxolo’s dood.
Noxolo was een activiste voor de holebi- en transgenderrechten. Homofobie en haatmisdrijven
tegen holebi’s en transgenders komen vaak voor in Zuid-Afrika. Soms in die mate dat holebi’s
en transgenders er niet meer tegen in durven gaan. Ondanks dit gewelddadige klimaat liet
Noxolo zich niet afschrikken om haar leven te leiden. Ze probeerde haar kinderen te
onderhouden, al was het niet gemakkelijk een goede job te vinden.
Nu, twee jaar later, zijn de daders nog altijd niet gevonden noch opgepakt. De onverschilligheid
waarmee de politie het onderzoek voert naar de moord op Noxolo is niet ongebruikelijk in ZuidAfrika. De politie stelt zich vaak minachtend, spottend of ongeïnteresseerd op ten aanzien van
de klachten van holebi’s en transgenders.
2. MIHAIL STOYANOV: BULGARIJE
Op 30 september 2008 ging Mihail Stoyanov, een 25-jarige student, eventjes een luchtje
scheppen. Jammer genoeg, is hij nooit meer naar huis teruggekeerd. Stoyanovs moeder Hristina

Schrijf-ze-VASTdag 2013

Amnesty International

77

en broer meldden de verdwijning van Mihail aan de politie. Daar kregen ze te horen dat Mihail
was vermoord in de Borisova-tuin, het grootste park in Sofia.
Mihails vader stierf toen hij 3 jaar oud was. Mihail was een verantwoordelijke jongeman, die
zich voor de volle honderd procent inzette voor zijn studies. Hij was bijna afgestudeerd in
geneeskunde en werkte als en halftijdse assistent bij een apotheek. Hij ging graag naar de
cinema en het theater en hield van wandelen in de bergen.
Mihail werd brutaal vermoord: hij werd geslagen totdat zijn luchtpijp brak en hij stierf aan
verstikking. Mihail werd zo toegetakeld omdat de daders dachten dat hij homofiel was.
Bijna vier jaar later zijn Mihails daders nog steeds niet gestraft, ook al zijn er harde bewijzen
tegen hen. In het algemeen is Bulgarije erg nalatig in het adequaat onderzoeken en vervolgen
van homofobe en transfobe haatmisdrijven. Gaten in de wetgeving en een gebrek aan goed
opgeleide politiebemanning zorgen ervoor dat slachtoffers van dit soort geweld zich
terughoudend opstellen om deze vorm van criminaliteit te melden.
3. JEAN-CLAUDE ROGER MBEDE: KAMEROEN
Jean-Claude Roger Mbede werd op 2 maart 2011 gearresteerd voor ‘homoseksualiteit en
poging tot homoseksualiteit’ toen hij een afspraak had met een man. Deze man had voor hun
afspraak de politie ingelicht over een smsje dat Jean-Claude Roger had gestuurd en de plek
waar ze hadden afgesproken. Hierdoor werd Jean-Claude opgepakt en overgeplaatst op 9 maart
naar Kondengui, de centrale gevangenis.
In Kameroen is homoseksualiteit bij wet verboden. Op 28 april werd Jean-Claude Roger
schuldig verklaard aan homoseksualiteit en kreeg hij 3 jaar gevangenisstraf.
Jean-Claude Roger Mbede is nu zijn straf aan het uitzitten in Kondengui. Het gevangenisleven
is er hard, zeker als je homo bent. Zijn advocaat is in beroep gegaan op 3 mei 2011 maar tot
op de dag van vandaag wachten ze nog op een antwoord. In Kameroen kan in beroep gaan wel
enkele jaren duren en meestal is de straf dan al uitgezeten.
Amnesty International beschouwt Jean-Claude Roger Mbede als een gewetensgevangene. Hij
werd opgesloten enkel en alleen omwille van zijn vermoede geaardheid. En zo is de situatie
voor vele holebi’s en transgenders in Kameroen.
4. AHMET YILDIZ: TURKIJE
Op 15 juli 2008 werd Ahmet Yıldız doodgeschoten. Op dat moment ging hij ijsjes halen voor
hem en zijn partner Ibrahim. De enige verdachte in deze zaak is Ahmets vader en de politie
heeft hem nog steeds niet aangehouden.
Enkele maanden voor Ahmets dood, werd het koppel reeds bedreigd door Ahmets familie.
Ahmet had toen reeds bescherming gevraagd aan de politie maar tevergeefs. Sterker zelfs, na
Ahmets dood bleek dat de aanklacht niet was behandeld.
De onderzoekende instanties hebben het nagelaten effectief onderzoek te voeren naar de moord
op Ahmet. Ze hebben niet het beschikbare bewijsmateriaal onderzocht en ze vertraagden met
opzet de arrestatie van Ahmets vader ondanks de sterke aanwijzingen van zijn betrokkenheid bij
het misdrijf.
Holebi- en transgenderactivisten beschouwen deze zaak als een van de vele voorbeelden in het
systematisch falen van de Turkse staat om holebi’s en transgenders te beschermen tegen
geweld en haat.
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ANTWOORDENBLAD: SECUNDAIR ONDERWIJS
Opracht 1.B.
1- Niet waar: je genderexpressie legt je seksuele oriëntatie niet vast
2- Niet waar: je genderexpressie legt je genderidentiteit niet vast
3- Niet waar: sommige mensen hebben biologisch zowel mannelijke als vrouwelijke
eigenschappen
4- Waar: je genderidentiteit is hoe jij, in jouw hoofd, jezelf ziet
5- Waar: je genderidentiteit legt je seksuele oriëntatie niet vast

Opdracht 5
De stelling is een zoals het verhaal van het kip of het ei: het is moeilijk te zeggen wat eerst
kwam. Nieuwe wetten kunnen ervoor zorgen dat mensenrechten meer gerespecteerd worden.
Een nieuwe (meer tolerante) mindset zorgt er voor dat mensen pleiten voor betere wetten die
de rechten van mensen ernstig nemen. Verandering in wetten en verandering in mindset zijn
dus allebei belangrijk.

Opdracht 6
1*In een samenleving legt het strafrecht grenzen op aan seksueel gedrag om zo de ‘veiligheid’
van anderen te vrijwaren.
* In sommige gevallen (bijvoorbeeld verkrachting of pedofilie) kunnen grenzen aan seksueel
gedrag in het strafrecht inderdaad de veiligheid van anderen vrijwaren. In andere gevallen
(bijvoorbeeld homo- of transseksualiteit) heeft seksueel gedrag geen invloed op de veiligheid
van anderen.
2- De strafwetgeving rond homoseksualiteit wordt vaak vaag geformuleerd zodat de wetten
heel ruim toegepast kunnen worden. Op die manier kan altijd een rechtvaardiging gevonden
worden om de rechten van holebi’s en transgenders te schenden.

Opdracht 7
1 – België:2 – Bulgarije:2 – Zuid-Afrika:2 – China:2 – Saoedi-Arabië: 0
2- België: 2 – Bulgarije: 2 – Zuid-Afrika: 2 – China:2 – Saoedi-Arabië: 0
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3- België: 2 – Bulgarije: 2 – Zuid-Afrika: 2 – China: 2 – Saoedi-Arabië: -2
4- België: 2 – Bulgarije: 0 – Zuid-Afrika: 2 – China: 0 – Saoedi-Arabië: 0
5- België: 2 – Bulgarije: 0 – Zuid-Afrika: 2 – China: 0 – Saoedi-Arabië: 0
Totaal:
België: 10 (groen) – Bulgarije: 6 (oranje) – Zuid-Afrika: 10 (groen) – China: 6 (oranje) –
Saoedi-Arabië: -2 (rood)

Opdracht 8
A(blauw) – B(rood) – C(groen) – D(rood) – E(groen)

Opdracht 10
1) Who is the tyrant about whom Fry speaks in relation to the 1936 Olympic Games?
Adolf Hitler. You may show a video fragment of the opening ceremony of that year, especially
if the pupils don’t have a clue of what the answer to the question is.
http://www.youtube.com/watch?v=eXf_YACwHmU
2) No: they started with “smaller” things and only evolved into the mass extermination later
on. They didn’t start with those practices right away, the evil crept in more slowly.
3) They both ignored the way certain people were discriminated and just let the games go on
without undertaking action.
4) Economic reasons: oil, diplomatic relations. Russia is a very powerful nation when it comes
to fuel. (plus: the war in Syria…)
5) To acknowledge a person like Tchaikovsky already seems to be wrong, as he was a gay
person.
6) to neonazis
7) He talks about the five rings of the Olympic Games, which will get stained.
8) On the one had he has never been a fan of the conservative party and Cameron, but he is
thankful that the PM has always supported gay rights and has been able to get gay marriage
through parliament.
True/False
1) True
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2) False: cultural activities were also part of the Games, whereas now it is only sports.
3) False: while he disapproves of Putin’s policy, he remains a fan of Russian literature , music
and so on.
4) probably false: the banality of evil to which Fry refers is based on the premise that people
who are very normal and are easy to influence are also taking part in evil by just acting to
what leaders such as Putin tell them to do.
Matching.
exalted = noble
gleeful= joyful
disingenuous= not honest
oafish= Neanderthal
vehement= marked by extreme intensity of emotions or convictions
Looking for the right word/expression in the text.
1)
2)
3)
4)

to turn a blind eye to
the Duma
disaffected
bigoted
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SPREKER
In de week van de Schrijf-ze-VASTdag gaan er verschillende sprekers op pad. Zij brengen het
thema van de Schrijf-ze-VASTdag dichter bij de leerlingen met een interactieve workshop over
mensenrechten en Amnesty International.
Praktische vereisten:
•
•
•
•

De school zorgt voor een pc of laptop met projector.
Het publiek telt niet meer dan 40 leerlingen.
Er is steeds een leerkracht aanwezig.
De onkostenvergoeding bedraagt 60 euro voor één lesuur en 100 euro voor twee
lesuren.

Wil je een spreker uitnodigen? Stuur een mail naar NickV@aivl.be. Let op: de sprekerspoel is
nog erg klein en indien het aantal aanvragen erg hoog is, zal het niet mogelijk zijn om op elke
uitnodiging in te gaan. We stellen echter alles in het werk om aan zo veel mogelijk aanvragen
tegemoet te komen.

EXTRA AFFICHES OF DVD BESTELLEN
Wie het Schrijf-ze-VASTdag-pakket aanvroeg per post, vindt er twee affiches en een dvd bij. Je
kan de affiche en dvd ook downloaden. Als je graag nog enkele gedrukte affiches ontvangt,
dan kan je die gratis bestellen (maximum 15). Scholen die nog geen dvd ontvingen, kunnen
die ook gratis aanvragen (maximum 1). Je ontvangt de affiches en/of dvd dan per post.
Bestellen kan via www.amnesty.be/schrijfzevastdag .

CONTACT
Vragen of opmerkingen over de Schrijf-ze-VASTdag? Neem contact op met:
Nick Vanden Broucke / NickV@aivl.be
Amnesty International Vlaanderen vzw
Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen
T: 03/271.16.16 - F: 03/235.78.12 - www.amnesty.be

Schrijf-ze-VASTdag 2013

Amnesty International

82

PARTNERORGANISATIES
Dit pakket kon niet tot stand komen zonder de waardevolle input van onze partnerorganisaties.
Hieronder stellen we ze even aan je voor.

Çavaria is de koepelorganisatie voor holebi’s en transgenders in Vlaanderen en Brussel.
Çavaria komt op voor de belangen en gelijke rechten van holebi’s en transgenders in
Vlaanderen Brussel. Met zo’n 130-tal aangesloten verenigingen verspreid over heel het land is
het een levendige beweging met een zeer grote diversiteit.
Naast het ondersteunen van deze verenigingen en het werken aan gelijke kansen heeft çavaria
ook oog voor het onderwijs. Scholen en lerarenopleidingen kunnen een vorming boeken bij
çavaria om hun personeel te coachen en te werken aan een actief holebi- en
transgenderbeleid op school.
Via de website www.çavaria.be/shop kunnen leerkrachten informatiefolders, en educatief
materiaal zoals de bank vooruit-map bestellen. Dit najaar komt çavaria met een nieuwe
educatieve map voor het lager onderwijs, boordevol methodieken.

ella staat voor het kruispunt van gender en etniciteit. ella wil actief werk maken van
kruispuntdenken in alle sectoren, naar de vrouwenbeweging en in het allochtone middenveld,
in onderwijs, sociale sector en welzijnssector. Ellaverwijst naar de meisjesnaam van Sojourner
Truth, de allereerste zwarte feministe.
ella wil de constructies van gender en etniciteit in vraag stellen. ella wil de kloof tussen
mannen en vrouwen deconstrueren. ella klaagt aan dat vrouwelijkheid wordt geconstrueerd als
het spiegelbeeld van mannelijkheid, dat allochtoon tot stand komt als spiegelbeeld van
autochtoon. Allochtoon word je maar door de afkeurende blik van de ander, vrouw word je in
de ogen van de man. ella wil deze uitsluitende vorm van identiteitsconstructies in vraag
stellen. ella wil meer ruimte voor zelfbepaling en diversiteit. ella wil dat wit-zwart-denken
doorbreken, het wij-zij-discours. ella staat dus voor een antiracistisch feminisme en voor een
anti-seksistische emancipatie van etnische minderheden. ella staat voor gelijke rechten
tussen mannen en vrouwen, tussen allochtoon en autochtoon.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ella strijdt tegen racisme, seksisme én de combinaties ertussen
ella laat zich schrijven met kleine letters. Net zoals bell hooks, een belangrijke zwarte
feministe.
ella staat voor emancipatie op het kruispunt van gender en etniciteit
ella biedt deskundigheid rond kruispunten
ella zoekt de dialoog op met jongens en mannen
ella verenigt meisjes en vrouwen uit alle etnische minderheden
ella wil niet alleen klagen maar ook doen
ella informeert, sensibiliseert, participeert en emancipeert
ella streeft naar een inclusieve en interculturele samenleving

Recht op Liefde. Trainersmanual om seksuele diversiteit binnen etnische minderheden
bespreekbaar te maken
Ella en Merhaba vzw organiseren op 18 september 2013 een studiedag voor de lancering van
de methodiekenhandleiding ‘Recht op Liefde’. Deze handleiding is bestemd voor begeleiders,
opvoeders, leerkrachten, trainers … die seksuele en genderdiversiteit bespreekbaar willen
maken bij jongeren(vanaf 15 jaar) en vrouwen die tot etnisch culturele minderheden behoren.
Bijzonder aan dit instrument is de cultuursensitieve benadering, waardoor een belangrijke
leemte wordt gevuld in het bestaand vormingsaanbod rond seksuele diversiteit.
Datum: 18 september 2013
Uur: vanaf 14u
Plaats: BIP (Brussel Info Plein) te Brussel/
Details volgen nog op www.merhaba.be
Dit project is er gekomen dankzij de financiële steun van Bruno De Lille, bevoegde
Staatssecretaris BHG Gelijke Kansen.

ONDERWIJSPROJECT "GENDER EN PROBLEMATIEK GENDERGERELATEERD
GEWELD” (SNPB)
Op 23 oktober 2012 ondertekenden de verschillende onderwijskoepels op initiatief van
minister van Onderwijs en Gelijke Kansen Pascal Smet een gemeenschappelijke verklaring
over een genderbewust en holebivriendelijk beleid op school. De onderwijskoepels, het
Departement Onderwijs, Gelijke Kansen in Vlaanderen en verschillende
middenveldorganisaties hebben de handen in elkaar geslagen om de verklaring in acties om te
zetten. Een gedetacheerde leerkracht inventariseerde o.a. het bestaande didactische
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(les)materiaal m.b.t. deze thematiek. Een overzicht hiervan werd samengebracht in een
kijkwijzer met aan elk materiaal ook een infofiche gelinkt met alle praktische gegevens. Dit is
een handig instrument voor scholen die rond het thema gender wensen te werken en op zoek
zijn naar geschikt materiaal. Meer informatie over het lopende project en het ontwikkelde
materiaal vind je op de website www.genderklik.be onder het luikje "gender leer je ook op
school". (http://www.genderklik.be/Levenslooplijn/Genderleerjeookopschool/Kijkwijzer.aspx)

Het Regenbooghuis Brussel is de koepel van alle Brusselse Holebitransverenigingen. Dat gaat
van sportverenigingen tot praatgroepen, verenigingen voor jongeren, voor studenten maar ook
voor ouderen, Nederlandstalig, Franstalig maar ook anderstalig.
Naast het ondersteunen van onze verenigingen organiseren we doorheen het jaar ook diverse
festivals (voor vrouwen, voor seropositieve personen, …) en geven we vormingen aan
politiemensen maar ook bijvoorbeeld in sociale projecten. Meer info over wat wij doen vind je
op www.rainbouwhouse.be

ROUTE 33
Hou je van blauwe ogen?
Route33 vzw maakt bewustmakend theater voor jongeren en volwassenen, rond sociale en
gezondheidsthema’s. Ook ontwikkelt Route33 op maat en vraag producties. (visueel,
muzikaal, gesproken)
‘Hou je van blauwe ogen’ vertelt een liefdesverhaal. Een liefdesverhaal tussen een Belgische
jongen en een Marokkaanse jongen. Pieter en Rachid. Twee jongens van zestien. En hopeloos
verliefd. Op elkaar. Voor Rachid is de situatie uitzichtloos. Thuis is het onderwerp
onbespreekbaar. Rachids geaardheid is een schande voor de familie. Pieter stuurt aan op
meer openheid. Ooit komen de twee culturen met elkaar in botsing! Het is een kwestie van
tijd. Is hun liefde er tegen bestand?
Het toneelstuk wijst niet met de vinger maar roept vragen op en laat na afloop de toeschouwer
nadenken.
Kleur Bekennen biedt scholen een korting per leerling.
Vanaf 15 jaar/ Duur 65 ‘ / Lesmap + nabespreking met acteurs en mogelijkheid tot vragen
stellen.
Info :

www.route33.be info@route33.be 0495 26 41 94
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Als expertisecentrum mensenrechten- en kinderrechteneducatie Vlaanderen heeft vormen vzw
als missie het aanbieden van mensenrechten- en kinderrechteneducatie aan kinderen,
jongeren en volwassenen in heel Vlaanderen, zowel in het onderwijs als in de vrije tijd. We
ontwikkelen educatief materiaal en begeleiden vormingen, waarbij we altijd participatief,
inclusief en zoveel mogelijk in samenwerking met partners te werk gaan. We zijn actief in alle
Vlaamse provincies en Brussel.
Mensenrechteneducatie omvat 3 dimensies, die alle aan bod komen in ons werk: emancipatie
(IK heb rechten), empathie (JIJ hebt rechten), en solidariteit (WIJ kunnen samen iets doen).
Door de gratis online beschikbaarheid van ons materiaal op www.vormen.org willen we
bijdragen aan de zo ruim mogelijke verspreiding van mensenrechten, een basisvoorwaarde
voor een samenleving met respect voor mensenrechten. We houden ons aanbod zo relevant,
laagdrempelig en aantrekkelijk mogelijk door dit samen met ons doelpubliek te ontwikkelen.
Bijzondere aandacht besteden we aan het luisteren naar kinderen en jongeren zelf. Dit doen
we uiteraard in de eerste plaats omdat participatie een mensenrecht is.
Neem
een
kijkje
op
www.vormen.org
(mensenrechteneducatie@vormen.org)!

en

contacteer

ons

gerust

Wel Jong Niet Hetero vzw zet zich als landelijk erkend jeugdwerk in voor holebi’s en
transgenders tot en met 30 jaar in Vlaanderen en Brussel. Via nationale activiteitenteams en
lokale groepen, verspreid over heel Vlaanderen, voorzien wij in een ruim aanbod van
activiteiten, praatcafés, fuiven, vormingen, publicaties, ondersteuning… Meer hierover kan u
vinden op onze website www.weljongniethetero.be.
Onze vrijwilligers verspreiden hun enthousiasme en kennis graag via externe kanalen. Zo
bieden zij onder andere scholenwerkingen aan. Dit zijn vormingen die door de school of een
leerkracht kunnen worden aangevraagd in functie van een les, dag relatie en seksuele
vorming, bezinning… Afhankelijk van de exacte vraag of interesse, wordt er door middel van
verschillende methodieken met de leerlingen in dialoog getreden rond het thema
holebiseksualiteit. Voorbeelden hiervan zijn een quizje, persoonlijk coming-out verhaal,
stellingenspel of fotomateriaal.
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Indien u meer informatie wenst over holebiseksualiteit of transgenderisme, of geïnteresseerd
bent in een scholenwerking, kan u steeds contact opnemen op ons algemene e-mailadres
(onderwijs@weljongniethetero.be) , telefonisch 09-335 41 87, postadres Kammerstraat 22 te
Gent of rechtstreeks met de scholenwerkers in uw buurt:
Regio Brugge – Punt Andere Lijn: www.punt-andere-lijn.be
Regio Kortrijk – Dubbelpunt: www.dubbelpunt.com
Regio Sint-Niklaas – derUit!: www.deruit.be
Regio Gent – Verkeerd Geparkeerd: www.verkeerdgeparkeerd.be
Regio Dender – Liever Spruitjes: www.lieverspruitjes.be
Regio Oudenaarde – Toeterniettoe: www.toeterniettoe.be
Regio Brussel – Basta: www.bastabrussel.be
Regio Leuven – &Of: www.enof.be
Regio Aarschot – Mixed: www.mixedonline.be
Regio Antwerpen – Enig Verschil: www.enigverschil.be
Regio Mechelen – Sweezo: www.sweezo.be
Regio Mol – Voila Mol: www.voilamol.be
Regio Lommel – Idem Dito: www.idemditolommel.be
Regio Hasselt – Inderdaad: www.inderdaad.be
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BEELDMATERIAAL
Beeldmateriaal is zowel online (www.amnesty.be/schrijfzevastdag) als op DVD (zie hiernaast)
beschikbaar.
ALS IEMAND KIJKT …
Waarom gaat Amnesty International geweld te lijf? Duur: 29 seconden. Geschikt vanaf 11
jaar. Korte trigger.
DE OVERVAL
Na een winkeloverval, komt de politie al gauw op de proppen. De overvaller is bloednerveus.
Het verhaal neemt een onverwachte wending. Duur: 1 minuut 27 seconden. Geschikt voor alle
leeftijden. Fictie.
KOM OP!
Een jongen wordt gepest op school omdat hij homo is. Hij is triest en sluit zich af van
anderen. Tot een medeleerling een krachtig gebaar stelt… Duur: 4 minuten 24 seconden.
Geschikt tot ongeveer 14 jaar. Engels met Nederlandse ondertiteling. Fictie.
MOORD OP NOXOLO ZAAIT ONRUST ONDER HOLEBI’S
Een lesbische vrouw wordt dood teruggevonden in Zuid-Afrika. Vrienden, activisten en
gezagsdragers reageren geschokt.
Duur: 2 minuten 10 seconden. Geschikt vanaf 13
jaar - bevat schokkende omschrijvingen. Engels met Nederlandse ondertiteling.
Nieuwsbericht.
NIEUWE WETTEN, NIEUWE MINDSET
In Bulgarije is geweld op holebi’s en transgenders schering en inslag. Dimita, Stoyan, Laila
en de moeder van Mihail getuigen over hun persoonlijke ervaringen. Duur: 7 minuten 43
seconden. Geschikt vanaf 11 jaar. Nederlands en Bulgaars met Nederlandse ondertiteling.
Documentaire.

Deze films uitsluitend vertonen in kleine gezelschappen. Het is niet toegestaan toegangsgelden te heffen, de film
in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren of aan derden te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van
Amnesty International Vlaanderen vzw.
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COLOFON
Het pakket ‘Stop geweld tegen holebi’s en transgendes’ is een productie van Amnesty
International Vlaanderen.
Redactie achtergrondinformatie: Danielle Hennaert
Redactie werkvormen: Linde Buysse , Eline De Moor, Anaïs Fayt en Lorenzo Risack
Eindredactie: Nick Vanden Broucke
Met dank aan Çavaria, Onderwijsproject “gender en problematiek gendergerelateerd geweld”,
Vormen, Wel Jong Niet Hetero en WISH voor hun gedegen ondersteuning bij het compileren
van dit pakket.
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