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Deel 1: klassikaal werk 

 

Intro: kijk naar: https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=sYFNfW1-sM8  

Lees nu de tekst en beantwoord daarna de vragen. 

Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie 
(IDAHOT) 

17 mei 2018 ( https://diplomatie.belgium.be/nl/newsroom/nieuws/2018/internationale_dag_tegen_homofobie_transfobie_en_bifobie) 
 

 

 

17 mei is de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie (IDAHOT). Op 

die datum in 1990 besloot de Wereldgezondheidsorganisatie om homoseksualiteit te 

schrappen uit de internationaal gehanteerde lijst van ziekten. 

 

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders herhaalt dat de strijd 

tegen discriminatie en voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht de seksuele 

geaardheid of genderidentiteit, een prioriteit van het Belgische buitenlandbeleid is. 

 

België doet alles om het goede voorbeeld te geven. Didier Reynders is tevreden dat 

ons land nog altijd aan de top staat van de jaarlijkse rangschikking van Ilga Europe, 

de Europese koepelorganisatie voor LHBTI’s. Dit jaar is België zelfs in de rangschikking 

gestegen, naar de tweede plaats in de index, die de nationale wetgeving en beleid 

rond holebi-, transgender en intersekserechten evalueert. 

 

Discriminatie, haat en geweld vanwege seksuele geaardheid of gender komen jammer 

genoeg wereldwijd nog te dikwijls voor. Gisteren riep België samen met de Coalitie 

voor Gelijke Rechten op om de nog te vaak toegepaste praktijk van anale onderzoeken 

bij homoseksuele en biseksuele mannen en bij transgendervrouwen vanwege hun 

echte of veronderstelde seksuele geaardheid of genderidentiteit, stop te zetten. Ons 

land hanteert ook een humanitair opvangbeleid voor van LHBTI’s die in hun land van 

herkomst het slachtoffer zijn van ernstige vervolging. 

 

België zal zich, zowel in zijn bilaterale acties als in de internationale fora, blijven 

inzetten voor respect, handhaving en bevordering van de mensenrechten van LHBTI’s. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=sYFNfW1-sM8
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IDAHOT is een afkorting. Wat betekent deze afkorting? 

I……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ho…….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

T………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wat bedoelt men met ‘fobie’? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vind je het woord ‘fobie’ goed gekozen in deze context? Waarom wel/niet? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Waarvoor staat de afkorting LHBTI? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Welke afkortingen ken je nog?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vaak wordt de afkorting LGBT+ gebruikt. Waarom de ‘+’?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=kvIYdV99AAk.  

Bespreek klassikaal: 

o Wat is er veranderd in de afgelopen 50 jaar?  

o Waarom is een initiatief als IDAHOT ook nu nog nodig?  

 

Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=Qy8dUIv5OlM  

Bespreek klassikaal: 

o Aiden zegt dat hij geluk heeft gehad met de reacties uit zijn omgeving. Denk je 

dat iedereen zoveel geluk heeft? Waarom wel/niet?  

o Hoe ziet het transgenderteken er uit? Teken! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kvIYdV99AAk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=Qy8dUIv5OlM
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Deel 2: groepswerk (per 4) 

 

Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=aLOTaHnSAlw&t=122s  

Margot werd op de trein lastiggevallen omdat ze lesbisch is. Werd jij zelf ooit 

lastiggevallen? Of zag je ooit iemand die lastiggevallen werd? Hoe heb je gereageerd? 

Praat erover in je groepje!  

 

GSA? 

Ooit gehoord van een ‘Gay-Straight Alliance’ of een ‘Gender & Sexuality Alliance’? Dit is 

een initiatief VAN leerlingen VOOR leerlingen dat streeft naar een veilige schoolomgeving 

voor iedereen, ongeacht de seksuele oriëntatie (hetero, holebi, panseksueel, aromantisch, 

…), genderidentiteit of genderexpressie.  

 

Een GSA zet heel wat (ludieke) acties op poten om genderdiversiteit en seksuele oriëntatie 

op school zichtbaar en bespreekbaar te maken. Zo worden ter gelegenheid van IDAHOT of 

Paarse Vrijdag heel wat kleurrijke activiteiten op school georganiseerd.  

 

Vandaag starten jullie een GSA op jullie school. Welke acties gaan jullie 

uitvoeren? Laat je inspireren door wat je op internet vindt! 

Presenteer vervolgens jullie acties aan de andere groepjes.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aLOTaHnSAlw&t=122s
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Deel 3: individueel werk 

 

Lees de tekst.  

'Er is een groot verschil tussen de vrije mening, discriminatie en racisme' 

Allemaal afschieten!? 

SAMIRA ATILLAH . 8 FEBRUARI 2019 

 

‘Allemaal afschieten!’ Het stond er écht. Onder een onlineartikel over klimaatspijbelaars. 

Als ik even verder scroll, lees ik nog enkele bezwarende berichten. Ze worden niet gepost 

door anonieme mensen, “trollen”, maar gewoon door mensen met hun eigen naam en 

familienaam. Alsof dat normaal is, alsof dat zo maar ok is. Gek genoeg blijven die 

berichten ook nog eens staan. Gek genoeg reageren daar weinig mensen op? 

 

De laatste tijd merk ik steeds meer haat op bij de commentaren onder online 

nieuwsartikels. Een bericht over klimaatspijbelaars? ‘Ze moesten ze 

doodschieten’ en ‘Geen jongen of meisje? Ik hoop dat die Anuna eens een lekkere 

negerlul voelt, dan voelt ze zich wel een vrouw!’ Ik ben in shock. Deze week stierf ook 

een jonge voetballer met de naam Ali. Enkele reacties waren gewoon 

wansmakelijk. ‘Opgeruimd staat netjes’ en ‘alweer een moslim minder’ passeerden de 

revue. Sinds ik online ben, probeer ik dit af en toe aan te klagen, maar de laatste jaren 

wordt het precies enkel erger. 

Nu kan men wel weer de ‘dit is vrije mening’-kaart trekken, maar volgens mij is er een 

groot verschil tussen de vrije mening, discriminatie en racisme. Ook het doodwensen van 

mensen of zelfs doodsbedreigingen rukken steeds meer op. Vaak maak ik een 

schermafdruk van zo’n berichten en zet ze dan online, in een poging het moreel en 

juridisch kompas terug juist te zetten. 

 

https://www.mo.be/auteur/samira-atillah
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Soms krijg ik dan als reactie: ‘Je moet dat negeren, je geeft ze teveel aandacht, dat is 

wat ze willen…’ Mijn reactie is dan meteen, dat er vaak strafbare zaken bijzitten en dat 

we dit vooral niet normaal mogen vinden en zeker niet moeten negeren. Straks is er 

niemand meer die zulke dingen aanklaagt. 

 

Volgens mij willen die mensen ook geen aandacht, ze menen dat echt. Ik ben wel 

akkoord dat het misschien niet zo zinvol is om telkens de kleine man aan te pakken. 

Want waarom zouden we de kleine man aanpakken, die haatpraat verkoopt, als sommige 

politici, hetzelfde doen en er mee wegkomen? Ik blijf het dus belangrijk vinden om 

iedereen te wijzen op zijn verantwoordelijkheid. 

 

Dat men de gestorven Ali zoveel haat toewenst en de moslim- en zelfs de terreurkaart 

trekt, vind ik vreselijk. Zo erg zit het er dus in. Dat men moslims linkt aan terreur. Dat 

men Ali linkt aan moslims, alsof dat zelfs iets uitmaakt. Dat men allerlei vooroordelen en 

oordelen heeft over iemand die net gestorven is. Enkel en alleen door de naam die hij bij 

zijn geboorte mee kreeg. Ik vind dat gewoon heel erg triestig. 

 

We zijn nu jaren na de terreuraanslagen in ons land, we zouden ons niet laten verdelen 

en niet haten, maar de waarheid is dat we de strijd tegen de haat en polarisatie aan het 

verliezen zijn. Want net in moeilijke tijden blijkt solidariteit amper te bespeuren in onze 

maatschappij. Amper steunbetuigingen voor overleden slachtoffers en hun 

nabestaanden, wél het doodwensen van anderen of er zelfs mee lachen. ‘Alle moslims op 

een rij en knallen maar!’ doet niet enkel mijn maag omdraaien maar doet mij ook 

afvragen of dit de samenleving is die wij willen? 

 

Dat gewone mensen dit durven scanderen, op sociale media, hebben ze wellicht van 

geen vreemden. Politici, wereldwijd, moedigen openlijk haat en racisme aan met hun 

eigen twittergedrag en communicatie door telkens bepaalde mensen te viseren. 

 

Als wereldleiders en politici dit soort taal hanteren, is het logisch dat mensen aan hun 

computer dit gedrag volgen. Politici hebben een voorbeeldfunctie en samen met die 

functie komt ook een verpletterende verantwoordelijkheid, ook dat mogen we niet 

negeren. Ik zie het als onze taak, van ons allemaal, om politici te blijven wijzen op hun 

communicatie en te blijven hameren op het feit dat er nood is aan politici die kunnen 

verbinden, die willen ontmoeten, die woorden van steun uitspreken, politici die niet mee 

gaan in haatretoriek. Voorbeeldfiguren die geen racisme of verdeling gebruiken om 

zichzelf op de kaart te zetten. 
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Natuurlijk wijs ik ook de betrokken media, die ook een belangrijke actor zijn, op hun 

verantwoordelijkheden. Ik zie dat ze gedragsregels hebben en ik ga er vanuit dat ze hun 

best doen om zoveel mogelijk van die berichten te rapporteren en te verwijderen. Maar 

het mag allemaal een tikkeltje meer zijn. Mag het allemaal een tikkeltje meer zijn? 

 

Zowel het individu, als politici, als media, mogen allemaal een tikkeltje meer doen om 

het debat beschaafd te houden en bovenal om racisme ,discriminatie en haatpraat 

waarbij men mensen dood wenst, eindelijk de kop te drukken. Het zal ook niet enkel 

blijven bij onlinepraat als we zo doorgaan, denk ik. Het kan onze samenleving geen 

deugd doen, als dit nu al genormaliseerd wordt op het internet. De stap naar onze 

samenleving wordt steeds kleiner. 

 

Een van de gevaren van het tolereren, of andersom, het negeren van dit soort praat is 

dat, behalve dat het grote schade berokkent aan de personen in kwestie en het onze hele 

maatschappij ontwricht, er straks helemaal geen remmingen meer zijn en woorden of 

visies over kunnen slaan naar daden, in het echte leven. We moeten waakzaam blijven 

en niet doen alsof dit geen probleem is. Alsof het niet bestaat. 

 

Onder het mom van “vrije meningsuiting” zo’n uitspraken blijven verdedigen, is 

verontrustend. Elkaar de dood inwensen, is verontrustend, lachen met gestorven 

mensen, uit blinde haat, is verontrustend, politici die mensen telkens viseren en 

aanvallen, dat is verontrustend. Dit zijn zeer gevaarlijke tendensen en ik hoop echt dat 

er vlug verschillende niveau’s helpen nadenken om dit aan te pakken. Volgens mij 

moeten we de grenzen, die alsmaar meer opschuiven, die steeds meer genormaliseerd 

worden, ook mee opschuiven en korte metten maken met haatpraat, aanzetten tot haat, 

racisme en discriminatie. 

 

‘Kill them with fire’. Het stond er echt. 

 

(Bron: https://www.mo.be/column/allemaal-afschieten) 

 

Wat is hate speech (letterlijk: haattaal)? Zoek de definitie op en noteer! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

https://www.mo.be/column/allemaal-afschieten
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Is hate speech in België verboden? Wat zegt de wet? Zoek op en noteer! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Schrijf een kort essay waarin je je eigen mening geeft met betrekking tot hate 

speech en vrije meningsuiting.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Wil je graag wat extra informatie, kijk dan eens naar deze websites: 

www.lumi.be 

www.min19.be 

www.weljongniethetero.be 

www.cavaria.be  

www.merhaba.be 

 

We zijn allemaal mensen, allemaal uniek.  

Iedereen verdient respect. 

 

http://www.lumi.be/
http://www.min19.be/
http://www.sensoa.be/
http://www.cavaria.be/
http://www.merhaba.be/

