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Deel 1: klassikaal werk 

 

Lees onderstaande tekst uit Nederland.  

Zo viert de wereld Internationale Dag tegen Homofobie 

De hele wereld viert vandaag de Internationale Dag tegen Homofobie en 

Transfobie (IDAHOT). Overal ter wereld zijn er initiatieven om deze dag in de 

kijker te zetten, zo ook in ons land. In veel landen hangen regenboogvlaggen 

op aan ambassades en de gevels van bedrijven, maar er zijn nog een aantal 

plaatsen waar andere acties zijn ondernomen. 

 

Dat de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie op 17 mei plaatsvindt, is 

geen toeval. Op 17 mei 1990 schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie (eindelijk) 

homoseksualiteit van de International Lijst van Ziektes. Tot die dag stond 

homoseksualiteit op de lijst beschreven als een psychische aandoening. 

 

Tot op vandaag zijn er nog altijd mensen die homo- en/of transseksualiteit zien als 

iets vreemds en onnatuurlijks. Daarom is het belangrijk om de Internationale Dag 

tegen Homofobie en Transfobie niet zomaar voorbij te laten gaan. 

 

              
 

Brussel 

In Brussel hebben ze dat alvast goed begrepen. Daar zijn er voor een beperkte 

periode zebrapaden bewerkt tot een kleurrijke regenboog én zijn er zeven kruispunten 

waar de verkeerslichten zijn aangepast. 

Het mannetje dat aantoont of je al dan niet mag oversteken, is vervangen door twee 

mannetjes of twee vrouwtjes die handjes vasthouden. Op dit kaartje vind je de 

kruispunten waar je de bijzondere verkeerslichten kan zien. 

Zaterdag vindt ook de Belgian Pride plaats in Brussel. 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/International_Statistical_Classification_of_Diseases_and_Related_Health_Problems
http://bx1.be/news/des-feux-de-signalisation-de-meme-sexe-disposes-sur-sept-carrefours-bruxellois/
https://pride.be/nl
https://twitter.com/SmetPascal/status/864352381147914240/photo/1
https://twitter.com/SmetPascal/status/864352381147914240/photo/1
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Amsterdam 

In Amsterdam werd een jurk gemaakt, de Amsterdam 

Rainbow Dress. In de jurk zitten 72 vlaggen verwerkt 

van landen waar homoseksualiteit nog steeds strafbaar 

is. Speciaal voor vandaag staat de jurk in de foyer van 

het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

 

 
Nijmegen 

In het Nederlandse Nijmegen zijn een aantal mensen vannacht zebrapaden gaan 

inkleuren met regenboogkleuren. 

Brisbane 

In het Australische Brisbane is een van de bruggen volledig opgefleurd met lichten in 

alle kleuren van de regenboog. 

Berlijn 

In de Duitse stad Berlijn zijn kleurrijke ballonnen opgehangen voor de Internationale 

Dag tegen Homofobie en Transfobie. 

Yorkshire 

In het Britse Yorkshire dragen de ambulanciers vandaag regenboogstrepen op hun jas 

als steun naar de holebi-community.  

Bron: http://newsmonkey.be/article/78824 

 

 

Waarover gaat de tekst? Beantwoord de vragen. 

 

IDAHOT is een afkorting. Wat betekent deze afkorting? Schrijf het op. 

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

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

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

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

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

 

Waarom valt IDAHOT op 17 mei? 

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

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

http://newsmonkey.be/article/78824
https://twitter.com/LINDAnieuws/status/864504220933816320/photo/1
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Wat betekenen de woorden ‘holebifobie’ en ‘transfobie’? 

 

holebifobie= ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

transfobie= ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

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

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

 

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 het hieronder. 

  

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!  

 

Internetopdracht 

- Werk per vier: noteer je naam en die van je medeleerlingen.  

- Surf naar de website www.ilga.org. Zoek de antwoorden met behulp van de 

interactieve wereldkaart. 

- Deel je antwoord met je medeleerlingen: iedereen vult de tabel in. 

 

Naam leerling 1 

 

……………………………. 

 

Naam leerling 2 

 

……………………………. 

 

Naam leerling 3 

 

……………………………. 

 

Naam leerling 4 

 

……………………………. 

 

Zoek op:  

In welke landen 

mogen koppels van 

hetzelfde geslacht 

trouwen? 

 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

Zoek op:  

In welke landen 

mogen koppels van 

hetzelfde geslacht 

kinderen 

adopteren? 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

Zoek op:  

In welke landen is 

homoseksualiteit 

verboden? 

 

 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

Zoek op:  

In welke landen 

riskeren holebi’s de 

doodstraf? 

 

 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

……………………………. 

 

 

Wat is ILGA? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

  

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

 

Lees de tekst en onderstreep de woorden die je niet begrijpt.  

Op Facebook stelt iemand voor om moslims te deporteren, in een reeks leugenachtige 

mails worden homo-ouders aangevallen, een videoclip trekt de gruwel van de holocaust 

in het belachelijke, ... 

 

Veel uitlatingen op het internet vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Dit is in een 

democratie onontbeerlijk. Kritische, ook choquerende en kwetsende meningen moeten 

geuit kunnen worden. Maar die vrijheid is niet absoluut. In ons land kan je vrij je mening 

uiten. Dit betekent dat je heel wat kan zeggen of doen, ook al ervaren anderen dat als 

schokkend, verontrustend of kwetsend. 

 

Toch zijn er grenzen aan deze vrije meningsuiting. Meer zelfs, soms is wat je zegt of doet 

strafbaar. Overschrijd je de grenzen van de vrije meningsuiting? Dan pleeg je een 

misdrijf. Een rechter kan je hiervoor veroordelen.  

 

Ontdek de grenzen van vrije meningsuiting:  

- Aanzetten tot discriminatie, haat, geweld of segregatie tegen anderen, in het openbaar, 

doelbewust en om een welbepaalde reden. 

- Denkbeelden verspreiden over rassuperioriteit of rassenhaat  

- Behoren tot of meewerken met een groep of vereniging die herhaaldelijk discriminatie 

of segregatie verkondigt  

- Negationisme  

- Schriftelijke beledigingen, misbruik van communicatiemiddelen & stalking  

- Drukpersmisdrijven 

 

Haatdragende, racistische of seksistische commentaren op het internet: je bent er vast al 

tegengekomen. Veel mensen proberen deze berichten te negeren. Het is nochtans beter 

om actie te ondernemen. Door samen haatberichten of hate speech aan te pakken, kan 

haat niet de norm worden. Wat kan jij doen?   

- Rapporteer het bericht bij Facebook of Twitter 

- Vraag aan de paginabeheerder of de moderator om het bericht te verwijderen  

- Reageer op de haatboodschap  

- Meld het bij Unia 

 

Bron: www.unia.be  

 

https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/media-en-internet/internet/wat-zijn-haatboodschappen#1.-Aanzetten-tot-discriminatie-haat-geweld-of-segregatie-tegen-anderen-in-het-openbaar-doelbewust-en-om-een-welbepaalde-reden
https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/media-en-internet/internet/wat-zijn-haatboodschappen#1.-Aanzetten-tot-discriminatie-haat-geweld-of-segregatie-tegen-anderen-in-het-openbaar-doelbewust-en-om-een-welbepaalde-reden
https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/media-en-internet/internet/wat-zijn-haatboodschappen#2.-Denkbeelden-verspreiden-over-rassuperioriteit-of-rassenhaat
https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/media-en-internet/internet/wat-zijn-haatboodschappen#3.-Behoren-tot-of-meewerken-met-een-groep-of-vereniging-die-herhaaldelijk-discriminatie-of-segregatie-verkondigt
https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/media-en-internet/internet/wat-zijn-haatboodschappen#3.-Behoren-tot-of-meewerken-met-een-groep-of-vereniging-die-herhaaldelijk-discriminatie-of-segregatie-verkondigt
https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/media-en-internet/internet/wat-zijn-haatboodschappen#4.-Negationisme
https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/media-en-internet/internet/wat-zijn-haatboodschappen#5.-Schriftelijke-beledigingen-misbruik-van-communicatiemiddelen-stalking
https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/media-en-internet/internet/wat-zijn-haatboodschappen#6.-Drukpersmisdrijven
https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/media-en-internet/internet/hoe-ga-je-met-haatboodschappen-om#Rapporteer-het-bericht-bij-Facebook-of-Twitter
https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/media-en-internet/internet/hoe-ga-je-met-haatboodschappen-om#Vraag-aan-de-paginabeheerder-of-de-moderator-om-het-bericht-te-verwijderen
https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/media-en-internet/internet/hoe-ga-je-met-haatboodschappen-om#Reageer-op-de-haatboodschap
https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/media-en-internet/internet/hoe-ga-je-met-haatboodschappen-om#Meld-het-bij-Unia
http://www.unia.be/
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Kruis de juiste betekenis aan. Gebruik een woordenboek!  

 

Deportatie: 

o België gaat mensen zonder papieren deporteren naar hun thuisland. 

o Ik deporteer mijn kinderen naar school.  

 

Holocaust 

o De term Holocaust verwijst naar de vele doden in West-Vlaanderen tijdens de 

Eerste Wereldoorlog.  

o De vervolging van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierbij werden meer 

dan 5 miljoen joden vermoord.  

 

Onontbeerlijk 

o Noodzakelijk, onmisbaar 

o Onbelangrijk 

 

Segregatie 

o De gelijkheid tussen alle mensen benadrukken 

o Een onderscheid maken tussen groepen mensen op basis van ras of geslacht.  

 

Superioriteit 

o Het beter zijn dan iemand anders. Rassuperioriteit wil dan zeggen dat je bv. 

mensen met een blanke huidskleur beter vindt dan mensen met een donkere 

huidskleur.  

o Het gemener zijn dan iemand anders. Rassuperioriteit wil dan zeggen dat je bv. 

mensen met een blanke huidskleur vervelender vindt dan mensen met een 

donkere huidskleur.  

 

Negationisme 

o Bevestigen, zeggen dat is waar is. Negationisme van de Holocaust betekent 

zeggen dat de Holocaust écht gebeurd is.  

o Ontkennen, zeggen dat iets niet waar is. Negationisme van de Holocaust betekent 

zeggen dat de Holocaust niet écht gebeurd (en dus verzonnen) is. 

 

Drukpersmisdrijven 

o Schade toebrengen aan de gedrukte pers (kranten, tijdschriften, …) 

o Door iets te publiceren (bv. in de krant) de wet overtreden of schade toebrengen 

aan iemand.  

 

Seksistisch 

o Veel aan seks denken. 

o Discriminatie op basis van geslacht, meestal gericht tegen vrouwen.  
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Is hate speech in België verboden?  

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

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

 

Wat kan je doen aan hate speech?  

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

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

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

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

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

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

 

Werd je zelf ooit geconfronteerd met hate speech? Of een vriend(in)?  

- Hoe voelde je je toen?  

- Hoe heb je gereageerd?  

 

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

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

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

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

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

 

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/

