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Woord vooraf

Beste leerkracht,
In deze lerarenhandleiding vindt u enige ondersteuning voor de leerlingenbundel die werd
uitgewerkt voor leerplandoelstelling 11 uit het leerplan gedragswetenschappen voor de
tweede graad. In deze leerlingenbundel wordt het onderwerp ‘opvattingen over de
gelijkwaardigheid van mensen’ aangesneden. We gaan van start met een algemene
situering van het onderwerp en een aantal belangrijke begrippen zoals gelijkwaardigheid en
diversiteit. Daarna bekijken we meer in detail de opvattingen die er bestaan over enerzijds
gender gelijkwaardigheid en anderzijds gelijkwaardigheid van homo’s en hetero’s.
Om de leerlingen te helpen om hun weg te vinden doorheen deze leerstof werden in de
kantlijn van de leerlingenbundel telkens een aantal richtinggevende symbolen aangegeven.
De uitleg van de symbooltjes vindt u alvast hieronder:
Opgelet: dit is belangrijk.

Maak de opdracht.

Los de vraag op.

Discussieer met de hele klas over het onderwerp dat aangegeven staat in het
kader.
In deze lerarenbundel starten we met een toelichting bij de uitgewerkte eindterm,
leerplandoelstelling en leerinhoud. Daarna vindt u de leerlingenbundel terug. Op de stippellijn
staat in het blauw telkens de oplossing op de vragen en opdrachten aangegeven.
Aanvullende informatie en uitleg over de werkvormen vindt u in de rode kaders.
Ik wens u en uw leerlingen alvast een boeiende ontdekkingstocht doorheen de leerstof.
Sarah Moeremans
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Leerplandoelstelling en leerinhouden
De opgestelde leerlingenbundel en bijhorende lerarenhandleiding werden opgesteld in het
kader van het leerplanonderdeel identiteit, continuïteit en verandering. Het onderwerp dat in
deze bundels wordt behandeld verwijst naar de volgende decretale specifieke eindterm
(DSET):
De leerlingen kunnen:
11. opvattingen over de mens en over de gelijkwaardigheid van mensen in historisch en
cultureel perspectief plaatsen en deze opvattingen met actuele wereldbeelden verbinden.
De bijhorende leerplandoelstelling voor het GO luidt als volgt:
11. De leerlingen kunnen opvattingen over de mens en over de gelijkwaardigheid van
mensen in historisch en cultureel perspectief plaatsen.
De leerinhouden die in dit opzicht zullen behandeld worden zijn:
11. Wijzigende opvattingen over de mens en over de gelijkwaardigheid van mensen. Bijv.:
kind/volwassene,

man/vrouw,

gezond/ziek,

hetero/homo,

zwart/blank,

rijk/arm,

gelovige/ongelovige …
Zoals het woord vooraf ook al aangaf, spitst de leerlingenbundel zich na een algemene
situering van het onderwerp toe op de tegenstellingen man/voruw en hetero/homo.
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Vakoverschrijdende eindtermen
Vakoverschrijdende eindtermen die deze bundels aan bod komen, zijn de volgende:

Gemeenschappelijke stam

•

Communicatief vermogen: de groepswerkjes en klasdiscussies die in de
leerlingenbundel

naar

voren

komen,

kunnen

dit

communicatief

vermogen

aanscherpen.

•

Empathie: de leerlingen moeten zich verdiepen en inleven in de leerstof.

•

Kritisch denken: leerlingen worden gestimuleerd om verder te denken dan de
heersende opvattingen.

•

Mediawijsheid: Leerlingen worden gestimuleerd om op zoek te gaan naar
stereotiepe beelden in de media.

•

Een open en constructieve houding: De leerlingen worden gestimuleerd om een
houding te ontwikkelen die verder kijkt dan de heersende maatschappelijke
houdingen.

•

Respect: De leerlingen leren met respect nadenken over de man-vrouwverhouding
en de verhouding homoseksueel-heteroseksueel.

•

Samenwerken: De leerlingen moeten tijdens deze lessen ook samenwerken in
groepjes,…

Contexten
Context 2: mentale gezondheid
5. De leerlingen kunnen zich uiten over en gaan respectvol om met vriendschap,
verliefdheid, seksuele identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag;
Context 3: Sociorelationele ontwikkeling
2. De leerlingen erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van
gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties;
6. De leerlingen doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en
machtsmisbruik;
Context 5: Politiek-juridische samenleving
3. De leerlingen tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen- en kinderrechten;
Context 7: Socioculturele samenleving
Cultuurwetenschappen │ Gelijkwaardigheid
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1.De leerlingen beschrijven de dynamiek in leef- en omgangsgewoonten, opinies, waarden
en normen in eigen en andere sociale en culturele groepen;
2. De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen;
3.

De

leerlingen

trekken

lessen

uit

historische

en

actuele

voorbeelden

van

onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie;

Leren leren (voor de tweede graad)
3. Informatieverwerving: De leerlingen kunnen uit gegeven informatiebronnen en -kanalen
kritisch kiezen en deze raadplegen met het oog op te bereiken doelen.
5. Informatieverwerking: De leerlingen kunnen gegeven informatie onder begeleiding
kritisch analyseren en samenvatten.
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Lesdoelstellingen bij dit hoofdstuk
Kennen en kunnen
De leerlingen kunnen het begrip diversiteit uitleggen in eigen woorden.
De leerlingen kunnen factoren opsommen op basis waarvan mensen van elkaar
kunnen verschillen.
De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat verwachtingspatronen zijn
en er een aantal voorbeelden van geven.
De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat een stereotype is en kunnen
er een voorbeeld van geven.
De leerlingen kunnen de reden opnoemen waarom mensen gebruik maken van
stereotypen.
De leerlingen kunnen de begrippen sekse en gender in eigen woorden uitleggen.
De leerlingen kunnen uitleggen hoe het klassieke rollenpatroon eruitziet.
De leerlingen kunnen opvattingen over de gelijkwaardigheid van mannen en
vrouwen in de tijd situeren.
De leerlingen kunnen opvattingen over de gelijkwaardigheid van mannen en
vrouwen in de ruimte situeren.
De leerlingen kunnen de begrippen homoseksualiteit, homo, lesbienne, bi en
holebi in eigen woorden uitleggen.
De leerlingen kunnen opvattingen over homoseksualiteit in de tijd situeren.
De leerlingen kunnen opvattingen over homoseksualiteit in de ruimte situeren
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Inleiding: bekend – benieuwd – bewaard
Opdracht: Vorm groepjes van 4 personen. In het linkse kader hieronder vatten jullie samen
wat jullie denken te weten over volgende zaken:
1. Wat is gelijkwaardigheid?
2. Hoe zit het met gelijkwaardigheid in onze Belgische samenleving?
3. Welke zijn de opvattingen over de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in
België en in andere culturen? Hoe zijn deze opvattingen geëvolueerd tegenover
vroeger?
4. Welke zijn de opvattingen over homoseksualiteit in België en in andere culturen? Hoe
zijn deze opvattingen geëvolueerd tegenover vroeger?
Formuleer daarna in het rechtse kader één of meerdere vragen over wat jullie nog niet weten
hierover, over iets waar jullie benieuwd naar zijn. Wees eerlijk, en kijk nog niet naar de uitleg
op de volgende pagina’s.
Wat jullie weten

Antwoorden van de leerlingen.

Cultuurwetenschappen │ Gelijkwaardigheid

Wat jullie willen weten

Antwoorden van de leerlingen.

7

Duur van de werkvorm: ongeveer 25 minuten.
Concrete uitwerking: Laat de leerlingen ongeveer 10 minuten nadenken. Bespreek daarna
gedurende de overige 15 minuten klassikaal de antwoorden van de leerlingen. Geef vooraf
aan dat er per groepje een woordvoerder gekozen moet worden, die dan de antwoorden van
de groep zal presenteren aan de klas.
Opmerking bij deze werkvorm
Deze inleiding is een goede manier om de kennis van de leerlingen te testen. Van hieruit kan
u uw lessen afstemmen op de noden en wensen van de leerlingen. Vergeet dus ook niet om
tijdens uw verdere lessen over dit hoofdstuk een antwoord te vormen op de vragen die de
leerlingen hier in het rechterkader hebben genoteerd. Vraag hen ook om deze vragen te
noteren op een blad dat u tijdens dit moment rondgeeft. Zo heeft u ook een overzicht van
welk groepje welke vragen heeft gesteld.
De vragen die de leerlingen zich stellen zullen vaak al aan bod komen in de lessen zelf.
Soms vereist het wat extra opzoekwerk, maar dit wordt ruimschoots goedgemaakt door het
feit dat de leerlingen zo veel meer betrokken zijn bij de lessen. Het gaat immers om zaken
waar ze zelf benieuwd rond zijn, waar ze vragen rond hebben.

Onze samenleving: zeer divers
Gelijkwaardigheid
Onze samenleving is een verzameling van individuen die op meerdere manieren van elkaar
verschillen. Verschillende mensen hebben verschillende interesses en mogelijkheden.
Dit fenomeen kunnen we aanduiden met het begrip…….……diversiteit……………………….
Dit begrip verwijst niet enkel naar verschillen in huidskleur, godsdienst en etnische afkomst,
of naar verschillen tussen armen en rijken; het verwijst naar zeer uiteenlopende verschillen
tussen individuen en groepen.
Opdracht: Probeer enkele andere manieren waarop individuen en groepen van elkaar
kunnen verschillen uit de volgende afbeeldingen af te leiden. Beschrijf op de stippellijn onder
elke tekening om welk soort verschillen het volgens jou gaat.
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……………Geslacht…………………

…….Seksuele geaardheid…....

………Religie /
geloof……………..

…………………Taal……………………

Handicap (fysiek en
mentaal)…

………………Leeftijd…………………

…………Sociale klasse..………..

Aanvullende informatie:
Je kan aan deze opsomming zelfs nog persoonsgebonden kenmerken zoals karakter,
temperament, aanleg of levensgeschiedenis toevoegen.
Omdat we onderling van elkaar verschillen en we dus allen uniek zijn, is gelijkwaardigheid
een waarde waar wij in onze samenleving enorm veel belang aan hechten. We vinden het
belangrijk dat alle mensen gelijkwaardig behandeld worden, zelfs zo belangrijk dat het in
onze grondwet is neergeschreven. Maar de realiteit is helemaal anders. Gelijkwaardigheid is
blijkbaar iets waarvoor je moet vechten.
Aanvullende informatie:
Het gelijkheidsbeginsel biedt aan elke burger (wettelijk gezien) gelijke rechten en een gelijke
behandeling in gelijke gevallen. Het gelijkheidsbeginsel werd niet enkel in internationale
verdragen, maar ook in onze Belgische Grondwet opgenomen in artikels 10 en 11.
Cultuurwetenschappen │ Gelijkwaardigheid
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Artikel 10 van de Grondwet luidt als volgt:
Er is in de Staat geen onderscheid van standen. De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen
zijn tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar, behouders de uitzonderingen die
voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteld. De gelijkheid van mannen en
vrouwen is gewaarborgd.
Artikel 11 zegt het volgende:
Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie
verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten
en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden.
Meer

achtergrondinformatie

over

het

gelijkheidsbeginsel

kan

u

vinden

op

http://www.elfri.be/gelijkheidsbeginsel

Verwachtingen
Een eerste vaststelling die aantoont dat we in onze samenleving nog een lange weg te gaan
hebben, is de volgende: omdat we allen anders zijn, verwachten we ook niet dat iedereen
zich op dezelfde manier gedraagt. Als mensen tot dezelfde groep behoren, bv. cheerleaders
of leerkrachten, verwachten we echter wel dat ze zich op dezelfde manier gedragen.
Wat betekent het begrip ‘verwachtingspatronen’ volgens jou? Vul hieronder de definitie aan.
Verwachtingspatronen zijn eigenschappen op het vlak van gedragingen of handelingen
waarvan de samenleving verwacht dat zij steeds aanwezig zullen zijn bij een bepaalde groep
of persoon………………………………………………………………………….............................

Vraag: Kan je een aantal voorbeelden van verwachtingspatronen bedenken? Welke
verwachtingen kan de samenleving bijvoorbeeld hebben over dokters, werklozen,…?
Van dokters verwachten we dat ze steeds serieus zijn en dat ze meteen een diagnose
……………………………………………………………………………………………………………
kunnen stellen wanneer we ziek zijn. Van werklozen verwachten we dat het profiteurs en
……………………………………………………………………………………………………………
luieriken zijn.
…………………………………………………………………………………………………………..
Opmerking: Laat de leerlingen eerst individueel nadenken. Stimuleer hen om ook over
andere verwachtingspatronen na te denken dan de voorbeelden die werden aangegeven.
Bespreek daarna de antwoorden in de klasgroep.
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Stereotypen
Opdracht: We voeren nu een klein tekenexperiment uit. Denk aan een boom, en teken deze
boom hieronder in het kader.

Tekening van de leerlingen.

Vergelijk nu in de klasgroep de bomen die jullie hebben getekend. Wat valt er op? Schrijf
hieronder enkele vaststellingen neer die voortkomen uit het groepsgesprek.
Antwoorden van de leerlingen (zie verdere aanvulling hieronder)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….........................................................................................................
...................................................................................................................................................
Duur van de werkvorm: ongeveer 10 minuten.
Concrete uitwerking: Laat de leerlingen eerst een paar minuutjes tekenen. Wanneer zij
daarmee klaar zijn kan u vragen om de tekeningen in de lucht te steken. De leerlingen
kunnen zo gemakkelijk elkaars tekeningen bekijken. Dit zal hen helpen om hieruit bepaalde
conclusies voorop te stellen.
Opmerking aan de leerkracht (vaststellingen):
De kans is groot dat de leerlingen een boom tekenen met een bruine stam en mooie volle
kruin. Dit is dus een typisch beeld uit de lente of de zomer. Nochtans hebben heel wat
bomen geen bladeren, maar naalden, zijn er soorten die meer dan honderd meter hoog
worden en bestaan er boomsoorten waarvan de wortels meters diep onder het water liggen.
Ook een kale boom in de winter blijft een boom. Er zijn dus erg veel verschillende soorten
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bomen die de leerlingen hadden kunnen tekenen, waarvan er maar weinig lijken op de boom
die de leerlingen uiteindelijk in gedachten hadden.
Stimuleer een klasgesprek aan de hand van een aantal vragen die ervoor zorgen dat de
leerlingen uiteindelijk zelf beseffen dat de boom die ze tekenden een clichévoorbeeld van
een boom is. Mogelijke vragen zijn:
- Waarom hebben jullie net dit soort boom gekozen?
- Wat dan met een naaldboom? Of een boom in de winter?
De uiteindelijke conclusie zal dan hoogstwaarschijnlijk mooi aansluiten bij de tekst hieronder.
Eigenlijk beleven we onze leefwereld voortdurend in clichés. Deze vaste beelden ordenen
onze gedachten. Ook wanneer we denken over andere mensen, en over categorieën van
andere mensen, vervallen we vaak in clichés. Dit wordt een probleem wanneer deze clichés
voor ons vanzelfsprekendheden worden. Op deze manier kunnen immers mensen in hun
ontwikkeling worden geremd. Deze vanzelfsprekende clichés kunnen we ook anders
benoemen als ‘stereotiepen’.

Wat betekent een stereotiepe opvatting? Vul hieronder de definitie aan.
Een opvatting is stereotiep als het gaat om een sterk vereenvoudigd algemeen beeld van de
werkelijkheid. Dit vereenvoudigd beeld komt niet altijd overeen met de werkelijkheid…………

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

Opdracht: Geef bij elke figuur de correcte nationaliteit aan. Geef ook aan waarom je dit
denkt.

1
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Een Chinees, want de persoon in kwestie heeft spleetogen. Hij heeft ook een
Figuur 1:……………………………………………………………………………………………......
typisch
hoedje op. Hij vouwt de handen ook samen in de mouwen van zijn hemd en op het
……………………………………………………………………………………………………………
hemd
staat er een Chinees teken.
……………………………………………………………………………………………………………
Een Nederlander. Het figuurtje is kaal, houdt van kaas (‘kaaskop’) en drinkt graag
Figuur 2:………………………………………………………………………………………………..
bier.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Figuur 3:………………………………………………………………………………………………..
Een Schot, want de persoon in kwestie heeft een baard, een muts en rokje in een
Schots ruitjespatroon en een doedelzak op de rug.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Vraag: Waarom maken we eigenlijk gebruik van stereotypen?
Mensen gebruiken stereotypes om de vaak complexe werkelijkheid simpel en begrijpbaar te
……………………………………………………………………………………………………………
maken. Stereotypes zijn dus niet altijd negatief bedoeld. Wanneer deze stereotypes echter
……………………………………………………………………………………………………………
verkeerd gebruikt worden, kunnen ze wel leiden tot discriminatie.
……………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................

Opdracht: Probeer de volgende quiz in te vullen. Gaat het hier om een stereotype of niet?
Geef ook steeds aan waarom je dit denkt.
Vrouwen zijn slecht in auto rijden. Als er een vriendin van me aan het stuur zit, neem
ik steeds een helm mee om me extra te beschermen.
Ja, dit is een stereotype omdat deze persoon alle vrouwen als slechte chauffeurs
bestempelt, en dit enkel omdat deze persoon één slechte vrouwelijke chauffeur kent.….
Neen, dit is geen stereotype omdat……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Mijn vriend Nelson uit de VS kan écht goed dansen. Hij gaat het me ook eens leren.
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Ja, dit is een stereotype omdat…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Neen, dit is geen stereotype omdat het enkel gaat over het danstalent Nelson. Dit
betekent dus niet dat iedereen uit de VS daarom goed kan dansen……………………..
Pubers zijn rebels en hebben geen verantwoordelijkheidsbesef.
Ja, dit is een stereotype omdat alle pubers hier over dezelfde kam worden geschoren:
alle pubers zijn rebels en hebben geen verantwoordelijkheidsbesef.…………………….
Neen, dit is geen stereotype omdat……………………………………………………………
Afrikanen zijn kampioenen op gebied van lopen.
Ja, dit is een stereotype omdat alle Afrikanen deze eigenschap worden toegeschreven.
Er zijn veel Afrikanen die heel goed kunnen lopen, maar dat kan lang niet over elke
Afrikaan gezegd worden..………………………………………………………………………
Neen, dit is geen stereotype omdat……………………………………………………………
Limburgers zijn trage sprekers.
Ja, dit is een stereotype omdat er opnieuw één kenmerk aan een hele groep wordt
gegeven…………………………………………………………………………………………..
Neen, dit is geen stereotype omdat……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Ik ben slecht in voetbal, maar in basketbal ben ik onverslaanbaar!
Ja, dit is een stereotype omdat…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Neen, dit is geen stereotype omdat de kenmerken enkel aan jezelf worden
toegeschreven. Er wordt niets veralgemeend..…………………………………………..…
Homo’s zijn verwijfde, modebewuste drama queens.
Ja, dit is een stereotype omdat de uitspraak opnieuw iets zegt over alle homo’s. Het
gaat niet over één specifieke persoon, maar over een hele groep waaraan dezelfde
kenmerken worden toegeschreven.…………………………………………………………..
Neen, dit is geen stereotype omdat………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

Vraag: Welke stereotypes merk jij in je omgeving op? Heb je zelf bepaalde stereotypes die
je gebruikt? Of ben je zelf al eens het onderwerp van stereotypering geweest? Dan mag je
dat hier neerschrijven.
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Antwoorden van de leerlingen.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Ook in de media zijn er vaak heel wat stereotypes aanwezig.
Opdracht: Plak hier een afbeelding van een stereotype
die jou om de één of andere reden is opgevallen. Dit
mag een afbeelding uit allerlei media zijn (kranten,
tijdschriften, televisie, internet,…).
Afbeelding die de leerling heeft gekozen.

Waarom heb je deze afbeelding gekozen? Vul jouw redenen hieronder aan.
Antwoord van de leerling.

Opmerking aan de leerkracht:
Laat de leerlingen deze opdracht uitvoeren bij wijze van huistaak. Zij kunnen het resultaat
dan afgeven aan u, of kort presenteren aan de klas.

In wat volgt, zullen we de (stereotiepe) opvattingen over twee groepen bespreken. We gaan
ook na hoe deze opvattingen zijn veranderd doorheen de tijd, en hoe deze opvattingen ook
doorheen andere culturen ook kunnen verschillen.
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Verwachtingspatronen op basis van geslacht
Rollenpatronen
Opdracht: Neem individueel de volgende lijst met gedragingen door. Duid per item aan in
welke mate je dit aanvaardbaar gedrag vindt voor een jongen of een meisje. Zet een kruisje
in dit vakje.
Duur van de opdracht: Ongeveer 20 minuten.
Concrete uitwerking: Laat de leerlingen eerst individueel de schalen invullen. Wanneer
iedereen klaar is, volgt een klassikale bespreking. Wat vinden de leerlingen aanvaardbaar of
onaanvaardbaar en waarom? Geldt dit voor iedereen?
Helemaal
aanvaardbaar

Aanvaardbaar

Geen mening

Niet

Helemaal niet

aanvaardbaar

aanvaardbaar

Een jongen uit je klas
draagt regelmatig makeup.
Een meisje uit je
vriendengroep gedraagt
zich graag stoer.
De vader van je beste
vriend(in) heeft beslist om
een operatie voor een
geslachtswijziging te
ondergaan.
Je spreekt af met je
jongensvrienden om eens
bij wijze van grap als
meisje verkleed te gaan
shoppen.
Een jongen uit je buurt
draagt steeds een
‘mannenhandtas’ met zich
mee.
Een meisje uit je klas
draagt regelmatig makeCultuurwetenschappen │ Gelijkwaardigheid
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up.
De moeder van je
vriend(in) gaat vanaf nu
als man door het leven.
Eén van de jongens uit
jouw klas doet aan ballet.
Een jongen uit je
vriendengroep gedraagt
zich heel truttig.
Een meisje uit de klas
heet Barbara, maar wordt
liever Boris genoemd.

Vraag: Wat kan je uit deze opdracht besluiten?
Voor jongens en meisjes zijn er heel verschillende gedragingen die we normaal en
……………………………………………………………………………………………………………
aanvaardbaar vinden.. Vaak hebben we ook dezelfde mening over wat we als
……………………………………………………………………………………………………………
aanvaardbaar en wat we als onaanvaardbaar beschouwen. Onze meningen worden
……………………………………………………………………………………………………………
gevormd door de maatschappelijke verwachtingen over de gepaste gedragingen voor
……………………………………………………………………………………………………………
mannen en vrouwen.
……………………………………………………………………………………………………………
Mannen en vrouwen verschillen niet enkel van elkaar op basis van geslacht, maar ook op
basis van culturele factoren.
Wanneer we het hebben over de verschillen tussen mannen en vrouwen op lichamelijk vlak
(geslacht) spreken we over ……sekse……………….
Wanneer we verwijzen naar culturele verschillen tussen mannen en vrouwen spreken we
over ……gender……………………. Deze term verwijst naar de sociale rollen die mannen en
vrouwen aangemeten krijgen basis van hun geslacht.
Dat er verschillen bestaan tussen de sociale rollen van mannen en vrouwen komt duidelijk
naar voor in onze maatschappij. Omdat rolpatronen afhankelijk zijn van een cultuur, kunnen
we zeggen dat rolpatronen worden aangeleerd. Rolpatronen kunnen dus doorheen culturen
en doorheen de tijd veranderen.
Vraag: Weet jij hoe het traditionele rollenpatroon in een gezin eruitziet / eruitzag?
De vrouw verzorgt het huishouden en zorgt voor de kinderen. De man gaat werken
……………………………………………………………………………………………………………
Cultuurwetenschappen │ Gelijkwaardigheid

17

om zijn gezin te kunnen onderhouden
……………………………………………………………………………………………………………
Wanneer rolpatronen doorbroken worden, vinden we dit vaak nogal vreemd.
Vraag: Kan je bepaalde voorbeelden bedenken van zaken die we vreemd zouden vinden als
jongens of meisjes die doen?
Voorbeelden als een vrouwelijke mecanicien of elektricien, een mannelijke onthaalmoeder
……………………………………………………………………………………………………………
(of onthaalvader),… kunnen hier zeker worden aangehaald. Werk ook verder met
……………………………………………………………………………………………………………
voorbeelden die de leerlingen aanbrengen.
……………………………………………………………………………………………………………
Opdracht: Deze opdracht bestaat uit drie onderdelen:
A) Brainstorm met de klas over de woorden “vrouwelijk” en “mannelijk”. Alle woorden
waar jullie aan denken komen aan het bord. Geef vervolgens aan welke woorden
eerder positief en welke eerder negatief van betekenis zijn.
B) Kies er een positief woord uit dat je wel herkenbaar vindt voor jezelf, of waar je ooit
mee geconfronteerd werd. Noteer dit op een post-it die de leerkracht je geeft en kleef
dit rechts op de borst. Noteer ook een negatief label en kleef dit links op de borst.
C) Ga in groepjes van 3 zitten en laat ieder om beurt zijn ervaringen vertellen met de
labels.
Mannen en vrouwen krijgen verschillende sociale rollen toebedeeld. Deze verschillen tussen
leiden tot andere verwachtingen tegenover mannen en

vrouwen. Wanneer er andere

verwachtingen gelden voor mannen en voor vrouwen, zorgt dit voor ongelijke kansen voor
mannen en vrouwen. In dit geval spreken we van genderongelijkheid.

Opleiding en tewerkstelling
Dat er verschillende verwachtingen bestaan tegenover jongens en meisjes komt ook heel
specifiek terug in onze opleiding en tewerkstelling. Zo zijn meisjes ondervertegenwoordigd in
heel wat studierichtingen en oververtegenwoordigd in andere studierichtingen.
Opdracht: Vul de linkerkolom aan met de studierichtingen waarin volgens jullie meisjes
oververtegenwoordigd zijn. Vul de rechterkolom aan met studierichtingen waarin volgens
jullie de jongens oververtegenwoordigd zijn.
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Meer meisjes dan jongens

Meer jongens dan meisjes

•

Voeding

•

Wetenschappen

•

Verzorging

•

Wiskunde

•

Haarzorg

•

Mechanica

•

Kantoor

•

Elektriciteit

•

...

•

Hout

•

Bouw

•

Technologie

•

...

Hoewel meisjes ondervertegenwoordigd blijven in bepaalde studierichtingen, doen meisjes
het gemiddeld beter in het onderwijs dan jongens. Meisjes lopen ook minder vaak
studievertraging op en kiezen vaker voor hoger onderwijs dan jongens. Vrouwen zouden dus
betere startkansen moeten hebben in het werkleven. Maar die vlieger lijkt niet echt op te
gaan.
Opdracht: Vul de tekst aan met onderstaande woorden:
deeltijds – loonkloof - rolpatronen – arbeidsmarkt - 15% – loonverschillen –
huishouden
De manier waarop arbeid in onze maatschappij wordt georganiseerd is nog steeds
geïnspireerd op de klassieke ………rolpatronen…….. waarbij de man de kostwinner was.
Vrouwen blijven vaker thuis, kiezen voor zachtere beroepen dan mannen en werken veel
meer ……deeltijds……... Dit komt in hoofdzaak omdat men nog steeds verwacht dat het
vooral de vrouwen zijn die moeten instaan voor het ……huishouden…….. en het verzorgen
van de kinderen.
Hierdoor verdienen vrouwen ook nog steeds minder dan mannen. Er bestaan met andere
woorden nog steeds

……loonverschillen……. tussen mannen en vrouwen Er is een
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gemiddeld verschil van …15%….. tussen het loon van vrouwen en het loon van mannen. De
laatste jaren is de …loonkloof…….slechts zeer licht gedaald.
Het aantal vrouwen op de …arbeidsmarkt… is gestegen, maar de scheiding tussen typisch
vrouwelijke en typisch mannelijke beroepen wordt duidelijker. Het is dus te gemakkelijk om te
zeggen dat mannen meer verdienen dan vrouwen voor dezelfde job. Je moet ook kijken naar
de keuzes die zij maken en de kansen die zij krijgen op de arbeidsmarkt.

Opdracht: Bekijk het volgende filmpje uit ‘Iedereen beroemd’ op één.
http://www.een.be/programmas/iedereen-beroemd/het-laatste-woord-glazen-plafond

Vraag: Wat is het glazen plafond?
Het glazen plafond is een term die verwijst naar de moeilijkheden die vrouwen
……………………………………………………………………………………………………………
ondervinden om door te groeien naar een topfunctie binnen een bedrijf.
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Vraag: Hoe denkt de verteller in het filmpje over het glazen plafond?
Hij toont op een grappige manier aan dat het glazen plafond eigenlijk niet zou mogen
……………………………………………………………………………………………………………
bestaan, want mannelijke en vrouwelijke bazen kunnen even goed hetzelfde werk
……………………………………………………………………………………………………………
uitvoeren
…………………………………………………………………………………………………………..
Vraag: Hoe verwijst het filmpje met een knipoog naar de klassieke rolpatronen?
Op het einde geeft de verteller aan dat het heel leuk zou zijn om een vrouw als baas te
……………………………………………………………………………………………………………
hebben, omdat zij dan taarten kan bakken en kan stofzuigen. Dit is een verwijzing naar
……………………………………………………………………………………………………………
de rol van de vrouw in het huishouden.
…………………………………………………………………………………………………………...

Een artikel dat op 15 januari 2013 op HR Square News verscheen zegt het volgende over
het glazen plafond:
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“De kloof tussen mannen en vrouwen aan de top van bedrijven groeit slechts zeer langzaam
dicht. Aan het huidige tempo duurt het nog meer dan 70 jaar alvorens er evenveel mannen
als vrouwen in topfuncties te vinden zijn”.

Discussievraag: Wat vinden jullie daarvan?

Opvattingen over gender gelijkwaardigheid: vroeger en nu
Vroeger bleven vrouwen thuis om voor de kinderen te zorgen. De mannen waren toen de
verdieners. Dit patroon komt ook tot uiting in de tekeningen die jullie op de volgende pagina
vinden. Dit soort tekeningen was erg populair in de 19de eeuw. Het stramien is steeds
hetzelfde: een getrapte piramide deelt het leven in periodes van 10 jaar in. Tot 50 jaar gaat
het bergop, daarna bergaf. Op elke trede staat een figuurtje (of meer) dat uitbeeldt wat er in
die periode gebeurt. De kledij toont dat het om welgestelde mensen gaat: dit is het leven in
de burgerij.
Opdracht: vergelijk de prent over de man met die over de vrouw.

Cultuurwetenschappen │ Gelijkwaardigheid

21

De man staat bijna altijd alleen op een trapje. Dit verwijst naar de zelfstandigheid van de
man.
De jongen groeit op tot een volwassen man die trouwt en kinderen krijgt, maar in de
verdere trapjes verdwijnt de familie uit de tekening. Dit is niet de hoogste prioriteit voor de
man. Hij wil vooral succesvol zijn. Hij houdt dan ook zijn blik sterk op de buitenwereld
gericht.

De vrouw is enkel als jong meisje en hoogbejaarde vrouw alleen. op de andere
tekeningen

wordt

ze

steeds

omringd

door

haar

kinderen,

kleinkinderen

en

achterkleinkinderen. De zorg voor het gezin, de familie is een belangrijke taak van de
vrouw. Zij houdt haar blik dan ook strak op haar kroost gericht, en kijkt niet naar de
buitenwereld.
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Niet elke vrouw schikte zich zomaar in haar lot. Er zijn heel wat vrouwen en
vrouwenbewegingen die hebben
gelijkwaardigheid

op

gevochten voor meer gelijke kansen en meer

verschillende

vlakken

(zoals

politiek,

economisch,

in

het

huishouden,…). Tegenwoordig zien we dat meer gezinnen bestaan uit tweeverdieners.
Zowel mannen als vrouwen gaan werken en dragen hun financiële steentje bij. Er zijn nu
gelijke rechten voor mannen en vrouwen en er is een wettelijk verbod op discriminatie
gekomen. De sociale ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is de laatste jaren sterk
verminderd. Toch zien we dat de zorgtaken daarnaast nog voor een groot deel op de
schouders van de vrouwen terecht komen.
Didactische wenk:
Relevante aanvullende informatie over gender geschiedenis vindt u in het boek ‘175 jaar
vrouwen. Gelijkheid en ongelijkheid in België 1830 – 2005’ van Magda Michielsens (zie
bibliografie) en op http://gendergeschiedenis.be/jongens-meisjes/extras/inleiding.pdf

Opvattingen over gender gelijkwaardigheid doorheen culturen
Onze rolpatronen worden bepaald door de cultuur waarin we leven. Cultuur is dus bepalend
voor de rolpatronen die we kennen. In bepaalde landen, vooral in Europa en de VS, is er fel
gevochten voor gelijke rechten gelijkwaardigheid voor vrouwen. In andere culturen zoals
Aziatische culturen is het echter nog steeds heel normaal dat meisjes in eerste instantie
moeten gehoorzamen en onderdanig zijn aan alle wensen van de man, zelfs op seksueel
vlak. Nog in andere landen, zoals Cuba en
Mozambique,

bestaat

er

in

theorie

wel

De grootste beperking voor vrouwen

gelijkaardigheid en wettelijke gelijkheid van

is niet hun tekort aan scholing,

mannen en vrouwen, maar blijft de feitelijke

wel de mentaliteit van de

gelijkwaardigheid wel uit.

Afrikaanse man en van de

Ook religie heeft vaak een bepalende invloed op

maatschappij – Angela,

de geaccepteerde rolpatronen. Zo heeft de

Mozambique

islamitische

wetgeving

Sharia

erg

strenge

voorschriften voor vrouwen.
Dat gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen op internationale bezorgdheid kan rekenen,
werd ook duidelijk bij de bekendmaking van de Millenniumdoelstellingen. Deze doelstellingen
werden opgesteld en ondertekend in september 2000. Het uiteindelijke doel van de
Millenniumverklaring is armoede in de wereld terug te dringen. In deze verklaring werd ook
de doelstelling opgenomen dat gelijkheid tussen de geslachten bevorderd moet worden en
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dat er aan vrouwen meer autonomie moet worden gegeven. Mannen en vrouwen moeten
tegen 2015 gelijkwaardig zijn. Ze moeten dezelfde kansen krijgen en dezelfde rechten
hebben. Hoewel we zien dat er al heel wat verbetering is, is er nog steeds een lange weg af
te leggen vooraleer deze doelstelling ook effectief zal bereikt worden.
Verschillende opvattingen over mannen en vrouwen leiden vaak ook tot feitelijke
ongelijkheden wereldwijd. Om dit aan te tonen, kijken we naar ‘The Global Gender Gap
Index’. Dit is een index die in 2006 door het World Economic Forum werd geïntroduceerd.
Het meet wereldwijd de grootte van bepaalde gender ongelijkheden en kijkt hoe die
ongelijkheden evolueren.
Opdracht: Hieronder zie je de algemene index score voor verschillende regio’s. Wat kan je
uit deze tabel afleiden?

Conclusie:………………………………………………………………………………………………
Noord-Amerika slaagt er het best in om de kloof tussen mannen en vrouwen te
dichten. Het Midden-Oosten en Afrika slagen hier het minst goed in.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Didactische wenk:
Aanvullende informatie kan u vinden op
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf

Cultuurwetenschappen │ Gelijkwaardigheid

24

Verwachtingspatronen op basis van seksuele voorkeur

Opdracht: De leerkracht hangt een aantal foto’s omhoog aan het bord. Bekijk deze foto’s en
schrijf daarna hieronder op waar jullie aan denken bij het zien van deze foto’s, wat jullie
gevoelens over deze foto’s zijn. Daarna bespreken we jullie antwoorden in de klasgroep.
Foto 1:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Foto 2:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Foto 3:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Vraag: Welke conclusies komen er voort uit het klasgesprek?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Duur van de activiteit: Ongeveer 20 minuten.
Concrete uitwerking: In de bijlage vindt u drie foto’s: één van een heterokoppel, één van een
homokoppel en een van een lesbisch koppel. U hangt die omhoog aan het bord. De leerlingen
schrijven eerst individueel hun gevoelens neer bij de foto’s. Nadien bespreek je deze gevoelens
klassikaal. Delen de meeste leerlingen dezelfde gevoelens? Waarom hebben ze net die gevoelens?
Vraag door op de antwoorden die de leerlingen geven. Probeer daarna samen met de leerlingen een
conclusie op te stellen, die u aan het bord brengt.

Ook over onze seksuele geaardheid bestaan er bepaalde verwachtingspatronen. We vinden
het normaal als een jongen en een meisje kussen, verkering krijgen, en met elkaar trouwen.
We kijken echter op als dit zou gebeuren tussen een jongen en een jongen of een meisje en
een meisje.
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Wat is homoseksualiteit?
Opdracht: Wat betekent homoseksualiteit volgens jou? Schrijf op de pagina hieronder
enkele woorden die jij hiermee associeert. Vul dan het schema in een ander kleurtje aan met
de antwoorden van jouw medeleerlingen.

Antwoorden van de leerlingen.

Homoseksualiteit

Definitie en omschrijvingen
Homoseksualiteit is een begrip dat verwijst naar………………………………………………....
Iemands seksuele oriëntatie waarbij
……………………………………………………………………………………………………………
romantisch of seksueel verlangen naar mensen van hetzelfde geslacht centraal staat
•

Een jongen of man die homoseksuele gevoelens of gedragingen vertoont, wordt
……een homo……. genoemd.

•

Meisjes of vrouwen met een seksuele voorkeur voor andere vrouwen worden ook wel
…een lesbienne…. genoemd.

•

Wie zowel gevoelens heeft voor mannen als vrouwen en die beide voor zich
belangrijk vindt, kan zich als ………biseksueel……… beschouwen.

•

Sinds de jaren 90 is de verzamelterm ……holebi……. geïntroduceerd.

In feite zijn er weinig verschillen tussen homoseksualiteit en heteroseksualiteit. Het enige
verschil is dat de partners van hetzelfde geslacht zijn. Het is dus geen rariteit. Een
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homoseksuele dokter blijft nog steeds een dokter, net zoals een homoseksuele leerkracht
nog steeds een leerkracht blijft.
Discussievraag: Is homoseksualiteit een keuze of is het aangeboren? Is heteroseksualiteit
dan een keuze? Wat denken jullie? Hieronder krijgen jullie plaats om enkele antwoorden te
noteren.
Antwoorden van de leerlingen
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

Omgaan met maatschappelijke verwachtingen
Opdracht: Los aan de hand van de getuigenissen de onderstaande vragen op.
Ik besefte dat ik lesbisch was in het zesde
middelbaar. Ik had toen een relatie met een
jongen, maar plots kreeg ik een erg verliefd
gevoel tegenover een meisje. Het deed wel raar
om dat plots te beseffen. Ik heb het eerst aan
mijn beste vriendin verteld. Ik durfde het amper

Verliefd zijn, ik denk dat er geen beter gevoel in de
wereld bestaat. Eenmaal dat je voor jezelf durft
toegeven dat je verliefd bent ten minste. Want in het
begin voel je je vooral verschrikkelijk, en de eerste
keer weet je niet wat er gebeurt . – Koen (25) -

Vraag: Holebi's worden meestal voor het eerst verliefd op iemand van hetzelfde geslacht in
de puberteit. Is het gemakkelijk voor hen om hiermee naar buiten te komen? Waarom wel /
niet?
Neen. Eerst en vooral hebben ze het moeilijk om hun gevoelens te herkennen, omwille van
……………………………………………………………………………………………………………
de maatschappelijke verwachtingen: Een liefdesrelatie vindt plaats tussen een jongen en
……………………………………………………………………………………………………………
een meisje. Verder kan het soms ook lang duren vooraleer holebi’s hun eigen geaardheid
……………………………………………………………………………………………………………
aanvaarden, vooral wanneer hun omgeving erg negatief staat tegenover homoseksualiteit.
……………………………………………………………………………………………………………
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Onze Tim moet een jaar of 20 geweest
Ik vertelde het op Moederdag vorig jaar. Mijn mama zat
in de zetel en ik zei tegen haar dat ik haar iets moest
vertellen. Ik zei dat ik een liefje had en dat het een
meisje was. Mijn mama had het daar in het begin wel
moeilijk mee. Ze vond dat moeilijk om te aanvaarden.
Toch wil ze me gelukkig zien en heeft ze er mee leren
omgaan. Mijn papa vond het wel oké, het is ten slotte
mijn keuze. – Jill (20)

zijn toen hij vertelde dat hij homo was. Ik
was woest. Neen, dat kan en mocht niet.
Hij zou geen speeltje worden van oude
perverten. Hij heeft zich weer iets in zijn
hoofd gehaald, dacht ik. Mijn man en ik
weigerden er ook maar één woord over
te zeggen, wat Tim woedend kon maken.
Soms schreeuwde hij minutenlang dat hij

Mijn ouders reageerden eerst nogal
afwijzend toen ik hen vertelde dat
ik homo ben. Vooral mijn mama

op jongens viel en dat hij er ook niets
aan kon doen, dat we er ons bij moesten

begon te twijfelen aan zichzelf en
de manier waarop ze me had
opgevoed. Nu is alles gelukkig weer

Vraag: Welke reacties kunnen de ouders hebben op de coming-out (het uit de kast komen)
van een jongere?
Meestal moeten ouders eerst wennen aan het idee van hun zoon of dochter als een homo
……………………………………………………………………………………………….…………
of lesbienne. Ze vragen zich af of ze hun zoon of dochter verkeerd hebben opgevoed. Ze
……………………………………………………………………………………………………………
voelen zich ook schuldig dat ze niet hebben opgemerkt dat hun kind deze moeilijkheden
……………………………………………………………………………………………………………
had. De meeste ouders draaien echter wel vrij snel bij.
…………………………………………………………………………………………………..............
Kijken we naar hoe leeftijdsgenoten en vrienden kunnen reageren, dan zien we dat jongens
vaker negatief staan ten opzichte van holebi’s dan meisjes. Ze hebben vaak traditionelere
opvattingen over rollenpatronen dan meisjes. Meisjes hebben minder ouderwetse ideeën
over het gepaste gedrag voor jongens en meisjes.
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Opvattingen over homoseksualiteit: vroeger en nu
Homoseksualiteit is geen modern fenomeen. Het gaat terug tot in de Griekse Oudheid.
Opdracht: Ga per twee aan een computer zitten. Zoek op het internet de heersende
opvattingen over homoseksualiteit per tijdsperiode die hieronder staan aangeduid. Let op:
soms spreekt men niet altijd over homoseksualiteit, maar ook over pederastie en sodomie.
De volgende websites zijn interessant:
•

http://www.weljongniethetero.be/viewtext.asp?id=519

•

http://www.gent.be/docs/Departement%20Stafdiensten/brochure_holebiwandeling_op
timt.pdf

Opmerking: de antwoorden van de oefening vindt u meteen in bovenstaande bronnen.
Het Oude Griekenland en het Oude Rome

De vroege middeleeuwen (ca. 5e – 10e eeuw)

De hoge en de late middeleeuwen
(10e – 15e eeuw)
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De Rennaissance (16e – 17e eeuw)

De Verlichting (17e – 18e eeuw)

De Victoriaanse periode (19e eeuw)

Eerste helft 20e eeuw
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Tweede helft 20e eeuw
In de tweede helft van de 20e eeuw was
homoseksualiteit al veel meer een aanvaard
gegeven. Vanaf de jaren zeventig ontstonden er
immers heel wat bewegingen die streden voor
gelijke rechten en een gelijke behandeling van
holebi’s. Ze lieten zien dat homoseksualiteit geen
ziekte is. Op de dag van vandaag is in België
discriminatie van holebi’s verboden. Je kan er voor
gestraft worden. Toch blijven er nog steeds
vooroordelen tegenover holebi’s bestaan.
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Opvattingen over homoseksualiteit in verschillende culturen
Ondanks de vooroordelen is homoseksualiteit in België en grote delen van West-Europa,
Noord-Amerika en Australië een redelijk geaccepteerd gegeven. Er bestaan wetten tegen
discriminatie en in een paar landen is het homohuwelijk aanvaard. Toch zien we, en dit zelfs
heel recent, dat er ook in landen als Frankrijk heel wat opschudding kan ontstaan over de
vraag of het homohuwelijk al dan niet moet worden goedgekeurd.
In de meeste landen (±85 landen) ter wereld lopen homoseksuelen echter risico als ze voor
hun gevoelens uitkomen. Homoseksualiteit is er strafbaar. Zo zagen we onlangs nog in de
actualiteit dat Rusland een antihomowet heeft goedgekeurd.

Homoseksualiteit wordt aan banden gelegd
Kremlin grijpt naar Russische waarden
Maandag 28 januari 2013, 03u00

Met een anti-homowet wil de Russische regering de Westerse invloeden in de
maatschappij terugdringen. De Russische regering looft steeds vaker traditionele,
Russische waarden.
Propaganda
[…] Mensen van hetzelfde geslacht die op straat zoenen, hand in hand lopen of in een
optocht van de homobeweging meelopen moeten worden bestraft. Want dit is
homopropaganda, vindt het Russische parlement. Op elke openbare uiting staat een boete
van maximaal 12.400 euro voor organisaties en 124 euro voor personen. Het parlement
keurde vrijdag in een eerste lezing de wet goed. […]
Homoseksualiteit ligt gevoelig in Rusland. Uit opiniepeilingen vorig jaar van het Russische
onderzoeksbureau Levada bleek dat bijna twee derde van de Russen homoseksualiteit
‘moreel onaanvaardbaar en verwerpelijk' vindt. Ongeveer de helft is tegen homo-optochten
en het homohuwelijk. Ruim een derde is van mening dat homoseksualiteit het resultaat is
van ‘een ziekte of een psychologisch trauma'.
De anti-homowet past binnen de strategie van het Kremlin. Die grijpt steeds vaker terug op
traditionele waarden. De propaganda-wet is niet de eerste maatregel die zich richt tegen
homoseksualiteit in de openbaarheid. In Sint-Petersburg en andere steden werkt al een
soortgelijke wet. Ook bestaat er een wet die sites kan blokkeren of verbieden als zij
schadelijk zijn voor jongeren. Kunst die tegen Russische waarden ingaat, ligt onder vuur.
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_______________________________
Vraag: Welke opvattingen hebben de Russen over homoseksualiteit?
Heel wat Russen vinden homoseksualiteit moreel onaanvaardbaar en verwerpelijk.
……………………………………………………………………………………………………………
Ongeveer de helft van de Russische bevolking kant zich tegen homo-optochten en het
……………………………………………………………………………………………………………
homohuwelijk. Een derde is tot slot van mening dat homoseksualiteit het resultaat is van
……………………………………………………………………………………………………………
een ziekte of een psychologisch trauma.
……………………………………………………………………………………………………………
Vraag: Komt de gelijkwaardigheid van holebi’s en hetero’s in het gedrang door deze nieuwe
wet?
Ja, want heel wat gedragingen die als normaal worden beschouwd bij heterokoppels zoals
……………………………………………………………………………………………………………
hand in hand lopen of zoenen worden bestraft wanneer het gaat om holebikoppels.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Naast Rusland zijn er nog heel wat andere landen waar homoseksualiteit door de wet
verboden is, zoals in Zimbabwe, Iran en Egypte.
Opdracht: Bekijk de kaart1 op de volgende pagina. Wat kan je hieruit afleiden? Schrijf je
vaststellingen over de houding van verschillende landen tegenover seksualiteit hieronder
neer2.
In vijf landen (Jemen, Iran, Soedan, Mauritanië en Saoedi-Arabië) en in delen van Nigeria
……………………………………………………………………………………………………………
en Somalië wordt homoseksueel gedrag bestraft met de dood. In 76 landen kan
……………………………………………………………………………………………………………
homoseksueel gedrag worden bestraft met lange gevangenisstraffen. Onder deze 76
……………………………………………………………………………………………………………
landen vallen onder meer Pakistan, Kenia en Maleisië (11 jaar tot levenslange
……………………………………………………………………………………………………………
gevangenisstraffen), Marokko, Egypte, Angola, Turkmenistan en Myanmar
……………………………………………………………………………………………………………
(gevangenisstraffen van 1 maand tot 10 jaar) en Afghanistan en Namibië (onbepaalde
……………………………………………………………………………………………………………
duur van opsluiting). In 58 landen en 60 entiteiten krijgen holebi’s echter bescherming door
……………………………………………………………………………………………………………
middel van antidiscriminatiewetwetten, zoals in Canada, Zuid-Afrika, Australië,
……………………………………………………………………………………………………………
Noorwegen, Zweden, Finland, Spanje, Portugal, België, Frankrijk enzovoort. In 32 landen
……………………………………………………………………………………………………………
en 30 entiteiten krijgen homoseksuele relaties ook erkenning, zoals in Canada en
……………………………………………………………………………………………………………
Argentinïe, (waar het homohuwelijk is toegelaten), Brazilië, Groenland en Finland (waar
……………………………………………………………………………………………………………
het voor holebi’s mogelijk is om verbintenissen aan te gaan die gelijk kunnen worden
……………………………………………………………………………………………………………
gesteld aan het huwelijk) en Uruguay, Frankrijk en Australië (waar de verbintenissen
……………………………………………………………………………………………………………
tussen holebi’s wel ondergeschikt blijven aan het traditionele huwelijk).
……………………………………………………………………………………………………………

1

Deze kaart werd overgenomen van http://www.la-vita.nl/la-vita/images/stories/ilga_map_2011_a4.pdf
2 Let op: de lijst van landen die in dit antwoord wordt aangehaald is niet exhaustief (zie kaart).
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Aanvullende informatie:
De International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association maakt elk jaar een
kaart die een overzicht biedt van de rechten die lesbiennes, homo's, bi's en transgenders
(LHBT’s) hebben in elk land. Meer informatie en heel wat ander topografisch materiaal vindt
u terug op http://ilga.org/

Didactische wenk:
Aanvullend kan u hierbij nog de videoclip van Amnesty International laten zien die de
strafbaarheid van homoseksualiteit aanklaagt. Die vindt u op de volgende link:
www.youtube.com/watch?v=ZkAO0fYv3nM
Hierbij kan u met de leerlingen een gesprek aanknopen:
- Wat is de boodschap die Amnesty International wenst mee te geven in dit filmpje?
- Wat is volgens jullie toelaatbaar en ontoelaatbaar in het beperken en bestraffen van
homoseksualiteit?
- ….
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Getuigenis: Abdul zal nooit volledig zichzelf kunnen zijn
Ik vind het sowieso moeilijk om met anderen te praten over
relaties en seks enzo. Binnen mijn cultuur zijn er een aantal
belangrijke waarden inzake relaties en seksualiteit. In de
moslimgemeenschap

rust

er

nog

een

taboe

op

homoseksualiteit.
Toen ik veertien jaar werd, merkte ik dat ik soms warme gevoelens kreeg bij andere jongens.
Ik viel op jongens en niet op meisjes. Dat was voor mij onmogelijk. Ik ben dan ook lang bezig
geweest met deze gevoelens te onderdrukken en te ontkennen. Wat moest ik mijn vrienden
en familie zeggen?
Ik durfde dit niet aan mijn vrienden te vertellen. Ook thuis wist ik dat het zeker niet aanvaard
zou worden. Homoseksualiteit vinden mijn ouders abnormaal en vies. Zeker mijn vader zou
woedend zijn en mij uit de familie zetten. Ik zocht naar andere wegen om mijn gevoelens te
uiten en over mijn homoseksueel zijn te kunnen praten.
Gelukkig was er internet. Via internet kreeg ik heel wat informatie over homoseksualiteit. Ik
bezocht datingsites, chatboxen en fora. Het gaf me de mogelijkheid om er andere holebi’s te
ontmoeten, te discussiëren, mensen te leren kennen en afspraakjes te maken. Maar, ik
vrees dat ik er nooit mee naar buiten mee zal kunnen komen. En een echte relatie hebben
met een vriend zit er ook niet in. En ondertussen begint mijn familie vragen te stellen over
trouwen.’
___________________________________________
Vraag: Waarom is het zo moeilijk voor Abdul om homo te zijn?
Omdat hij weet dat zijn omgeving dit niet zou aanvaarden. Zijn ouders vinden
……………………………………………………………………………………………………………
homoseksualiteit abnormaal en vies. Als ze zouden weten dat Abdul homo is, zouden ze
……………………………………………………………………………………………………………
hem uit de familie verbannen.
……………………………………………………………………………………………………………
Vraag: Waar en hoe kunnen jongeren zoals Abdul toch nog een beetje zichzelf zijn?
In landen waar homoseksualiteit verboden of taboe is kunnen homoseksuele jongeren
……………………………………………………………………………………………………………
terecht op het internet. Zo kon Abdul via het internet datingsites, chatboxen en fora
……………………………………………………………………………………………………………
bezoeken. Op die manier leerde hij andere holebi’s kennen, kon hij met hen discussiëren
……………………………………………………………………………………………………………
en afspraakjes met hen maken.
…………………………………………………………………………………………………………..
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Gelukkig zijn er wereldwijd ook veel mensen die zich inzetten voor homorechten. Samen
proberen ze ervoor te zorgen dat holebi’s meer geaccepteerd worden. Ze proberen ook om
wetten te wijzigen, geweld en discriminatie aan de kaak te stellen, of Gay Prides te
organiseren in eigen land.
Om wereldwijd de discriminatie van homoseksuele mannen en vrouwen en aanverwante
seksuele minderheden te bestrijden werden in 2006 ook de Jogjakarta-beginselen
geformuleerd. In 2008 hebben 66 landen in een VN-verklaring opgeroepen om strafbaarheid
van homoseksualiteit af te schaffen.

Besluit
Ondanks dat we in onze samenleving ‘gelijkwaardigheid’ een zeer belangrijke waarde
vinden, zijn we in de realiteit nog ver van dit ideaal af. In de heersende opvattingen en de
feitelijke samenleving zijn vrouwen nog steeds minderwaardig aan mannen. Ook op
homoseksualiteit rust er voor velen nog een taboe, omdat dit niet aan de maatschappelijke
verwachtingen voldoet.

Wat moet je zeker onthouden?
-Onze

samenleving

is

een

verzameling

de werkelijkheid. Dit vereenvoudigd beeld komt

individuen die op verschillende manieren van

niet altijd overeen met de werkelijkheid.

elkaar

- Mannen en vrouwen verschillen van elkaar

verschillen.

Verschillende

mensen
en

op basis van geslacht (sekse) maar ook op

mogelijkheden. Om dit fenomeen aan te

cultureel vlak (gender). De term gender

duiden gebruiken we het begrip diversiteit. Dit

verwijst naar de sociale rollen van mannen en

begrip verwijst niet enkel naar verschillen in

vrouwen toebedeeld krijgen naar aanleiding

huidskleur, godsdienst en etnische afkomst, of

van hun geslacht. De rollen die mannen en

naar verschillen tussen armen en rijken; het

vrouwen

verwijst ook naar verschillen in leeftijd, taal,

opvattingen over deze rollen verschillen per

sociale klasse, geslacht, seksuele voorkeur

cultuur en per tijdsperiode.

enz.

- Ook holebi’s moeten opboksen tegen de

- Verwachtingspatronen zijn eigenschappen op

maatschappelijke

het vlak van gedragingen of handelingen

verwachtingen

waarvan de samenleving verwacht dat zij

samenleving heeft ten aanzien van hen

steeds aanwezig zullen zijn bij een bepaalde

verschilt ook doorheen de tijd en doorheen

groep of persoon

culturen.

hebben

verschillende

interesses

toegeschreven

en

krijgen,

en

de

verwachtingen.

De

opvattingen

de

die

- Een opvatting is stereotiep als het gaat om
een sterk vereenvoudigd algemeen beeld van
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