Gender
en seksualiteit
Hoe gaan jullie binnen jullie Chirogroep om met
genderrollen? Bevestigen jullie traditionele
rolpatronen in jullie programma, thema en
communicatie? Of proberen jullie die net
te doorbreken? Waarom zijn het altijd de
mama’s die schoonmaken en de papa’s
die af en toe koken maar vooral in de
tuin werken? En waarom zijn de meisjes
verantwoordelijk voor de netheid van
jullie slaapzaal en vragen jullie enkele
jongens om de zware kast te verplaatsen?

Daarnaast gaat deze fiche over seksuele voorkeur
of geaardheid van je leden of van hun ouders. Zo
valt Jonas misschien op jongens, heeft Amber
twee papa’s en voelt leidster Karima zich
aangetrokken tot jongens én meisjes.
Voor leiding ligt er ook hier een rol
weggelegd.

CONCRETE TIPS
✚✚ Zorg voor een veilige omgeving waarin iedereen
zichzelf kan zijn en waar open over thema’s
als holebiseksualiteit gepraat kan worden. Zo
doorbreek je de taboes die daar rond hangen.
✚✚ Als leider of leidster ben je dikwijls een
vertrouwenspersoon, zeker als een van je
leden worstelt met zijn of haar geaardheid. Ga
discreet om met informatie die jou in vertrouwen
wordt verteld. Eventuele waardeoordelen laat
je achterwege. Steun je leden, geef hen een
luisterend oor maar baken af wat je wel en niet
kan doen of zeggen.
✚✚ Onbewust geven we genderrollen door en
bevestigen we klassieke rollenpatronen. Ook in
onze communicatie. Ga hier bewust mee om.
Als je op daguitstap trekt, hoef je niet in je briefje

te zetten dat mama boterhammen moet smeren
want misschien doet papa dat wel. Ga er niet van
uit dat iedereen een mama en een papa heeft,
maar spreek bijvoorbeeld over je ouder(s).
✚✚ Geef met de leiding het goede voorbeeld. Roep
niet dat Michael een janet is omdat hij bij het
vieruurtje zijn flesje niet open krijgt aan de bak
met frisdrank. En noem Tamara geen manwijf
omdat ze graag voetbalt. Spreek je leden erop
aan als ze zulke opmerkingen maken.
✚✚ Let op met veronderstellingen. Ga er
bijvoorbeeld niet van uit dat het nieuwe lief van
Katrijn een jongen is. Vraag haar naar haar lief.
In de manier waarop ze erover vertelt, kom je
waarschijnlijk te weten of het een jongen of een
meisje is. Je kunt er ook naar vragen.

TIJDENS DE CHIRONAMIDDAG
DOEL
Waarom speel je eens geen spel met als doel
holebiseksualiteit bespreekbaar te maken binnen
je afdeling? Zorg voor een veilige sfeer in de groep:
maak van tevoren afspraken, praat met respect voor
elkaar en zorg dat er ruimte is voor ieders meningen
en bedenkingen.
INKLEDING
Is het je al opgevallen dat het in de meeste spelen
de prinses is die verliefd wordt op de prins? Of dat

de heldenrol in je toneel dikwijls door een mannelijk
personage wordt gespeeld? Probeer die gewoonten
eens te doorbreken! Let hierbij goed op dat je niet in
stereotypen vervalt: niet elke homoseksuele jongen
kleedt zich elegant of praat met een hoge stem.
MATERIAAL
Er bestaan verschillende methodes en spelen om
holebiseksualiteit bespreekbaar te maken in de
Chiro. Surf naar websites als weljongniethetero.be of
noknok.be.

MEER WETEN?
CAVARIA.BE
Çavaria inspireert, stimuleert en ondersteunt
verenigingen en individuen die opkomen voor een
brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie
en genderidentiteit. Ze streeft het welzijn na en
komt op voor de rechten van homo’s, lesbiennes, bi’s
en transgenders in alle aspecten van het dagelijkse
leven.
WELJONGNIETHETERO.BE
Wel Jong Niet Hetero is als samenwerkingsverband
dé deskundige partner op het terrein van het holebien transgenderthema bij jongeren tot en met 30
jaar, met als doel dat iedere jongere in Vlaanderen en
Brussel zijn of haar genderidentiteit, genderexpressie
en seksuele oriëntatie in alle vrijheid kan beleven

JONGENVANZIN.BE
Jong & Van Zin geeft vorming over gender en
seksualiteit. In al hun educatief materiaal komen
gender en seksuele diversiteit impliciet aan bod.
AANSPREEKPUNT DIVERSITEIT
VAN CHIROJEUGD VLAANDEREN
Ook bij het e-loket van de Chiro kun je terecht met je
vragen. Ze komen aan bij de diversiteitsmedewerker
of de commissie Diversiteit, die ze zo snel mogelijk
beantwoorden. Te vinden via chiro.be/eloket of
diversiteit@chiro.be.

