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Deze woordenlijst wil de lezers helpen om de realiteit achter de termen beter
te begrijpen. De definities zijn zo eenvoudig mogelijk gehouden zodat een zo
groot mogelijk aantal mensen ze kunnen begrijpen.
Indien je vindt dat, ondanks onze inspanning, sommige termen nog iets te
abstract zijn, aarzel niet ons het te laten weten..

De woordenlijst heeft betrekking tot de RainbowHouse Brussels-netwerken en
is natuurlijk verre van exhaustief.

Om ervoor te zorgen dat de definities zo nauwkeurig en volledig mogelijk zijn,
hebben we soms beroep gedaan op externe bronnen. Hieronder vind je de lijst:

* Québec's Gay Chamber of Commerce, Lexique LGBT sur la diversité sexuelle
et de genre en milieu de travail.

* Dominique Dubuc, Les mots de la diversité liée au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle, FNEEQ CSN. Deze gids werd opgesteld door de Fédération des
Enseignantes et Enseignants du Québec, en zit bijgevolg als pedagogische tool
bijzonder goed in elkaar.

* Fat Positivity. Belgische groep voor fat activism.

* Genres Pluriels. Vzw die tegen discriminatie van trans*-, intersekse* en genderfluïde* personen vecht.

* ●Het Larousse-woordenboek

* Wikipedia.

INDEX

Activisme, activist.e

Feminisme

Agender

Friendly: LGBTQ friendly, gay
friendly, trans* friendly...

Androgynie, androgyn
Aromantiek, aromanticus
Aseksueel
Asiel, asielrecht

Gay
Gender
Gendered

Biseksueel
Body shaming, body policing
Bondgeboot

Cisgender, cis
Coming-out en outing

Genderexpressie
Genderfluïde, gender fluid
Genderidentiteit
Geslacht

Heteroseksisme
Heteroseksueel
HIV

Discriminatie
Diversiteit
Draagmoederschap
Drag king, drag queen
Dyadisch

Homofobie
Homoparentaliteit
Homoseksualiteit
Homoseksueel
Homoseksueel huwelijk,
equal marriage
Hormoontherapie (HT)

Intersectionaliteit

Onzichtbaarheid

Seksualiteit

Intersex

Outen

Seksuele geaardheid
of seksuele voorkeuren

Interseksualiteit

Seksuele toewijzing

IVG, IMG
Panseksueel, pan
Pathologiserend
Lesbienne

Patriarchaat

Lesbofobie

Pinkwashing, schijndiversiteit

LGBTQI+, LGBTQ+ gemeenschap,

Polyamorie

LGBTQ+ beweging, LGBTQ+ cultuur

LGBTQI-foob

Seropositief, seronegatief
Slut-shaming
SOI, SOA

Toegewezen voornaam, sociale voornaam of roepnaam, deadname

Polyamoureus
Pride, trots

Trans*
Transfobie
Transgender

Man
MBV

Queer

Transidentiteit
Transitie

(Medisch begeleide voortplanting)

Travestism, cross-dressing

Minderheid
Misgendering

Rainbow family,
regenboog familie

Romantische geaardheid
Non-binaire gender
Normativiteit:
heteronormativiteit, cisnormativiteit

Veilige ruimte, “safe space”
Verkrachting,
Groepsverkrachting of curatieve verkachting

Screening
Seksisme

Voornaamwoord van voorkeur
Vrouw
Vrouwelijke genitale verminking
(VGV)

Iemand die zich met geen enkele gender identificeert; soms wordt
het woord gebruikt als synoniem voor “neutrois” om een genderneuActivisme: de instelling en handelingen van een activist.e.
Activist.e: iemand die strijdt tegen een idee, een mening, een partij.

trale identiteit aan te duiden.
Sommige agender-personen beschouwen dat ze een gender hebben,
anderen niet.

(Larousse)

Activisme, activist·e

Agender

Androgynie: Die androgyn is.
Androgyn: Iemand van wie de genderexpressie het niet toelaat zijn.
haar gender te bepalen.

“Een aromanticus is iemand die zich weinig tot niet romantisch aangetrokken voelt voor anderen. Terwijl een romanticus de emotionele
nood voelt een liefdesrelatie te hebben, bloeit een aromanticus vaak
open binnen vriendschaps- of andere, non-romantische relaties.
(…) Aromantiek wordt vaak beschouwd als aangeboren, en dus niet
als een persoonlijke keuze (net zoals het ontbreken van seksuele
aantrekking aangeboren is bij aseksuele personen). Het is belangrijk
te verduidelijken dat aromantici geen koude of ongevoelige mensen
zijn; ze voelen gewoon de instinctieve behoefte niet romantische
banden te leggen.”
(Aromantisme, Even Wiki)

Androgynie, androgyn

Aromantiek, aromanticus

ASIELRECHT
“Asiel aanvragen of zoeken” is vragen om ontvangen te worden in
een toevluchtsoord, een veilige ruimte, ver van gevaar en vervolging.
Dit toevluchtsoord kan zowel een huis of een kerk zijn, maar bijvoorbeeld ook een land. Sinds 1951 regelt het Verdrag van Genève
internationale asielaanvragen en de vluchtelingenstatus.
In België zijn er vandaag minstens 1.000 asielaanvragen per jaar op
Een aseksuele persoon voelt geen, of zelden, seksuele aantrekking
, wat niet belet dat ze fysiek of intellectueel aangetrokken kunnen
zijn. Aseksueel zijn of “ace” wil niet zeggen dat er geen seksueel of
erotisch leven kan zijn met zichzelf.

grond van LGBTQI-fobische vervolging, of minstens 5% van de aanvragen. Dit aantal is sinds 2011 constant gestegen. Het merendeel
van de aanvragen komt van homomannen uit Franstalige landen op
het Afrikaanse continent. Aangezien vrijwel geen enkel land echt
“veilig” is, komen de asielzoekers ook uit een groot aantal andere

Sommige personen kunnen ook een lichamelijke aantrekkings-

landen. Het aantal aanvragen van transpersonen en van lesbische

kracht voelen nadat ze een intieme en sterke link hebben ontwik-

en biseksuele vrouwen neemt ook gestaag toe. In tegenstelling tot

keld met iemand : dat noemt men demiseksualiteit.

degenen die bv. de oorlog ontvluchtten, zijn LGBTQI+-asielzoekers
nooit zeker dat de bedreigingen en het geweld waarvoor ze zijn gevlucht niet gewoon zullen doorgaan in het gastland.
Opmerking: we spreken vandaag over internationale bescherming.
(Zie: LGBTQI-phobia)

Aseksueel

Asiel, asielrecht

Biseksualiteit wordt gedefinieerd als fysieke, seksuele, emotionele
of romantische aantrekking tot twee of meerdere genders. In het
algemeen is biseksualiteit het feit van het hebben van romantische

Body shaming: "Body shaming betekent iemand aanklagen of bele-

en/of seksuele relaties met mensen van hetzelfde gender of met

digen op grond van een lichaamseigenschap (zoals gewicht, handi-

mensen van andere genders.

cap, een sport kunnen beoefenen, enz.)"

Een biseksueel persoon is een persoon wiens seksuele geaardheid

Body policing: "body policing is wanneer iemand (onrechtstreeks

biseksualiteit is.

of rechtstreeks, onvrijwillig of opzettelijk) de handelingen van ie-

Hardnekkige vooroordelen over biseksuele personen:
" “Biseksualiteit heeft invloed op de bekwaamheid om in koppel te

mand anders ten opzichte van diens lichaam wil verbeteren of controleren, vooral wat betreft zijn.haar gewicht of genderexpressie."
(Fat Positivity, woordenlijst)

leven of trouw te zijn”. Zoals al de andere conventies binnen een
koppel, heeft trouw niets te maken met seksuele geaardheid. Simpelweg heeft een biseksuele persoon niet meer of minder de neiging
om ontrouw te zijn dan anderen.”
(Dominique Dubuc, Les mots de la diversité liée au sexe, au genre et à
l’orientation sexuelle, FNEEQ CSN)

Biseksueel

Body shaming, body policing

In termen van de strijd tegen discriminatie en voor emancipatie,
is een bondgenoot iemand die niet rechtstreeks betrokken is bij
een bepaald onderwerp (zoals non-heteroseksuele geaardheid of
non-cisgender genderidentiteit) en ook geen slachtoffer is van een
specifieke discriminatie, maar die toch expliciet zijn.haar steun

Persoon van wie de genderidentiteit overeenkomt met de gender die

betuigt. Daarbij neemt hij.zij de plaats niet in van de personen die

hem.haar werd toegewezen bij de geboorte.

rechtstreeks betrokken zijn. Hij.zij spreekt “voor” iemand, niet “in
plaats van”. Hij.zij luistert naar en interesseert zich in de ervaringen
en noden van de LGBTQI+-personen om hen beter te kunnen helpen.
Een bondgenoot zijn is geen onveranderlijke ingesteldheid: het is
een politieke handeling die kan evolueren. Het is een aanhoudend
leerproces om met nederigheid de ongelijkheden te willen begrijpen,
om te dienen voor het doel in plaats van uit eigenbelang (wat niet
betekent dat de bondgenoot niet trots mag zijn op zijn.haar werk).
Een groot voordeel van de bondgenoten is dat men hen niet kan verwijten dat ze voor hun eigen kerk preken, en dat ze nieuwe mensen
kunnen overtuigen zich open te stellen voor andere gemeenschappen.

Bondgenoot

Cisgender, cis

Outing, outen: een LGBTQI+-persoon outen is zijn.haar seksuele
geaardheid, genderidentiteit of seksuele kenmerken aan mensen
bekend maken zonder zijn.haar expliciete toestemming. Een ouComing-out : wanneer je je coming-out doet, deel je met iemand

ting kan zeer gênant – of soms regelrecht gevaarlijk – zijn voor die

zeer persoonlijke en intieme informatie, zoals over je seksuele ge-

persoon.

aardheid of genderidentiteit.

Het is ook helemaal ongepast om bij iemand aan te dringen zijn.

Voorbeeld: "Frank heeft ons gezegd dat hij biseksueel is, hij heeft
zijn coming-out gedaan."

haar coming-out te doen, om hem.haar aan te moedigen of zelfs te
dwingen bekend te maken dat hij.zij deel uitmaakt van de LGBTQI+-gemeenschap, wanneer hij.zij het zelf niet wil of zich er niet

Opgelet: men kan zijn.haar homoseksualiteit (bijvoorbeeld) bekend

klaar voor voelt.

maken, het zeggen, maar nooit het “toegeven”. Het woord toegeven

50% van de Belgen of burgers die in België verblijven doen hun

heeft immers een negatieve connotatie die de indruk geeft dat de

coming-out niet (i.e., maken hun homoseksualiteit, biseksualiteit,

LGBTQI+-persoon zich schaamt, wat hier niet het geval is.

transidentiteit of interseksualiteit niet bekend) op de werkvloer.

Coming out en outing

Coming out en outing

"Discriminatie kan de macht en kansen van mensen schaden. Het
is de oneerlijke behandeling van iemand op grond van geslacht,
seksualiteit, leeftijd, gewicht, etniciteit, religie, handicap, enz. Discriminatie kan veel verschillende vormen aannemen, zoals individuele
haatmisdrijven tot de institutionele ontkenning van voorrechten die
wel aan andere groepen worden verleend. Discriminatie leidt tot de

* ●worden helaas nog steeds veel LGBTQI+-personen beschouwd als
een "schandvlek" of een "afwijking" door hun familie. Dit is het resultaat van het beleid door de jaren heen en door diepgaande, LGBTQI-fobische overtuigingen.

onderdrukking van de geviseerde groep mensen."

* ●behoren geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit en gen-

(Fat positivity, woordenlijst)

derexpressie tot de 19 criteria die door de Belgische wetgeving beschermd worden tegen discriminatie.

In België:
* ●zijn discriminatie en LGBTQI-fobische aanvallen verboden door de
Belgische wet en Europese conventies. Zoals bij racisme of seksisme, worden homo- en transfobische beweegredenen beschouwd als
een verzwarende factor, wat de straf van de dader kan doen verhogen.

🡺Het roze plafond
Het roze plafond (geïnspireerd door het glazen plafond) verwijst naar
de moeilijkheid en soms zelfs de onmogelijkheid voor een LGBTQI+-persoon om toegang te krijgen tot hogere functies in een bedrijf.
Het roze plafond is het gevolg van de discriminatie waar LGBT-

*w
● orden LGBTQI+ beschouwd als slachtoffers van “gekruiste” of (in

QI+-personen dagelijks mee worden geconfronteerd, en de reden

het geval dat er ook raciale elementen bij betrokken zijn) "intersecti-

waarom sommige mensen hun coming-out niet doen op het werk.

onele" discriminatie wanneer zij bijvoorbeeld een handicap hebben,
illegaal in het land verblijven verblijven, enz.

Discriminatie

Discriminatie

"Proces waarbij een persoon met het vrouwelijke voortplantingssysteem een kind draagt en baart dat door een of meerdere mensen
Diversiteit is alles wat betrekking heeft op de integratie van en de

ander dat zijzelf opgevoed zal worden. Draagmoederschap is niet

bevordering ervan voor "andersoortige" mensen in een bepaalde

exclusief voor LGBTQI+-gemeenschappen".

ruimte (meestal de werkplek). Dit anders-zijn kan gaan om leeftijd,
etniciteit, religieuze overtuigingen, seksuele geaardheid, genderiden-

(Québec's Gay Chamber of Commerce, Lexique LGBT sur la diversité
sexuelle et de genre en milieu de travail)

titeit, vaardigheden, ...
Zowel alleenstaanden mensen als koppels, zowel heteroseksuele
| Schijndiversiteit : zie Pinkwashing

(met bv. een steriliteitsprobleem) als homoseksuele koppels doen
soms beroep op draagmoederschap.
In België wordt draagmoederschap getolereerd (het is niet uitdrukkelijk verboden) maar is niet wettelijk geregeld.

Diversiteit

Draagmoederschap

Drag king : "Een "drag king" (een Engels woord, zoals zijn tegen-

Drag queen : "Een “drag queen” bouwt haar identiteit op aan de

hanger “drag queen”) is iemand die, tijdens een rollenspel en voor

hand van vrouwelijke eigenschappen, meestal om mensen te en-

een beperkte tijd, voor zichzelf een mannelijke identiteit constru-

tertainen of als onderdeel van een voorstelling waar zang, dans,

eert, die vrijwillig is gebaseerd op archetypen. Deze culturele of

lip-sync, stand-up en imitatie hand in hand gaan. Net zoals bij elke

folkloristische praktijk is niet noodzakelijkerwijs gerelateerd aan

andere vorm van travestie, geeft het feit dat iemand zich als drag

genderidentiteit. Tijdens voorstellingen of workshops bouwen drag

queen kleedt geen enkele indicatie over zijn.haar seksuele geaard-

kings hun identiteit op aan de hand van mannelijke eigenschappen.

heid of de genderidentiteit die ze beleeft; een drag queen is niet

De beweging is ontstaan in het begin van de twintigste eeuw bij de

noodzakelijkerwijs een transgender persoon. "

“garçonnes” drukt een wil uit, die vaak voorkomt in het radicaal

(Drag Queen, Wikipedia)

feminisme, om genderstereotypen te doorbreken. Hoewel drag kings
met hun fysieke uiterlijk tonen dat ze tot de mannelijke gender behoren, zijn ze niet noodzakelijkerwijs transgender."
(Drag King, Wikipedia)

Drag king, drag queen

Drag king, drag queen

Iemand van wie de seksuele kenmerken duidelijk kunnen worden

Feminisme is een beweging die vecht voor de gelijkheid tussen man-

geïdentificeerd als ”mannelijk” of “vrouwelijk”.

nen en vrouwen op elk vlak, zowel privé als publiek, professioneel,
economisch, cultureel, enz. Er zijn verschillende stromingen, met
elk hun eigen concepten, actieplannen, bronnen, enz. Bijvoorbeeld
het socialistisch feminisme, het afro-feminisme, het liberale feminisme, het universeel feminisme, of nog het anarcho-feminisme...

Dyadisch

Feminisme

Adjectief geleend uit het Engels dat gebruikt wordt om een homoseksuele man aan te duiden (een man die zich romantisch en/of
Het Engels woord friendly betekent in het Nederlands letterlijk ver-

seksueel aangetrokken voelt tot mannen).

taald vriendelijk. Je kan dit woord gebruiken in de zin van “welkom”
in een ruimte of plek.
Bijvoorbeeld: "Deze bar is gay friendly, gays zijn er welkom", maar
kan ook om een persoon aan te duiden . "Deze dokter is trans*
friendly", hij ontvangt trans*-personen op de correcte manier.

Friendly *

Gay

Onze samenlevingen vatten gender op als binair, waardoor de meeste mensen denken dat gender slechts uit twee polen bestaat: mannelijk en vrouwelijk. Gender is echter een sociaal-culturele constructie
en er bevinden zich veel gendermogelijkheden in de grijze zone
tussen de polen. Het is ook perfect mogelijk om zich buiten het
spectrum "mannelijk-vrouwelijk" te bevinden.

"Kenmerk van wat bepaald of verdeeld wordt door gender.
Opmerking: .a. een baan, een functie, een bedrijf of een plaats kan
gendered zijn, waardoor toegang moeilijk of onveilig is voor mensen
van wie de genderidentiteit niet conform is of van wie de gender
niet sociaal wordt gewaardeerd."
(Québec's Gay Chamber of Commerce, Lexique LGBT sur la diversité
sexuelle et de genre en milieu de travail)

Gender

Gendered

Deze zijn de verschillende manieren waarop iemand zijn.haar genderidentiteit uitdrukt (met zijn.haar uiterlijk) en het sociaal beleeft.
Dit kan op een eerder vrouwelijke manier zijn, eerder mannelijk,
eerder androgyn... Men spreekt hier over de manieren dat iemand
zich kleedt, beweegt, loopt, zich al dan niet opmaakt, praat, of een

De term genderfluïde wordt gebruikt om iemand aan te duiden van

bepaald fysiek attribuut draagt (lichaamshaar, kapsel, enz.).

wie de gender niet vastligt, maar evolueert en verandert tijdens zijn.

Afhankelijk van de regio's in de wereld en de tijden waarin men

haar leven. Een genderfluïde persoon kan met andere woorden “rei-

leeft, kan genderexpressie enorm variëren.

zen” doorheen zijn.haar gender.

Genderexpressie mag je niet verwarren met genderidentiteit.
(Zie: Genderidentiteit)

Bijvoorbeeld: het is heel goed mogelijk om jezelf te identificeren
als een man (je genderidentiteit) en tegelijkertijd een nogal "vrouwelijk" uiterlijk te hebben, door zogenaamde "vrouwelijke" kleding
of zelfs make-up te dragen (je genderexpressie).

Genderexpressie

Genderfluïde, gender fluid

Het geheel van biologische kenmerken (genetisch, epigenetisch, endocrien, skeletachtig, ...) gebruikt om bepaalde zoogdieren, waaronGenderidentiteit verwijst naar hoe, met welke gender iemand zich-

der de mens, op te delen in twee strikte categorieën ("mannelijk" en

zelf definieert. De genderidentiteit kan daarom verschillen van het

"vrouwelijk"), waardoor het bestaan van intersekse mensen regel-

geslacht dat door de arts werd toegewezen bij de geboorte.

matig wordt ontkend.

Soms komt de gender waarmee iemand zich identificeert niet overeen met de gender die hem.haar bij de geboorte werd toegewezen en
waarin hij.zij is opgevoed. Dit is bijvoorbeeld het geval voor (agender, non-binaire, ...) transgender personen. Wanneer genderidentiteit overeenkomt met het geslacht dat bij de geboorte we toegewezen, spreken we van cisgender-personen.
Net zoals heteroseksuelen kunnen homoseksuele of biseksuele
mensen cisgender of transgender zijn. Genderidentiteit heeft niets
te maken met seksuele geaardheid.

Genderidentiteit

Geslacht

"Heteroseksisme is de veronderstelling dat iedereen heteroseksueel

"Persoon die seksueel aangetrokken is tot personen van de andere

is en/of dat heteroseksualiteit superieur is aan alle andere seksuele

gender of (biologisch) geslacht. Heteroseksualiteit valt binnen het

geaardheden; Heteroseksisme streeft naar het verborgen houden

binaire "man-vrouw-”stelsel."

van andere seksuele geaardheden."

(Genres Pluriels, woordenlijst)

(Dominique Dubuc, Les mots de la diversité liée au sexe, au genre et à
l’orientation sexuelle, FNEEQ CSN)

Heteroseksisme leidt bijgevolg tot discriminatie.

Heteroseksisme

Heteroseksueel

"HIV staat voor "humaan immunodeficiëntievirus". HIV wordt

"De term homofobie omvat alle vormen van negatief gedrag die

aangetroffen in het bloed, sperma, pre-ejaculatievloeistof en

kunnen leiden tot discriminatie of zelfs vervolging (intimidatie,

slijmvliezen (bijvoorbeeld in de darm) van geïnfecteerde mensen.

afwijzing, geweld, enz.) van een persoon of groep mensen op basis

HIV-infectie kan momenteel niet worden genezen, maar antiretro-

van feitelijke of veronderstelde homo- of biseksualiteit. Homofobie

virale therapie (ARV) kan de infectie onder controle houden en zo

kan worden onderverdeeld in lesbofobie (afwijzing van lesbiennes),

het ontstaan van de pathologische vorm ervan, aids, voorkomen.

gayfobie (afwijzing van homo's) of bifobie (afwijzing van biseksu-

Mensen met HIV die effectieve antiretrovirale therapie volgen en

elen). Homofobie kan iedereen treffen van wie het uiterlijk of het

wier virale lading daarom niet detecteerbaar is, zullen het virus niet

gedrag niet overeenstemt met de genderstereotypen."

overdragen tijdens seks, zelfs zonder bescherming. "
(Dominique Dubuc, Les mots de la diversité liée au sexe, au genre et à
(Ex Aequo, HIV en AIDS)

l’orientation sexuelle, FNEEQ CSN)

VIH

Homofobie

Deze term geeft de ouderlijke link of/en de familiale structuren aan
waar de ouders van dezelfde gender zijn of niet heterosexueel zijn.
In België zijn homoparentale families juridisch erkend.
| Meer info: homoparentalites.be

In België:
* ●wordt homoseksualiteit sinds 1972 niet meer vervolgd.
* ●kunnen twee mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen
(sinds 2003) en kinderen adopteren (sinds 2006).
(Zie: Homoseksueel)

(Zie ook: Rainbow family)

Homoparentaliteit

Homoseksualiteit

Wordt gezegd van iemand die verliefd wordt op of seksueel aangetrokken is tot personen van dezelfde gender. Homoseksuele mannen
worden vaak “gays” genoemd, homoseksuele vrouwen vaak “lesbiennes”. Er bestaan evenveel manieren om je homoseksualiteit te
beleven dan dat er homoseksuelen zijn.

EQUAL MARRIAGE...
Huwelijk tussen twee mensen van dezelfde gender.

Homoseksueel

Homoseksueel huwelijk*

(HT)
Hormonen (zoals testosteron, oestrogeen of progesteron) gebruiken of
blokkeren tijdens een gendertransformatie.
"Deze behandeling is niet zonder gezondheidsrisico's en moet door een
arts worden opgevolgd. HT veroorzaakt een reeks veranderingen in het
lichaam waarvan sommige omkeerbaar en andere onomkeerbaar zijn.

"Intersectionaliteit bestudeert de vormen van dominantie en discriminatie die niet van elkaar afzonderlijk zijn, maar onderling

Doel van een feminiserende HT:

verbonden zijn. Het gaat uit van het principe dat racisme, seksisme,

De secundaire vrouwelijke geslachtskenmerken doen verschijnen.

homofobie en andere vormen van machtsrelaties tussen sociale ca-

Doel van een masculiniserende HT:

tegorieën niet volledig kunnen worden uitgelegd als ze afzonderlijk

De secundaire mannelijke geslachtskenmerken doen verschijnen."

van elkaar worden bestudeerd".
(Fat Positivity, woordenlijst)

Het wordt ten zeerste afgeraden de producten via internet te verkrijgen!
(Genres Pluriels, Traitement Hormonaux)

Hormoontherapie

Intersectionaliteit

Intersex personen zijn geboren met seksuele karakteristieken (zoals
chromosomen, genitale organen of een hormonale structuur) die
niet helemaal overeenstemmen met de mannelijke of vrouwelijke

Het feit een intersekse/interseksuele persoon te zijn.

categorie, maar die tot beide tegelijk behoren

Het aantal geboortes met interseksuele kenmerken wordt geschat
tussen 1 en 2% wereldwijd.

De personen van wie de seksuele kenmerken duidelijk kunnen

(Bron: Genres Pluriels)

geïdentificeerd worden als én "mannelijk" en "vrouwelijk" worden
bestempeld als "dyadisch".
| Om meer te weten : Dominique Dubuc, Les mots de la diversité liée
au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle, FNEEQ CSN

Interseks

Interseksualiteit

IVG: (van het Frans « Interruption Volontaire de Grossesse ») : Vrij-

Adjectief gebruikt om over een homoseksuele vrouw te spreken

willige zwangerschapsafbreking.

(een vrouw die zich romantisch en/of seksueel aangetrokken voelt

In België is de wet duidelijk: IVG is toegestaan zolang het niet wordt

tot vrouwen).

uitgevoerd na 12 weken zwangerschap. Er moet een bedenktijd van
6 dagen ingelast worden tussen de eerste afspraak en de interventie.

Lesbianisme: het feit een lesbienne te zijn.

IMG: (van het Frans « Interruption Médicale de Grossesse ») : Zwangerschapsafbreking om medische redenen.
Men spreekt over IMG wanneer de zwangerschap wordt afgebroken
uit medische overwegingen, omdat zij het leven van moeder en/
of kind in gevaar kan brengen of omdat tests hebben aangetoond
dat het kind een ernstige, ongeneeslijke ziekte heeft dat zijn.haar
levenskwaliteit bedreigt.

IVG, IMG

Lesbienne

"Walging, haat, angst of afwijzing van het lesbianisme of lesbiennes".

LGBTQI+ GEMEENSCHAP, LGBTQI+
BEWEGING, LGBTQI+ CULTUUR

(Québec's Gay Chamber of Commerce, Lexique LGBT sur la diversité
sexuelle et de genre en milieu de travail)

Lesbofobie verschilt van homofobie doordat het lesbiennes op twee
fronten aanvalt: op het lesbisch en het vrouw zijn. Lesbofobie is
daarom een combinatie van homofobie en seksisme.

Afkorting voor Lesbienne, Gay, Biseksueel, Transgender, Queer,
Interseks.
De "+" verwijst naar alle identiteiten, geaardheden en expressies die
niet in het acroniem worden weergegeven, kortom naar alle andere
realiteiten.

(Zie ook: Intersectionaliteit, Curatieve verkrachting)

●LGBTQI+ zijn is nooit een keuze. Het is een natuurlijke en onmogelijk te veranderen toestand, net zoals heteroseksueel of cisgender
zijn.

Lesbofobie

LGBTQI+*

●LGBTQI+-mensen zijn evenredig verspreid over de hele wereld doorheen alle tijden, maar niet iedereen heeft dezelfde kans om het te
beleven of uit te drukken. Naar schatting kan tussen 5% en 15% van
de mensen zichzelf definiëren of worden gedefinieerd als LGBTQI+.
●LGBTQI+-mensen verenigen zich onder dit acroniem omdat ze het
slachtoffer zijn van redelijk vergelijkbare systemen van onderdrukking en onzichtbaarheid. Al deze letters vertegenwoordigen echter

Relatief aan discriminaties tegen LGBTQI+-mensen.
In België blijft LGBTQI-foob geweld nog steeds sterk aanwezig,
vooral in de openbare ruimte.

ook verschillende realiteiten.
●Het acroniem kan variëren, afhankelijk van waar in de wereld en
van hoe de organisaties het gebruiken. Bij RainbowHouse gebruiken
we "LGBTQI+".

LGBTQI+*

LGBTQI-foob

"Persoon met een mannelijke gender en/of sociale rol (zonder reke-

(MBV)

ning te houden met zijn geslacht)."

Medisch geassisteerde voortplanting is een medische mogelijkheid

(Genres Pluriels, woordenlijst)

om een uitwendige biologische en klinische interventie te doen
om de zwangerschap in te leiden. Hoofdzakelijk gaat het over twee
vormen artificiële inseminatie in de baarmoeder en bevruchting in
Vitro. Daarvoor is een donatie van sperma en/of eicellen nodig die
vooraf worden voorbereid in het laboratorium.
In België kunnen vrouwen sinds 2007 officieel een beroep doen op
medisch begeleide voortplanting, met een bekende of anonieme
donor.
(Guide de l'infertilité)

Man

Medisch begeleide voortplanting

Een groep mensen die qua aantal kleiner is dan een andere groep.
Een minderheid in sociologische zin, zoals bv. gedefinieerd door
Colette Guillaumin, kan ook verwijzen naar een deel van de bevolking die geen macht heeft. In dit geval vallen vrouwen ook onder de
definitie van minderheid.

Misgenderen is al dan niet opzettelijk een voornaamwoord of gender gebruiken die niet overeenkomt met de genderidentiteit van de
persoon.

Minderheid

Misgendering

HETERONORMATIVITEIT,
CISNORMATIVITEIT
Wanneer je een non-binaire gender hebt, onttrek je jezelf uit het

"Heteronormativiteit: de veronderstelling dat heteroseksualiteit

“mannelijk-vrouwelijk” binaire stelsel.

de geldige norm is en dat heteroseksuele relaties de maatstaf zijn
om te bepalen wat normaal (geldig) is of niet.

"De genderidentiteit van non-binaire personen verlaat de manvrouw binariteit. Zij geven er vaak de voorkeur aan wanneer men
neutrale voornaamwoorden gebruikt om hen aan te spreken. Het
is een overkoepelende term die o.a. mensen omvat die zich identificeren als zowel man als vrouw, of soms noch als man, noch als

Cisnormativiteit: de veronderstelling dat cisgender de geldige
norm is en dat genderbinariteit als referentie moet dienen om te
bepalen wat normaal (geldig) is of niet".
(Dominique Dubuc, Les mots de la diversité liée au sexe, au genre et à
l’orientation sexuelle, FNEEQ CSN)

vrouw."
(Dominique Dubuc, Les mots de la diversité liée au sexe, au genre et à
l’orientation sexuelle, FNEEQ CSN)

Non-binaire gender

Normativiteit*

Outen: een LGBTQI+-persoon outen is zijn.haar seksuele geaardheid, genderidentiteit of seksuele kenmerken aan mensen bekend
" Rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie waardoor de

maken zonder zijn.haar expliciete toestemming. Een outing kan

behoeften, wensen, rechten, levenskeuzes, of culturele en intellec-

zeer gênant – of soms regelrecht gevaarlijk – zijn voor die persoon.

tuele productie van een minderheid worden genegeerd, belachelijk

Het is ook helemaal ongepast om bij iemand aan te dringen zijn.

of ontoegankelijk gemaakt. Onzichtbaarheid treft o.a. seksuele en

haar coming-out te doen, om hem.haar aan te moedigen of zelfs te

genderminderheden".

dwingen bekend te maken dat hij.zij deel uitmaakt van de LGBTQI+-gemeenschap, wanneer hij.zij het zelf niet wil of zich er niet

(Québec's Gay Chamber of Commerce, Lexique LGBT sur la diversité sexuelle et de genre en milieu de travail)

Onzichtbaarheid

klaar voor voelt.

Outen

De "pan" in panseksualiteit kan vertaald als "alles", panseksuele
personen worden dan ook aangetrokken, zowel fysiek, seksueel, affectief of romantisch, tot personen ongeacht hun gender en genderidentiteit. Of die persoon zich nu identificeert als vrouw, man, trans,
zonder gender of anders. Voor pansexuele personen gaat het om de

Die pathologisch maakt, die betrekking heeft tot ziektes, afwijkingen.

persoonlijkheid van een persoon en niet om hun fysiek.

Panseksueel, pan

Pathologiserend

Patriarchaat is "de uiting en instelling van mannelijke dominantie

SCHIJNDIVERSITEIT

over vrouwen en kinderen in het gezin, en de uitbreiding van deze

Pinkwashing is wanneer een staat, een politieke partij of een pri-

dominantie over vrouwen in de samenleving als geheel".

vébedrijf een vermeende diversiteit vertoont die in werkelijkheid

(Gerda Lerner)

niet systematisch wordt ondersteund door hun praktijken of hun

Het is een "systeem waarbij het mannelijke zowel het superieure als
het universele belichaamt".
(I. Jablonka, Des hommes justes. Du patriarcat aux nouvelles masculinités,
Ed. Seuil, 2019, p. 98).

In het patriarchale systeem staat de figuur van de man bovenaan

"diversiteit-"beleid. Ze gebruiken deze communicatiestrategie
om hun imago op te krikken (zo lijkt het alsof ze progressief en
LGBT-friendly zijn, en dat ze zich inzetten voor LGBT-rechten...).
Pinkwashing is uiteindelijk niets meer en niets minder dan een
marketingtruc, die soms zelfs ten koste kan gaan van LGBTQI+ of
andere minderheden.

de sociale en legitieme hiërarchie, maar het kan ook door andere
mensenworden onderhouden.

Patriarchaat

Pinkwashing, schijndiversiteit

Polyamorie is een geaardheid waarbij partners een romantische relatie kunnen aangaan met meer dan één persoon. Polyamorie berust
op seksuele vrijheid, vertrouwen en respect tussen de partners.
Polyamoreuze relaties verschillen allemaal van elkaar. Elke relatie is
uniek, want het zijn de betrokken personen zelf die de voorwaarden

Iemand die een polyamoreuze relatie onderhoudt of wenst te onder-

ervan bepalen.

houden.

●Polyamorie mag je niet verwarren met ontrouw, polygamie of polyandrie.

Polyamorie

Polyamoureus

De Belgian Pride
"Het gevoel van voldoening en zelfrespect die iemand heeft in ter-

"The Belgian Pride vzw zag het daglicht in 1996 en droeg in haar

men van zijn.haar seksuele geaardheid of genderidentiteit."

begindagen de naam ‘Belgian Lesbian and Gay Pride Roze Zaterdag
Samedi Rose’.

(Québec's Gay Chamber of Commerce, Lexique LGBT sur la diversité
sexuelle et de genre en milieu de travail)

Sinds 2010 draagt de organisatie de naam The Belgian Pride waaronder het tot op de dag van vandaag haar doelstellingen probeert te

Pride walk : gay pride, LGBTQI+ pride, Belgian Pride, ...

verwezenlijken. De eerste editie van de Pride wist zo’n 2000 bezoe-

In 1969 in de Stonewall Inn, een gay bar in New York, kwamen

kers te lokken naar onze hoofdstad".

LGBTQI+-personen in opstand tegen een zoveelste politie-inval. De

In 2019, 23 jaar na de start van de The Belgian Pride, wist het evene-

rellen duurden meerdere dagen en worden vandaag beschouwd als

ment 130.000 bezoekers in Brussel te verzamelen. het Pride-evene-

een van de mijlpalen in de strijd voor LGBTQI+-rechten.

ment vindt sinds 1996 plaats.

Sinds de evenementen van Stonewall worden "Pride Walks" (ook

(Belgian Pride, History)

wel "Prides" genoemd) in vele landen wereldwijd georganiseerd. Ze
vinden vaak plaats in de lente en zomer. Als zichtbare vormen van
protest en publieke ruimtebezetting zijn Prides vooral politieke en
geëngageerde evenementen, maar ze worden ook gezien als iets
feestelijks met parades, fuiven, concerten e.a.

Pride

REGENBOOGFAMILIE
Een regenboogfamilie is een familie waarin ten minste een van de
Iemand van wie het geslacht, gender, seksuele geaardheid, genderi-

ouders een LGBTQI+-persoon is. Bij RainbowHouse spreekt men

dentiteit en/of genderexpressie niet overeenkomt met de verwach-

liever over een "Rainbow Family" dan bv. een "familie met homo-ou-

tingen van de samenleving en als "niet conform, niet traditioneel,

ders". Omdat de eerstgenoemde term meer inclusief is, leg je zo

buitencategorie" wordt beschouwd. Deze term omvat dus alle letters

geen nadruk op de aard van de relatie die het paar verenigt en geef

van het acroniem LGBTQI+. Oorspronkelijk was het een belediging

je bijgevolg meer plaats aan privacy.

in het Engels, maar het is vandaag veranderd in een positief woord
(volgens het principe van "het zich toeëigenen een stigma"), dat
vaak wordt geassocieerd met de artistieke cultuur.

Kinderen van regenboogfamilies kunnen zijn verwekt tijdens een
eerdere heteroseksuele relatie of door MBV, ze kunnen zijn geadopteerd, ... Men kan ook een oproep doen bij familie of vrienden om te
helpen zwanger worden of een kind te dragen.
Alle regenboogfamilies zijn verschillend.
(Zie: Homo-ouderschap)

Queer

Rainbow family*

Een screening is een medische procedure om te controleren of
iemand een SOI of SOA heeft. De screening varieert naargelang de
Dit is de romantische aantrekking tot iemand, of de afwezigheid er-

ziekte of infectie die men zoekt: het kan gaan om een bloedonder-

van (men spreekt dan over aromantisch). Romantische geaardheid

zoek, een urinetest, een uitstrijkje, enz.

verschilt van seksuele geaardheid.
Je kan je romantisch aangetrokken voelen tot iemand terwijl je

"SOI's kunnen heel gemakkelijk overgedragen worden. Om erachter

aseksueel bent.

te komen of men een SOI heeft, is het belangrijk zich te laten screenen. Men kan immers besmet zijn zonder zichtbare symptomen te
vertonen".
|Meer info over screenings: depistage.be

(Zie ook: SOI, SOA)

Romantische geaardheid

Screening

Seksisme verdeelt rollen, vaardigheden, interesses en gedrag naargelang het geslacht. De belangrijkste gevolgen ervan zijn de discriminatie van vrouwen en vervreemding van beide geslachten.
"Anti-seksisme verwerpt het idee dat rollen, rechten en plichten in
de samenleving toegewezen moeten worden naargelang de verschillen tussen het mannelijk en vrouwelijk geslacht. Het veroordeelt de

"Alle seksuele of seksgerelateerde fenomenen die in de levende wereld kunnen worden waargenomen".
(Larousse)

gendered structuur van samenlevingen die karakter, rol en lichamelijke en emotionele aanleg volgens geslacht toekennen. Het concept
van geslacht verwijst dan niet langer enkel naar het biologisch
geslacht, maar naar een sociale constructie van de vrouwelijke en
mannelijke gender, waardoor de ontplooiing van het individu wordt
beperkt op persoonlijk, emotioneel, professioneel en sociaal niveau."
(Genres Pluriels, woordenlijst)
(See: Feminism, Patriarchaat)

Seksisme

Seksualiteit

OF SEKSUELE VOORKEUREN

Seksuele toewijzing is de beslissing van de dokter om bij de geboorte

Dit is de seksuele aantrekking tot iemand (man, vrouw of iemand

van het kind, op grond van zijn.haar waargenomen geslachtsdelen,

van de andere gender), of de afwezigheid ervan. Men kan heterosek-

het vakje M (mannelijk geslacht) of V (vrouwelijk geslacht) aan te

sueel, homoseksueel, biseksueel, aseksueel, enz., zijn.

kruisen op de geboorteakte.
In België is het verplicht om een geslacht toe te wijzen.

Seksuele geaardheid , seksuele voorkeuren

Seksuele toewijzing

Seropositief: een persoon die HIV heeft. Vandaag is die term niet
meer in gebruik want seropositief wil zeggen dat men antilichamen
"Persoon met een vrouwelijke gender en/of sociale rol (zonder reke-

heeft voor een specifiek virus. Men spreekt over een persoon met

ning te houden met haar geslacht)."

HIV.

(Genres Pluriels, woordenlijst)

Seronegatief: Wordt gezegd van iemand die hiv niet draagt.
"De verspreiding van HIV/Aids is niet exclusief voor LGBTQI+ -gemeenschappen, maar kan bij iedereen gebeuren. In België is ongeveer 50% van de mensen met HIV geen LGBTQI+. Mensen met hiv
worden vaak gestigmatiseerd, wat "serofobie" heet. Er bestaat geen
wet die een persoon met hiv verplicht zijn.haar hiv-status bekend te
maken aan de werkgever."
(Québec's Gay Chamber of Commerce, Lexique LGBT sur la diversité
sexuelle et de genre en milieu de travail)

(Zie: HIV)
Vrouw

Seropositief, seronegatief

SOI : Seksueel Overdraagbare Infectie.
SOA : Seksueel Overdraagbare Aandoening.
Voortaan, wanneer men wil verwijzen naar SOA’s, spreekt men van
Slut-shaming kan in het Nederlands worden vertaald als "stigma-

SOI’s; de twee afkortingen verwijzen dus naar hetzelfde.

tiseren van sletten" en verwijst naar het beledigen en/of met de

SOI's zijn infecties die kunnen worden verspreid via onbeschermde

vinger wijzen van een vrouw die een seksuele activiteit uitvoert (of

seks. Er bestaan veel verschillende soorten SOI's, zoals hiv (aids),

waarvan vermoed wordt dat ze die uitvoert) die als onbescheiden

genitale herpes, syfilis, chlamydia en hepatitis A, B en C.

wordt beschouwd, of die een houding heeft die als "provocerend"
wordt ervaren. Het verwijst soms ook naar vrouwen die een abortus
(hebben) ondergaan. Slut-shaming uit zich in beledigingen, intimi-

Het is daarom belangrijk om snel getest te worden als men een risico heeft genomen.

datie, bespotting, in diskrediet brengen, enz.

| Enkele nuttige websites:

Slut-shaming betekent ook de schuld geven aan het slachtoffer van

* O’Yes, safe sex & fun (Veel informatie over soi’s, screenings, lopende campagnes, pedagogische folders, ...) :
» o-yes.be

een verkrachting door bijvoorbeeld te zeggen dat ze de outfit die ze
droeg maar niet had moeten dragen toen ze aangevallen werd.
Er bestaat geen mannelijke variant van slut-shaming; het is een

* Go to Gynéco (de gids van lesbo-friendly dokters) :
» gotogyneco.be
* Mon contraceptif (om alles te weten over voorbehoedmiddelen*) :
» mescontraceptifs.be

seksistische praktijk.

🡺*Herinnering: een voorbehoedmiddel beschermt niet tegen SOI’s!
(Zie ook: Screening)

Slut-shaming

SOI, SOA

Afkorting van "transgenderpersoon".

SOCIALE VOORNAAM OF ROEPNAAM,

"Trans* is een overkoepelende term die iedereen omvat van wie

DEADNAME

de gender niet overeenkomt met het geslacht dat hem.haar bij de

Toegewezen voornaam: de voornaam die je bij je geboorte
krijgt.
Sociale voornaam of roepnaam: de voornaam waarvan je

geboorte werd toegewezen. De term kan al dan niet niet-binaire
mensen omvatten, afhankelijk van hun eigen zelfidentificatie."
(Dominique Dubuc, Les mots de la diversité liée au sexe, au genre et à
l’orientation sexuelle, FNEEQ CSN)

wenst dat andere mensen die gebruiken om je in het dagelijks
leven te noemen.
Deadname: de toegewezen voornaam van een trans*-persoon
die hij.zijn niet meer wenst te gebruiken, die hij.zij bijgevolg als
“dood” beschouwt.

Toegewezen voornaam*

Trans*

"De irrationele angst/afwijzing die iemand kan voelen tegenover een

Verwijst naar een persoon van wie de genderidentiteit niet overeen-

trans*-persoon.

komt met degene die hem.haar bij de geboorte is toegewezen op

Transfobie kan zich manifesteren als:
* ●discriminatie en intolerantie (discriminatie op de arbeidsmarkt, in

basis van zijn.haar (biologisch) geslacht.
Tegenwoordig wordt in de meeste culturen wereldwijd de gender “man” toegewezen aan kinderen van “mannelijk” geslacht, en

de huisvesting, ...),
* ●fysiek (aanvallen, verkrachtingen, moorden, ...), verbaal (beledigingen) en psychologisch geweld
* ●de weigering om een persoon van de gender te beschouwen die
overeenkomt met zijn.haar comfortzone."

“vrouw” aan kinderen van “vrouwelijk” geslacht. Mensen die min
of meer afstand nemen van deze toewijzing en die zichzelf ook als
zodanig definiëren, zijn transgender. Transgenderpersonen kunnen
besluiten om verschillende vormen van al dan niet fysieke transities
te ondergaan om hun comfortzone te bereiken, d.w.z. de expressie,

(Genres Pluriels, woordenlijst)

de manier waarop ze hun genderidentiteit beleven die daarmee het
meest overeenkomt.

Transfobie

Transgender

Ter herinnering: mensen die zich identificeren met de gender die
ze bij de geboorte toegewezen kregen op basis van hun biologische
geslacht, worden “cisgenders” genoemd.
Net zoals cisgenderpersonen, kunnen transgenderpersonen homo-,
bi- of heteroseksueel zijn. Genderidentiteit heeft niets te maken met
seksuele geaardheid.

In België kunnen transgenders sinds januari 2018 hun identiteitskaart aanpassen in termen van voorna(a)m(en) en geslachtsregistratie, door een eenvoudige aangifte te doen bij de gemeente waar ze
wonen

Transidentiteit betreft de genderidentiteit van trans*-personen. Het
woord wordt niet unaniem aanvaard in trans*-gemeenschappen omdat het de nadruk legt op een hypothetische "trans*- identiteit". De
belangrijkste zelfidentificatie van trans*-personen is echter gericht

Te bannen: "transseksueel". Het is een verouderde term uit de 19e
eeuw die ideologisch, pathologisch en discriminerend is en die niet
naar transidentiteiten verwijst, maar eerder naar de positie van psy-

is op een gender, niet op het feit zelf dat men een trans*-persoon is.
(Dominique Dubuc, , Les mots de la diversité liée au sexe, au genre et à
l’orientation sexuelle, FNEEQ CSN)

chiatrische dominantie over een bepaalde groep mensen. De term
verwijst dus niet naar wat het zou moeten verwijzen, namelijk genderidentiteiten.

Let op, de term transgender heeft een meer respectvol lading als bijvoeglijk naamwoord, zoals de termen "gay", "lesbisch", enz. Het is dus
niet welwillend om te spreken over "een trans*” of “een transgender".
Transgender

Transidentiteit

"Tijdsperiode waarin de psychosociale en lichamelijke transformaties het meest uitgesproken zijn, in een persoon die zich ertoe heeft

Travestiet: "Een persoon die, permanent of occasioneel, een gender-

verbonden zijn.haar sociale rol te veranderen (bv. door "als vrouw"

expressie presenteert die niet overeenkomt met zijn.haar gebruikelij-

te leven) en/of zijn.haar fysieke uiterlijk te wijzigen (bv. door epila-

ke gender. Over het algemeen identificeren travestieten zich niet als

tie, inname van hormonen of genitale chirurgie).

trans* en zijn ze niet van plan een transitie te ondergaan."

Voor transgenders bestaat het grootste deel van een transitie uit het
(Québec's Gay Chamber of Commerce, Lexique LGBT sur la diversité

werken aan zichzelf om zich te kunnen bevrijden van elke sociale

sexuelle et de genre en milieu de travail)

rol die willekeurig wordt toegewezen volgens de geslachtsklieren, en
die individuele vrijheden onderdrukt."
(Genres Pluriels, woordenlijst)

De transitie vindt plaats op drie niveaus: sociaal, medisch en juridisch. Men kan ervoor kiezen om voor slechts één niveau te gaan,
voor twee, voor alle drie, of voor geen enkele. Iedereen ervaart zijn.
haar transitie zoals hij.zij dat wenst. De trajecten die trans*personen
afleggen, zijn allemaal verschillend. Transitie is geen verplichting.

Transitie

Travestism, cross-dressing

GROEPSVERKRACHTING OF
CURATIEVE VERKACHTING
Verkrachting: " Het strafrecht definieert verkrachting als “elke
daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel
ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt (Artikel
375). Verkrachting vereist dus seksuele penetratie en het gebrek
Een veilige ruimte is een omgeving of plek waar er geen discrimi-

aan toestemming van het slachtoffer. Dit omvat alle openingen in

natie is en waar iedereen in staat moet zijn zich veilig en gerespec-

het lichaam.

teerd te voelen.

Toestemming is er met name niet wanneer de daad is opgedrongen
door middel van geweld, dwang, bedreiging, verrassing of list of mo-

Wist je dat?

gelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of

"De term is ontstaan in opvangcentra voor vrouwelijke slachtoffers

een geestelijk gebrek van het slachtoffer” (Artikel 375 al. 2 van het

van geweld. Het is vooral van toepassing op mensen uit zogenaam-

Strafwetboek)."

de "seksuele en genderminderheden". Een veilige ruimte draagt niet
| Meer info: sosviol.be

alleen bij aan hun veiligheid en fysieke integriteit, maar ook aan
hun welzijn. "

Correctieve of curatieve verkrachting: dit gaat over de crimi(Québec's Gay Chamber of Commerce, Lexique LGBT sur la diversité
sexuelle et de genre en milieu de travail)

nele praktijk van het verkrachten van lesbiennes, biseksuelen (of
als dusdanig bekeken) met het oog om hen te "genezen" van hun
homoseksualiteit en hen te "bekeren" tot heteroseksualiteit..

Veilige ruimte, “safe space”

Verkrachting*

(VGV)
Een persoonlijk voornaamwoord dat iemand voor zichzelf verkiest

"Vrouwelijke genitale verminking (VGV) betekent de volledige of

en dat overeenkomt met zijn.haar genderidentiteit. In sommige

gedeeltelijke verwijdering van de externe vrouwelijke geslachtsor-

kringen, en eigenlijk in het algemeen, wordt het aanbevolen om

ganen. Over het algemeen wordt het met een bot instrument uitge-

iedereen die je ontmoet eerst te vragen welk voornaamwoord hij.

voerd door een traditionele besnijd.st.er, met of zonder anesthesie.

zij verkiest wanneer je over hem.haar spreekt in de derde persoon

De praktijk heeft een hoge concentratie in ten minste 27 Afrikaanse

("hij", "zij", of een ander voornaamwoord van voorkeur), omdat het

landen, in Jemen, Iraaks Koerdistan, maar komt ook in mindere

kan verschillen van zijn.haar toegewezen geslacht/gender of van de

mate voor in de rest van Azië en onder bepaalde immigrantenpopu-

perceptie van zijn.haar genderexpressie.

laties in westerse landen.

(Québec's Gay Chamber of Commerce, Lexique LGBT sur la diversité
sexuelle et de genre en milieu de travail)

Het verkeerde voornaamwoord gebruiken, al dan niet in aanwezigheid van de betrokken persoon, is een vorm van micro-agressie en
een transfobe handeling.

Procedures:
De procedures verschillen per regio en etnische groep. Ze kunnen
variëren van een totale of gedeeltelijke verwijdering of ablatie van
de clitorishoed, van de clitoris en de schaamlippen (excisie), of zelfs
het hechten van de lippen om de vulva te sluiten (infibulatie)."
(Mutilations génitales féminines, Wikipedia)

(Zie: Transfobie and Misgendering)

Voornaamwoord van voorkeur

Vrouwelijke genitale verminking

Waarvoor staat het
RainbowHouse Brussels?
EEN NETWERK VAN LGBTQI+

LUISTER- EN ONDERSTEU-

VERENIGINGEN

NINGSAANBOD

Het RainbowHouse Brussels is de koepel van de LGBTQI+ (Lesbi-

We bieden de mogelijkheid tot gesprekken aan personen die met

enne, Gay, Biseksuele, Trans*, Queer, Intersekse) verenigingen in

vragen zitten omtrent hun seksualiteit, genderidentiteit, genderex-

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het herbergt meer dan vijftig

pressie en de variaties in seksuele kenmerken. Deskundigen die op

meertalige verenigingen.

dit domein werkzaam zijn, ontvangen u na afspraak in een welwillende omgeving.

EEN (T)HUIS VOOR LGBTQI+
PERSONEN

GEËNGAGEERDE WOORD-

Het RainbowHouse is een bar die wordt opengehouden door haar

VOERDER

verenigingen ! Behalve de avonden die er worden georganiseerd, is

Als woordvoerder van de LGBTQI+ beweging van Brussel vormt de

het ook een veilige en inclusieve ruimte waar LGBTQI+ personen en

koepel, met de twee andere Belgische koepels, çavaria en Arc-en-

hun vrienden elkaar kunnen ontmoeten en genieten van een harte-

Ciel Wallonie, een samenwerkingsverband dat zich ertoe verbindt

lijke ontvangst.

de belangen, de emancipatie en de rechten van LGBTQI+ personen
te verdedigen en te bevorderen op alle politieke niveaus. ILGA-Euro-

EEN INFORMATIEPUNT

pe en TGEU, onze Europese koepels, zijn onze belangrijkste part-

Het RainbowHouse is gekend voor zijn expertise over de LGBTQI+

ners op internationaal niveau.

thema’s. De koepel stelt uitgebreid voorlichtingsmateriaal ter beschikking, toegankelijk voor iedereen, in de vorm van brochures of
flyers.
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