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om vanuit hun perspectief een bijdrage te schrijven
over deze problematiek. We kozen daarbij bewust voor
mensen uit groepen die in de publieke ruimte vaak met
haatboodschappen te maken krijgen: etnisch-culturele
minderheden, LGBTQI’s (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel,
Transseksueel, Transgender, Queer, Interseksueel) en vrouwen.

Neen tegen haatboodschappen in de publieke ruimte, ja voor
dialoog. Dat is de centrale boodschap van de Vredesweek
2014. Voor deze 25ste Vredesweek snijden we een thema aan
uit het leven van elke dag. Ja, beste lezer, ik ben er jammer
genoeg van overtuigd: ook uit jouw leven.

Ted Bwatu getuigt als Belg met Congolese roots over zijn
persoonlijke ervaring en doet een duidelijke oproep tot
liefdevol spreken én omgaan met elkaar.

De keuze voor het thema van de Vredesweek werd onder
meer ingegeven door de “No Hate”-campagne van de
Raad van Europa (RvE). Deze Europese campagne loopt
van 2012 tot en met 2014 en focust in hoge mate op online
haatboodschappen. Zij richt zich daarbij voornamelijk op
kinderen en jongeren. De RvE wil de aanvaarding van online
haatboodschappen terugdringen en wijzen op de risico’s
die ze inhoudt voor democratie en jongeren. De RvE voert
campagne vanuit een mensenrechtenperspectief en wil
jongeren betrekken in het leren en beleven van en ageren
voor mensenrechten, online en offline.

Kenneth Mills van çavaria en Marcia Poelman van Het Roze
Huis Antwerpen bekijken de problematiek vanuit de holebibeweging. Kenneth stelt in zijn betoog dat ieders mening
gegarandeerd moet zijn, ondanks de soms kwetsende
woorden die deze meningen bevatten. Die meningen kunnen
ontkracht worden, maar het onderliggend sentiment kan
alleen door een ruime maatschappelijke dialoog aangepakt
worden. Marcia maakt aan de hand van concrete voorbeelden
uit hun werking duidelijk hoe een dergelijke dialoog tot stand
kan komen.

Maar wat zijn haatboodschappen precies? Het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens refereert in een aantal
uitspraken eenvoudig aan: “alle expressievormen die haat
gebaseerd op intolerantie verspreiden, aanwakkeren,
promoten of rechtvaardigen.” Het Hof stelt dat
haatboodschappen de tolerantie en het respect voor de
gelijkwaardigheid van elke mens – één van de fundamenten
van een pluralistische en democratische samenleving –
aantasten. Sommige van deze boodschappen zijn bij wet
verboden (aanzetten tot haat, geweld en discriminatie) en
wegen zo op dat andere fundament: ‘het recht op vrije
meningsuiting’.

Sara Maissin van het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) en
Jolien Voorspoels, vrijwilligster bij Hollaback!, gaan dieper
in op straatintimidatie tegen vrouwen. Sara houdt de nieuwe
antiseksismewet, het antwoord van het beleid op deze
problematiek, kritisch tegen het licht. Voor VOK ligt het
antwoord echter eerder bij de burgers zelf, en niet zozeer bij
de wetgever. Jolien stelt dat het probleem aanpakken begint
met het probleem te erkennen. Straatintimidatie bij vrouwen
wordt snel weggelachen: het is maar nafluiten, aangapen of
een telefoonnummer vragen. Maar dat is vaak pas een begin.
De angst bij vrouwen op straat is: waar eindigt het? Jolien
vertelt hoe Hollaback! concreet werkt om deze intimidatie
tegen te gaan.

Bepaalde van deze boodschappen criminaliseren is dus één
manier om ermee om te gaan. Maar enkel verbieden kan niet
de enige weg zijn om tegen haatboodschappen in te gaan.
Veel uitlatingen, grappen bijvoorbeeld, zouden op die manier
misschien al te snel gecriminaliseerd worden, het recht op
vrijmeningsuiting al te hard aangetast. Haatboodschappen
wijzen op een diepgewortelde attitude tegenover bepaalde
medemensen; op onvoldoende kunnen omgaan met het
‘anders-zijn’ van de ander, de ander naar beneden halen
om zelf zogenaamd de strijd van de ‘survival of the fittest’
te overleven (het is wij of zij), niet (willen) ervaren dat je
verschillen kan overstijgen, dat je als mens kan groeien en
jezelf kan ontdekken dankzij, en niet ondanks, de andere.

Maar bepaalde haatboodschappen blijven ontoelaatbaar
en zijn terecht verboden. Anderen bewust aanzetten
tot haat en discriminatie is strafbaar. Het Interfederaal
Gelijkekansencentrum waakt over deze wetgeving. Burgers
kunnen bij hen discriminatie en haatmisdrijven melden.
Het Centrum beschrijft in zijn bijdrage ook de impact van
alternatieve strafmaatregelen bij haatdelicten. Vormen
bemiddeling, dialoog en een leertraject geen effectievere straf
bij deze delicten?
Mark Van de Voorde sluit het dossier af met een beschouwing
waarin hij via een uit het leven gegrepen voorval aantoont
hoe haat in de meest onschuldige situaties opflakkert en hoe
moeilijk haat soms valt in te dijken.

Het beste antwoord op heel wat haatboodschappen, die al
dan niet de intentie hebben om te schaden, is de dialoog.
Een dialoog die de haatboodschapper niet dehumaniseert of
herleidt tot een deel van zijn identiteit. Een dialoog die vele
vormen kan aannemen. Rechtstreeks met de boodschapper
maar ook als samenleving: in je buurt, in de klas, in de media.

Hopelijk kunnen dit dossier en de Vredesweek-campagne
een bijdrage leveren om de veelheid aan haatboodschappen
tegen te gaan. We leggen ons niet neer bij haat, maar staan
recht voor dialoog, voor vrede en gelijkwaardigheid in de
samenleving.

Vandaar: Stop Haat. Praat! Het Vredesweek-dossier
opent met de campagnetekst. Voorts vroegen we diverse
vertegenwoordigers van organisaties en opiniemakers

Vredevolle groeten,
Olivier Forges
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mag dan al niet lichamelijk zijn, verbaal geweld treft mensen
zeker zo hard als fysiek geweld. Dit raakt de kern van hun
mens-zijn: jezelf kunnen zijn, sociaal aanvaard worden en
erbij horen. Zo werken haatboodschappen discriminatie en
uitsluiting in de hand.

“Vuile hoer, kom eens hier, geef eens je telefoonnummer of
kom maar direct mee!”
“Jeanetten, zit eens thuis aan elkaar.”
“zonder bruin gespuis of EU-ers uit Roemenië of Bulgarije...
tijd voor de grote kuis en alle profiteurs naar huis....”

De Vredesweek-campagne roept op om haatboodschappen
een halt toe te roepen.

“Allochtonen moeten zwijgen, uiteindelijk is het hier wel ons
land, hé”

Ja voor dialoog voorbij de haat

Niet bepaald stichtende lectuur, zal je zeggen. Toch wordt
dit soort haatboodschappen kwistig in de publieke ruimte
verspreid.

Wie tegen hatelijke taal of uitlatingen wil ingaan, moet vaak
zelf een eerste stap zetten en een gesprek aangaan. Geen
tegenaanval plegen, maar echt contact zoeken met de
haatboodschapper.

De Vredesweek roept op om tegen haatboodschappen
te reageren en het gesprek aan te gaan met diegenen die
ze verspreiden. De Vredesweek sluit zich ook aan bij de
Europese campagne No Hate Speech, of: Neen tegen
haatboodschappen.

De Vredesweek breekt een lans voor dialoog. Niet de
makkelijkste weg uit het haatdiscours en geen gegarandeerd
succes, maar wel een noodzakelijke stap. Dialoog gaat in tegen
het ‘wij-zij-denken’. Ben jij in staat de dialoog aan te gaan met
iemand die haatboodschappen verspreidt?

Aanzetten tot haat is bij wet verboden. Wie het slachtoffer is
van een misdaad gebaseerd op haat, of wie er getuige van
is, kan naar de politie stappen. Officiële instanties, zoals het
Interfederaal Gelijkekansencentrum1, stellen zich op het vlak
van discriminatie en racisme burgerlijke partij.

De ‘bedenkers’ van haatproza baseren hun boodschappen
meestal op vooroordelen en veralgemeningen. Op hun eigen
angst voor wat ze niet kennen of onzekerheid over hun eigen
sociaal-culturele en economische situatie. Die onzekerheden
projecteren ze op een groep of een individu. Verschillen zetten
ze dik in de verf. De boodschapper beseft soms zelf niet welke
impact zijn uitlating heeft op de ander. En misschien schuilen in
elk van ons soms wel dezelfde gevoelens, of duiken er al eens
vooroordelen op.

Maar wat met ‘onbezonnen’ haatdragende uitlatingen? Wat
met anonieme haatmails? Wat met tussen neus en lippen geuite
hatelijkheden die in de dagelijkse realiteit, op straat, openbaar
vervoer of internet en in gewone gesprekken te horen of te
lezen zijn?
No Hate: Neen tegen haatboodschappen in de
publieke ruimte

Door met elkaar in dialoog te gaan, kunnen we de
menselijkheid van de ander ‘ontdekken’.. Kunnen we
vooroordelen ontkrachten en verschillen met de ander
overbruggen. Voorbij tegenstellingen en veralgemeningen
kijken. In dialoog kunnen we elkaars wensen en verlangens
beter begrijpen. Is die ander wel zo verschillend? Is de ander
bewust van de pijn en uitsluiting die jij voelt door zijn gedrag?
Kan jij een dialoog aangaan zonder vooroordelen?

Niemand ontsnapt volkomen aan ‘publieke bekladding’:
migranten zijn criminele gelukzoekers, homo’s geven een
slecht voorbeeld aan onze kinderen, werklozen of ‘inactieven’
plunderen de welvaartstaat, mensen met een beperking
‘lopen’ in de weg, pastoors zijn pedofielen, ondernemers
zijn zakkenvullers, ouderen zeuren erop los, jongeren
deugen voor niets, vreemden hun eten stinkt … In vaak
vindingrijk scheldproza worden aan de hele groep negatieve
eigenschappen gekoppeld.

Dialoog is luisteren, open vragen stellen en verduidelijken wat
je eigen verlangens zijn. Het is geen ‘meningen-strijd’. Dialoog
wist verschillen niet uit maar erkent en overstijgt ze . ‘De ander’
is en zal altijd simpelweg anders zijn. En dat is maar goed
ook: het is door de ander dat je jezelf echt ontdekt en kan
ontwikkelen. Diversiteit verrijkt jezelf en de samenleving.

Haatboodschappen viseren mensen omdat ze een andere
religie, afkomst, nationaliteit, huidskleur, gender, seksuele
geaardheid of leeftijd hebben, omdat ze een beperking hebben,
omdat ze er een andere ideologische of politieke overtuiging
op nahouden. Omdat ze, kortom, anders zijn of anders denken
dan de ‘boodschapper’.
Pijn & uitsluiting

De akelige gewoonte om aan verschillen een negatieve bijklank
te koppelen, en die bovendien op een hatelijke manier te uiten,
moeten we dan ook de pas afsnijden..

De gevolgen van dergelijke haatboodschappen zijn ingrijpend
voor de betrokkenen. De pijn die zo’n boodschap teweegbrengt

De Vredesweek roept op te reageren tegen haatboodschappen
in de publieke ruimte en het gesprek aan te gaan.

1
In 2014 werd het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding hervormd tot een interfederaal Gelijkekansencentrum
en een federaal Migratiecentrum.

De campagne loopt van 21 september – internationale dag
van de vrede – tot 2 oktober – internationale dag van de
geweldloosheid.
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Loving Speech

moeder “Ja, het is al goed. Zolang je er zo eentje maar niet
mee naar huis brengt!”

Ted Bwatu

Als tiener stond ik er minder bij stil wanneer kinderen
iets zeiden over de kleur van mijn huid. Ik geloofde dat
kinderen een mening hadden over verschillende zaken.
Maar de grondslag van hun perceptie lag eerder bij hun
omgeving. Ik kon het hen dus niet kwalijk nemen. Van
volwassenen verwachtte ik echter veel meer. Zij zijn immers
verantwoordelijk voor het verdedigen van menselijke
waarden. Het incident op de bus kwam daarom als een
dubbele verrassing aan. Toen ik de woorden van het kleine
meisje hoorde, verheugde ik me enorm over haar maturiteit.
Haar woorden vormden een zeer aangenaam contrast
met die van haar moeder, die ik vernederend vond. De
verantwoordelijkheid die ik van volwassenen verwachtte,
kwam uit de mond van een meisje dat enkele jaren jonger was
dan ik. Dit was voor mij een grandioze gebeurtenis. Vandaag
vraag ik me af of het liefdevol spreken van de grote zus zich
diep in de familie heeft kunnen nestelen.

Er is geen beter moment om het thema ‘liefdevol spreken’
boven te halen dan tijdens deze Vredesweek 2014. Het
gekozen campagnethema zet ons aan om te reageren tegen
haatboodschappen en het gesprek aan te gaan met diegenen
die ze verspreiden, in het kort “Stop Haat. Praat!”. Ik zal me
wagen aan de realisatie van deze boodschap en dit doe ik
door liefdevol te spreken.
Wat is liefdevol spreken?
De Vredesweek-campagne draait dit jaar rond het bestrijden
van haatboodschappen in de publieke ruimte. Hoewel
publieke uitlatingen de meest manifeste uitdrukkingen zijn
van haatboodschappen, vinden deze boodschappen hun
oorsprong vaak in een meer intieme kring. Zo kunnen binnen
een gezinssituatie uitdrukkelijk haatboodschappen worden
uitgesproken. Dat gebeurt soms ongewild, en niet zelden uit
puur onbegrip en onwetendheid. Deze uitlatingen worden
gedeeld met een familielid, die deze uitlatingen op zijn/
haar beurt op een ongelukkig moment in de publieke ruimte
verspreidt.

Het openbaar vervoer is jammer genoeg één van de plaatsen
waar heel wat frustraties geuit worden. Mensen zijn moe,
op weg naar school, hebben stress om niet te laat op het
werk te komen. Daarom is het niet de meest uitgelezen plek
om iemand die haatboodschappen verspreidt op andere
gedachten te brengen. Maar het openbaar vervoer is ook een
plaats waar we na een lange, vermoeiende werkdag opnieuw
tot rust kunnen komen. Een plaats waar we ongestoord de
beste beats en onze favoriete muziek in onze ‘oortjes’ kunnen
afspelen. Ogen sluiten en genieten van het moment. Een
glimlach uitwisselen met die persoon die we elke dag dezelfde
plaats op de bus zien innemen. Het openbaar vervoer is de
ideale plaats om ‘liefdevol te spreken’. Dat kunnen we doen
door gewoonweg iemand te begroeten. Wie vindt het zelf
niet aangenaam om bij het opstappen door de buschauffeur
begroet te worden.

Op een dag was ik getuige van een bijzondere gebeurtenis in
het openbaar vervoer. Ik had het geluk bij dit voorval beide
reacties mee te maken: een reactie tegen een haatboodschap
in de publieke ruimte die tegelijkertijd een intiem karakter
had. Het ging om een meisje dat haar moeder aansprak. Als
ik het mij goed kan herinneren was dat meisje niet ouder dan
12 jaar. Ikzelf moet toen ongeveer 15 jaar oud zijn geweest.
Ik nam plaats naast een jongetje. Achter hem zaten zijn drie
zussen en zijn moeder. Toen ik me neerzette, hoorde ik niets
ongewoons. Gewoon twee zusjes die elkaar wat grapjes
in het oor fluisterden. Plots reageerde één van de twee vrij
opstandig en riep ze tegen haar zus “Dat mag je niet zeggen,
het zijn mensen zoals wij.” Ik had geen idee wat het meisje
gezegd had, maar het was blijkbaar voldoende om een reactie
van haar zus uit te lokken. De moeder kwam tussenbeide en
eiste wat kalmte. Daarop antwoordde het oudste van de twee
meisjes dat haar zus iets stouts zei over die meneer omdat hij
donker is. Toen ik besefte dat het over mij ging, deed ik alsof
ik niets gehoord had, om de situatie niet ongemakkelijker te
maken dan ze al was. Bovendien wist ik perfect hoe me te
gedragen in zulke situaties.
In de jaren ‘90 ging men er nog meer dan nu van uit dat
mensen van Afrikaanse afkomst het Nederlands onvoldoende
beheersen. Het was dus niet ongewoon dat er net naast je
een gesprek gevoerd werd over jou alsof je er niet bijstond.
Dit is vergelijkbaar met ouders die Engels praten wanneer
ze iets met elkaar willen bespreken dat hun kinderen niet
moeten horen. Door de betere kennis van het Engels van de
jeugd, is die methode dezer dagen niet altijd even efficiënt.
Hoogstwaarschijnlijk vermoedend dat ik het gesprek toch niet
begreep, net zoals die ouders die zich niet bewust zijn van de
internationalisering van de jongere generaties, antwoordde de
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Onzin is besmettelijk

Hoewel het niet altijd vanzelfsprekend is, is het belangrijk om
op liefdevolle wijze te handelen. Liefdevol spreken kan men
doen met een blik, een glimlach, een toestemmende knik en
op zoveel andere wijzen. Liefdevol spreken betekent echter
ook diep kunnen luisteren naar iemands mening of visie,
hoezeer die ook kan afwijken van je persoonlijke mening.
Zonder haatboodschappen en het afkeuren ervan uit het oog
te verliezen. Het meisje dat mijn verdediging opnam, deelde
met haar opmerking een positieve energie die me motiveerde
om kordaat op te treden tegen misplaatste uitspraken.

Kenneth Mills
“Onzin is besmettelijk”. Dat was in drie woorden de
repliek van çavaria, de Vlaamse koepel van holebi- en
transgenderverenigingen, op een uitspraak van aartsbisschop
Léonard in 2010. De woorden prijkten op zijn foto met
een fopspeen in de vorm van een condoom. Het was een
ludieke reactie op zijn uitspraak dat promiscue mensen
hiv aan zichzelf te danken hebben, als een ‘immanente
rechtvaardigheid’.

Vaak hebben we de indruk dat alles verkeerd loopt. Als we
deze visie doortrekken naar de wereld, kunnen we niet anders
dan vaststellen dat vele mensen lijden. Bij deze vaststelling
heerst er vooral een gevoel van onmacht. Wanneer we door
de media geconfronteerd worden met de ellende in de wereld,
zijn we dat meestal al vergeten zodra we naar de volgende
zender zappen. Maar sommige dagen lijkt dat gevoel van
onmacht niet te verdwijnen, en trachten we het te verzachten
of vervangen door andere activiteiten. We missen dan net
de kans om een impact te hebben op de wereld. Een impact
hebben hoeft niet te betekenen dat we meteen bergen moeten
verzetten. Het kan een klein gebaar zijn, waarvan de resultaten
op het eerste gezicht onbestaand lijken. Maar het zijn net
die liefdevolle zaden die de kiemen vormen voor een betere
toekomst.

Léonard had recht op zijn kwetsende en stereotiepe
mening. Net zoals çavaria het recht heeft om Léonard als
een onnadenkend klein kind af te schilderen. We leven
(gelukkig) niet in een tijd waar censuur vanzelfsprekend is,
alle hysterische commentaren op ‘de politieke correctheid’
ten spijt.
Het is goed dat bewaakt wordt dat in ons rechtssysteem
de vrijheid van meningsuiting de norm blijft en censuur
de uitzondering. Dat impliceert wel dat de samenleving
verantwoordelijk met die vrijheid moet omgaan. Een
uitstekend voorbeeld is het charter dat in 2012 werd
ondertekend door holebi- en transgenderorganisaties en de
Belgische reggaegemeenschap, die al even op gespannen voet
leefden. Onder invloed van publiek protest waren er voordien
optredens afgelast van artiesten die in hun teksten opriepen
om lesbiennes op te hangen of homomannen te verbranden.
Het charter werd een compromis tussen muziekfans en een
minderheid die overal ter wereld het risico loopt aangevallen
te worden.

Mijn advies voor deze Vredesweek 2014 is om het zelfs eens
te proberen. In het begin zal het enige concentratie vergen
om liefdevol te spreken, want dat impliceert ook dat je diep
moet kunnen luisteren. Wanneer een vriend of een familielid
jou voor de zoveelste keer over eenzelfde probleem komt
spreken, wijs hem/haar dan niet af. Herinner haar/hem niet aan
de vorige keer dat ze jou daarover aansprak. Wees niet kortaf.
Luister aandachtig naar de woorden en beheers de behoefte
om jouw mening uit te drukken. De impact die jouw begrip
op de ander zal hebben, zal meer effect hebben dan welke
woorden ook die je op dat moment had willen uitspreken.

Meningen kan je best met meningen bestrijden, want
meningen mogen nooit strafbaar zijn, zelfs al kwetsen of
schokken ze. Censuur is geen oplossing, zoals bijv. in een
land als China, waar Brokeback Mountain nog steeds ‘cinema
non grata’ is. Maar oproepen tot haat en geweld kan je
wél wettelijk bestrijden, want dan zijn het geen meningen
meer, maar daden. Over het verschil tussen een kwetsende
mening en aanzetten tot haat en geweld vind je verder

Wees maar eens gek in de Vredesweek 2014 en spreek
mensen aan in de publieke ruimte, op het openbaar vervoer.
Begroet hen, vraag of ze een fijne dag hebben gehad.
We kunnen onmogelijk telkens aanwezig zijn op het moment
dat er haatboodschappen worden verspreid om er tegen te
reageren. Wat we wel kunnen is op elk moment van de dag de
bron zijn van een liefdevol gesprek en met liefde de uitdaging
aangaan. Liefde die effectief alles overstijgt!

Ted Bwatu is activist en dichter. Hij schrijft opiniestukken
in Vlaamse kranten, tijdschriften en blogs
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Het probleem is niet zozeer dat onzinnige meningen zoals die
van Léonard en Vandeweghe (mogen) bestaan. We hebben
genoeg argumenten om zulke meningen te ontkrachten én
de vrijheid om dit ook te doen. Het probleem is eerder dat
dergelijke meningen een bepaalde houding of sentiment in
stand helpen houden en zelfs rationaliseren, terwijl anderen
dat weer als legitimatie gebruiken om zich verbaal agressief
op te stellen tegenover holebi’s en transgenders.

in dit dossier een boeiende bijdrage van het Interfederaal
Gelijkekansencentrum. We gaan dat hier niet overdoen.
Helaas is er in ons land een zekere straffeloosheid voor
de zogeheten discriminerende drukpersmisdrijven, toch
wat betreft homofobie en transfobie. Die moeten immers
in principe beoordeeld worden door een volksjury, voor
het hof van assisen. In de praktijk gebeurt dit nauwelijks.
Net zoals drukpersmisdrijven ingegeven door racisme en
xenofobie zouden deze misdrijven voor de correctionele
rechter moeten kunnen komen. We wachten daarom op de
grondwetswijziging die in het Interfederaal Actieplan tegen
homofoob en transfoob geweld is voorzien. De grondwet
werd voor herziening vatbaar verklaard, het is aan de nieuwe
regering om het nodige te doen. Los daarvan moet je, om
kwetsende meningen en haatboodschappen te bestrijden,
ook mondig zijn. Of een belangenverdediger hebben die kan
meeluisteren en meepraten. Maar wat als je verbaal wordt
aangevallen, op straat, op school, op het werk, en niemand
kan meeluisteren of voor je opkomen?

Onzin, eens de wereld ingestuurd, wordt vaak opgepikt, niet
in het minst door opgroeiende kinderen en jongeren. Het is
aan hun opvoeders en het onderwijs om ze te leren kritisch
te zijn ten opzichte van de meningen waaraan ze blootgesteld
worden. Maar dat kan niet zonder heersende normen in
vraag te stellen en een genuanceerde beeldvorming te
plaatsen naast hardnekkige stereotypen. Anders zullen enkel
die meningen het halen die al passen binnen de heersende
denkkaders. Het Interfederaal Actieplan tegen homofoob en
transfoob geweld onderstreept de rol van het onderwijs. De
komende jaren zal nog moeten blijken in hoeverre de huidige
intenties hun uitwerking zullen hebben op het terrein, in het
bijzonder in onze scholen.

Bijna alle holebi’s en trangenders hebben in hun leven al
verbale homofobe of transfobe agressie meegemaakt. Soms
vanuit de kast, als een stille getuige. Verbaal geweld is voor
veel van hen een ruimer, want alledaagser probleem dan
pakweg fysiek geweld. Tegelijk valt het op een bepaalde
manier minder op, waarschijnlijk omdat de maatschappij, én
holebi’s en transgenders zelf, er in zekere mate aan gewend
zijn geraakt. Het is het verhaal van de kikker in de kookpot,
die niet merkte dat het water stilaan warmer werd, en stierf
toen het begon te koken.

Beledigingen, oproepen tot haat en andere vormen van
verbale agressie kan je met andere woorden niet bestrijden
zonder ook de meest kwetsende meningen van een
weerwoord te voorzien. Daar heb je een sterk middenveld
voor nodig, waar mensen samenkomen, spreekbuizen
vinden en mondig worden. En dan moet je ook elke poging
blokkeren die holebi’s en transgenders het zwijgen wil
opleggen. Of het nu gaat over een zanger die oproept tot
geweld of jongeren die hun klasgenoot intimideren. De enige
manier om te zorgen dat onzin niemand besmet, is niet door
censuur, maar via dialoog.

Het volgende is hier symptomatisch voor. Bijna anderhalve
eeuw na het ontstaan van het woord ‘homoseksueel’ geldt de
term nog altijd als een scheldwoord. Het scheldwoord ‘mietje’
herinnert ons nog steeds aan een tijd waarin ‘sodomieten’
op de Vrijdagmarkt in Gent werden verbrand. Zo’n woorden,
en hun achterliggende idee, zijn nog steeds gemeengoed:
homoseksualiteit is in de ogen van de meesten misschien
dan wel geen ziekte meer (laat staan dat het de doodstraf
verdient), maar de term ontleent wel nog geregeld betekenis
aan situaties die als beschamend, grappig, vreemd, zwak, of
erger worden ervaren. Zulke woorden worden nog te vaak,
bewust of onbewust, gebruikt om mensen te kleineren, ze als
freak of zwak te bestempelen. Kortom, om ze buiten de groep
te plaatsen.
Als er één plek is waar zoiets wel heel duidelijk zichtbaar
wordt, dan is het wel in het voetbal, niet toevallig (?) een
sport waar ook racisme een voelbaar probleem is. Onlangs
zag de FIFA geen graten in het door Mexicaanse fans
gescandeerde ‘puto’, een woord met homofobe connotatie.
Weer iets symptomatisch. Heel vervelend ook dat een
sportcommentator als Hans Vandeweghe zo nodig in
zijn opiniestuk ‘FC Homo’ moest beweren dat hij in het
topvoetbal geen homo’s kent omdat die sport nu eenmaal te
‘viriel’ zou zijn en helemaal niet omdat dergelijke omgeving
te onveilig is om uit de kast te komen (als men er zich al
überhaupt in wil begeven).

foto: Het Roze Huis

Kenneth Mills is beleidsmedewerker bij çavaria, de
Vlaamse koepel van holebi- en transgenderorganisaties.
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ervaringen uit met onze vrijwilligers. In de loop van het
gesprek kwam de Tweede Wereldoorlog ter sprake. Soms wat
onderbelicht is dat ook holebi’s en transgenders onder het
naziregime werden vervolgd. Een van de moskeegidsen was
afkomstig uit voormalig Joegoslavië, een land dat hij wegens de
oorlogsdreiging ontvlucht was. Als kind van de oorlog trof het
hem zeer om te horen dat holebi’s en transgenders eveneens
slachtoffer zijn geweest van een regime. In Europa, in een
niet zo ver verleden. Liefde is liefde? Nee: homoseksualiteit
bleef voor hem moeilijk te verzoenen met zijn geloof. Mocht
hij iemand ontmoeten die holebi is, dan zou hij proberen
woorden van troost te bieden, zei hij. Op het einde van de
avond gaf iedereen elkaar een hand. Ieder nog steeds met
een eigen mening, maar wel met toegenomen begrip voor de
mening van de ander. Laat ons alvast die ambitie hebben.

Marcia Poelman
Antwerpen is een superdiverse stad. Met meer dan 172
verschillende nationaliteiten bevinden we ons in de top
3 wereldwijd, samen met steden als Amsterdam en New
York. Het is een stad van nieuwkomers, van ‘echte sinjoren’,
van ouderen en jongeren. Die superdiversiteit speelt zich
bovendien af in een al bij al kleine en dichtbevolkte stedelijke
ruimte. De Antwerp Pride is een jaarlijks toonmoment van
seksuele en genderdiversiteit in de stad. Maar samenleven
met zoveel verschillende mensen op een kleine oppervlakte
is niet evident, en helaas bereiken ons nog al te vaak verhalen
van holebi’s en transgenders die gepest of uitgescholden
worden. Op straat, op school of op het werk. Hoe organiseer
je het vreedzaam samenleven in de stad? Hoe draag je daar
als middenveldorganisatie je steentje toe bij? Het Roze Huis
hanteert hierbij een aantal uitgangspunten.

Een zaak van iedereen
Binnen Het Roze Huis verwachten we niet de stad, laat
staan de wereld, te veranderen in ons eentje. Ons verhaal
verbreden tot een project waarin iedereen zich kan vinden, is
de uitdaging. Homo’s, lesbiennes en biseksuelen hebben elkaar
al lang geleden gevonden in een strijd voor gelijke rechten. De
voorbije jaren werd de beweging uitgebreid naar transgenders.
Onder onze vrijwilligers zijn er ook hetero’s: ex-partners van
holebi’s, ouders van, vrienden van…
In 2011 organiseerde Het Roze Huis een fluitconcert tegen
homofobie in samenwerking met het Minderhedenforum op
de Antwerpse Grote Markt. (zie foto op p. 6) De actie werd
gekoppeld aan de oproep dat het veroordelen van haat tegen
holebi’s en transgenders geen excuus mag zijn voor racisme.
Dit jaar initieerde Het Roze Huis de Gay-Straight Alliance
in Het Koninklijk Atheneum in Berchem. Een Gay-Straight
Alliance of een GSA is een groep geëngageerde hetero-,
holebi- en transgenderleerlingen die op hun school actie
ondernemen om een veiliger klimaat te creëren voor
lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders. Ze bedenken zelf
sensibiliserende acties en voeren die uit op school. De
GSA in Berchem organiseerde een kleurrijke flashmob met
de boodschap: “Love is a human right, not a heterosexual
privilege.”

“Des goûts et des couleurs, on ne discute pas?“
Een eerste punt is dat mensen zich veilig moeten kunnen
voelen in hun klas, op het werk en in hun woonbuurt. Ook
als holebi en transgender. Wat betekent dat concreet? Het
is evident dat elke vorm van fysiek geweld ontoelaatbaar
is. Maar veiligheid gaat om meer dan je fysieke integriteit
gerespecteerd weten. Openlijk kunnen zijn wie je bent,
vergt ook een verdraagzame omgangscultuur. De wettelijke
begrenzingen van de vrijheid van meningsuiting vormen hierbij
slechts één element. Het is immers niet omdat je bepaalde
zaken (wettelijk) mag zeggen, dat het ook prijzenswaardig is ze
effectief te zeggen. Beseffen wat onnodig kwetsend is voor de
ander, vergt dialoog. Daar zetten we met Het Roze Huis voluit
op in. Het creëren van ruimtes en momenten waar mensen
wederzijds hun mening kunnen uiten, informatie over zichzelf
mogen delen, zonder daarop aangevallen te worden.
Jaarlijks geeft Het Roze Huis een vorming aan de docenten
‘Inburgering’ over hoe zij het thema holebiseksualiteit en
transgenderisme bespreekbaar kunnen maken binnen een
diverse groep. Een dergelijke vorming is geen rondje ‘promoten
van holebiseksualiteit’. Zelf begin ik die vorming met te zeggen
dat ik ervan uit ga dat sommige aanwezigen moeite hebben
met homoseksualiteit en dat dit voor mij helemaal oké is.
Zodra een stellingenoorlog afgewend is, kan er gepraat worden
over de essentie: hoe zorgen we dat leerlingen, cursisten,
werknemers zich goed voelen op school? Dan is het belang
van een open en respectvolle omgangscultuur duidelijk en
kunnen we daaraan werken. Vaak hebben docenten vooral
nood aan specifieke tools en methodieken. Die heeft Het Roze
Huis ter beschikking. Zodra er openheid is voor uitwisseling,
is er het recht van mening te verschillen. Dat is een tweede
uitgangspunt.

Beide initiatieven tonen aan dat de strijd tegen haat in
publieke ruimtes er een is die je samen voert. Iedereen kan er
slachtoffer van worden, iedereen is een potentiële dader, maar
iedereen is ook een mogelijke medestander. Laat ons focussen
op dat laatste. Vreedzaam samenleven, doe je immers per
definitie samen.

Wederzijds begrip is belangrijker dan een gedeelde mening

Marcia Poelman is voorzitter van Het Roze Huis çavaria
Antwerpen, de Antwerpse provinciale koepel van holebien transgenderverenigingen

Een drietal jaar geleden ontving Het Roze Huis een delegatie
moskeegidsen. Vijf vriendelijke jongemannen wisselden
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Mag het meer zijn?
Verschillende vrouwenorganisaties, waaronder het Vrouwen
Overleg Komitee (VOK), hebben sterke twijfels bij het nut
van de wet waarmee minister Milquet seksistische gebaren
en handelingen in de publieke ruimte strafbaar wil maken.
Natuurlijk is het belangrijk om seksisme bespreekbaar te
maken en om strijd te voeren tegen de verschillende vormen
die het aanneemt. En ja, seksistische uitspraken en gebaren zijn
ergerlijk en beledigend en onaanvaardbaar. Maar het volstaat
niet om een dergelijke attitude strafbaar te maken: de wettelijke
aanpak moet gecomplementeerd worden met een aanpak die
enerzijds meer focust en anderzijds veel breder is.

Sara Maissin
Na Sofie Peeters’ Femme de la rue werd straatintimidatie
plots breed besproken. Men was het niet eens over oorzaken
en aanpak, maar ergens was er wel eensgezindheid: er was
een probleem en dat moest stoppen. Daar waar feministische
groepjes, die het probleem al veel eerder aankaartten door
hexennachten te organiseren, vroeger van andere vrouwen te
horen kregen “dat ze het probleem niet moesten opblazen”,
dat vrouwen “geen zin hadden om slachtoffer te spelen”,
waren er opvallend veel vrouwen die na het zien van de
documentaire voor het eerst luidop zeiden: “Ja, ik maak dit
ook wel eens mee en ik wil dat het stopt.“ Vrouwen en jonge
meisjes die, geraakt door de explicitering, de jarenlange
en schier eindeloze stroom van vunzige uitlatingen en
gedragingen waar ze eerder in het beste geval geen aandacht
aan hadden besteed, of waardoor ze zich in het slechtste geval
anders gingen bewegen in de openbare ruimte (in gezelschap,
minder kort gerokt, minder laat), begonnen deze situatie te
bespreken.

Wat de focus betreft: het bestaande wettelijk kader is best
uitgebreid. Zware vormen van seksistische intimidatie kunnen
daar wel degelijk mee worden aangepakt. Bij de opvolging
van de klachten die er op basis van de bestaande wetgeving
komen, loopt het echter fout. Zelfs bij een zeer ernstig
misdrijf als verkrachting komt het vandaag nauwelijks tot
veroordelingen.
De politiek moet dringend een signaal geven door…. het
engagement aan te gaan en middelen in te zetten om deze
situatie te verbeteren. Budget en personeel zijn ook het juiste
antwoord op het probleem van ‘straatseksisme’: maak het
bespreekbaar op scholen en in jongerenorganisaties, leer
straathoekwerkers alert te zijn voor het probleem.

Dat is het begin van iets. Het definiëren van een probleem,
het herkenbaar en bespreekbaar maken: dat is de grootste
verdienste van Sofie Peeters. Ze plaatste op de agenda wat
velen voor haar trachtten te problematiseren en maakte het
probleem bespreekbaar bij het grote publiek.

Het wetsontwerp is ook lang niet maatschappijkritisch en
ambitieus genoeg. Seksisme is niet iets van individuele
mannen. Seksisme zit ingebed in de hele samenleving.
Doorgedreven (politieke en andere) actie om die samenleving
niet-seksistisch (niet-racistisch) te organiseren is noodzakelijk.
Waar minister Milquet seksisme heel beperkt invult en vooral
niet verward wil zien met discriminatie tussen mannen en
vrouwen, moet een feministische definitie van seksisme
gehanteerd te worden. Seksisme duidt op de veelvuldige,
diepgaande en hardnekkige effecten van de sociaal
geconstrueerde ongelijkheid tussen mannen en vrouwen
(en bij uitbreiding tussen de impliciete witte, mannelijke,
middenklassennorm en al wie anders is).

Hoe pakken we het probleem aan? De antiseksismewet?
Minister van Binnenlandse
Zaken Joëlle Milquet ontwierp
een antiseksismewet. Die werd
goedgekeurd op 26 maart 2014.
Voor het eerst definieert een
wet het concept seksisme, en
wel als volgt: “elk gebaar of
gedrag, dat uitdrukkelijk tot
doel heeft iemand te misprijzen,
op basis van diens geslacht,
of dat tot doel heeft hem/haar
als ondergeschikt te beschouwen of te reduceren tot zijn/
haar seksuele dimensie, wat een ernstige aanslag op zijn/haar
waardigheid betekent”.

Seksisme sijpelt op die manier door in politiek, economie,
kunst, religie, cultuur, en ja, ook in dagelijkse uitspraken en
handelingen. Een feministische benadering legt bloot waar, hoe
en waarom dat gebeurt en hoe dat resulteert in discriminatie,
ongelijkheid, mishandeling, objectivering en wetenschappelijke
scheeftrekkingen.

Terwijl de bestaande tekst van de genderwet enkel tot doel
heeft het aanzetten tot discriminatie, geweld of haat ten
aanzien van personen van een bepaald geslacht – vaak
vrouwen – (art.27) te bestraffen, is het doel voortaan om
de discriminatie zelf te bestraffen. Het ontwerp maakt
het beledigen van vrouwen en transgenders wegens hun
geslacht strafbaar. Wie opzettelijk een gebaar of handeling
stelt die vrouwen schade toebrengt en de waardigheid van
hun persoon ernstig aantast, stelt voortaan niet enkel een
wansmakelijke daad, maar is ook strafbaar.

Omdat het wetsontwerp van minister Milquet het structureelmaatschappelijk karakter van seksisme ontkent, zal het weinig
bijdragen tot een minder seksistische samenleving. Het maakt
zelfs symbolisch geen echte vuist tegen het probleem.
Collectieve verantwoordelijkheid
Seksisme is een maatschappelijk probleem dat vanuit de brede
samenleving aangepakt moet worden. Een eerste stap hierin is
de bespreekbaarheid en beschrijfbaarheid van het probleem
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Willen inzien dat een opmerking ongepast is, ons eigen gedrag
willen aanpassen en vooral zelf onze mond opentrekken
wanneer zich iets voordoet.

mogelijk maken. Feministische organisaties zoals Hollaback
(zie volgende bijdrage) hebben in ieder geval niet op de wet
Milquet gewacht om tot de actie over te gaan. Onder hun
impuls delen slachtoffers van straatintimidatie al langer elkaars
verhalen en gaan ze met elkaar in dialoog over hun ervaringen.

Reageren kan op het moment zelf door de dader aan te
spreken, door de aandacht af te leiden, door het probleem
te benoemen, door te tonen dat de straat een netwerk is van
bewuste mensen en geen gevaarlijk obstakelparcours waar je
je maar door moet slaan.

Wanneer mensen het met elkaar hebben over ‘onveiligheid op
straat’ gebeuren er een aantal zaken die problematisch zijn.
Enerzijds worden vrouwen zelf op hun gedrag gewezen: “Je
gaat nu toch de trein niet meer nemen?”, ”Ga je nu nog alleen
naar dat feestje wandelen?”, ”Zo ga je de deur toch niet uit?”.
Vrouwen worden aangemaand om hun gedrag aan te passen
om aanranding te voorkomen. Het gevolg hiervan is dat over
een voorval spreken in te veel kringen vermeden wordt, omdat
het gesprek te snel overslaat naar wat het slachtoffer allemaal
wel/niet had moeten doen… Victim blaming slaat nergens
op: het houdt de illusie in stand dat een kleine aanpassing in
kledij, gedrag of route het probleem kan oplossen. Het maakt
slachtoffers monddood of erger nog: het wordt door hen
geïnternaliseerd. “Had ik maar niet…”.

Die rol moeten we willen spelen, dat netwerk moeten we
willen zijn. We kunnen die rol niet afschuiven op een wet die
alles wel zal oplossen.
Het probleem leren herkennen en de achterliggende
normen die het in stand houden aanpassen, gebeurt niet
vanzelf. Onderwijs speelt een essentiële rol in een echte
maatschappelijke verandering van het vrouwbeeld en dus
ook de behandeling van vrouwen in een maatschappij.
Seksisme is zo gelaagd, zo ingebed in de maatschappij dat het
vanaf de schoolbanken aangepakt moet worden. Daar zijn
maatschappelijke wil, know-how en middelen voor nodig. De
verhoudingen tussen jongens en meisjes spelen nog steeds
een grote rol in hun resultaten en welzijn op school. Zowel
jongens als meisjes ervaren een keurslijf dat zelden in vraag
wordt gesteld. Vanaf de kleuterschool worden stereotypen
bestendigd, seksegebonden verwachtingen geëxpliciteerd,
bewust en onbewust. Die zouden juist stellig moeten worden
bevraagd en uitgedaagd. Vanaf de lerarenopleiding moet die
dichotomie en haar gevolgen onder de loep worden genomen.
Het is op school dat een bewustzijn en een taal moeten
ontwikkeld worden die weerbaarheid mogelijk maken. Niet
enkel de weerbaarheid van een individu tegen een individu
maar ook die van een groep tegen haar eigen vastgeroeste
ideeën.

Antiseksistisch en dus feministisch handelen, betekent dat een
verhaal van straatintimidatie gehoor en weerklank krijgt. Dit is
al een grote stap in een maatschappij waarin vrouwen eigenlijk
niet aangemoedigd worden om zulke ervaringen te delen. Als
de focus eens wel op de daders ligt, worden die geportretteerd
als wereldvreemde individuen die plots uit het niets opduiken
en opgesloten moeten worden. Bepaalde groepen bij wie
seksisme zogenaamd inherent is aan hun cultuur worden
met de vinger gewezen. De voetbalcultuur, bouwwerfcultuur,
cafécultuur, game-cultuur,… of nog andere culturen. En dan
begint de dans tussen wij en zij; de gemene ‘ander’.
Zoals bij elke vorm van discriminatie, of het nu gaat over
racisme, homofobie, transfobie, is het fundamenteel om
seksisme te beschouwen als een systeem dat bestaat
dankzij een tweedeling waarin de ene groep voordelen
heeft ten opzichte van de andere groep. Een tweedeling
waarvan de dominante groep (mannen, blanken, hetero’s,…)
voordelen heeft, kan uiteraard niet blijven bestaan als de
bevoordeelde groep zelf zijn privileges erkent, in vraag stelt
en problematiseert door te willen luisteren, lezen, begrijpen,
veranderen. Erkennen dat men geprivilegieerd is, is erkennen
deel uit te maken van een probleem. Dat is moeilijk en dus
krijgt de dader een afgebakend profiel: de ander. Of het nu
gaat over racisme, het bagatelliseren van een ‘soort humor’ op
café, of het bestendigen van de mythe van ‘die ene verkrachter
die rondloopt’, het effect is hetzelfde: we werpen in groep
alle mogelijke verantwoordelijkheid af. Zolang we in dat
patroon vastzitten, kunnen er nog honderden aanpassingen
volgen in de wet zonder dat er op het veld iets wezenlijks zal
veranderen.

Een seksismewet doet niet meer dan brandjes blussen: meer
kunnen we er ook niet van verwachten.
Het grootste probleem met Milquets wetsontwerp is dat
het binnen een juridisch kader een handeling probeert
te beschrijven die nooit slechts herleid kan worden tot
die handeling op zich. Seksisme bestrijden doe je door
hardnekkige mythes, tradities, gewoontes en structuren in
vraag te stellen en dat is moeilijk, voor iedereen. Voor elke man
en elke vrouw.
Beslis dus zelf dat je een verschil gaat maken en wacht niet op
een wet. Wees aanspreekbaar op je woorden of gedrag, en
durf je vrienden erop aan te spreken. Seksisme zit ingebed in
onze cultuur, we hebben het met z’n allen samen aangeleerd,
we zullen het samen moeten afleren.

Samen reageren
Sara Maissin is feministe, activiste, leerkracht en actief
binnen de feministische denkgroep Vrouwen Overleg
Komitee (VOK).

We moeten onder ogen zien dat seksisme overal aanwezig
is en hier aanspreekbaar op zijn. Net zoals we aangesproken
moeten kunnen worden op racistische of homofobe reflexen
die op dezelfde manier in elk van ons latent aanwezig zijn.
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Straatintimidatie – 			
Waar het allemaal begint

is wel degelijk strafbaar – dan nog kan je vaak niet veel meer
doen dan klacht indienen tegen onbekenden. Velen vinden het
niet de moeite op die stap te zetten.

Jolien Voorspoels

Hollaback! probeert een antwoord te bieden aan hen die
zich wel willen uitspreken tegen straatintimidatie. In de eerste
plaats verzamelen we de verhalen van slachtoffers, via onze
blog, e-mail of zelfs verhalen opgeschreven tijdens workshops.
We willen een veilige ruimte bieden waar je je verhaal kan
doen, en waar dat verhaal niet zal weggelachen worden. Wij
luisteren. We publiceren die verhalen ook, als een soort online
archief dat vrij te consulteren is. De verhalen worden verspreid
via sociale media en internet, want wij geloven in de kracht
van het verhaal.

Lunchpauze. Ik wandel buiten om te genieten van het mooie
weer, maar mijn gedachten gaan van vrolijk naar serieuzer. Een
man die langs me heen loopt, zegt: “Je zou toch mooier zijn
als je lacht…”
Avond. Ik ga naar mijn wekelijkse yogales. Ik wandel vrolijk
door de stad, en heb mijn oortjes in. Plots trekt gefluit mijn
aandacht. Ik kijk even om en zie een groepje jongens naar mij
kijken, fluiten, gebaren maken… Ik werp hen een kwade blik
toe en loop verder. Ze volgen mij. “He slet, kan er geen lachje
af of zo? Zeg, negeer jij ons nu? Helaba, ik praat tegen jou he!”
Ik ben blij wanneer ik de deur van de yogastudio achter mij
dicht kan trekken. Maar ik kan niet genieten van de les. Ik ben
bang dat ze er nog zullen staan wanneer ik buiten kom.

Straatintimidatie is deels zo’n groot probleem omdat er nooit
over gesproken wordt. Omdat het gewoon aanvaard wordt
als een deel van het leven. Doordat wij naar buiten komen
en luidop zeggen: “Neen, dit is niet OK. Dit moeten wij niet
zomaar slikken. Dit moet veranderen” voelen velen zich plots
gesteund in wat ze misschien zelf niet durven zeggen maar wel
voelen.

Nacht. Ik fiets terug naar huis na een avondje plezier met
vriendinnen. Een auto vertraagt. Een raampje wordt naar
beneden gedraaid. “Zo laat nog alleen onderweg?” Ik negeer
en fiets verder. De auto blijft langzaam naast mij rijden. “Hela,
ik praat tegen jou. Hoer, hoeveel voor een nachtje??” Ik sla
de eerste eenrichtingsstraat in die ik kan vinden en kan ze
afschudden.

Veel slachtoffers voelen zich immers bedreigd door
straatintimidatie, zelfs als het maar om nafluiten gaat. Maar
als je dat voorzichtig onder woorden probeert te brengen,
hoor je maar al te vaak: “Dat is toch een compliment? Je moet
dat niet zo slecht opnemen.” Je ongemakkelijke gevoel wordt
afgedaan als verkeerd, onbelangrijk, belachelijk, en je probeert
jezelf te overtuigen dat het probleem eigenlijk bij jezelf ligt.
Sommigen horen pas bij ons voor het eerst dat het OK is om je
ongemakkelijk te voelen bij die ‘aandacht’ en dat het probleem
echt niet bij jou ligt.

Wat doe jij wanneer je zoiets meemaakt? Net dat is de vraag
waar het bij Hollaback! om draait.
Hollaback?
Hollaback! is een wereldwijde beweging die een einde wil
maken aan straatintimidatie – elk geval van pestgedrag dat te
maken heeft met je zelfexpressie, vaak gebaseerd op seksisme
en racisme.

Straatintimidatie is een symptoom van de ongelijke
maatschappij waarin we leven. Het is een machtsspel, waarbij
enkelen beslissen om hun slachtoffers hun menswaardigheid te
ontnemen, hen te objectiveren. Zelfs de ‘lichtste’ vormen van
straatintimidatie, zoals aanstaren en nafluiten, zijn een eerste
stap naar zware vormen van gendergebaseerd geweld.

Straatintimidatie is de meest voorkomende vorm van
geweld gebaseerd op gender, maar tegelijk wordt het vaak
weggelachen en wordt er nauwelijks tegen opgetreden. Het is
seksueel pestgedrag en gaat van nafluiten, opgepaste seksuele
opmerkingen of gebaren tot ongewenste intimiteiten, publieke
masturbatie, aanranding en verkrachting.
Waarom wordt er zo weinig tegen opgetreden? Een eerste
reden is dat het probleem vaak niet wordt besproken.
Nafluiten of naroepen, iemand die je vertelt dat je beter zou
glimlachen… het gebeurt zo vaak en is zo snel voorbij, dat het
een gewoonte wordt, iets waar je mee leert omgaan, de prijs
die je betaalt als vrouw of holebi op straat. Op dat moment
wordt straatintimidatie een deel van je leven. Het is eigenlijk
bijna genormaliseerd – zowel bij daders als bij vele slachtoffers.
Een tweede reden is dat intimidatie niet vaak wordt
aangegeven bij de politie. Als dat wel al gebeurt, kan die niet
altijd de daders vinden. Straatintimidatie gebeurt meestal door
iemand die je niet kent, iemand die je gewoon onderweg
passeert. Vaak is het al voorbij voor je goed en wel beseft wat
er is gebeurd. Zelfs al ga je daarna aangifte doen – want het

Straatintimidatie begint bij ongewenste aandacht – staren,
wellustig aangapen, nafluiten, ongevraagd commentaar
geven – en gaat steeds verder, tot oneerbare voorstellen doen
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en achtervolgen. De intimidatie wordt steeds publieker en
agressiever, van gevallen van exhibitionisme, masturbatie,
ongewenste aanrakingen en bedreigingen tot stalking,
aanranding en verkrachting. En uiteindelijk soms ook moord.
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heel traumatisch zijn en diepe sporen nalaten. Net daarom
mag de strijd tegen straatintimidatie niet afgedaan worden als
onbelangrijk.
Het uiteindelijke doel van Hollaback! is om straatintimidatie uit
te roeien. Een eerste stap daarin, zoals eerder aangehaald, is
luisteren naar de slachtoffers en hun verhalen niet trivialiseren.

Dat is precies wat straatintimidatie zo angstaanjagend maakt:
de dreiging van escalatie. Die dreiging zorgt ervoor dat
sommigen niet durven reageren. Die dreiging zorgt ervoor
dat anderen gewoon zo weinig mogelijk buiten komen. Die
dreiging zorgt ervoor dat vrouwen naar paraplu’s en sleutels
kijken als mogelijke verdedigingsmiddelen.

Daarnaast organiseert Hollaback! acties, zoals Krijtstrijd:
we gaan dan op pad in een stad en schrijven met krijt
boodschappen tegen straatintimidatie op de stoep en op straat.
Deze chalk walks zorgen vaak voor interessante gesprekken
met passanten. Sommigen staan voor het eerst stil bij het
fenomeen, anderen beseffen eindelijk dat het niet aan hen ligt,
en nog anderen beginnen een uitgebreide discussie. Dit direct
contact met de mensen op straat kan al veel losmaken.

Omdat dit alles met elkaar gelinkt is, moet straatintimidatie
ook van in het begin, zelfs in de minst agressieve vormen,
uitgeroeid worden. Want als je één vorm aanvaardbaar maakt,
is het steeds gemakkelijker om de grens te verleggen.
Straatintimidatie is een belangrijke vorm van geweld tegen
vrouwen, maar niet enkel omdat het een eerste stap is naar
andere vormen van geweld. Straatintimidatie an sich heeft
een zware psychologische impact op slachtoffers, zelfs als het
niet verder gaat dan staren of commentaar geven. Naast de
constante – soms latente – angst waarmee slachtoffers leven,
zijn er nog andere gevolgen.

We organiseren ook geregeld workshops over straatintimidatie,
waarin we deelnemers leren wat straatintimidatie precies is en
hoe je ermee kan omgaan.
Enkele tips
1. Je eigen veiligheid komt altijd eerst. Voel je dus nooit
slecht als je gewoon zo snel mogelijk weg probeert te
komen wanneer iemand je iets naroept. Hoewel onze naam,
Hollaback!, gebaseerd is op het Engelse holler back (schreeuw
terug), betekent dat niet dat je van ons elke keer moet
terugroepen.

Onderzoek in de Verenigde Staten1 heeft uitgewezen dat 1 op
4 vrouwen straatintimidatie ondervindt vóór ze 12 jaar oud
is. Dat aantal stijgt tot zowat 90% tegen de leeftijd van 19
jaar. Sommige jonge meisjes durven niet alleen naar school
wandelen, uit angst voor de seksuele opmerkingen van
vreemden. Sommigen passen hun kledij aan, in de hoop aan
dat soort aandacht te kunnen ontsnappen. Slachtoffers leggen
zichzelf grenzen op en beperken hun eigen bewegingsvrijheid,
wat uiteindelijk kan leiden tot problemen in hun ontwikkeling.

2. Deel je verhaal op onze websites. Want jouw ervaring
maakt deel uit van wat wij willen bestrijden. Je slechte ervaring
van je af schrijven, kan een helende werking hebben.
3. Als je ziet dat iemand wordt lastiggevallen, bekijk dan altijd
eerst of je tussenbeide kan komen. Dat betekent niet dat je
de superheld moet uithangen. Gewoon aan de daders even
vragen hoe laat het is, of waar de cinema precies is, kan een
slachtoffer al de tijd geven om weg te komen.

Maar er is niet enkel die zelfbeperking. Jonge meisjes denken
hierdoor ook anders over hun lichaam. Straatintimidatie wordt
in sommige studies in verband gebracht met zelfobjectificatie2,
het proces waarbij meisjes hun lichaam niet leren zien in
termen van wat het kan of hoe sterk het is, maar wel als iets
dat dient voor het plezier van anderen.

4. Aarzel niet om je vrienden hierop aan te spreken als ze zich
er zelf schuldig aan maken. Leg uit dat wat ze doen eigenlijk
straatintimidatie is, wat getuigt van weinig respect voor de
ander.

De psychologische impact van straatintimidatie – voor veel
slachtoffers een constante seksuele intimidatie elke keer dat zij
in de publieke ruimte komen – mag dus zeker niet onderschat
worden. Het is een machtsspel waarin (vooral) mannen gebruik
maken van hun bevoorrechte positie in de maatschappij om
vrouwen en holebi’s te laten merken dat ze eigenlijk minder
waard zijn, dat zij geen respect waard zijn.

Want to know more or to Share your story:
Gent.ihollaback.org
Brussels.ihollaback.org

Voor veel slachtoffers is het een eerste persoonlijke
confrontatie met het seksisme dat nog steeds in onze
maatschappij aanwezig is. Die allereerste ervaringen kunnen

Join us!

1
Stop Street Harassment, door Holly Kearl. Nieuw rapport:
http://www.stopstreetharassment.org/our-work/nationalstudy/

Jolien Voorspoels is historica en werkt rond
gendergelijkheid. Hollaback! is een internationale
beweging tegen straatintimidatie die verhalen verzamelt,
sociale media hanteert en acties voert.

2
Everyday Stranger Harassment and Women’s Objectiﬁcation,
door Kimberly Fairchild & Laurie A. Rudman in Journal of Social Justice
Research.
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of om een leermaatregel. Al die vormen passen binnen het
wettelijke kader van de bemiddeling in strafzaken.
De procureur des Konings kan in een strafzaak bemiddeling
voorstellen wanneer hij oordeelt dat er voldoende elementen
tegen een hoofdverdachte pleiten én dat er nog een oplossing
mogelijk is zonder tussenkomst van een rechter. Via een
akkoord tussen dader en slachtoffer probeert de bemiddeling
in strafzaken een oplossing te vinden om de materiële of
morele schade te herstellen. Naast het herstel kan de procureur
des Konings nog extra voorwaarden voor de dader opleggen:
een leermaatregel, dienstverlening, medische behandeling of
therapie. Bemiddeling in strafzaken is een vrijwillige procedure:
alle betrokkenen moeten ermee instemmen en er actief aan
meewerken.

Heel wat strafrechtelijke dossiers over inbreuken op
de antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving worden
zonder gevolg geklasseerd, vaak om zogenoemde
opportuniteitsredenen. Maar wanneer er geen enkel
signaal wordt gegeven aan de daders, ontstaat er een
gevoel van straffeloosheid. Dat stelt het Interfederaal
Gelijkekansencentrum vooral vast als het gaat om cyberhate
– uitingen van haat op het internet tegen personen op basis
van hun huidskleur, afkomst, seksuele geaardheid, handicap,
ziekte, geloof, gender. Het Centrum pleit daarmee niet
voor een louter repressieve aanpak van het fenomeen: uit
onderzoek en ervaring blijkt dat alternatieve maatregelen een
positieve impact kunnen hebben op dader en slachtoffer.
Vandaag wordt die optie in discriminatie- en racismezaken
eerder zelden in overweging genomen, ook omdat er geen
specifiek aanbod is. In de volgende bijdrage gaan we hier
dieper op in.

Het Centrum en de bemiddeling in strafzaken
Het Interfederaal Gelijkekansencentrum wordt bij het uitvoeren
van zijn opdrachten ook geconfronteerd met de grenzen
van het klassieke strafrecht. Daarom wil het nagaan welke
rol alternatieve maatregelen kunnen spelen bij het herstellen
van schade die haatmisdrijven en discriminatie veroorzaken.
Enerzijds heeft het de KU Leuven gevraagd om te onderzoeken
hoe die maatregelen kunnen worden ingezet.1 Anderzijds heeft
het in twee regio’s evenveel pilootprojecten opgezet voor
opleidingen in de materie. In wat volgt gaan we dieper in op
een aantal bevindingen uit één van beide projecten.
Uit de studie door de KU Leuven blijkt dat alternatieve
maatregelen nuttig kunnen zijn omdat ze de mogelijkheid
bieden om te werken aan de waarden, opvattingen en
houding van daders – klassieke sancties bieden daartoe
weinig mogelijkheden. Maar het zijn net de onderliggende
motieven en de houding van de daders die bepalen of er
sprake is van discriminatie of een haatmisdrijf. Stereotypen
en vooroordelen die aanzetten tot haat moeten we ombuigen
om hun gevolgen te bestrijden. Een leermaatregel kan daar
rechtstreeks toe bijdragen; een werkstraf of dienstverlening
kan dat onrechtstreeks, door contact aan te bieden met andere
personen dan die uit de onmiddellijke omgeving van de dader.

Het verwerpelijk motief als basisbegrip
Na de ingrijpende aanpassing van de antiracisme- en
antidiscriminatiewetgeving in 2003 en 2007 is een nieuw
begrip ingevoerd: het zogenoemde ‘verwerpelijk motief’.
Sindsdien kunnen bepaalde misdrijven tot een zwaardere
strafmaat leiden wanneer één van de motieven ‘haat ingegeven
door een door de wet beschermd criterium’ is. Zo kan worden
benadrukt dat discriminerend gedrag en discriminerende
uitlatingen ontoelaatbaar zijn. Maar die louter repressieve
aanpak volstaat niet om structureel, duurzaam weerwerk te
bieden tegen haatmisdrijven. Gevangenisstraffen en boetes
bieden niet altijd een antwoord op de vooral emotionele
schade die het slachtoffer lijdt, en ze hebben weinig of geen
invloed op de houding van de dader.

Hoewel een leermaatregel er rechtstreeks toe kan bijdragen
om stereotypen en vooroordelen in vraag te stellen, bestaan er
in België geen specifieke opleidingsprogramma’s voor daders
van haatmisdrijven of discriminatie. Dat is een van de redenen
waarom het Centrum de twee pilootprojecten heeft opgezet.
Een leermaatregel dwingt daders die aanzetten tot haat om een
leerproces te doorlopen. De inhoud ervan wordt op voorhand
besproken en is opgebouwd rond een thema dat met het
misdrijf verband houdt. De bedoeling is om de dader kennis en
vaardigheden bij te brengen, om hem zo bewust te maken van
zijn daden en om een gedragsverandering teweeg te brengen.

Naast gevangenisstraffen en boetes zijn in het Belgische
strafrecht ook andere, alternatieve gerechtelijke maatregelen
opgenomen met een educatieve en pedagogische inslag. Die
aanpak steunt op twee pijlers: de gerechtelijke actie moet het
slachtoffer helpen en de dader op andere gedachten brengen.
Dat laatste aspect geldt ook voor de haatboodschappen die
vaak via het internet worden verspreid.

1
Nathalie Lauwers, onderzoekster, onder leiding van prof. dr. Ivo
Aertsen, De rol van bepaalde alternatieve maatregelen in (buiten)gerechtelijke dossiers in verband met haatmisdrijven en discriminatie (racisme,
homofobie en andere discriminaties), KU Leuven, 2011.

Alternatieve maatregelen kunnen verschillende vormen
aannemen: het kan gaan om een werkstraf, om dienstverlening
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Zin en nut van een leermaatregel
In een dossier bij het Centrum over aanzetten tot haat en
geweld op het internet, waarbij de dader in een relatief korte
tijd meermaals op zijn Facebook-pagina bedreigingen had geuit
en had opgeroepen om personen van Arabische herkomst
en moslims te vermoorden, hebben we een leermaatregel
voorgesteld. Methodologisch lieten we ons daarbij vooral
leiden door de theorie van de sociale identiteit. Volgens die
theorie zorgt contact tussen groepen voor meer harmonie
omdat het de wederzijdse kennis bevordert – etnocentrisme
en andere groepen als minderwaardig beschouwen heeft
te maken met onwetendheid. Daarom stelt ze voor om de
samenwerking tussen groepen te bevorderen zonder dat er ook
maar een element van competitie mee gemoeid is.
De verschillende groepen – de lesgevers; de jongeren
van vreemde afkomst, volwassen migranten; en de dader,
die zich naar eigen zeggen identificeerde met een groep
die hij omschrijft als ‘Wij, de Belgen’ – moesten een
gemeenschappelijke doelstelling nastreven. Ze moesten de
schouders zetten onder gemeenschappelijke activiteiten, zich
buigen over het geloof en de waarden van en de stereotypen
over de andere groep en over zijn realiteit. De manier waarop
mensen met elkaar omgaan – hun relatie – moet door een
objectieve kijk op de situatie worden bepaald: alleen zo kan je
het arbitraire in hokjes indelen (‘Alle moslims zijn terroristen’,
‘Alle jongeren van Marokkaanse origine zijn misdadigers’, ‘Alle
Belgen zijn racisten’) in vraag stellen.

foto: Curt Löwenstein Educationel Center - Germany - cc

het onzichtbare. Dat nuanceerde de perceptie van en de
hardnekkige clichés over volkswijken: homogeniteit van
de bewoners, criminaliteit, gebrek aan sociale cohesie en
onvoldoende houvast voor jongeren.
De vierde krachtlijn was een bezoek aan een gebedshuis. De
begeleider wilde de dader aantonen dat niets eenvoudig is. Dat
alle hokjesdenken een verregaande vereenvoudiging is van de
realiteit.

Inhoudelijke elementen

Evaluatie door de dader

Praktisch ging de opleiding uit van vier krachtlijnen. Eén:
de deconstructie van stereotypen en vooroordelen, door
na te denken over het ‘ik’ en ‘zij’. Twee: een theologische
benadering, aan de hand van een interreligieuze dialoog en
de integratie van wetenschappen (Arabische en westerse).
Drie: een sociologische benadering, waarbij het accent ligt
op twee aspecten met nauwe onderlinge banden: de wijk
en haar inwoners. De dader uit het dossier associeerde
de Maghrebijnse, islamitische inwoners van ‘kwetsbare’,
‘achtergestelde’ wijken met gevaar, onveiligheid, indringers
en criminaliteit. Hij moest de kans krijgen om goed te vatten
wat er over die wijken en hun inwoners wordt gezegd, welk
beeld ervan wordt opgehangen door soms dramatische
gebeurtenissen (diefstallen, geweld). We wilden hem absoluut
het ‘onzichtbare’ laten zien waarover de Franse socioloog
Adil Jazouli het heeft in Une saison en banlieue.2 Dat deden
we tijdens twee ‘onderdompel’-momenten: het eerste in een
jeugdhuis, het tweede tijdens een wijkfeest. Telkens toonde
de dader heel wat interesse en begon hij zichzelf in vraag
te stellen nadat hij de jongeren in hun eigen leefwereld
had gezien en hun vragen had kunnen stellen. Tijdens het
wijkfeest, dat de mensen zelf hadden georganiseerd, raakte hij
op straat spontaan in gesprek met volwassenen en jongeren.
In enkele uren kreeg hij de kans om kennis te maken met
2

De dader zag de leermaatregel als een trigger die hem zijn
hokjesdenken in vraag deed stellen. “Het klopt dat ik iedereen
over dezelfde kam scheerde”, zei hij. “Ik wist niet dat er binnen
de Marokkaanse gemeenschap jongeren waren die er ondanks
de haat alles aan doen om een betere toekomst te hebben.”
Hij waardeerde de openhartige communicatie over de
complexe identiteitskwestie waarmee jongeren kampen die
voortdurend tussen verschillende werelden heen en weer
worden geslingerd. Hij was ook tevreden met de uitleg over de
islam: “Ik wist alleen wat ik in bepaalde tv-uitzendingen had
gezien of wat ik las op fora die een heel denigrerende visie op
de islam verspreiden.”
De dader zag de leermaatregel als een interessant proces om
nader te komen tot de anderen.
Beperkingen van de maatregel
Een alternatieve maatregel als deze kan natuurlijk niet bij
elk dadertype worden toegepast. Zoals het onderzoek door
de KU Leuven bevestigt, mogen daders van haatmisdrijven
en discriminatie niet als een homogene categorie worden
beschouwd.3 De Amerikaanse onderzoeker Jack McDevitt

Adil Jazouli, Une saison en banlieue, Parijs, Plon, 1995.

3
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deelt daders in vier categorieën in, op basis van hun motieven:
sensatiedaders (‘thrill’), defensieve daders (‘defensive’),
vergeldingsdaders (‘retaliatory’) en missiedaders (‘mission’).
Hij wijst voorts op een verschil in betrokkenheid, door
initiatiefnemers (‘leaders’), volgelingen (‘fellow travellers’)
en onwilligen (‘unwilling participants’) van elkaar te
onderscheiden.
Onwillige deelnemers zullen sneller geneigd zijn hun houding
en hun gedrag te veranderen dan volgelingen. Initiatiefnemers
zullen het sterkst tegen verandering gekant zijn. Daarnaast
zullen sensatiedaders sneller geneigd zijn hun gedrag te
veranderen dan daders die denken dat het hun missie is om de
wereld te bevrijden van vijandige minderheidsgroepen. Tijdens
het hierboven besproken pilootproject had het Centrum
vanzelfsprekend veel oog voor het motief van de dader. Hij
bleek het dichtst aan te leunen bij het type ‘vergeldingsdader’.
Dat de dader de maatregel volgde en als ‘vergeldingsdader’
werd geïdentificeerd, volstond niet om van de leermaatregel
een succes te maken. Het voorbereidende werk, de kwaliteit
van de lesgevers, hun vermogen om hun referentiekader
in vraag te stellen, de gebruikte methode en een degelijke
omkadering: het zijn stuk voor stuk bepalende factoren voor
het succes van opleidingen als deze.
Tot slot: wat het Centrum voorstelt
Omdat heel wat strafrechtelijke dossiers over inbreuken tegen
de antiracisme- en de antidiscriminatiewet vooral bij gevallen
van cyberhate zonder gevolg blijven, omdat het uitblijven van
een signaal tegen de daders een gevoel van straffeloosheid
doet ontstaan, en omdat het onderzoek van de KU Leuven en
de pilootprojecten van het Interfederaal Gelijkekansencentrum
aantonen dat aangepaste alternatieve maatregelen een
positieve impact op dader én slachtoffer kunnen hebben,
dringt het Centrum erop aan om meer in die maatregelen te
investeren. Voor bepaalde strafbare vormen van racisme en
discriminatie kunnen ze wel degelijk het verschil maken.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum is een
onafhankelijke interfederale openbare instelling
gespecialiseerd in het gelijkekansenbeleid en het nondiscriminatiebeleid. Zijn opdracht, gebaseerd op de
mensenrechten, is om gelijke kansen en rechten voor
alle burgers te bevorderen en om discriminatie te
bestrijden. Het voert die opdracht uit met het oog op
gemeenschapsontwikkeling en in een geest van dialoog,
samenwerking en respect.
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aansprak, had het over ‘de bruin mannen’. Het merkwaardige
van die gedachtegang is dat wie de andere terugbrengt tot een
soort, niet alleen die andere zijn persoonlijkheid afpakt maar
ook zichzelf reduceert tot een soort en zijn eigen individualiteit
negeert: wij Vlamingen, wij blanken, wij autochtonen, wij
hetero’s, wij... Ik ga op in de groep.

Mark Van de Voorde
Sinds enige tijd toer ik met de voordracht “We zijn allen
kinderen van 14-18”. Hierin vertel ik dat de Grote Oorlog het
werkelijke einde was van de negentiende eeuw en de wegen
van de geschiedenis – geopolitiek, economisch, cultureel,
filosofisch en ethisch – tot op vandaag heeft omgelegd. We
zijn in heel ons doen en denken erfgenamen van de Eerste
Wereldoorlog. Na een van die lezingen kwam een ouder
echtpaar naar me toe. Ze wilden me iets vragen, zeiden ze.

Ten tweede trekken we een gesloten cirkel van toebehoren
rond onszelf, met het predicaat ‘beter dan de rest’. Of we dan
niet fier mogen zijn op onze identiteit en onze cultuur? Zeker,
zolang we van het ‘anders’ zijn van onszelf geen ‘beter dan de
anderen’ maken en beseffen dat we evengoed in een andere
cultuur hadden geboren kunnen zijn die we evenzeer hadden
gekoesterd. In het zomernummer 2014 van MO* zegt Rik
Coolsaet, hoogleraar Internationale Politiek (UGent): “De beste
diplomatie krijg je als landen zich kunnen inleven in de situatie
van de ander.” Dat geldt ook voor mensen, de beste menselijke
verhoudingen krijg je als mensen zich kunnen afvragen hoe zij
zouden reageren als ze in de schoenen van de ander stonden.

Dat hun vraag niets te maken had met mijn conferentie – op
het eerste gezicht althans – verklaarde veel. Ik begreep dat
het een vraag was die ze aan alle voordrachthouders stelden,
wat dier onderwerp ook was. Ik vermoedde dat ze die vraag
vroeger ook na elke lezing bij de vragenronde formuleerden,
maar ten langen leste hadden ingezien dat publieke vragen
bij het onderwerp horen aan te sluiten. Hun bezorgdheid
c.q. obsessie was evenwel groter dan hun schaamte. Daarom
zochten ze de sprekers na hun voordracht persoonlijk op. Mij
dus ook.

Het echtpaar dat mij na mijn lezing aansprak, leek dat niet
te kunnen. Toen ze het hadden over de schande van al die
vluchtelingen bij ons, zei ik dat bij het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog zo’n 1 miljoen Belgen naar Nederland
vluchtten (vooral vanuit de Antwerpse regio waar het koppel
ook vandaan was) en daarvan 100.000 vier jaar lang bij onze
noorderburen werden opgevangen. Om niet te vergeten dat
ook nog eens zo’n 300.000 Belgen, vooral uit de Westhoek,
in Frankrijk hun heil zochten en 200.000 de boot namen
naar Engeland. Dat deze toevloed van ‘vreemdelingen’ voor
die landen toen een zware last was, voegde ik eraan toe.
Dat was niet hetzelfde, antwoordde de man, want het waren
Europeanen die bij Europeanen terechtkwamen.

Wat die vraag dan was? Hoe ik kon verklaren dat zij voor alles
moeten betalen en vreemdelingen alles gratis krijgen? Toen ik
antwoordde dat dit niet zo was, zei de man: Maar ze worden
wel voorgetrokken! Hij had daar een voorbeeld van. Hij
moest onlangs naar de tandarts. De patiënt voor hem was een
vreemdeling. Met een tolk. Dat betekent, zei de man, dat die
vreemdeling tweemaal zo veel tijd bij de tandarts kreeg als ik,
want alles moest worden vertaald.
Of hijzelf Italiaans sprak, vroeg ik. Neen, antwoordde de man.
Stel, zei ik, dat je in Italië naar de tandarts moet, zou je dan
niet blij zijn met een tolk? Dat is niet hetzelfde, riposteerde de
man. Hoezo, vroeg ik. Daar had hij geen antwoord op, maar
wel dat de tandarts tegen hem zei dat hij niet veel tijd had.
Misschien had de tandarts dat ook tegen die vorige patiënt
gezegd, reageerde ik. Dat zal wel niet, zei de man, want
dat was een vreemdeling. ‘s Mans ogen schoten vuur. Ik las
jaloersheid, angst en haat.

Die man en die vrouw waren de bevestiging van wat Hugo
Mercier en Dan Sperber het ‘bevestigingsvooroordeel
(confirmation bias)’ noemen: “Als we intuïtief een antwoord
hebben gevonden, doen we geen enkele moeite meer om
onze eerste intuïtie in twijfel te trekken. We denken niet aan
tegenvoorbeelden die de hypothese ontkrachten.” Misschien
vooral wanneer mensen beseffen dat hun redenering mank
loopt en bovenal ethisch en humaan fout is, weigeren ze de
waarheid onder ogen te zien en “bedriegen ze zichzelf om hun
gelijk te halen”.

Jaloersheid, angst en haat zijn de drie schikgodinnen die de
oorlog – in het groot en in het klein – onvermijdelijk maken:
ik ben jaloers op je, want ik ben bang van je en daarom haat
ik je. Daar is maar één oplossing voor: je uitschakelen door je
je leven en je bezit of je je waardigheid en je eer af te pakken.
Dat kan ik evenwel niet, zolang ik je als mijn gelijke zie en als
mijn medemens. Ik moet je dus tot een mindere mens maken,
tot een ongelijke reduceren. Discrimineren dus is de opdracht.

Het zelfbedrog doorprikken is de moeizame maar misschien
wel belangrijkste opdracht van het vredeswerk. Want het is
dat zelfbedrog dat de vrede – in het groot en in het klein –
verhindert.

Discrimineren betekent letterlijk: scheiding aanbrengen. Dat
doen we door twee bewegingen. Ten eerste kleven we op de
anderen een etiket. De nazi’s deden dat letterlijk met de gele
davidster die joden op hun kleren moesten aanbrengen. In
de Eerste Wereldoorlog spraken wij van ‘den Duitsch’ (en de
Fransen van ‘les Boches’). Het echtpaar dat mij na de lezing

Mark Van de Voorde is zelfstandig publicist, journalist en
columnist. In het verleden was hij o.m. hoofdredacteur van
Kerk & Leven en raadgever bij de premiers Van Rompuy
en Leterme.
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