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Kahoot 
 
De les begint met een kahoot over LHBTI en mensenrechten. Verschillende vragen en 
antwoorden in de kahoot komen terug in de rest van de les. 
 

 
 
 
 
L H B T Q I A 
 
Je ziet vaak LHBT, LHBTI of zelfs LHBTQIA staan. Waar staan die letters voor? Komen 
jullie met z’n allen er samen uit?  
 

1) Vult het schema in. We vullen alvast een letter in: de Q.  
En we geven een voorbeeld voor de toelichting van de  
letter I.  

 
 
 
 
 Waar staat de 

letter voor? 
Geef een toelichting 

L   

H   

B   

T   

Q Queer  

I Intersekse Een intersekse persoon is iemand die geboren is geboren met 
mannelijke én vrouwelijke geslachtskenmerken. 

A   
  

2) Tot voor kort stond er altijd een V of M in je paspoort of identiteitskaart, 
waarbij V staat voor Vrouw en M voor Man. Sinds enkele jaren kun je ook 
een X in je paspoort laten zetten. Welke mensen zullen daarnaar hebben 
gevraagd en waarom? 

3) De niet-hetero mensen zijn verdeeld in groepen met de letters L, H, B, T, 
Q, I en A. Welke groep vindt die verdeling van letters eigenlijk maar niets 
en waarom niet? 
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Mensenrechten 
 
Op wie je verliefd wordt, is iets dat alleen jou aangaat. Bovendien kun je er niks aan doen. 
Het overkomt je. Mannen kunnen van mannen houden, en vrouwen van vrouwen. En hoe 
jij jezelf wilt presenteren, is aan jou. 
 
Iedereen, waar ook ter wereld, heeft altijd exact dezelfde mensenrechten. Of je nu wit, 
zwart, kort, lang, man, vrouw, homo, hetero, transgender of een intersekse persoon 
bent: discriminatie is nooit toegestaan. Dit is in 1948 vastgelegd in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). 

 
Universeel is een moeilijk woord dat ‘voor iedereen’ betekent. 
 

 
 
In de UVRM worden de rechten van LHBTI’ers niet apart genoemd. Maar de verklaring 
laat aan duidelijkheid niets te wensen over. 
 
Artikel 1:  ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’. 
Artikel 2: ‘Iedereen heeft mensenrechten zonder enig onderscheid van welke aard ook, 

zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, 
nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere 
status.’ 

 
Voor alle mensen, dus ook voor LHBTI’ers, geldt: 
 
Artikel 5: ‘Het is verboden te martelen of mensen onmenselijk te behandelen.’ 
Artikel 9: ‘Je mag mensen niet zo maar iemand arresteren of opsluiten.’ 
Artikel 20: ‘Je hebt het recht om je bij een groep aan te sluiten en daarover te 

vergaderen.’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Waarom is juist in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens opgesteld? 

5) Vul het lijstje hierboven aan. Welke mensenrechten kunnen jullie nog 
meer noemen? 
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Mensenrechtenschendingen 
 
Er zijn 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties (VN); dat zijn bijna alle landen van 
de  wereld. Landen die lid van de VN hebben beloofd dat ze zich zullen houden aan de 
mensenrechten. Deze mooie beloften zijn helaas niet zo veel waard. We zeggen in dat 
geval: ze schenden de mensenrechten. Volgens Amnesty International houden 154 landen 
zich niet aan de mensenrechten. Dat is zo’n 80% van alle landen! 
 
In de kahoot hebben jullie al wat gezien over het gehoord over mensenrechten-
schendingen tegenover LHBTI’ers. We zetten het allemaal nog eens op een rijtje: 
 

 In 70 landen is homoseksualiteit strafbaar. 
 In 46 landen geldt dat ook voor vrouwen. 
 In 27 landen kunnen LHBTI’ers 10 jaar tot levenslange gevangenisstraf krijgen. 
 In 30 landen staat om homoseksualiteit tot 8 jaar cel. 
 In ten minste 11 landen kun je zelfs ter dood veroordeeld worden. 
 In slechts 11 landen zijn LHBTI-rechten opgenomen in de grondwet. 
 In 29 landen is het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht erkend. 
 In 57 landen is er brede bescherming voor LHBTI’ers. 
 

 
Overal ter wereld zijn LHBTI’ers het slachtoffer van mensenrechtenschendingen. 
 

 LHBTI’ers kunnen door de staat ter dood gebracht worden. 
 Ze krijgen geregeld moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt, een woning of zorg. 
 Ze kunnen de voogdij over hun kinderen kwijtraken. 
 Soms wordt LHBTI’ers asiel geweigerd. 
 In gevangenschap zijn ze vaak het slachtoffer van verkrachting en andere vormen 

van marteling. 
 In tal van landen worden LHBTI’ers bedreigd omdat ze actievoeren voor hun 

rechten. 
 
 
Een voorbeeld van een land waar de rechten van LHBTI’ers worden geschonden 
In de Russische republiek Tsjetsjenië is er een 
heksenjacht ontketend tegen (vermeend) 
homoseksuele mannen. Meer dan honderd 
mannen zouden in geheime gevangenissen zijn 
opgesloten, gemarteld en gedwongen te zeggen 
welke andere LHBTI’ers zij kenden. Minstens drie 
mannen zouden zijn vermoord. 
 
In Tsjetsjenië is homoseksualiteit een groot 
taboe. Wie ervan ‘verdacht’ wordt, loopt grote 
risico’s, variërend van afpersing door de politie 
tot (soms dodelijk) geweld van de kant van 
autoriteiten of de eigen familie, die door de 
autoriteiten wordt aangezet tot ‘eerherstel’. De leider van Tsjetsjenië, Ramzan Kadyrov, 
ontkent de beschuldigingen. Hij zegt simpelweg dat homoseksualiteit in zijn republiek 
niet bestaat. 
 

6) Waarom zou de Tsjetsjeense politie mensen afpersen? Waarmee kunnen ze 
dreigen? 

7) Wat houdt ‘eerherstel’ in? Wat gebeurd er als de familie haar eer wil 
‘herstellen’? 
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Twee rolmodellen 
 
Bruno Lozano, burgemeester van Del Rio, een kleine stad in Texas (Verenigde Staten) 
 

Toen hij opgroeide in Del Rio, Texas, werd Bruno 
Lozano gepest omdat hij homo en flamboyant was. 
Hij zag Del Rio nooit als een plek waar hij ooit een 
toekomst zou kunnen opbouwen. Maar nadat hij in 
het leger had gediend en de wereld had rondgereisd, 
keerde hij terug naar zijn geboortestad en werd in 
2018 de eerste openlijk homoseksuele burgemeester 
van Del Rio.  
 
Zoals Bruno graag opmerkt, kunnen harten en 
geesten zich langzaam ontwikkelen - de mensen die 
hem toen hij jong was lastigvielen om zijn seksuele 
geaardheid, zijn dezelfde mensen die hem in het 
ambt hebben gekozen. 
 

 
 
 
Lisa van Ginneken, lid van de Tweede Kamer van D66 (Nederland) 
 

Lisa van Ginneken, de nummer 22 van de kandidaten-
lijst van D66, is de eerste transgender persoon in de 
Tweede Kamer. "Ik ben heel blij, ik werk hier al jaren 
naartoe. Toen duidelijk werd dat ik de Kamer in ga, 
realiseerde ik me ook meteen: dit is historisch. Dit is een 
groots moment voor transgenders in Nederland en 
eigenlijk wereldwijd." 
 
"Wij hebben als transgender personen de wind tegen. 
Transmensen hebben een kwetsbare positie in de 
maatschappij, komen moeilijker aan een baan, wonen 
vaker alleen, hebben een lager inkomen en vaker te 
maken met eenzaamheid." 
 
Van Ginneken krijgt zelf regelmatig 'het één en ander 
om de oren', zoals ze het zelf omschrijft. Uit onderzoek 
bleek dat ze op plek 4 staat van vrouwelijke politici die 
de afgelopen maanden de meeste haatdragende tweets 
ontvingen. 
 
 
 

 
8) Van Ginneken zegt: "Het is belangrijk dat ik - een transgender persoon - 

in de Kamer kom, om deze groep een stem te geven."  
Wat bedoelt ze daarmee? 

9) Wat kan zij makkelijker bereiken dan veel andere mensen? 
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LHBTI in Nederland 
 
Misschien denk je wel dat Nederland op nummer 1 staat als het gaat om LHBTI-rechten.  
Nou? Nee!  
 
Nederland blijft steken op de dertiende plaats in Europa van landen die LHBTI-
mensenrechten goed regelen. Landen als Malta, Denemarken, België, Zweden en Frankrijk 
scoren beter dan Nederland. 
 
‘Het is treurig dat ons land, dat ooit voorop liep in de wereld, is afgezakt naar de Europese 
middenmoot’, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Ik roep de regering op om een 
sprint te trekken en door te stoten naar de kopgroep van landen waar LHBTI-
mensenrechten goed geregeld zijn. Zoals toen ons land als eerste het huwelijk openstelde 
voor paren van gelijk geslacht.’ 
 
Het COC pleit onder meer voor een actieplan tegen discriminerend geweld. Dat betekent 
bijvoorbeeld hogere straffen bij discriminerend geweld en meer en betere aandacht voor 
acceptatie op school. 
 
Op veel scholen is dat al goed geregeld. Misschien hebben jullie wel eens gehoord van 
Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag is een dag waarop scholieren en studenten door het dragen 
van de kleur paars op school hun solidariteit kunnen tonen met LHBTI'ers. Deze dag wordt 
ieder jaar op de tweede vrijdag van december gehouden. 
 

 
 

10) COC pleit onder meer voor het aanstellen van ‘discriminatierechercheurs’. 
Wat en hoe zouden zij kunnen doen? 

11) Wat zouden jullie kunnen op school op 9 december kunnen doen om 
aandacht te vragen voor Paarse Vrijdag? 
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Kom in actie voor Poolse LHBTQIA-activisten 
 
Aleks Wentykier is een van de vele LHBTQIA+ activisten in Polen die afgelopen jaren 
door de politie werd geïntimideerd. Hij ging ’s avonds naar een vreedzame demonstratie 
in Warschau. Daar werd hij direct gearresteerd. De reden? De lokale politie had de 
opdracht gekregen om iedereen te arresteren die regenboogkleuren droeg. Zelfs als zij 
niets hadden misdaan. 
 
Demonstraties voor LHBTI-rechten in Polen worden steeds vaker verboden. Geweld tegen 
LHBTI’ers blijft vaak onbestraft. En de activisten die toch protesteren, met gevaar voor 
hun eigen veiligheid, kunnen niet op bescherming van de politie rekenen. 
 

 
 
Wil je meedoen met een actie van Amnesty? Roep de Poolse minister van Binnenlandse 
Zaken op om te stoppen met het verbieden van LHBTI-demonstraties. De politie moet 
direct ophouden met het intimideren van activisten. 
 
Dat kan heel makkelijk: ga naar de website https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-
polen-lgbt. Je hoeft zelf geen tekst te bedenken, je kunt gewoon klikken op  



Tijdsindeling 
 
15 minuten Kahoot     
10 minuten L H B T Q I A   
10 minuten Mensenrechten  
10 minuten Mensenrechenschendingen   
10 minuten  Twee rolmodellen 
10 minuten LHBTI in Nederland 
10 minuten Kom in actie voor Poolse LHBTQIA-activisten 
  
75 minuten  
 
 
 
Kahoot 
 
1) Hoeveel volwassenen in Nederland beschouwen zichzelf als niet-hetero? 

b) 10% 
 
Volgens een onderzoek van drie betrouwbare Nederlandse NGO's (zoals het CPB) 
 
2) We verdelen mensen vaak in hokjes, zoals L H B T Q I en A. Waarvoor staat de Q? 

c) Queer 
 
3) Welk land was het eerste land ter wereld dat het huwelijk  openstelde voor mensen 
van hetzelfde geslacht? 

d) Nederland 
 
Op 1 april 2001 was Nederland het eerste land ter wereld waar het huwelijk werd 
opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht 
 
4) In hoeveel landen kunnen stellen van hetzelfde geslacht nu trouwen? 

c) 29 
 
5) In hoeveel landen is homoseksualiteit strafbaar? 

b) 70 
 

6) En in hoeveel landen kun je de doodstraf krijgen voor homoseksualiteit? 
b) 11 

 
Dat zijn onder meer Iran, Jemen, Nigeria, Pakistan, Soedan, Saudi-Arabië, Somalië en 
Qatar. 
 
7) Wie zei in maart 2012: 'Ik ben liever dictator dan homo'? 

b) Alexander Loekasjenko, president van Wit-Rusland 
 
8) De leider van welk land zei dat er geen homoseksuelen in zijn land zijn? 

d) Tsjetsjenië 
 
Dat zei de leider van Tsjetsjenië, Ramzan Kadyrov. 
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9) Sinds kort is er voor het eerst wereldwijd een transgender persoon die lid is van het 
parlement. In welk land is dat? 

d) Nederland 
 
Dat is Lisa van Ginneken van de Nederlandse politieke partij D66. Zij kwam op 21 maart 
2021 in de Tweede Kamer. 
 
10) In hoeveel landen zijn LHBTI-rechten apart opgenomen in hun grondwet? 

a) 11 
 

Nederland hoort daar niet bij. 
 
 
L H B T Q I A  
 

1)  
 

 Waar staat de 
letter voor? 

Geef een toelichting 

L Lesbisch Een vrouw die zich seksueel aangetrokken voelt tot vrouwen. 

H Homoseksueel Een man die zich seksueel aangetrokken voelt tot manneen. 

B Bi-seksueel Iemand die zich seksueel aangetrokken voelt tot zowel mannen 
en vrouwen 

T Transgender Iemand die zich niet (helemaal) thuis voelt bij het geslacht 
waarmee hij of zij geboren is. 

Q Queer Iemand die niet past binnen de heteronorm maar tegelijk hokjes 
in twijfel trekt. 

I Intersekse Een intersekse persoon is iemand die geboren is geboren met 
mannelijke én vrouwelijke geslachtskenmerken. 

A Aseksueel Iemand zonder een seksuele aantrekkingskracht of verlangen. 
  

2) De I van Intersekse. Deze heeft vrouwelijke én mannelijke geslachtskenmerken en 
wil zich niet identificeren met een V (vrouw) of M (man). 

3) De Q van Queer. Deze houdt niet van hokjes en zoals de verdeling in de letters  
LHBTQIA. 

 
 
Mensenrechten 
 

4) Het concept van de mensenrechten is ontstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog 
onder het motto ‘Dat nooit meer’. Het duurde drie jaar voordat de commissieleden 
uit diverse landen het eens waren en de rechten op papier werden gezet. 

5) Zie volgende pagina: 
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Artikel 1  Alle mensen worden vrij geboren en moeten op dezelfde manier worden 
behandeld. 

Artikel 2  Iedereen heeft recht op àlle rechten ongeacht of je jongen of meisje, man of 
vrouw bent, welke huidkleur je hebt, welke godsdienst je hebt of welke taal je 
spreekt. 

Artikel 3    Je hebt recht op leven en recht op leven in vrijheid en veiligheid. 
Artikel 4 Slavernij is verboden. 
Artikel 5    Het is verboden te martelen. 
Artikel 6 Je hebt recht op dezelfde bescherming als iedereen. 
Artikel 7 De wet moet voor iedereen hetzelfde zijn; iedereen moet volgens de wet op 

dezelfde manier behandeld worden. 
Artikel 8 Je hebt recht om hulp van een rechter te vragen, als je vindt dat je volgens de 

wetten van je land niet goed wordt behandeld. 
Artikel 9    Niemand heeft recht je zonder goede reden gevangen te zetten of je het land 

uit te sturen. 
Artikel 10 Als je terecht moet staan, moet dat in het openbaar gebeuren. De mensen die 

je berechten, mogen zich niet door anderen laten beïnvloeden. 
Artikel 11 Je bent onschuldig totdat je schuld bewezen is; je hebt het recht je te 

verdedigen tegen beschuldigingen. 
Artikel 12 Je hebt recht op bescherming als iemand je lastig valt, je brieven opent of 

kwaad van je spreekt. 
Artikel 13 Je hebt het recht om te gaan en staan waar je wilt, in eigen land en in het 

buitenland. 
Artikel 14   Als je slachtoffer wordt van mensenrechtenschendingen heb je het recht om 

naar een ander land te gaan en dat land te vragen jou te beschermen. 
Artikel 15 Je hebt het recht een eigen naam en nationaliteit te hebben, d.w.z. tot een land 

te behoren. 
Artikel 16 Je hebt het recht te trouwen en een gezin te stichten. 
Artikel 17 Je hebt het recht om dingen te bezitten en niemand mag die bezittingen zonder 

goede reden afpakken. 
Artikel 18  Je hebt het recht om je eigen godsdienst te kiezen en daarvoor uit te komen. 
Artikel 19  Je hebt het recht te denken en te zeggen wat je wilt. 
Artikel 20 Je hebt het recht om te vergaderen als je dat wilt. Niemand kan je dwingen om 

bij een groep te horen. 
Artikel 21 Je hebt het recht om deel te nemen aan de politiek van je land, door zelf 

politicus te worden of om via eerlijke verkiezingen op anderen te stemmen. 
Artikel 22 Je hebt het recht om jezelf te ontwikkelen en te profiteren van de gunstige 

omstandigheden (werk, cultuur, sociale zorg) in je land. 
Artikel 23 Je hebt recht op werk in het beroep dat je zelf kiest; je hebt ook recht op loon 

voor het werk dat je doet. Mannen en vrouwen moeten voor hetzelfde werk 
evenveel betaald krijgen. 

Artikel 24 Je hebt recht op vrije tijd en vakantie. 
Artikel 25 Je hebt recht op alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat je niet ziek wordt, 

geen honger hebt en een dak boven je hoofd hebt; als je ziek of oud bent, moet 
je worden geholpen. 

Artikel 26 Je hebt het recht om naar school te gaan. 
Artikel 27 Je hebt het recht om te genieten van wat kunst en wetenschap voortbrengen. 

Als kunstenaar, schrijver of wetenschapper heb je recht op bescherming. 
Artikel 28 De autoriteiten in je land moeten ervoor zorgen dat er een 'orde' is die al deze 

rechten beschermt. 
Artikel 29 Je hebt ook plichten tegenover de mensen om je heen, zodat ook hun 

mensenrechten kunnen worden beschermd. De wetten in je land mogen niet 
ingaan tegen deze mensenrechten. 

Artikel 30 Geen enkel land en geen enkel mens mag proberen om de rechten te 
vernietigen, waar je zojuist over gelezen hebt. 
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Mensenrechtenschendingen 
 

6) Homoseksualiteit is een groot taboe in Tsjetsjenië en bovendien strafbaar. Je kunt 
dus homoseksuele mensen ermee geld afpersen. Deze politieagenten zijn hartstikke 
corrupt. 

7) Door homoseksueel gedrag van een familielid kan de reputatie van integriteit en 
betrouwbaarheid (familie-eer) van andere familieleden ernstig beschadigd raken 
met risico op uitsluiting van de familie door de gemeenschap. De familie zal er alles 
aan doen om uitsluiting te voorkomen. En als de eer geschonden is, zien 
familieleden vaak alleen maar een uitweg: de homoseksueel doden om de eer te 
redden.  

 
 
Twee rolmodellen 
Een rolmodel is een persoon die een voorbeeldfunctie vervult voor een bepaalde groep 
mensen, iemand waar je met bewondering naar kijkt. Dan kan een artiest, een sporter of 
influencer zijn. 
 

8) Een Tweede Kamerlid kan spreken over waarom we transgenders moeten helpen 
en beschermen. 

9) Naar haar luisteren mensen eerder dan naar ‘gewone’ mensen zonder invloed. 
Bovendien kan een Tweede Kamerlid vragen stellen aan ministers over 
beleid(sbeslissingen) en die beoordelen. 

 
 
LHBTI in Nederland 
De COC is een belangenorganisatie van LHBTI’ers. 
 

10) Deze ‘rechercheurs’ kunnen discriminatie opsporen, bijvoorbeeld in de horeca, en 
mensen oppakken die LHBTI’ers discrimineren. 

11) Ideeën: 
 

 Draag een paars kledingstuk.  
 Draag paars gelakte nagels. 
 Bereid een aantal prikkelende vragen en stellingen voor voor een klassengesprek. 

- Je loopt over straat en ziet twee mannen hand in hand lopen. Hoe reageer je? 
- Je ziet een bruiloft van twee vrouwen. Wat vind je hier van? 

 Als jouw beste vriend/vriendin jou vertelt dat hij/zij homoseksueel/lesbisch is. Wat 
zou jij dan doen? 

 Maak een ‘massa foto’ met zoveel mogelijk mensen in het paars. Communiceer via 
de schoolkrant, sociale media of posters. 

 Lees voor. Leen boeken over roze gezinnen, gezinnen waar één of beide ouders 
lesbisch, homo, bi of transgender is. Denk aan: De mama’s van Sterre, Tante Truus 
trouwt, Pippa zoekt een papa, Vaderdag met twee mama’s, De vriend van papa, 
etc. 

 
 

 
Kom in actie voor Poolse LHBTQIA-activisten 
Als je de leerlingen (12 jaar!) liever geen emailactie wilt laten uitvoeren, kan dat ook als 
de hele groep olv de docente met één reactie. 

  


