15 mei 2014
Persbericht: Eerste middelbare school in Vlaanderen start met Gay-Straight Alliance

Enkele leerlingen en leerkrachten van het Koninklijk Atheneum in Berchem verrasten hun school op
donderdag 15 mei tijdens de speeltijd met een kleurrijke flashmob en de boodschap: Love is a human
right, not a heterosexual privilege.

Deze flashmob stond in het kader van IDAHOT of de Internationale dag tegen homofobie en
transfobie (17 mei) en was de eerste actie van de nieuwe Gay-Straight Alliance. 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 van het
Koninklijk Atheneum in Berchem kwam er op initiatief van Het Roze Huis - çavaria Antwerpen.

“In de VS, Canada en Nederland zijn Gay-Straight Alliances al een vaste waarde op middelbare
scholen”, aldus Marcia Poelman, voorzitter van Het Roze Huis. “De GSA in Berchem is de eerste van
zijn soort in Vlaanderen. Wij hopen dat leerlingen in heel wat andere scholen dit voorbeeld zullen
volgen en de openheid in hun school zichtbaar maken.”

In het kader van IDAHOT gebeuren er in het Antwerpse nog heel wat andere acties. Zo hangen op
initiatief van de Vlaamse koepel çavaria en de provincie Antwerpen 68 van de 70 Antwerpse
gemeenten, en alle 9 districten van Antwerpen op 17 mei de regenboogvlag uit. (Voor zover de info
correct en volledig is, wensen enkel Hulshout en Berlaar niet mee te doen aan deze actie.)

De bedoeling van IDAHOT en de vlaggenactie is om aandacht te vragen voor de discriminatie van
holebi’s en transgenders. De vlaggenactie is echter niet enkel symbolisch. Door contact op te nemen
met alle gemeenten raken çavaria en het holebi- en transgenderthema beter bekend bij lokale
mandatarissen en ambtenaren. Daaruit vloeien soms mooie initiatieven voort.

Ook de andere Vlaamse provincies hangen de regenboogvlag uit en ondersteunen hun gemeenten
om deel te nemen aan de actie. “Een unieke situatie in de wereld”, verklaart Jeroen Borghs,
woordvoerder van çavaria. Alle deelnemende gemeenten zijn te raadplegen op
www.cavaria.be/pride-festival.

Tot slot doet Het Roze Huis – çavaria Antwerpen morgen vrijdag 16 mei een stationsactie in
Antwerpen-Centraal. Heel wat enthousiaste vrijwilligers zullen er tijdens de ochtendspits
regenboogstickers uitdelen met de boodschap ‘Doe niet mee… aan discriminatie’. Door deze sticker
te dragen tonen de reizigers hun steun aan holebi’s en trandsgenders en sensibiliseren ze hun
medereizigers en collega’s.

