Aanbevelingen
Gemeente Weert

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de discriminatie richting
LHBTI+ jongeren afneemt?
Activiteitenpakket op het MBO
Ons advies is om ervoor te zorgen dat er een GSA wordt opgericht op
school. De GSA gaat aan de slag met een activiteitenpakket. Activiteiten die
hier binnen vallen zijn onder andere: het organiseren van paarse vrijdag,
het opzetten van informatie dagen voor zowel ouders als studenten,
zorgen dat er een vertrouwenspersoon komt en het onderzoeken van de
mogelijkheden voor genderneutrale toiletten.

Inclusiever schoolmateriaal
Ons advies gaat over inclusievere schoolboeken. Hiermee bedoelen we niet
alleen de schoolboeken voor maatschappijleer of geschiedenis maar ook
voorleesboeken voor kinderen in de kinderopvang. Bij maatschappijleer
zouden bijvoorbeeld de verschillende generidentiteiten en de vlaggen die
daar bij horen besproken kunnen worden. In voorleesboeken zouden er
ook verhalen moeten komen over een prins die met een prins trouwt of
een prinses die de prins redt. Hoe eerder je met het thema in aanraking
komt, hoe normaler het wordt.

Social Media
We willen de LHBTI+ gemeenschap meer zichtbaar maken door middel van
gesponsorde berichten op social media. Als lhbti'er is het nog steeds lasig
om jezelf te zijn op werk. Via een instagram post stelt een LHBTI+ persoon
zich voor. Doordat de berichten gesponsord zijn, zien ook mensen die de
pagina niet volgen de berichten voorbij komen. We zien een mooie
samenwerking tussen dit advies en het advies om een GSA op te richten.
De GSA jongeren zouden het account kunnen beheren en in
samenwerking met de gemeente er voor kunnen zorgen dat er twee keer
per maand een post op instagram verschijnt.

Organiseren van workshops
Het organiseren van workshops is belanrgijk omdat iedereen zichzelf moet
kunnen zijn. De workshops worden gehouden bij sportverenigingen en
bejaardentehuizen/ouders. Deze workshops worden gegeven door de
leiding van de groep of door de activiteitenbegeleiding bij het
bejaardentehuis. Deze mensen krijgen een box met daarin alles wat nodig
is om de workshops uit te voeren. Door deze activiteiten worden mensen
zich meer bewust van de LHBTI+ gemeenschap.

Cursussen voor organisaties en bedrijven in Weert
Veel mensen weten niet wat de LHBTI+ gemeenschap inhoudt. Mensen
hebben vaak meteen een vooroordeel over deze mensen. Voorlichting over
seksuele en genderdiversiteit wordt op scholen gegeven maar bijna niet
buiten deze context. Om deze reden is ons advies dat er verschillende
cursussen op niveau aangeboden moeten worden aan bedrijven en
organisaties in Weert over de LHBTI+ gemeenschap. Meer kennis zorgt voor
meer respect. Hierdoor zal er minder discrimiatie zijn richting LHBTI+
jongeren in Weert.

Intentieverklaring voor sportverenigingen
Er moet meer aandacht besteed worden aan discriminatie binnen
sportverenigingen rondom LHBTI+. Ons advies is dat er een
intentieverklaring opgesteld moet worden die alle sportvereniginen in
Weert kunnen ondertekenen. In deze verklaringen staat afspraken om
discriminatie tegen te gaan, niet alleen lhbti+ maar bijvoorbeeld ook over
racisme. De intentieverklaring kan ook een gespreksopener zijn en
belangrijk dat het door iedereen gedragen wordt. Na het ondertekenen
van de verklaring krijgt de vereninging een sticker, posters en een vlag om
te kunnen laten zien dat ze de intentieverklaring getekend hebben en dus
tegen discriminatie zijn.

