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ommige persoonlijke
eigenschappen
zijn
heel belangrijk voor
je. Dat kan bijvoorbeeld je geloof zijn, je afkomst
of je geaardheid. Soms bepaalt het hoe je je gedraagt,
met wie je je verbonden voelt
en wie jouw helden zijn. Thuis
hoor je verhalen over deze eigenschappen. Als je een vader
of moeder hebt die in het buitenland is opgegroeid, hoor je
hoe dat was. Als je een gelovige familie hebt krijg je daar
leefregels van mee. Maar als
je LHBTQ’er bent, krijg je die
cultuur niet altijd mee van je
familie. Je weet vaak niet wat
de verhalen zijn van vroeger,
en wie de echte helden zijn
met dezelfde identiteit die
ook jou zouden kunnen inspireren.
Die inspiratie geven we dit
jaar graag aan iedereen. Ook
als je zelf geen LHBTQ’er
bent, is het interessant om
iets meer te weten over wat
het betekent om dat wel te
zijn. Er zijn helden die beroemde speeches hebben
gegeven, en er is een cultuur
met eigen symbolen, taalgebruik, normen en waarden.
We vertellen welke LHBTQ’ers
er vroeger opgekomen zijn
voor hun rechten (pagina 12)
en wie dat vandaag de dag
doen (pagina 14). We hebben
ook veel persoonlijke verhalen door de hele krant staan
die hopelijk ook jou weer inspireren. Wees vooral jezelf,
dat is een feest. En helden,
zet je masker af!

HARTELIJK PAARSE VRIJDAG

HEE JIJ DAAR!
BEN JIJ ONZE
HELD VANDAAG?
Iedereen die meegewerkt heeft met
de Paarse Vrijdag Krant wil je graag
persoonlijk bedanken dat je vandaag
paars draagt! Jij bent vandaag een
held, ook als je maar één vingernagel
paars hebt gelakt. Door vandaag paars
te dragen laat je zien dat je tolerant
bent en respect hebt voor iedereen. Je
laat zien dat het jou niet uitmaakt wat
iemands seksualiteit, genderidentiteit
en genderexpressie is. Je viert samen
met ons en heel veel andere scholen
in Nederland dat jezelf zijn een feest is.
Uit onderzoek blijkt dat LHBTQ’ers
steeds beter geaccepteerd worden.
Helaas worden er toch in heel
Nederland nog vaak mensen
gepest of gediscrimineerd
vanwege hun seksuele
geaardheid of genderidentiteit. Dat gebeurt

WIE
WAT
HOE

volgens het onderzoek ook op elke
school. Zelfs op die van jou! Dit kan
veel invloed hebben op iemands leven. Het is daarom superbelangrijk dat
we hier bij stilstaan op Paarse Vrijdag.
Maar het is niet alleen maar stilstaan.
Het is ook gewoon een feestdag!
Misschien ben je wel zelf iemand
die zich identificeert als een LHBTQpersoon, of ken je iemand die twijfelt
over zijn seksuele voorkeur. Vandaag
is de dag om te vieren dat jij en iedereen om je heen zichzelf mag zijn. Door
paars te dragen ben jij vandaag een
held. Je laat aan je klasgenoten zien
dat jij iedereen accepteert. Als je zelf
niet iemand kent of bent die LHBTQ’er
is, laat je zien dat je solidair bent met
de mensen die dat wel zijn door paars
te dragen. Ook dan ben jij een held!

Het kan zijn dat je een woord in deze
krant ziet staan en denkt: ,,Hé, dat
woord ken ik helemaal niet!” Geen
nood! Dit is het Paarse Woordenboek.
In de hele krant worden onderaan
de bladzijde alle moeilijke woorden
uitgelegd. Zo leer je snel de nieuwe
woorden kennen. Taal verandert heel
snel. Daarom doen wij elk jaar ons

Dus, pak een andere held die ook
paars draagt bij de arm, doe lekker
een rondedansje en ga feestend deze
dag door. Vergeten iets paars aan
te trekken? Knip dan een strikje uit
die je vindt op de laatste pagina van
deze krant. Geniet van deze feestdag
en deel je foto’s met #pvk en #paarsevrijdag. Want jezelf zijn is ten slotte
een feest voor
iedereen!

best om het woordenboek up-to-date
te houden. Het kan zijn dat we een
paar woorden zijn vergeten. Ben je
toch nieuwsgierig naar de betekenis
van woorden die je niet in het Paarse
Woordenboek ziet? Vraag het dan aan
je leraar, of stuur ons een berichtje op
Insta: @paarsevrijdagkrant.
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Er zijn nog steeds mensen tegen homo’s.
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Op scholen worden homo’s gepest. Dat zeggen
veel leerlingen in een onderzoek. Vaak vinden zij
het raar als jongens hand in hand lopen. Een
jongen en een meisje is minder raar. 1 op de 5
mensen zegt dat.

Er komen nieuwe smileys.

Deze worden genderneutraal. Nu zijn
het mannetjes of vrouwtjes. Aan de
nieuwe emoji’s zie je niet of het een
man of vrouw is. De makers hebben
dit verzonnen. Volgens hen moest er
ook een ‘neutrale keuze’ zijn. Zo kan
iedereen de smileys gebruiken.
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In de reclame
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‘Proud to be me’

Almere heeft een tr
ansgender-zebrapad gekregen. Het
is het eerste in
Europa. Er zijn heel
veel transgenders
in Nederland. Ander
e mensen weten
vaak weinig over tr
ansgenders.
Daarom vond de ge
meente het pad
nodig.
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PORTRET FIEN EN YARA

,,Ik was er zonder Yara wel achter
gekomen, maar zij stelde de juiste
vraag op het juiste moment”
Fien is al meer
dan een jaar
een stel met
Yara. ,,Ze waren daar heel
enthousiast
over omdat ik
heel enthousiast was. Ik
vond eindelijk iemand
leuk!”

Op 16 augustus 2017 stuurde ik een
DM via Insta naar Yara. Het berichtje
luidde: ,,Mijn zusje volgt je, blokkeer
haar!” Dat was het begin van onze
eerste gesprekken en we werden
vrienden. Nu zijn wij een stel en is zij
mijn held. Ik ken Yara al sinds ik zeven
ben, maar we waren toen niet echt
vriendinnen. We werden pas vriendinnen na die DM. Op een gegeven
moment zei Yara dat ze verliefd op
mij was. Ik wilde niet dat onze vriendschap verpest werd, maar ik was niet
verliefd op haar.
Ik kreeg op een gegeven moment
via Insta een anoniem berichtje met
de boodschap dat iemand mij leuk
vond en dat diegene een meisje was.
In mijn theatergroep zat een meisje
waarvan ik dacht dat zij het had
gestuurd. Dat vroeg ik aan haar, maar
helaas was zij het niet. Nu komt Yara
in beeld. Zij vroeg nadat dat meisje
had gezegd dat ze mij niet leuk vond,
of ik nu teleurgesteld was. Toen mijn
antwoord ,,Misschien…” was, wist ik
van mezelf dat ik gay ben. Daar was ik
zonder Yara ook wel achter gekomen,
maar zij stelde precies de juiste vraag
op het juiste moment. Mede daarom
is zij mijn held.
Ik werd verliefd op dat meisje van het
anonieme Instabericht en kwam uit
de kast naar mijn vrienden. Zij waren
daar heel enthousiast over, omdat ik

heel enthousiast was. Ik vond eindelijk iemand leuk! Het jaar dat ik uit de
kast kwam, 2017, ging ik bij de GSA
van mijn school. Ik zorgde er wel voor
dat ik niet in de opening van de deur
zat. Ik wilde niet dat iemand mij daar
zou zien zitten.
Helaas was er inmiddels iets misgegaan tussen Yara en mij. We zagen
elkaar niet meer. Ik zag haar pas weer
een paar maanden later, toen ik het
had opgegeven verliefd te zijn op dat
andere meisje. Yara kwam naar mijn
voorstelling en ik dacht: ,,Wat ben je
knap!”
Op 17 juni 2018, om twee minuten voor twaalf ’s nachts,
stuurde ik een appje naar
haar dat ik haar leuk
vond. Sindsdien zijn
we een stel. Ik ben
zo blij met Yara en
zij is mijn held,
omdat ik altijd
met haar kan
praten en
zij er altijd
voor mij is. Ik
ben trots op wat
ze doet en wat ze
kan. Ik schaam me
soms voor mezelf, maar
niet voor haar en dat heeft
me geleerd weer meer van mezelf
te houden.

