FACT SHEET
PEILING HOMONEGATIVITEIT IVOX
Ivox voerde een peiling uit bij 1000 Belgen. De rondvraag brengt in kaart hoe het gesteld is
met de acceptatie van holebi’s in het dagelijks leven. In algemene termen staan Belgen
steeds positiever tegenover holebi’s, maar als het concreet wordt, blijft de acceptatie toch
een zorgpunt. Deze fact sheet geeft de voornaamste resultaten en is een aanvulling op het
persbericht.

Domein
De peiling polst naar verschillende concrete situaties op verschillende maatschappelijke
domeinen.

Werk





12% van deelnemers geeft aan dat, als hij/zij een volwassen zoon zou hebben die
homo is, hij/zij hem zou aanraden om dat op het werk te verbergen om problemen
te voorkomen.
Eén op vier (25%) mannen zegt letterlijk er meer op te letten bij homoseksuele
collega’s om geen verkeerde signalen te sturen dan bij een vrouwelijke collega.
4% zegt dat de mogelijke plotse homoseksualiteit van een collega waar ze al
jarenlang mee werken de samenwerking zou veranderen.

Onderwijs





Eén op tien (10%) geeft aan dat hij/zij liever géén homoseksuele leerkracht zou
hebben voor zijn/haar kleinzoon
Eén op zes (17%) gaat expliciet akkoord met de stelling dat als de leerkracht van
zijn/haar zoon homoseksueel zou zijn, hij daar zeker niet openlijk zou voor mogen
uitkomen.
Bijna drie op tien (28%) zou het niet helemaal oké vinden, moest hij/zij in één van de
schoolboeken van zijn/haar zoon illustraties terugvinden van ouders van hetzelfde
geslacht.

Sport





Bijna één op vijf (18%) geeft aan dat hij/zij het er moeilijker mee zou hebben om
samen met de teamgenoten te douchen na het sporten, mocht één van de
teamgenoten holebi zijn.
Eén op tien (10%) is het eens met de stelling dat dans of ballet beter passen bij een
homoseksuele man, dan voetbal.
Ongeveer één op vijf bevraagden zou het niét oké vinden mocht de biseksuele
turnleerkracht van zijn/haar zoon (22%), dochter (21%), kleinzoon (24%) of
kleindochter (19%) aanraken tijdens het demonstreren van een turnoefening.

Factor
De peiling onderzoekt ook of er een verband is tussen de houding tegenover holebi’s en
leeftijd, taal, seksuele oriëntatie en geslacht. De opvallendste resultaten namen we op in
het persbericht.

Opvallende vaststellingen in de marge








Eén op vier (25%) claimt een speciaal zintuig te hebben, waardoor hij/zij het direct
doorheeft als hij/zij een man tegenkomt die homo is.
Zes op tien (60%) geeft aan dat er in zijn/haar vriendenkring wel eens grappen
worden gemaakt over holebi’s.
Meer dan één op vijf (21%) gaat akkoord met de stelling dat als Eden Hazard
biseksueel zou zijn, hij minder populair zou zijn bij het grote publiek.
Eén op zeven (14%) geeft aan wel eens met iemand van hetzelfde geslacht seks te
willen hebben, om te weten hoe dat voelt.
Meer dan één op vijf (22%) geeft aan wel al eens getwijfeld te hebben aan zijn/haar
eigen geaardheid. Voor één op zes (15%) gebeurde dat in de puberteit, voor 8% op
latere leeftijd.
Daarnaast geeft vier op tien (40%) aan zich niét 100% hetero te voelen.

