Onderzoeksrapport iVOX
Homofobie in België anno 2016

Over het onderzoek
Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Unia tussen 6 en 9 mei
2016 bij 1000 Belgen, representatief op geslacht, leeftijd, taalkeuze, diploma en provincie. De
maximale foutenmarge bedraagt 3,02%.
Voor meer info contacteer:
Lore Verhoogen: lore@ivox.be (+32 16 22 62 14)
Margaux Janssen: margaux@ivox.be (0474 60 27 27 60)
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Uit de resultaten van het onderzoek naar homofobie komen vier verschillende groepen naar voor:
die je kan rangschikken naar de mate van openlijk homofoob te zijn
1) “Openlijke Homofoben” Mensen die zeer expliciet gekant zijn tegen holebi’s op
verschillende domeinen van het alledaagse leven, en daar ook openlijk voor uitkomen. In
deze relatief kleine groep zien we vooral mannen en Franstaligen. (rond de 5-8%)
2) “Meer verdoken Homofoben” Degenen die niet aangeven intolerant te zijn (sociaal
wenselijk?) maar uit hun antwoorden op concrete vragen toch stigmatiserend antwoorden
en ook duidelijk problemen hebben met een gelijkberechtiging in de praktijk. (rond de
10%)
3) “Gedeeltelijke homofoben die het zelf niet beseffen” Degenen die zelf aangeven tolerant
te zijn en homoseksualiteit wel oké vinden an sich, maar zich wel ongemakkelijk voelen bij
concrete uitingen van homoseksualiteit. Hoe concreter die uitingen en hoe dichter bij hun
eigen leefwereld hoe problematischer ze worden ervaren(10-15%)
4) “Openlijk gelijkberechtigenden” Degenen die absoluut geen probleem hebben met
holebi’s, niet in principe en niet in concrete uitingen, ook niet in hun directe omgeving en
leefwereld (60%)
Openlijke homofobie is slechts heel beperkt aanwezig, maar in concrete uitingen blijven er nog
wel heel wat problemen op vlak van aanvaarding en gelijkberechtiging

1. Degenen die openlijk en expliciet anti-holebi attitudes en gedrag vertonen op verschillende
domeinen van het dagelijkse leven.
Een aantal illustraties hiervan:










4% zegt dat de mogelijke plotse homoseksualiteit van een collega waar ze al jarenlang mee
werken de samenwerking zou veranderen.
6% zou het er moeilijk mee hebben, moest zijn mannelijke baas samen met zijn man naar
het personeelsfeest komen.
o Franstaligen gaan hier opvallend vaker mee akkoord (13% vs 2% bij de
Nederlandstaligen).
o En ook mannen zouden daar meer moeite mee hebben dan vrouwen (8% vs 3%).
12% 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.
o Opnieuw zien we dat Franstaligen daar opvallend vaker mee akkoord gaan (25% vs
6% bij de Nederlandstaligen).
o Ook mannen gaan daar weer vaker mee akkoord (14% vs 9% bij de vrouwen).
7% geeft aan dat hij/zij er moeite mee zou hebben, moest zijn/haar dansende dochter een
lesbische danstrainer hebben.
Meer dan één op tien (12%) geeft aan dat het hem/haar stoort als twee mannen hand in
hand op straat lopen.
o Mannen geven dat vaker aan dan vrouwen (15% vs 9%).
o En ook de oudste bevraagde groep lijkt daar meer moeite mee te hebben (20% vs 8%
bij de jongste groep).
8% heeft liever geen homoseksuele leerkracht voor zijn zoon.
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4% geeft aan dat hij/zij zich minder op het gemak zou voelen tijdens oudercontacten, moest
de leerkracht van zijn/haar zoon homo zijn.
o Bij mannen zien we dat veel vaker dan bij vrouwen (7% vs 1%).
Ongeveer een even grote groep (5%) zou hetzelfde vinden van een lesbische lerares voor
zijn/haar dochter.
Eén op tien (10%) geeft aan dat hij/zij liever géén homoseksuele leerkracht zou hebben voor
zijn/haar kleinzoon.
o Ook dat zien we vaker bij mannen (15% vs 5%) dan bij vrouwen.
Een ongeveer even grote groep (12%) geeft aan liever géén lesbische lerares te hebben voor
zijn/haar kleindochter.
Meer dan één op tien (11%) vindt het logisch dat grote sportnamen het verzwijgen dat ze
holebi zijn.
o Mannen beamen dat vaker dan vrouwen (15% vs 7%).
Eén op tien (10%) is het eens met de stelling dat dans of ballet beter passen bij een
homoseksuele man, dan voetbal.
o Opnieuw geven mannen dat vaker aan dan vrouwen (13% vs 7%).
o En ook de oudste generatie (55-75 jaar) gaat daar opvallend vaker mee akkoord
(16% vs 6% bij de jongste groep en 8% bij de 35-54-jarigen).

2. Degenen die niet aangeven intolerant te zijn (sociaal wenselijk?) maar uit hun antwoorden op
concrete vragen toch stigmatiserend antwoorden en soms ook duidelijk problemen hebben met
concrete uitingen van seksualiteit en tegen een gelijkberechtiging/behandeling zijn in de
praktijk.
Een aantal illustraties daarvan:











Eén op zes (15%) gaat akkoord met de stelling dat lesbische sportvrouwen over het
algemeen harder zijn dan heteroseksuele sportvrouwen.
o Mannen gaan hier vaker mee akkoord dan vrouwen (18% vs 12%).
Eén op zes vindt dat homoseksuele mannen beter passen in een vriendengroep vol
vrouwen, dan in een vriendengroep vol mannen.
o Franstaligen gaan daar dubbel zo vaak mee akkoord als Nederlandstaligen (26% vs
12%).
Meer dan één op tien (12%) geeft aan dat het hem/haar stoort als twee mannen hand in
hand op straat lopen. Nog eens één op vijf (18%) geeft een neutraal antwoord. Samen komt
dat neer op drie op tien die aangeeft dat dat hem in bepaalde mate wel zou stoort.
o Opnieuw zien we dat mannen (15% vs 9% bij de vrouwen) en Franstaligen (16% vs
10% bij de Nederlandstaligen) daar vaker mee akkoord gaan.
o Twee vrouwen die op straat hand in hand lopen, lijken minder controversieel: 7%
geeft aan dat het hem/haar zou storen.
En ook opvallend: 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 vier (25%) zou het niet helemaal oké vinden als zijn/haar zoon een homoseksuele
leerkracht zou hebben.
Zowat één op zes (18%) vindt dat de geaardheid van de mannelijke leerkracht van zijn/haar
zoon niet helemaal een privékwestie is. Bij de geaardheid van vrouwelijke leerkrachten
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stijgt dat zelfs naar bijna één op vier (22%) die vindt dat dit niet helemaal een privékwestie
is.
Eén op acht (13%) gaat expliciet niét akkoord met de stelling dat kinderen op school moeten
leren dat een homoseksuele relatie evenwaardig is aan een heteroseksuele relatie.
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.
o Bij de oudste groep respondenten ligt dat cijfer opvallend hoger dan in de andere
leeftijdsgroepen (respectievelijk 39%, 15% en 11%).
Zowat één op zes (17%) gaat akkoord met de stelling dat hij/zij het vreemd zou vinden,
moest de lerares van zijn/haar dochter in de klas een verhaal vertellen over haar vakantie
met haar vrouw. Ongeveer hetzelfde percentage zien we voor een mannelijke leerkracht die
een verhaal zou vertellen over zijn vakantie met zijn man (15%).
Eén op zes (16%) zou het niet helemaal oké vinden, moest zijn tienerzoon in de les
informatie krijgen over de verschillende seksuele geaardheden.
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.

3. Degenen die zelf aangeven tolerant te zijn en homoseksualiteit wel oké vinden an sich, maar
zich wel ongemakkelijk voelen bij concrete uitingen van homoseksualiteit. Hoe concreter die
uitingen en hoe dichter bij hun eigen leefwereld hoe problematischer ze worden ervaren.
Een aantal illustraties hiervan:










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.
Bijna vier op tien (36%) bevraagden geeft een neutraal antwoord op de stelling dat ze
zichzelf gemakkelijk bevriend zien geraken met een homoseksuele man. Hoewel ze zich dus
niet expliciet tegen uitspreken, zien ze zichzelf niet zomaar direct vrienden worden met een
homoseksuele man.
Als het gaat over twee mannen die elkaar kussen op straat, zien we hogere cijfers qua
mensen die zich zouden storen dan als mannen hand in hand lopen: maar liefst vier op tien
(38%) geeft expliciet aan zich daaraan te storen.
En ook bij vrouwen zien we dat het cijfer stijgt als het gaat over kussen op straat: in dat
geval zou bijna één op drie (31%) zich daar echt aan storen.
o Opvallend: vrouwen zouden zich vaker storen aan kussende vrouwen op straat (38%
vs 25% bij de mannen).
o Ook de oudste generaties (35-54 en 55-75 jaar) zouden daar vaker moeite mee
hebben (respectievelijk 30% en 46% vs 17% bij de jongste groep).
Bijna vier op tien (38%) geeft expliciet aan dat hij/zij het niét ok zou vinden als een
homoseksuele vriend zijn partner openlijk zou kussen op straat.
Eén op acht (13%) gaat expliciet niét akkoord met de stelling dat kinderen op school moeten
leren dat een homoseksuele relatie evenwaardig is aan een heteroseksuele relatie. Nog
eens één op vijf (21%) neemt een neutrale positie in, wat het totaal op één op drie (34%)
brengt.
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Eén op drie (34%) gaat niét akkoord met de stelling dat de school de kinderen moet leren
dat een lesbische relatie evenwaardig is aan een heteroseksuele relatie.
o Vrouwen zijn het daar vaker wél mee eens (74% vs 60% bij de mannen).
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.
Bijna drie op tien (28%) geeft aan zijn zoon niét expliciet duidelijk te maken dat jongens op
jongens kunnen vallen, en meisjes op meisjes.
Zowat de helft (48%) van de respondenten zou bevriend kunnen zijn met een homohater.
Vier op tien (36%) zegt expliciet duidelijk te maken aan zijn/haar zoon dat een relatie tussen
een man en een vrouw het normaalst is.
Opvallende percentages die erop wijzen dat deze groep zelfs nog hoger ligt dan rond de 3035% op sommige vlakken:



Bijna de helft (46%) geeft aan dat hij/zij zijn zoon niét aanmoedigt om open te staan voor
andere seksuele geaardheden. Hetzelfde (50%) zien we voor dochters.
 Bijna de helft (49%) geeft aan seks tussen twee mannen helemaal niet natuurlijk te vinden.
Volgens één op vier (24%) is seks tussen twee mannen expliciet onnatuurlijk.
 Bijna de helft (47%) geeft aan dat wanneer hij/zij op tv twee mannen seks ziet hebben, hij/zij
dan weg zapt.
o Mannen zeggen vaker dat ze in dat geval vaak weg zappen (20% vs 15% bij de
vrouwen).
o Ook de oudste groep geeft dat vaker aan (23% vs 15% bij de jongste groep).
 Opvallend : Het percentage dat aangeeft weg te zappen als vrouwen seks hebben op tv, is
zowat de helft van het percentage bij twee mannen die seks hebben op tv: drie op tien (28%)
geeft aan te zappen in dat geval.
o Opnieuw geeft de oudste groep dat vaker aan (13% vs 4% bij de jongste groep).
4. Degenen die absoluut geen probleem hebben met holebi’s, niet in principe en niet in concrete
uitingen, ook niet in hun directe omgeving en leefwereld en vol voor een gelijkberechtiging
gaan in alle facetten.
Deze groep is complementair met groep 3. Een aantal illustraties:







Iets meer dan de helft (52%) geeft aan dat hij/zij zich gemakkelijk bevriend ziet worden met
een homoseksuele man.
Een even grote groep (52%) geeft aan dat hij/zij niét bevriend zou kunnen zijn met een
homohater.
Bijna negen op tien (88%) geeft aan dat als een vriend in hun bijzijn ‘vuil janetten’ zou
roepen naar een homokoppel, hij/zij die vriend daarop zou aanspreken.
o Vrouwen geven dat vaker aan dan mannen (94% vs 82%).
o En ook de middengeneratie geeft dat vaker aan dan de oudste leeftijdsgroep (90% vs
83%).
Meer dan zes op tien (63%) geeft aan dat hij/zij het helemaal oké zou vinden als een
homoseksuele vriend openlijk op straat zou kussen met zijn partner.
Zeven op tien (72%) zou het helemaal oké vinden als er in de schoolboeken van zijn zoon
zouden staan van ouders van hetzelfde geslacht.
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Enkel opvallende vaststellingen los van deze groepen:









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.
Opvallend: 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.
o Franstaligen (23% vs 17% bij de Nederlandstaligen) en mannen (24% vs 18%) gaan
daar opnieuw vaker mee akkoord.
Eén op zeven (14%) geeft aan wel eens met iemand van hetzelfde geslacht seks te willen
hebben, om te weten hoe dat voelt.
o De jongste groepen (18-34 jaar en 35-54 jaar) gaan daar vaker mee akkoord dan de
oudste groep (respectievelijk 24%, 12% en 5%).
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.

Verschillen tussen Franstaligen en Nederlandstaligen
Voor een groot aantal vragen zien we dat Franstaligen aangeven meer homofobe attitudes en
gedrag te vertonen. Dat geldt voor alle bevraagde levensdomeinen. Zo zien we dat zij op het werk
vaker problemen zouden hebben met een homoseksuele baas die op een personeelsfeest
verschijnt met zijn man, en dat ze er meer op letten geen verkeerde signalen uit te zenden. Zij
zouden hun holebi-kind vaker afraden om hun geaardheid te tonen in de sportclub. Openbare
uitingen van affectie tussen twee mannen of twee vrouwen vinden zij vaak ook minder
aanvaardbaar en ook op school zien we dat zij liever geen holebi-leerkracht wensen voor hun kind.
Op het werk






Franstaligen gaan vaker akkoord met de stelling dat ze het er moeilijk mee zou den hebben,
moest hun baas samen met zijn man naar een personeelsfeest komen (13% vs 2% bij de
Nederlandstaligen).
Franstaligen geven dubbel zo vaak aan dat ze in de nabijheid van een homoseksuele collega
er meer op letten dan in de nabijheid van vrouwelijke collega’s dat ze geen verkeerde
signalen uitsturen (36% vs 20% bij de Nederlandstaligen).
Ook geven zij opvallend vaker aan dat als ze een homoseksuele zoon hadden, ze hem zouden
aanraden om dat te verbergen op het werk (25% vs 6% bij Nederlandstaligen). Hetzelfde zien
we in het geval dat ze een lesbische dochter zouden hebben (21% vs 5%).
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Sport




Eén op zes (17%) geeft aan dat als hij een homoseksuele zoon had, hij hem zou aanraden om
dat te verbergen in de sportclub (17% vs 9% bij de Nederlandstaligen). Hetzelfde zien we in
het geval dat ze een lesbische dochter zouden hebben (14% vs 8%).
Franstaligen geven iets vaker aan dat ze akkoord gaan met de stelling dat homo’s en voetbal
niet samen passen (8% vs 3% bij de Nederlandstaligen).

Sociale relaties/vriendschappen





Het percentage dat zegt zich eraan te storen als twee mannen hand in hand op straat
zouden lopen, ligt hoger bij Franstaligen dan Nederlandstaligen (16% vs 10% bij de
Nederlandstaligen). Ook zouden zij zich vaker storen aan twee vrouwen die hand in hand
over straat lopen (11% vs 5% bij de Nederlandstaligen).
Franstaligen geven dubbel zo vaak aan dat ze hun vriend er niét op zouden aanspreken als
die ‘vuil janetten’ zou roepen naar een homokoppel (19% vs 8% bij de Nederlandstaligen).
Franstaligen geven dubbel zo vaak aan als Nederlandstaligen dat ze vinden dat homo
mannen beter passen in een vriendenkring met veel vrouwen, dan een vriendenkring met
veel mannen (26% vs 12% bij de Nederlandstaligen).

Onderwijs









Franstaligen geven bijna drie keer zo vaak als Nederlandstaligen aan dat ze liever geen
lesbische lerares willen voor hun dochter (14% vs 5%).
Meer dan één op vier (28%) Franstaligen vindt dat als de leerkracht van zijn zoon
homoseksueel zou zijn, hij daar zeker niet openlijk voor zou mogen uitkomen. Dat cijfer ligt
drie keer zo hoog als bij Nederlandstaligen (9%).
Zowat één op vijf (21%) Franstaligen gaan expliciet niét akkoord met de stelling dat de
school kinderen moet leren dat een homoseksuele relatie evenwaardig is aan een
heteroseksuele relatie. Dat is dubbel zo veel als bij Nederlandstaligen (8%).
Bijna één op vier (23%) Franstaligen zou het vreemd vinden, moest de leerkracht van zijn
zoon in de klas een verhaal vertellen over zijn vakantie met zijn man (vs 9% bij de
Nederlandstaligen). Hetzelfde zien we voor het geval dat een lesbische lerares een verhaal
zou vertellen over haar vakantie met haar vrouw (29% vs 10% bij de Nederlandstaligen).
Bijna de helft (45%) van de Franstaligen zeggen expliciet aan hun zoon duidelijk te maken
dat een relatie tussen een man en een vrouw het normaalst is (46% vs 29% bij de
Nederlandstaligen).
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Verschillen tussen mannen en vrouwen
Over het algemeen zien we dat mannen meer homofobe attitudes en gedragingen rapporteren. Op
het werk zien we dat mannen vaker zeggen dat er onderling grapjes worden gemaakt over holebi’s,
terwijl vrouwen eerder naar een homoseksuele man zouden stappen bij problemen omdat deze
meer sympathie zou hebben. Eén op vier mannen denkt dat Eden Hazard aan populariteit zou
inboeten, mocht hij biseksueel zijn. Vrouwen staan meer open voor vriendschap met holebi’s en
hebben meer problemen met homohaters. Mannen geven vaker aan hun kind aan dat
heteroseksuele relaties de norm zijn en moedigen hun kind minder vaak aan om open te staan
voor andere geaardheden.
Op het werk



Mannen geven vaker aan dat er tussen collega’s onderling grappen worden gemaakt over
holebi’s (64% vs 44% bij vrouwen).
Vrouwen geven vaker aan dat wanneer ze in de problemen zitten op het werk, ze geneigd
zouden zijn om naar een homoseksuele man toe te stappen dan naar een heteroman, omdat
die meer empathie zouden hebben (23% vs 9% bij de mannen).

Sport




Eén op vier (24%) mannen geeft aan dat indien Eden Hazard biseksueel zou zijn, hij minder
populair zou zijn bij het publiek (24% vs 18% bij de vrouwen). Bij vrouwen vindt ‘slechts’ één
op zes (18%) dat.
Mannen vinden het ook vaker logisch dat grote sportnamen verzwijgen dat ze holebi zijn
(15% vs 7% bij vrouwen).

Sociale relaties/vriendschappen




Vrouwen geven opvallend vaker aan dan mannen dat ze zichzelf gemakkelijk bevriend zien
worden met een homoseksuele man (64% vs 40% bij de mannen).
Ook geven vrouwen vaker aan dat ze niét bevriend zouden kunnen zijn met een homomater
(60% vs 45% bij de mannen).
Vrouwen geven vaker aan dat ze een vriend erop zouden aanspreken als die ‘vuil janetten’
zou roepen naar een homokoppel (94% vs 82% bij de mannen).

Onderwijs







Mannen geven vaker aan dat ze expliciet duidelijk maken aan hun zoon dat een relatie
tussen een man en een vrouw het normaalst is (47% vs 26%).
Terwijl één op zes (17%) mannen expliciet aangeeft zijn zoon niét aan te moedigen om open
te staan voor andere seksuele geaardheden, is dat cijfer bij vrouwen een stuk lager (7%).
Vrouwen gaan vaker akkoord met de stelling dat de school kinderen moet leren dat een
homoseksuele relatie evenwaardig is aan een heteroseksuele relatie (73% vs 59% bij de
mannen). Hetzelfde zien we voor een lesbische relatie (74% vs 60% bij de mannen).
Vrouwen geven vaker aan te vinden dat de geaardheid van de lerares van hun dochter een
privékwestie is (84% vs 74% bij de mannen).
Vrouwen zouden het ook vaker oké vinden als de biseksuele turnlerares van hun dochter
hun dochter zou aanraken bij het uitleggen van een turnoefening(86% vs 74% bij de
mannen).
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Verschillen tussen generaties
Globaal zien we dat ouderen iets meer akkoord gaan met stigmatiserende uitspraken over holebi’s.
Zo vinden zij vaker dat dans of ballet beter past bij homoseksuele mannen dan voetbal, hebben zij
minder problemen om vriendschap te sluiten met een homohater, en storen zij zich meer aan
openbare affectie tussen holebi’s. Zij geven ook vaker aan hun kind het expliciete signaal dat een
heteroseksuele relatie het normaalst is en vinden holebi-seks vaker onnatuurlijk.
Sport


De oudste generatie bevraagden (55-75) gaat vaker akkoord met de stelling dat dans of
ballet een beter passende sport is voor homomannen dan voetbal (16% vs 6% bij de jongste
groep en 8% bij de middengeneratie).

Sociale relaties/vriendschappen









Deze oudste groep gaat vaker niét akkoord met de stelling dat hij/zij niét bevriend zou
kunnen zijn met een homohater (23% vs 15% bij de middengeneratie).
Eén op zes (17%) ouderen zou een vriend die homofobe uitspraken doet, daar ook niet op
aanspreken (vs 10% bij de middengeneratie).
Ook geven degenen uit de oudste groep dubbel zo vaak als andere leeftijdsgroepen aan dat
het hen stoort als twee mannen hand in hand over straat lopen (20% vs 8% bij de jongste
groep en 9% bij de middengeneratie).
Ook zouden zij zich meer storen aan twee mannen die kussen op straat (53% vs 25% bij de
jongste groep en 35% bij de middengeneratie).
Zowat de helft van de ouderen zou zich ook storen aan twee kussende vrouwen op straat.
Opnieuw liggen die cijfers hoger dan in de andere leeftijdsgroepen (46% vs 17% bij de
jongste groep en 30% bij de middengeneratie).
Meer dan de helft (54%) van de ouderen zou het niét oké vinden als een bevriende
homoseksuele man met zijn partner zou kussen op straat, dat is opnieuw hoger dan in de
andere leeftijdsgroepen (18-34 jarigen 23%, 35-54-jarigen 35%).

Onderwijs








Zowat zes op tien (56%) in de oudste categorie geeft aan zijn zoon expliciet duidelijk te
maken dat een relatie tussen een man en een vrouw het normaalst is. Dat cijfer ligt hoger
dan in de andere generaties (30% bij de jongste groep en 37% bij de middengeneratie).
Hetzelfde zien we voor de dochters (50% vs 32% bij de jongste groep en 44% bij de
middengeneratie).
Ouderen geven iets vaker dan de andere generaties aan dat ze vinden dat seks tussen twee
mannen onnatuurlijk is (29% vs 21% en 23% bij de jongste en middengeneratie). Hetzelfde
vinden zij ook vaker van seks tussen twee vrouwen (24% vindt dit onnatuurlijk vs 16% bij de
jongste groep en 16% bij de middengeneratie).
De oudste generatie geeft ook opvallend vaker aan te vinden dat als de leerkracht van hun
zoon homoseksueel zou zijn, hij daar zeker niet openlijk zou voor mogen uitkomen (39% vs
15% bij de jongste groep en 11% bij de middengeneratie).
De oudste groep zou het ook veel vaker vreemd vinden mocht de leerkracht van hun zoon in
de klas een verhaal vertellen over zijn vakantie met zijn man (32% vs 9% bij de jongste groep
en 15% bij de middengeneratie).
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Verschillen tussen degenen die zelden, af en toe en vaak contact hebben met holebi’s
Onbekend is onbemind: we zien voor een groot aantal items terugkomen dat degenen die minder
contact hebben met holebi’s, meer homofobe attitudes en gedragingen vertonen. Opnieuw zien
we dit terugkomen in alle bevraagde levensdomeinen. Degenen die het minst contact hebben met
holebi’s, zouden er in de nabijheid van holebi-collega’s vaker op letten dat ze geen verkeerde
signalen uitzenden. Dans of ballet vinden zij gepaster voor een homoseksuele man dan voetbal. Zij
hebben minder moeite om bevriend te zijn met homohaters en zouden die ook minder vaak
aanspreken op het doen van homofobe uitspraken. Ook vinden zij openbare affectie van holebi’s
vaker problematisch. Bovendien geven zij deze attitudes door aan hun kinderen: zij geven vaker
aan dat ze expliciet duidelijk maken aan hun kind dat heteroseksuele relaties het normaalst zijn, en
ook op school verkiezen zij heteroseksuele leerkrachten.
Werk




Deze groep geeft ook vaker aan dat ze in de nabijheid van homoseksuele collega’s er meer
op zouden letten dan in de nabijheid van vrouwelijke collega’s dat ze geen verkeerde
signalen uitzenden (38% vs 18% bij de middengroep en 16% bij de groep die het meest
contact heeft met holebi’s). Hetzelfde zien we in het geval dat het zou gaan om een lesbische
collega (17% vs 8% en 5%).
De groep die aangeeft maximaal een paar keer per jaar in contact te komen met holebi’s,
geeft vaker aan dat hij/zij het er moeilijk mee zou hebben, moest zijn/haar baas samen met
zijn man verschijnen op een personeelsfeest (10% vs 5% bij de middengroep en 2% bij
degenen die het meest contact hebben met holebi’s).

Sport




Mensen uit deze groep gaan vaker akkoord met de stelling dat dans of ballet beter passen
bij een homoseksuele man dan voetbal (13% vs 6% bij de middengroep en 8% bij de groep
die het meest contact heeft met holebi’s).
Ook zouden zij vaker aan een homoseksuele zoon aanraden om dat te verbergen in de
sportclub, om problemen te voorkomen (15% vs 10% bij de middengroep en 7% bij degenen
die het meest contact hebben met holebi’s).

Sociale relaties/vriendschappen







De groep die het minst in contact komt met holebi’s, geeft veel minder vaak aan dat zij zich
zelf makkelijk bevriend zien worden met een homoseksuele man (41% gaat akkoord, vs 60%
bij de middengroep en 67% bij de groep die het meest contact heeft met holebi’s).
Zij gaan ook vaker niét akkoord met de stelling dat ze niét bevriend zouden kunnen zijn met
een homohater (22% vs 13% bij de middengroep en 14% bij de groep die het meest in
contact komt met holebi’s). Ook zouden zij een vriend minder snel aanspreken over een
homofobe uitspraak zoals ‘vuil janetten’ (17% zou hem daarop niét aanspreken, vs 6% bij de
middengroep en 8% bij de groep die het meest contact heeft met holebi’s).
Deze groep zou zich ook vaker storen aan twee mannen die hand in hand over straat lopen
(17% vs 9% bij de middengroep en 6% bij de groep die het meest contact heeft met holebi’s).
Ook zouden zij zich vaker storen aan twee kussende mannen op straat (46% vs 31% in de
middengroep en 26% in de groep die het meest contact heeft met holebi’s). Hetzelfde zien
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we voor twee kussende vrouwen op straat (37% zou zich daaraan storen in de groep die het
minst contact heeft met holebi’s, vs 27% in de middengroep en 23% in de groep die het
meest contact heeft met holebi’s).
Onderwijs












Deze groep geeft het vaakst aan expliciet aan zijn/haar zoon duidelijk te maken dat een
relatie tussen een man en een vrouw het normaalst is (44% vs 35% bij de middengroep en
26% bij de groep die het meest contact heeft met holebi’s).
Zij gaan ook vaker niét akkoord met de stelling dat ze hun zoon aanmoedigen om open te
staan voor andere seksuele geaardheden (17% vs 12% bij de middengroep en 4% bij de
groep die het meest contact heeft met holebi’s).
Ook gaan zij vaker expliciet niét akkoord met de stelling dat de school kinderen moet leren
da een homoseksuele relatie evenwaardig is aan een heteroseksuele relatie (22% vs 5% bij
de middengroep en 7% bij de groep die het meest contact heeft met holebi’s).
Eén op zes (14%) in deze groep zou liever géén lesbische leerkracht hebben voor zijn/haar
dochter. Dat cijfer ligt hoger dan in de middengroep (4%) en de groep die het meest contact
heeft met holebi’s (3%).
Eén op vijf (21%) in de groep die het minst contact heeft met holebi’s, geeft aan dat als de
leerkracht van zijn zoon homoseksueel zou zijn, hij daar zeker niet voor zou mogen
uitkomen (vs 16% in de middengroep en 8% in de groep die het meest contact heeft met
holebi’s).
Deze groep geeft vaker aan dat hij/zij het vreemd zou vinden moest de leerkracht van hun
zoon in de klas een verhaal vertellen over zijn vakantie met zijn man (23% vs 5% bij de
middengroep en 8% bij de groep die het meest contact heeft met holebi’s). hetzelfde
patroon zien we voor het geval van een lesbische lerares die een verhaal zou vertellen over
haar vakantie met haar vrouw (26% zou dat vreemd vinden, vs 7% in de middengroep en 11%
in de groep die het meest contact heeft met holebi’s).
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Verschillen tussen degenen die aangeven 100% hetero, niet 100% hetero en holebi te zijn
Holebi’s zouden bij problemen eerder naar een holebi-collega stappen, omdat deze meer empathie
zou hebben terwijl zelfverklaarde 100% hetero’s vaker vinden dat holebi’s hun geaardheid niet
mogen uiten in contact met een klant. Holebi’s zien zichzelf vaker bevriend worden met een
homoseksuele man, terwijl 100% hetero’s zich vaker storen aan publieke affectie tussen holebi’s.
In het onderwijs staan holebi’s positiever ten opzichte van holebi-klasgenootjes, zodat hun kind
daar op jonge leeftijd mee leert omgaan en zij moedigen hun kind ook meer aan om hiervoor open
te staan. 100% hetero’s vinden holebi-seks vaker onnatuurlijk;
Werk




Holebi’s gaan vaker akkoord met de stelling dat ze bij problemen op het werk eerder naar
een homoseksuele man zouden stappen dan naar een hetero man, omdat zij meer empathie
zouden hebben (29% van de holebi’s geeft dat aan vs 12% bij de 100% hetero’s en 16% bij de
niet 100% hetero’s).
100% hetero’s geven vaker aan dat een holebi-collega in contact met een klant niet mag
laten merken dat hij/zij holebi is (21% gaat daarmee akkoord vs 11% in de middengroep en
0% bij de holebi’s).

Sociale relaties/vriendschappen






Holebi’s geven vaker aan dat zij zichzelf gemakkelijk bevriend zien worden met een
homoseksuele man (66% geeft dat aan vs 51% bij de 100% hetero’s en 50% bij de niet 100%
hetero’s).
100% hetero’s geven vaker aan zich eraan te storen als 2 mannen elkaar kussen op straat
(45% vs 31% in de middengroep en 20% bij de holebi’s). Hetzelfde zien we voor twee
vrouwen die elkaar kussen op straat (38% zou zich hieraan storen bij de 100% hetero’s vs
24% bij de middengroep en 21% bij de holebi’s).
Ook zouden zij zich vaker storen aan 2 vrouwen die hand in hand op straat lopen (10% vs 5%
in de middengroep en 7% bij de holebi’s).

Onderwijs







Holebi’s gaan opvallend vaker akkoord met de uitspraak dat ze het goed zouden vinden
moesten er in de klas van zijn/haar dochter lesbische meisjes zitten, zodat zij hier al op
jonge leeftijd mee leert omgaan (76% bij de holebi’s vs 57% in de middengroep en 45% bij de
100% hetero’s).
Holebi’s geven vaker aan dat ze hun dochter aanmoedigen om open te staan voor andere
seksuele geaardheden (71% vs 52% bij de middengroep en 43% bij de 100% hetero’s).
Vier op tien (41%) van de 100% hetero’s geeft aan zijn zoon expliciet duidelijk te maken dat
een relatie tussen een man een vrouw het normaalst is (vs 34% bij de middengroep en 18%
bij de holebi’s). Hetzelfde geldt voor dochters (47% vs 36% bij de middengroep en 23% bij de
holebi’s).
100% hetero’s geven vaker aan te vinden dat seks tussen twee mannen (30% vs 19% en 6%)
onnatuurlijk is. Hetzelfde patroon zien we voor seks tussen twee vrouwen (23% vs 14% in de
middengroep en 11% bij de holebi’s).
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