CITROENSTRAATJE KLEURT 7 TINTEN OP
INTERNATIONALE DAG TEGEN HOLEBIFOBIE EN
TRANSFOBIE
Toelichting

10 mei 2019

Jaarlijks roepen çavaria en de 5 Vlaamse Regenbooghuizen alle Vlaamse en Brusselse
steden en gemeenten op om tijdens de Internationale Dag tegen Holebifobie en
Transfobie (IDAHOT) op 17 mei een regenboogvlag op te hangen aan het stadhuis of
aan een openbaar gebouw. Ook Roeselare neemt deel aan deze actie en toont zich op
die manier solidair en open voor al haar burgers, ongeacht hun seksuele oriëntatie,
genderidentiteit en genderexpressie. Op die dag bestrijden we graag haat met liefde!
De IDAHOT-actie is intussen aan zijn 29e jaargang toe.
In West-Vlaanderen nemen 42 van de 64 steden en gemeenten deel aan deze
Internationale Dag tegen holebifobie en transfobie op 17 mei. Roeselare is er
één van.
-

-

-

Roeselare ondertekende de regenboogverklaring van Rebus, Regenbooghuis WestVlaanderen, en wil mee zorg dragen voor LGBT+ inwoners (zie verder).
Het Citroenstraatje wordt een regenboogstraatje met 7 kleuren ledverlichting. De
regenboogkleuren worden om 6 u. ingeschakeld en blijven de hele dag branden.
Om 23.59 u. gaat het Citroenstraatje terug naar wit licht.
Stad Roeselare heeft een jarenlange traditie om de regenboogvlag op te hangen
aan de Zuidstraat 17. Dit jaar lanceerde de stad ook een oproep naar alle Roeselaarse secundaire scholen om de regenboogvlag ook op te hangen.
Stad Roeselare kleurt 3 zebrapaden in de regenboogkleuren
Aan De Spil, ARhus en het Vrijetijdspunt staat een regenboogbord (rainbow message board). Daarop kan elke burger een positieve boodschap neerschrijven om
LGTB+’ers een hart onder de riem te steken, hen te tonen dat wel veel mensen
begrip hebben voor hun situatie en hen een goed hart toedragen. Die boodschapborden worden deze zomer meegenomen tijdens Antwerp pride.

Waarom is 17 mei belangrijk?
-

3% tot 8% van de bevolking noemt zichzelf holebi
Bewustwording dat 1/3 van de holebi’s en transgenders slachtoffer is van fysiek
geweld
33% tot 45% van de holebi-jongeren heeft tijdens het opgroeien zelfmoordgedachten, 8 op 10 transgenders heeft al zelfdoding overwogen.
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LGTB+ staat voor:
Lesbisch: een vrouw die zich aangetrokken voelt tot andere vrouwen
Gay/homoseksueel: een man die zich aangetrokken voelt tot andere mannen
Biseksueel: iemand die zich aangetrokken voelt tot mensen van meer dan één
genderidentiteit.
Trans(gender): iemand die zich niet herkent in het geslacht dat hij of zij bij geboorte werd toegewezen.
+ Queer, intersekse, aseksueel, aromantisch, panseksueel, …
Elke kleur van de regenboogvlag heeft een betekenis:
Rood: leven
Oranje: geneeskracht
Geel: zonlicht
Groen: natuur
Blauw: sereniteit
Paars: karakter
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