
Protest tegen het pesten van LBHT- jongeren

PaarseVrijdag op Vlietland College
LEIDEN - ' & Ochtends vroeg om kwart
voor acht staat een groepje leerlin-
gen geheel in paars gekleed klaar met
paarse spmtbussen en paarse pols-
bandjes die worden urlgerefkt, je kunt
zeifs je nagels paars taten Lakken * Het
geluid van dj's komt op je af; muziek
over het tonen van respect Hetis Paar-
se Vrijdag op het Vlietland College.

Mandy van Valkenburg, docent
Godsdienst vertelt over Paarse Vrij-
dag: Paarse Vrijdag is overgewaaid
vanuit Amerika. Daar heel hex
Spirit Day, een dag die is ontstaan
ais protest tegen het pesten van
LBHT-jongeren,

1 De afkorting LBHT
staat voor lesbiennes, biseksuelen,
homoseksuelen en transgenders. In
Nederland en ook op het Vlietland
College wordt deze Paarse Vrijdag
sinds 2010 gehouden op.de tweede
vrijdag van december, dit jaar op hebben dan jij."
9 december. Landelijk doen zo'n Daamaast krijgt elke klas een gast-
zeverihonderd scholen hieraan mee. les verzorgd door iemand die in
Leerlingen worden gevraagd deze zijn werk of leven te maken heeft
dag zoveel mogelijk paars gekleed met het thema 'respect1

, Zo wordt
naar school te komen. er een les verzorgd door wijkagent

Eric van Dommelen over degevaren
van social media en het pesten wat
daarop gebeurt, conducteurs koinen gedaan hebben door het Leidse
vertellen over hun werk en hoe zij Hout", zegt van Valkenburg.

die niet jouw vriend zijn, mensen De Paarse Vrijdag wordt georgani-
die andere denkbeelden en ideeen seerd door een kleln groepje actieve

leerlingen die de commtssie Gay-
Straight Alliance (GSA) vormen. Deze
commissie bestaat uit 21 leerlingen
en een aantal docenten die opkomen
voor het bespreekbaar maken van
homo- en biseksualiteit op school
(Foto: prh

Week van respect
De Paarse Vrijdag wordt voorafge-
gaan door de Week van Respect van
7 t/m 13 november. In de mentorles daarbij te maken hebben met res-
en godsdienstles worden gesprek-
ken gevoerd over respect. Van Val-
kenburg: "Respect hebben voor je
vriend of voor iemand die hetzelfde

peer. Maar ook over de gevolgen die GSA
zij zien van pesten waardoor men- De Paarse Vrijdag wordt geoiganh
sen zelfs voor de trein springen. Het seerd door een klein groepje actieve
COCzal een voorlichtinggeven over leerlingen die de commissie Gay-

Straight Alliance (GSA) vormen.
en over het pesten van homoseksu- Deze commissie bestaat uit 21 leer-
ele mensen,

Er wordt een les verzorgd door opkomen voor het bespreekbaar
het antidiscrimmatiebiireau en er maken van homo- en biseksualiteit

denkt als jij is makkelijk, maaT het
gaat juist om respect voor mensen

lingen en een aantal docenten dieDe Raad van
Kerken Leiden komt een Syrische vluchteling haar

levensverhaal vertellen.
op school Zij hebben enthousiast
tijd gestoken in het organiseren van

Voorafgaandaandeweekvanrespect de Paarse Vrijdag. Van Valkenburg is
hebben de leerlingen een opdracht erg trots op deze leerlingen: "Ze zijn
gekregen om in kleine groepjes een betrokken, actief en organiseren in
activiteit te bedenken waarin je lets hun eigen tijd een activiteit voor de
doet voor je naaste. ' Daaruit zijn hele school11 Het COC vindt dat het
mooie dingen ontstaan, Zo waren Vlietland College een tijne school is,
eT leerlingen die voedsel hebben
ingezameld voor de Voedselbank,
spelletjes hebben gedaan met een-
zame ouderen of met verstandelijke
beperkte kinderen een speurtocht

De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwe*

lijk Platform Leiden een serfe arti-
kelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-oulturele initiatieven en
maatschappelljke ontwikkelingen,
met rurmte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
strominger. Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmaiLcom . *

en ook Van Valkenburg beaamt dat
ze een meer gematigd klimaat ziet
ontstaan op school: "De openheid
tot anders geaardheid is gelukkig
steeds meer aanwezig'1, *
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