Amin Michel
Projectleider van Kies Roze in Groen
Hij ontwikkelt en begeleidt activiteiten om seksuele diversiteit
in het groene onderwijs extra kansen en ruimte te geven.

door
de bril
van
Iedereen kijkt met andere
ogen naar Kies Kleur in Groen.
Soms geeft het opzetten van
een andere bril ineens een
hele andere, ruime blik. In
‘Door de bril van’ kijken we
door de ogen van één van
onze lezers naar het project.

TEKST: GERRIT STRIJBIS
FOTOGRAFIE: MARION KLERKEN

‘Nederland lijkt een paradijs voor mensen met een minder gangbare
seksuele voorkeur. Sommige buitenstaanders denken misschien dat
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en personen met
een intersekse conditie* (LHBTI’ers) nooit meer worden gediscrimineerd.
Onder meer door de Gay Pride lijken Nederlanders een andere seksuele
voorkeur als normaal te accepteren.
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Maar er blijven nog voldoende uitda-

enkele donkere exemplaren. Het onder-

onmogelijk. Ook komt het nog altijd voor
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voorkeur’
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geven moed. Zo zag de directeur van een
* Mensen met een intersekse conditie hebben geslachtkenmerken van zowel man als vrouw.
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