Safe(r) Space
Casa Rosa streeft ernaar een Safe(r) Space te waarborgen. Hier is er geen plaats voor
transfobie, holebifobie, seksisme, racisme, ableïsme, andere uitsluitingsmechanismen of
onverdraagzaamheid.
Met als doel om te informeren én tegelijkertijd de grenzen van de veilige ruimte te
bewaken, zijn er een aantal richtlijnen opgesteld voor het bijwonen van onze evenementen:
●

In alles wat we doen staat consent (wederzijdse toestemming) centraal
○ Indien iemand even niet wil spreken is dat helemaal oké
○ Probeer altijd in te schatten of iemand de emotionele ruimte heeft voor jouw
verhaal
○ Wees je bewust van de (emotionele/psychologische) ruimte die je inneemt
○ Wie de ruimte wil verlaten, eventjes of permanent, kan dat altijd en zonder
gevolgen doen

●

Laat assumpties achterwege
○ Geef ruimte om iemand correct aan te spreken
○ Wees open voor de eigenheid van een persoon, probeer niets in te vullen
over de identiteit van een persoon zonder dat je daar aanleiding toe hebt
○ Stel jezelf even voor en benoem jouw voornaamwoorden
■ Zo kan je gesprekspartner jou meteen op de juiste manier aanspreken
■ Let op: niet iedereen deelt graag hun voornaamwoorden, ook dat is
oké

●

Ga discreet om met iemands persoonlijk verhaal
○ Ervaringen delen kan mensen vooruit helpen, maar stel altijd de privacy en
integriteit van de ander voorop

●

Spreek vanuit jouw eigen ervaringen en probeer veralgemeningen te vermijden
○ Iedereen heeft een eigen verhaal
○ Geef genoeg aandacht aan luisteren in een gesprek
○ Probeer uitspraken over jouw mening te beginnen met "Ik..."

●

Draag jouw steentje bij aan de Safe(r) Space
○ Iedereen die de ruimte binnenkomt, draagt een (gedeelde)
verantwoordelijkheid om de omgeving veilig(er) te houden
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○ Hou elkaar ook verantwoordelijk voor het behouden van de veilige(re)
omgeving: je kan elkaar bijvoorbeeld aanspreken wanneer je iets opmerkt
dat mis gaat
○ Een fout maken kan gebeuren, bied je excuses aan en probeer het de
volgende keer anders te doen
■ Spreek gerust iemand van de organisatie aan die je kan bijstaan

■ Je mag de persoon ook zelf aanspreken
■ Wees je bewust dat je kunt aangesproken worden door een ander, of
de organisatie, over een gemaakte fout
■ Probeer een open houding te bewaren, we komen er samen uit
●

Er is ook ruimte voor een Brave(r) Space
○ Een Safe(r) Space is ook bedoeld om bij te leren en te groeien
■ Dit kan zijn door zelf ruimte in te nemen en te groeien door je verhaal
te delen
■ Dit kan gaan over (leren) luisteren en groeien door op te nemen
■ Stiltes zijn altijd toegelaten
○ Deze ruimte is bedoeld om te proberen, te spreken, te luisteren, te delen,...

Merk je iets op wat niet juist voelt of wil je zelf een melding doen?
● De medewerkers van Casa Rosa staan steeds klaar om te helpen
● Ook het internationale codewoord Angela kan je gebruiken om een situatie die niet
veilig voelt te signaleren
Ook na het evenement kan je een melding doen door te mailen naar info@casarosa.be.
Deze richtlijnen werden gebaseerd op de Safe(r) Spaces gids ontwikkeld door Çavaria en
Wel Jong
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