Genderneutraal
LHBTI-organisaties (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseksueel) pleiten al
langer voor een genderneutralere wereld, zodat iedereen zich gewaardeerd voelt. De NS
bijvoorbeeld spreekt mensen aan met ‘beste reizigers’.

1 ‘Het is goed dat er geen verschil meer wordt gemaakt
tussen man of vrouw’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)
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40% is het (zeer) oneens met stelling 9 ‘Het is goed dat er geen verschil meer wordt gemaakt tussen
man of vrouw’, 37% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (26%).
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Iedereen is toch het hetzelfde, of je nu als vrouw bent veranderd in een man of als
man bent veranderd in een vrouw. ik vind dit maar allemaal niks maar als deze
mensen zich goed voelen in hun lichaam is het toch ook goed
Ik zou niet weten waarom er verschil gemaakt moet worden. Mensen zijn toch aan
elkaar gelijk
Wij zijn eender.
Ik vind dit te ver gaan. Waarom moet bij de kinderkleding in de winkels al alles door
elkaar hangen. Wat je ook bent er zullen altijd mannen en vrouwen blijven, en dat
mag van mij zo blijven, en als iemand anders geaard is moet iemand maar zelf
weten. Ik heb er in ieder geval geen moeite mee. We maken ons allemaal veel te
druk om wie of wat we allemaal zijn.
Ik vind het normaal dat alle mensen gelijk behandeld worden. Maar zoiets als "
beste reizigers" vind ik tamelijk onnozel.
Maar word soms wel overdreven
We als het om salaris gaat verder niet
Als dit is waar mensen moeite mee hebben, dan is het gemakkelijk opgelost. Het
maakt mij niet zoveel uit.
Ben wel blij dat er nog verschil in zit
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Daar los je het niet mee op. Begrip tonen naar elkaar.
Er is altijd verschil tussen man en vrouw maar het ligt er helemaal aan wanneer het
logisch zou zijn hier geen verschil in te maken. Kan van bijvoorbeeld de aard van het
beroep zijn (bouwvakker-medewerker booreiland-wegenbouwer etc..) Bij beroepen
waarbij de belasting voor mannen en vrouwen even zwaar wegen zou er geen
verschil mogen zijn..
Het kan mij niet schelen. Maatschappelijk en psychisch is er geen verschil dus dat
kun je ook niet maken, en seksuele aspecten vind ik alleen interessant voor mijn
partner. Het zou wel fijn zijn als openbare toiletten voor iedereen geschikt zijn,
zodat met name vrouwen niet meer achter een boom hoeven te gaan zitten en
bekeurd worden omdat er geen voorzieningen voor hen zijn. Lijkt mij een gevalletje
discriminatie. Bekeur de gemeente maar die zo met zijn burgers omgaat.
Het moet ook weer niet doorschieten of te krampachtig worden.
Ik vind "beste reiziger" prima. Er blijft een verschil tussen man en vrouw of je dit nu
expliciet benoemd of niet; ik voel me er niet minder vrouw om. Als het voor
bovengenoemde groepen een meer geaccepteerd gevoel geeft is het toch goed?
Ik vind het grote onzin, dat we niet meer dames en heren zouden kunnen zeggen.
Men slaat hierin veel te ver door, met argumenten die overdreven zijn.
Wat een onzin
Zolang men zich maar niet aanstootgevend gedraagt heb ik er geen enkele moeite
mee . Dit geldt evenzo voor hetero's
Die verschillen zijn er gewoon en dat is niets om je voor te schamen, dus deze
hoeven ook niet verstopt te worden.
Er is nu eenmaal verschil, dit hoeft niet genegeerd te worden.
Er zijn nou eenmaal verschillen. En toiletbezoek op genderneutraal toilet staat me
niet aan
Er zijn nu eenmaal verschillen en die moeten we niet wegpraten. Ik ben wel erg
tegen discriminatie, maar dat is iets anders dan verschillen .
Het is tegenwoordig een beetje overtrokken. De mens voelt zich veel te snel
"gediscrimineerd"
Ik vind het belangrijker om ieder mens met respect te bejegenen. Zo'n campagne
van de NS vind ik symboolpolitiek. Ik vind wel dat de overheid het goede voorbeeld
moet geven, maar dat zit vooral in bejegening van mens tot mens. Maar ik moet
erbij zeggen dat ik niet weet hoe mensen uit de LHBTI groep dit ervaren.
Ik vind het eigenlijk geen issue.
Mannen en vrouwen zijn op veel fronten gelijk. Maar we moeten ook niet door
slaan.
N beetje overdreven, transgender zijn heel graag vrouw of man ze zitten in een
verkeerd lichaam
Vind het onzin. als je je man voelt voel je dan ook maar aangesproken door heer en
het zelfde geldt bij vrouw. We draven erg door hier in Nederland
Wat een onzin, iedereen mag zelf weten wat hij is maar maak er niet zo'n drama
van. Zijn allemaal gewoon mensen
Wat is een transgender? Naar mijn mening willen heren dames worden en dames
heren worden. Maar vervolgens willen ze onzijdig aangesproken worden????
We leven nu eenmaal in een dualistische wereld. Wat is er mis met man/vrouw?
Mannen worden vrouwen en vrouwen worden mannen en voelen zich dan weer
thuis in hun lichaam dus blijkbaar heb je een sekse nodig.
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Dat is toch gewoon onmogelijk en nergens goed voor. In de samenleving zijn man
en vrouw 100% gelijk, fysiek zullen er toch verschillen blijven met daarvoor ieder
hun eigen plan van aanpak
Dit is nu het belachelijkse onderwerp wat ooit is aangehaald in de Nederlandse
Maatschappij.
Dit wordt allemaal veel te ver doorgedreven
Een vrouw en een man zijn nu eenmaal in alle opzichten anders
Er is altijd verschil. Mannen en vrouwen zijn nou eenmaal verschillend. Ook in jullie
stelling doe je er al aan mee. Spreken van man of vrouw i.p.v. personen.
Er wordt gewoon teveel ophef over. Er zijn in mijn optiek alleen maar mannen en
vrouwen op de wereld. Nooit geweten dat er 3 geslachten zouden kunnen zijn
Flauwekul er moest weer iets nieuws verzonnen worden
Het verschil tussen man en vrouw blijft, welke geaardheid je ook hebt.
Het zijn maar een paar mensen die afwijken. Maar over het algemeen zijn we man
of vrouw. Laat het alstublieft zo blijven. Regels geven houvast.
Ieder mens is uniek. Weg met het hokjes denken. het gaat niet om verschillen
tussen groepen mensen (mannen/vrouwen of wat dan ook) maar om respecteren
van verschillen tussen individuele mensen
Ik ben een man en wil ook als zodanig worden bejegend.
Ik vind het onzin. Er is nu eenmaal verschil tussen mannen en vrouwen. Wel moet
iedereen gelijkwaardig behandeld worden.
Is nergens belangrijk voor. Vind dit weer zo'n "modegrill"
Je bent, of voelt je, of man of vrouw!!
Man en vrouw zijn gewoon verschillend. Dat een miniem aantal mensen vind dat dit
niet zo is, is een mening. Er zijn toch echt belangrijkere zaken in de wereld om je
boos te maken dat je niet met de juiste "titel" word aangesproken.
Mannen en Vrouwen zijn verschillend. Het is volstrekt ongeloofwaardig dat er
zovelen zijn die stellen dat ze gelijk zijn. Naar mijn mening ontstaan de problemen
juist doordat velen het uitgangspunt hebben dat ze gelijk zijn. Hierdoor gaat het
juist fout.
Waar gaat t heen. Sorry maar normaal is gewoon man en vrouw. Maar dat is dalijk
nog nie meer normaal. Ik heb helemaal niets tegen homo bi of net wat. Maar voor
mij hoeft t noe als alles 1 gezien te worden
Wat een flauwe kul
Wat een onzin! Homo's en lesbiennes blijven mannen en vrouwen, ongeacht hun
geaardheid. Transgenders zijn vrouw en worden man of omgekeerd. Dan hebben
we het dus nog over een handjevol mensen die interseksueel zijn. Kom op zeg, waar
zijn we nu toch helemaal mee bezig?
We zijn gewoon mensen. En hoeven niet in een hokje gestopt te worden.



Ben helemaal niet tegen LHBTI maar wat gaat ons nog meer opgelegd worden?
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2 ‘Genderneutraliteit wordt te ver doorgevoerd’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)
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70% is het (zeer) eens met stelling 10 ‘Genderneutraliteit wordt te ver doorgevoerd’, 8% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (35%).
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Bij wijze van mag zometeen niks meer met mannelijk of vrouwelijk benoemd
worden.
Het zijn nog steeds de vrouwen die kinderen baren; dat kan echt niet
genderneutraal gemaakt worden.
We moeten niet te ver doorslaan.
Dit wordt veel te ver doorgevoerd !!!
Gevalletje komkommer nieuws, besteed liever aandacht aan de miljoenen kinderen
per jaar die in ontwikkelingslanden sterven wegens een gebrek aan voedsel en
medische zorg.
Ik vind dat zo'n onzin, laat men toch dat geld wat hier mee gepaard gaat toch
investeren in de ZORG
Teveel nadruk op verschil tussen groepen mensen. Laten we ieder individu
respecteren zoals deze is
Wat een flauw gedoe allemaal. ben benieuwd wat het nieuwe volgende geslacht
wordt.
We zijn allemaal mensen.
Of je nou een man ben die vrouw wil zijn of andersom, je blijft/wordt man of vrouw.
Dus vindt dat ze wel heel erg overdrijven met genderneutraal.
Zie vraag 9.
Zoals een bekend iemand al zei: we draaien helemaal door in Nederland. Eerst komt
er een 'muts' uit Amerika die zwarte piet discriminerend vindt, dan mag je niet meer
mijnheer of mevrouw zeggen en de grootste kolder is de MeTo hype. Doe a.u.b.
allemaal normaal ja!!!
Er is verschil en dat mag ook blijken. Onduidelijkheid is in alles verwarrend.
Je kunt alles opblazen. Maar als je geen begrip hebt voor de ander komt het toch
niet goed. Heb je naaste lief.
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Kan me voorstellen dat de mensen die het betreft ergens laat van hebben maar
merendeel van de bevolking voelt weinig emotie als ze worden aangesproken met
verkeerde geslacht, vermoed ik.
Laat ieder voor zich bepalen wat goed is en niet door het volk
Veel te veel aandacht niet goed voor die mensen.
We hebben een man, een vrouw. Meer mogelijkheden zijn er niet tenzij deze op
kunstmatige wijze tot stand zijn gebracht. Dit is evenwel niet natuurlijk.
Genderneutraliteit is een woord dat voorkomt uit kunstmatige ingrepen door de
mens. In mijn ogen geen aandacht aan besteden is te zot voor woorden.
We slaan een beetje door in onze ijver iedereen te pleasen. Heb respect voor elkaar
dan hoeft het niet allemaal tot in detail geregeld /beschreven te worden.
De groep asielzoekers en gastarbeiders zouden eerst een slag moeten slaan naar
gelijkheid man vrouw. Verbied bijvoorbeeld hoofddoeken en afwijkende
lichaamsbedekkende kleding. Richt je op die groepen en stel het COA in het daglicht.
Zij krijgen geld, zoals voor kennismaking nl-maatschappij, wat ze hooguit in geringe
mate en veelal slechts alleen op papier waar maken.
Het maakt mij allemaal niet zoveel uit. Het gaat erom dat je niemand buitensluit.
Wel als het blijft bij gezeik over de juiste naampjes. Hoe het heet is niet belangrijk,
wel hoe het wordt behandeld.
Zie mijn opmerking bij de vorige vraag.
Ik vind dat iedereen gelijk is, maar het slaat naar mijn mening wel te ver door als je
bijvoorbeeld speciale olympische spelen zou hebben voor LHBTI mensen. Iedereen
gelijk, is ook iedereen gelijk. (paralympics is iets anders, heeft te maken met
lichamelijke beperking). Dus ze moeten het ook niet overdrijven.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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