Seksisme, racisme,
en agressie
willen en kunnen
we binnen Sint
– Sint Lucas Antwerpen is een school die uitgaat
Lucas Antwerpen
van een samenleving waarin diversiteit een realiteit is.
niet tolereren.
Verschillen worden als een meerwaarde beschouwd.
Wij voeren een
actief beleid om
– Medewerkers en studenten van Sint Lucas
elke vorm van
Antwerpen behandelen elkaar met respect. Je doet
discriminatie op
of zegt niets wat iemand anders als een inbreuk op
basis van kleur,
zijn waardigheid kan beschouwen.
etniciteit, religie,
herkomst, gender,
– Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag
klasse, leeftijd,
zoals pesten, racisme, seksisme, discriminatie en
seksualiteit,
ongewenst seksueel gedrag, zowel door middel van fysieke of mentale
woorden, beelden, als door handelingen of gedragezondheid …
gingen, wordt niet getolereerd.
te voorkomen.
– De regels voor online conversaties zijn niet
anders dan voor andere communicatie.
– Wanneer je als student, medewerker of docent
getuige bent of weet hebt van grensoverschrijdend
gedrag dan kijk je niet weg, maar probeer je dit
gedrag te stoppen. Je komt op voor slachtoffers
van ongewenst gedrag, in woord en daad.
– Wanneer je grensoverschrijdend gedrag niet
kan stoppen, dan neem je de verantwoordelijkheid
om dit gedrag te melden, ook als getuige.
– Als directie, leidinggevende of docent ben je
je bewust van je voorbeeldfunctie in woord en
gebaar. Je neemt elke melding of incident ernstig
en geeft er gevolg aan. Je maakt ook verdoken of
onbedoeld racisme en seksisme bespreekbaar en
beschouwt dit als een collectief leermoment.

Illustration: Sadrie

– Elke melding wordt zorgvuldig en vertrouwelijk
onderzocht en behandeld.
– We beschouwen elke melding als een dankbaar
leermoment en zoeken samen naar een oplossing.
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Gedragscode

Ons engagement

Tot slot, als communicatie bewoordingen
bevat die aanzetten tot haat, stellen we ons bloot
aan strafrechtelijke vervolging. Dit zijn woorden,
teksten of beelden die aanzetten tot segregatie,
haat, discriminatie of geweld.
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