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Verslag Werkgroep sexualiteit en discriminatie 
Thema homo- emancipatie en discriminatie 2012 
 
Maandag 27 augustus 2012  
 
Na enige voorbereidende besprekingen hebben we een tiental mensen uitgenodigd deel te 
nemen aan een gesprek om een werkgroepje te vormen om het thema homo- emancipatie en 
discriminatie aan te pakken. Op basis het voorgaande jaar willen we met grote zorgvuldigheid 
zo veel mogelijk mensen te bereiken in de multiculturele samenleving. 
Voor het Dialooghuis zijn Cumali Karabulut en Bart ten Broek aanwezig. 
De laatste opent de bijeenkomst en refereert aan de Canal Pride in Amsterdam, waar dit jaar 
voor het eerst een boot gaat meedoen met mensen van Turkse afkomst. De noodzaak om te 
werken aan dit thema, bleek uit de negatieve reacties op dit bericht, zelfs tot en met 
doodsbedreigingen. 
 
Op deze avond Is de vraag: hoe organiseren wij op een eigen wijze het thema homo-
emancipatie en hoe bereiken wij daarbij vooral die mensen die van andere afkomst zijn dan de 
Nederlandse? Cumali neemt de leiding voor deze avond op zich en stelt dat dankzij de actieve 
opstelling, inzet en groeiende bekendheid van het Dialooghuis enige groeperingen en 
stichtingen het Huis hebben gevraagd het initiatief te nemen om het thema te bespreken en om 
voorlichting te geven in de eigen achterban. 
 
Het Dialooghuis overweegt op verschillende locaties bijeenkomsten te organiseren, zoals bijv. 
in Segbroek, Schilderswijk/Transvaal en Den Haag Zuidwest te organiseren. 
Een tiental zeer betrokken aanwezigen uit COC, Rainbow, voetbal en homoseksualiteit; Kringen 
en anderen waren zeer geïnteresseerd en bereid om mee te denken hoe jongeren te bereiken 
die nog maar kort hun coming-out achter de rug hebben en zich dan staande zien te kunnen 
houden. En zich ook bewust dienen te zijn dat discriminatie op de loer ligt. 
De aanwezigen stelden zich aan elkaar voor en waren zich heel sterk bewust dat de gekozen 
doelgroep niet zo maar bereikt zal worden. 
Cumali zag deze bijeenkomst vooral ook met het doel elkaar te inspireren en liet de groep enige 
oefeningen doen om elkaar beter te leren kennen en zich op een andere manier te uiten dan in 
een alledaagse vergadersfeer. 
Hoop, liefde en vertrouwen bleken kernwoorden te zijn om met elkaar aan het werk te gaan.  
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De volgende actiepunten werden afgesproken: 

 Bart, Cumali en Yadin komen samen om de volgende stappen te bespreken, ook stellen 
zij een datum voor 

 Iedereen wordt opnieuw uitgenodigd en gevraagd deel te nemen in werkgroep(en) 

 Er zal een kort verslag gemaakt worden van de bijeenkomsten 
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Donderdag 22 november 2012 

1. Besloten wordt deze bijeenkomst met name te benutten om te terug te kijken op de 

publieksdialoog gehouden op 22 november 2012 en op een aantal punten alvast vooruit 

te kijken naar mogelijke vervolgstappen. De aandacht gaat minder uit naar de 

(voorbereidende) expertmeeting van 2 november 2012. De uitkomsten van die 

bijeenkomst zijn al verwerkt in de bijeenkomst van 22 november 2012. 

2. De initiatiefgroep is het erover eens dat binnen een relatief korte periode van anderhalve 

maand twee dialoogbijeenkomsten zijn georganiseerd die in meerdere opzichten 

geslaagd zijn. Betrokken organisaties, diepgang, diversiteit in de gespreksonderwerpen 

en genoeg aanknopingspunten en brede steun om met elkaar de nodige vervolgstappen 

te zetten. 

3. De initiatiefgroep vindt het bereiken en mobiliseren van de (echte) doelgroep een punt 

van aandacht. Ondanks dat de betrokken organisaties aanwezig waren en hun 

medewerking hebben verleend, had de aanwezigheid van het aantal personen uit de 

doelgroep, naar de beleving van de initiatiefgroep, kunnen worden vergroot. 

4. Voor het (inhoudelijk) voorbereiden van de vervolgstappen zou het nuttig zijn om ook de 

inbreng van STIOM, Visitatiecommissie en de groep van de emancipatie-ambassadeurs 

te betrekken. De focus ligt nog altijd op het bevorderen van een brede betrokkenheid 

van de organisaties en instellingen bij de (verdere) samenwerking. De hoofdregel die in 

de praktijk wordt gehanteerd is: Gezamenlijk doen, dat wat gezamenlijk kan en het aan 

de ander laten, van wat afzonderlijk kan (samenwerking op projectbasis). 

 

 
 

5. Bij de initiatiefgroep bestaat de indruk dat de LHBT- emancipatieactiviteiten in Den Haag 

versnipperd plaatsvinden (met een verwijzing naar de recente bijeenkomst op 26 

november van het Dialooghuis) en ziet in reactie daarop een rol weggelegd om in een 

gesprek met de gemeente te komen tot een meer beleidsmatige aanpak van het 

bevorderen van de acceptatie van de doelgroep. Samen dichterbij de vraag/behoefte 

van de gemeente zien te komen.  
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6. Om de vervolgstappen vorm te geven gaat de aandacht van de initiatiefgroep uit naar 

het samenstellen van een denktank, bestaande uit deelnemers van de initiatiefgroep 

aangevuld met een aantal deelnemers aan de expertmeeting of anderszins. Voor de 

uitvoering zal steeds naar geschikte uitvoeringspartners worden gezocht. Ook wil de 

initiatiefgroep in de aangepaste vorm een platform bieden om te helpen bij de 

bevordering van een brede acceptatie van de LHBT-groep. Uitgangspunt blijft dat 

discriminatie van de LHBT’ers moet orden aangepakt (de ondergrens van het 

toelaatbare). 

7. Over educatie en scholing wordt de suggestie gedaan om na te gaan hoe het initiatief 

van Barbara voor de jeugd en het programma van het COC op de scholen elkaar 

kunnen versterken. 

8. Bij het zoeken naar (en ook bij het inzetten van rolmodellen en/of voortrekkers) is het 

goed om het verschil tussen het Westers-model en het bi-cultureel-model goed voor 

ogen te hebben. Zo is verschil in de wijze waarop je acceptatie verwerft, binnen beide 

modellen verschillend. 

 

 
 

9. Ook is het goed om bij de verdere ontwikkeling van de vervolgstappen (van 

training/coaching en het opleiden van ambassadeurs) de huidige rollen van de 

betrokken organisaties en instellingen scherp voor ogen te houden. Stichting Rainbow 

zal ruimte blijven bieden voor het bespreekbaar maken van de seksuele eigenheid en 

daarvoor een veilige plek bieden en laat de ruimte aan anderen voor hun eigen aanpak 

(verwijzend naar COC, de Kringen, de jongeren en de meer activistische benaderingen). 

10. Besloten is feedback te geven op het evaluatieformulier. Het is de bedoeling om de 

uitkomsten van die evaluatie te delen met de deelnemers die apart worden uitgenodigd 

voor een extra werkbijeenkomst van de initiatiefgroep op donderdag 20 december vanaf 

18.00/18.30 uur bij Lung Fung in Den Haag. Deze werkbijeenkomst met een gezamenlijk 

etentje is ook bedoeld de initiatiefgroep de bedanken voor het geleverde werk de 

afgelopen maanden.  
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11. Na de bijeenkomst van 20 december 2012 zal een bijeenkomst worden georganiseerd 

om samen met een aantal functionele deelnemers in gesprek te gaan met de gemeente 

al dan niet in het kader van de evaluatie van de twee dialoogbijeenkomsten, die voor 1 

april 2013 bij de gemeente moet zijn. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Maandag 26 november 2012  
 LHBT-, Homo- emancipatie, -discriminatie  
 Eenheid in seksuele diversiteit 

1. Reactie op het thema: 

 Gaat het eigenlijk niet om elkaars anders-zijn 

 Waarom niet praten over heteroseksualiteit? 

 Daarover valt ook wel wat te zeggen! 

 Uitgangspunt is nog te vaak hetero 

 Het boekje: Ik wou dat ik dood was (over jongeren) 

 www.iedereenisanders.nl  
 

2. Het Dialooghuis begon op 27 augustus met een verkennende bijeenkomst 
3. Kaabassi bereidde de expertmeeting van 22 november voor en voerde deze op heel 

goede wijze uit. 
Eenheid in seksuele diversiteit: over sociale acceptatie,vrijheid en veiligheid nu! 
Ik, Bart ten Broek, ben bij de voorbereiding van deze avond blijven steken bij het woord 
“eenheid”! 
Over welke eenheid gaat het eigenlijk? 
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4. Wat mij heel duidelijk is geworden: 

 Er zijn veel welwillende mensen in professionele en vrijwilligersorganisaties die 
elkaar willen bemoedigen om dit thema goed aan te pakken 

 Waar zullen we ons op richten? 
- Geestelijke leiders: pandits, imams, priesters, predikanten, enz. 
- Religieuze gemeenschappen 
- Etnisch culturele verenigingen 
- Vrijplaatsen: vertrouwenspersonen, websites. 
- Voorbeeld Amsterdam: We are free! 27/28/29 september: Congres over de 

sociale acceptatie LHBT 
5. Hoe gaan we deze avond invullen? 

 

 
 
Stap 1: Meditatie bij het voorlezen van een brief van een  
               Hindoestaanse man! Probeer daarbij 
               een enkel woord of een beeld (symbool) 
Stap 2: Wissel met een buurman of buurvrouw uit, wat dit woord  
               of symbool jou wil zeggen 
 
Stap 3: Ga in groepjes van 4 of mensen, met het woord, of het  
              symbool in gedachten een actie bedenken, die 
              voorafgaande de gay-parade in mei 2013 dient plaats te 
              vinden 
Stap 4: Inventariseren van ideeën 
Stap 5: Toetsen op haalbaarheid 
              en door wie??? 
Stap 6: Hoe ga je naar huis??? 
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Wie waren er en wat kwam voort uit de gesprekken: 
De avond ving aan met de voorgaande inleiding en oefening(en). 
Aanvankelijk bestond de groep uit een tiental mensen, onder wie de directeur van het 
Antidiscriminatie Bureau en de Voorzitter van “De Kringen”. Tijdens de bijeenkomst kwam een 
groep van “Taal in de Buurt”binnen, omdat men zeer geïnteresseerd was in het thema. 
De eersten waren met elkaar in gesprek en de inleider en gespreksleider gaf de groep een 
samenvatting over het thema van de avond. Vooral de vrouwen van diverse afkomst waren zeer 
geboeid. Een enkele man deed direct de deur dicht. In de Koran is homoseksualiteit “haram”. 
Vervolgens kwam een imam, afkomstig uit Egypte, aan het woord. 
Hij stelde dat de Koran homoseksualiteit inderdaad niet toestaat. Dat betekent echter niet dat 
wanneer iemand van die geaardheid op jouw pad komt, dat je hem afwijst. Integendeel, je 
ontvangt en begeleidt hem bij zijn vragen. Hij/zij is te allen tijde een mens die je niet laat vallen! 
 
 
 
 
 
Samenvatting 
Werkgroep sexualiteit en discriminatie 
Thema homo- emancipatie en discriminatie 2012: 
 

 Vooralsnog is Den Haag niet toe aan een grootschalige bijeenkomst, zoals in 
Amsterdam waar meerdere organisaties van andere afkomst dan de Nederlandse 
bestaan. 

 Vertrouwen en veiligheid dienen de garanties te zijn voor kleinschalige bijeenkomsten. 

 “De Kringen”, huiskamerbijeenkomsten zouden meer bekend moeten worden om 
mensen van allochtone afkomst die uit de kast komen een veilige plek te bieden. 
Daaraan zouden Rainbow, COC, Het Dialooghuis en Kaabassi aan kunnen gaan 
(samen)werken. 

 Religie werkt erg belemmerend voor LHBT-vertegenwoordigers. Wellicht een belangrijk 
aandachtspunt voor het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) 
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