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stel je voor. je bent een jongen van 
vijftien en je twijfelt of je op school uit 
de kast durft te komen. regelmatig valt 
‘homo’ als scheldwoord, je kent de verha-
len over pesterijen. je besluit om – samen 
met je vriendinnen en vrienden – mee 
te doen aan coc’s paarse vrijdag tegen 
homo- en transfobie op school. het wordt 
een groot succes, meer dan de helft van 
je medeleerlingen draagt die dag uit soli-
dariteit paarse kleding. met zoveel steun 
durf je het wel aan. tijdens de pauze 
vertel je in de aula dat jij óók homo bent. 
er volgt een daverend applaus.   

het is het verhaal van pim uit enkhui-
zen. net als hij organiseerden leerlingen 
op 150 middelbare scholen activiteiten 
op paarse vrijdag, met steun van het 
coc. voor mensen als pim konden we in 
2010 iets betékenen. dat geldt ook voor 
ouderen die wonen in één van de twintig 
verzorgingstehuizen die in 2010 de eerste 
roze lopers voor lhbt-vriendelijke 
ouderenzorg ontvingen. het geldt voor 
activisten in landen als kirgizië, moldavië 
en armenië die met onze steun strijden 
voor de rechten van lesbische vrouwen, 
homoseksuele mannen, biseksuelen en 
transgenders (lhbt’s).

onze lidverenigingen behartigen 
lhBt-belangen actiever dan ooit, door 
voorlichting op school, het initiëren van 
debatten en de organisatie van het les-
bian Festival. dankzij de inzet van coc 
nederland kreeg lhbt-emancipatie in 
2010 opnieuw politieke topprioriteit, toen 
vvd en cda het opnamen in hun regeer-
akkoord. 

we mogen trots zijn op deze resulta-
ten. uit een in 2010 verschenen rapport 
van het Sociaal en cultureel planbureau 
blijkt dat het deel van de bevolking dat 
negatief denkt over homoseksualiteit 
sinds 2006 daalde van 15 naar 9 procent. 
helaas blijkt uit dat rapport ook dat zelf-
moordcijfers bij lhbt-jongeren tot vijf 
maal hoger liggen dan bij heterojongeren. 
daarom blijven we ook in 2011 strijden 
voor voorlichting over homo- en trans-
seksualiteit op elke school. het aantal 
geregistreerde geweldsincidenten tegen 
lhbt’s neemt nog altijd toe. dat vraagt 
om stevige maatregelen tegen geweld en 
het coc zet zich daarvoor in. 

in dit jaarverslag lees je meer over onze 
activiteiten en over wat je zélf kunt doen. 
laten we ook in 2011 samen werken aan 
een wereld waar iedereen zichtbaar zich-
zelf kan zijn!  

vera Bergkamp voorzitter
wouter neerings vicevoorzitter
Michel van driel penningmeester
eunice den hoedt algemeen bestuurslid
koen van dijk directeur

frontliners zijn cruciaal voor de coc-
aanpak. zij zijn de gedreven voorvechters 
in de ‘frontlinie’ van het acceptatiepro-
ces: scholieren, ouderen, transgenders, 
buitenlandse activisten en multiculturele 
jongeren die zélf verantwoordelijkheid 
nemen om de situatie van lhbt’s te ver-
beteren. het coc ondersteunt ze vraag-
gestuurd (inside-out), waarbij frontliners 

aangeven wat ze nodig hebben. Samen 
met frontliners en tal van andere vrijwilli-
gers kunnen we écht dingen veranderen. 

daarom vormen de frontliners hens,  
nazmul, carolien, Moenira en  
otgonbaatar letterlijk en figuurlijk het 
gezicht van dit jaarverslag. 
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lesBische alliantie 
op roze zaterdag lanceerden coc en 
Stichting ondersteboven de lesbische 
alliantie. dit samenwerkingsverband 
vergroot de zichtbaarheid van lesbische 
en biseksuele vrouwen en geeft een im-
puls aan de emancipatie door vele, vaak 
kleinschalige activiteiten te coördineren. 
de lesbische alliantie presenteerde zich 
in 2010 onder andere tijdens de gay pride 
met de trotse lesboot en de lesbian 
pride motortocht. ze had een eigen stand 
tijdens het women inc. Festival, organi-
seerde diverse feesten zoals girlesque en 
garbo for women en benoemde frontli-
ner Sjeazy pearl tot lesbicoon. 

stop het geweld 
in 2009 nam het aantal geregistreerde 
geweldsincidenten tegen lhbt’s landelijk 
met 13 procent toe en in amsterdam zelfs 
met 24 procent. als motto voor de co-
ming out dag 2010 koos coc nederland 
daarom Stop het geweld en situeerde de 
kick-off van deze landelijke dag in het 
amsterdamse stadhuis. locoburgemees-

ter lodewijk asscher, politiecommissaris 
bernard welten en coc-voorzitter vera 
bergkamp ontrolden er een grote versie 
van de coming out dag-poster. het 
parool publiceerde daar een grote foto 
van op de voorpagina. er werden meer 
dan een half miljoen regenboogposters 
verspreid, onder andere via het gratis 
dagblad metro, die iedere nederlan-
der achter het raam kon hangen om te 
protesteren tegen het geweld. op de ach-
terkant stond informatie en tips over wat 
je tegen het geweld kan doen.

fleeing homophobia 
veel europese landen houden in hun 
asielbeleid niet of nauwelijks rekening 
met mensen die vluchten vanwege hun 
seksuele geaardheid of genderidentiteit. 
het coc onderzoekt samen met de vrije 

‘Het is misschien 
wel twintig jaar 
geleden dat ik op een 
nieuwjaarsreceptie van 
het COC was, en ineens 
vallen je zaken op die 
veranderd zijn (…) Daar 
kunnen al die andere 
actieclubs nog een 
puntje… nee, gewoon iets 
van leren’
stephan sanders in vrij nederland

 

coc’s promoteam op erwin olaf’s Black tea party.
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universiteit amsterdam hoe dat beter 
kan. in het grootschalige onderzoek 
Fleeing Homophobia, seeking safety in 
Europe, dat mede gefinancierd wordt 
door de eu, inventariseren de partijen 
samen de beste voorbeelden op het 
gebied van lhbt-vriendelijk asielbeleid 
in de europese unie. deze best practices 
vormen straks de basis voor een lobby 
voor harmonisatie en verbetering van het 
lhbt-asielbeleid in heel europa. 

woedend 
tijdens een uitzending van zomergas-
ten maakte fotograaf erwin olaf zich 
bijzonder kwaad over het toenemende 
geweld tegen lhbt’s in nederland. hij 
kreeg daarop zoveel steunbetuigingen 
dat hij besloot dat er iets moest gebeu-
ren. onder het motto ‘ik ben woedend’ 

organiseerde hij de black tea party. met 
dit gemaskerde bal in paradiso vierde de 
lhbt-gemeenschap diversiteit, seksuele 
vrijheid en tolerantie en het was, in olafs 
woorden: ‘een statement tegen de toe-
nemende intolerantie tegenover homo’s’. 
tijdens deze black tea party lanceerden 
karin bloemen en coc-voorzitter vera 
bergkamp de landelijke campagne ‘Stop 
het geweld’. 

hoe straight ben jij? 
de avro zond in 2010 de gay pride voor 
het eerst op tv uit. in de dagen daaraan 
voorafgaand vroeg de omroep samen 
met coc nederland aandacht voor de 
problemen bij sociale acceptatie van 
lhbt’s. daarvoor werden nederlanders 
verleid om te testen hoe ‘straight’ ze zijn. 
ze konden hun mening geven over stel-

karin Bloemen en vera Bergkamp onthullen de 
coming out dag poster.
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lingen als: ‘ik heb niets tegen homo’s, als 
ze maar normaal doen’ en: ‘ik vind het 
raar als twee mannen met elkaar zoenen’. 
ruim 20 duizend nederlanders vulden 
online de test in. een van de resultaten 
was dat ruim de helft van de nederlan-
ders vindt dat ‘homo’ als scheldwoord 
moet kunnen. ‘geen goed nieuws’, 
oordeelt coc-voorzitter vera bergkamp. 
‘voor middelbare scholieren is het conti-
nue gescheld vaak een reden om niet uit 
de kast te durven komen.’ 

sociale Media   het aantal vrienden 
van het coc op Facebook groeide in 
2010 van 300 naar 1300, een toename 
van 400 procent. op twitter nam het 
aantal volgers toe van 500 naar 1600, 
een groei van 300 procent. volg ons ook 
op www.facebook.com/cocnederland en 
www.twitter.com/cocnederland en blijf 
dagelijks op de hoogte van onze activi-
teiten. 

werkbezoek  
minister marja van bijsterveldt (eman-
cipatie, cda) bracht op 6 december 
een werkbezoek aan coc nederland 
waar ze in een informele setting kennis-
maakte met de medewerkers en enkele 
frontliners. de persoonlijke verhalen 
van mensen die vanuit de ‘frontlinie’ van 
bijvoorbeeld school, etnische groep of 
religieuze omgeving met het coc werken 
aan een tolerantere samenleving, maak-
ten zichtbaar indruk op de minister. in 
een open sfeer wisselde de minister met 
iedereen van gedachten over actuele is-
sues, beleid, aanpak en oplossingen. 

vera Bergkamp 
in 2010 volgde vera bergkamp (1971) 
wouter neerings op als voorzitter van 
coc nederland. zij koos als motto: 
‘zichtbaar jezelf kunnen zijn’ en wil in de 
tijd dat zij voorzitter is speciale aandacht 
besteden aan de positie van transgenders 
en lesbische vrouwen. vera bergkamp 
is naast haar bestuursfunctie directeur 
human resources bij de Sociale verzeke-
rings bank en vicevoorzitter van de d66-
fractie in stadsdeel amsterdam-centrum.

smeekbede 
in de brabantse parochie reusel wei-
gerde de pastoor tijdens de carnavalsmis 
de hostie uit te reiken aan prins carnaval 
omdat die openlijk homoseksueel is. 
behalve tot verontwaardiging van een 
groot deel van zijn eigen parochie, leidde 
deze weigering ook tot een oproep van 
ondermeer coc nederland en de gay 
krant tot een solidariteitsactie. tijdens 
deze ‘Smeekbede’ ging een grote groep 
lhbt’s en hun heteroseksuele vrienden 
ter communie in de Sint-janskathedraal 
in den bosch. daarna vonden diverse 
gesprekken plaats tussen bisschop 
hurkmans, vera bergkamp en henk krol 
over de verbetering van de positie van 
lesbiennes en homo’s binnen het bis-
dom. dit leidde er onder andere toe dat 
zij weer ter communie konden gaan. ook 

coc van alle kanten 

Boven: arie Boomsma ontvangt de Bob angelo 
penning uit handen van wouter neerings.
rechts: coc-boot tijdens de gay pride.
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zegde het kerkbestuur toe het onderwerp 
homoseksualiteit in zoveel mogelijk paro-
chies bespreekbaar te zullen maken en in 
de pastorale zorg meer aandacht aan het 
onderwerp te besteden.

Bob angelo penning
bij de uitreiking van de jaarlijkse coc-
prijs voor personen en organisaties die 
zich inzetten voor de emancipatie van 
lhbt’s, was er dit jaar aandacht voor 
religieuze kring. de remonstrantse broe-
derschap kreeg tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie de bob angelo penning toegekend 
omdat hij als eerste kerkgenootschap ter 
wereld verbindingen tussen partners van 
gelijk geslacht inzegende. televisieper-
soonlijkheid arie boomsma ontving de 
penning omdat hij zijn publieke positie 
gebruikt om homoseksualiteit in christe-
lijke kring bespreekbaar te maken. 

lhBt’s   coc nederland spreekt niet 
langer over homo’s en homoseksua-
liteit, maar over lesbische vrouwen, 
homoseksuele mannen, biseksuelen en 
transgenders, kortweg lhbt’s. dat doet 
meer recht aan de diversiteit binnen de 
gemeenschap. kort na de introductie 
door het coc heeft de regering deze 
term overgenomen. 

smeekbede bij de st. jan in den Bosch.
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veilige school limburg 
in 2008 startte coc maastricht het 
project veilige School voor meer voor-
lichting op scholen. in 2010 bezochten de 
voorlichters 23 scholen, waaronder alle 
middelbare scholen in maastricht en veel 
scholen in heerlen. daarmee bereikten ze 
elfduizend leerlingen. 
daarnaast organiseert coc maastricht 
workshops om docenten handvatten te 
geven bij het bespreekbaar maken van 
het onderwerp en goed in te kunnen 
spelen op hulpvragen van leerlingen. 
daar maakten 296 docenten gebruik van. 
in 2010 zijn bovendien op zes scholen 
gay-Straightalliances gestart. Sinds 2010 
is ook de website www.veiligeschool-
limburg.nl actief, met daarop informatie 
voor schoolbesturen, docenten en leerlin-
gen over hoe zij zelf diversiteit binnen het 
onderwijs bespreekbaar kunnen maken. 
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het coc steunt jongeren die zich actief 
inzetten voor de sociale acceptatie 
van lhBt’s. zo zijn er de gay-straight-
alliances (gsa’s) waarin homo- en 
heteroleerlingen samenwerken aan een 
lhBt-vriendelijke school en een toleran-
tere sfeer. als de school daar niet voor 
openstaat neemt het roze-olifantteam 
desgevraagd contact op met de school-
leiding. de jong&out community biedt 
lhBt-jongeren de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten en via het gsa-docentennet-
werk ontwikkelen docenten ideeën om 
de acceptatie van homoseksualiteit en 
transgenders op school te verbeteren. 

paarse vrijdag
op 10 december was het paarse vrijdag, 
naar een idee van de 17-jarige nazmul 
uit leeuwarden. geïnspireerd door Spirit 
day in amerika riep hij schoolgenoten op 
om op die dag paarse kleding te dragen, 
als statement tegen homo- en transfobie. 
het coc hielp nazmul zijn initiatief door 
heel nederland bekendheid te geven. met 
succes: op 10 december waren 50.000 

leerlingen in het paars gekleed en be-
steedden gSa’s op 150 scholen, vaak op 
speelse wijze, extra aandacht aan het on-
derwerp. zo deelde het piter jelles aldlân 
college, de school van nazmul, paarse 
cakejes uit. ook de leden van het kabinet 
deden mee. premier rutte legde tijdens 
zijn wekelijkse persconferentie uit dat hij 
een paarse stropdas droeg als statement 
tegen homo- en transfobie op scholen. 

jong&out 
uit een onderzoek van het Sociaal en 
cultureel planbureau blijkt dat 86 procent 
van de lhbt-jongeren behoefte heeft aan 
contact met gelijkgestemde leeftijdsge-
noten. jong&out biedt die mogelijkheid. 
de community bestaat sinds 2007 en 
werd opgericht toen er voor het eerst 
een coc jongerenboot meevoer met de 
gay pride. inmiddels bestaat jong&out 
uit twaalf groepen in heel nederland die 
regelmatig bij elkaar komen. op de site 
www.jongenout.nl hebben 1800 jongeren 

Zelfmoordcijfers liggen 
onder LHBT-jongeren 
tot vijf keer hoger dan 
onder heterojongeren. 
Dat blijkt uit het 
onderzoek ‘Steeds 
Gewoner, nooit gewoon’ 
van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau

  

nazMul zaMan 
nam het initiatief voor 

paarse vrijdag en deed 
dat ‘met passie en mijn 

hart’. hij voelt zich nauw 
verbonden met het 

coc. ‘Samen zijn we 
intensief opgetrokken om 

van paarse vrijdag een 
landelijk succes te maken.’ 

dat lukte: duizenden 
scholieren droegen paarse 

kleding tegen homo- en 
transfobie. 

Front
liner

jongeren en 
onderwijs

het limburgs sophianium college in het paars.
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jong & out

een profiel aangemaakt. jong&out wordt 
georganiseerd door en voor jongeren tot 
en met 18 jaar en biedt lhbt-jongeren 
een veilige en vertrouwde omgeving. het 
coc zorgt voor competente begeleiders 
en ondersteunt de groepen. 

let’s talk about sex 
voor de site jongenout.nl, een commu-
nity voor en door lhbt-jongeren, maakte 
coc nederland twaalf filmpjes waarin 
jongeren praten over liefde, relaties en 
(veilige) seks. uit onderzoek blijkt dat 
jonge homo’s de eerste keer vaak onvei-
lige seks hebben. de filmpjes hebben tot 
doel het gesprek over (onveilige) seks op 
gang te brengen en het taboe op het on-
derwerp weg te nemen. de jongeren pra-
ten er zelf normaal en ontspannen over 
liefde en seks, waardoor het als vanzelf 
een minder beladen onderwerp wordt. 

stop! 
in 2010 is een professionele videoclip ge-
maakt met als doel in één keer een grote 
groep scholieren te bereiken en hen te 
informeren over gSa’s. in de clip spelen 
onder andere acteurs uit de jongerense-
rie SpangaS en rappers als monsif en dio. 
de clip begint met veel gescheld over 

homo’s tot iemand na tien seconden heel 
hard Stop! roept. de rappers en acteurs 
leggen daarna uit dat je kunt opkomen 
voor lhbt’s op je school door een gSa te 
starten. de clip is uitgezonden op de drie 
nederlandse publieke zenders, op tmF, 
mtv en comedy central. daarnaast is hij 
als viral ingezet in de sociale media. via 
Youtube is het filmpje meer dan 25000 
keer bekeken en de website gaystraig-
thalliance.nl kreeg op de dag van de 
lancering 7000 hits. in de weken erna 
verdubbelde het aantal profielen. 

docentennetwerk
het mooie van gSa’s is dat leerlingen zelf 
het initiatief nemen. het gevaar bestaat 
echter dat zodra die van school af zijn, 
de gSa een stille dood sterft. om dat te 
voorkomen startte het coc het gSa-
docentennetwerk. leraren kunnen wél 
voor continuïteit zorgen en de kwaliteit 
van een gSa versterken. daarnaast zijn 
ze waardevolle contactpersonen voor 
het coc. in 2010 vonden drie docenten-
discussies plaats waarin ideeën werden 
ontwikkeld voor acceptatie van homo-
seksualiteit op school. in december 2010 
hadden zich al vijftig docenten bij het 
netwerk aangesloten. 

action guide
dat de gay-Straightalliances voorzien 
in een behoefte blijkt wel uit de enorme 
groei die ze doormaken. in 2010 verdrie-
dubbelde het aantal middelbare scholen 
met een gSa van vijftig naar honderdvijf-
tig. behalve in kwantiteit investeert het 
coc ook in de kwaliteit van de gSa’s. zo 
is er de Action Guide, een boekje waarin 
wordt uitgelegd hoe je een gSa opzet, 
wat leerlingen zelf kunnen doen en wat 
ze van hun school kunnen vragen. 
daarnaast is er een nieuwe gSa-poster 
gemaakt. jong&out organiseerde 
daarvoor een ontwerpwedstrijd onder 

scholieren. uit alle inzendingen werden 
er tien geselecteerd, waarop de jongeren 
konden stemmen. het ontwerp van de 
16-jarige marlie bleek het populairst en 
wordt inmiddels door tachtig scholen 
gebruikt. 

effectieve voorlichting 
vrijwilligers van het coc geven jaarlijks 
honderden voorlichtingslessen op scholen 
in heel nederland. in 2010 startte coc 
nederland een landelijk project om de 
effectiviteit van die voorlichtingen verder 
te versterken, meer voorlichters te werven 
en nog meer scholen te bereiken. het 
project is ook bedoeld voor andere lhbt-
organisaties die voorlichting geven en in-
formatie en ervaringen willen uitwisselen. 

wat kun je zelf doen? 
- ben je leerling? Start een gSa! 
 www.gaystraightalliance.nl 
- ben je docent? Sluit je aan bij het 
 gSa-docentennetwerk! 
 docentennetwerk@coc.nl
- geef zelf voorlichting op school! neem  

contact op met een coc in jouw regio. 
www.coc.nl 

doelen voor 2011
- op nog meer scholen een gayStraight-

alliance oprichten en het bereik van het 
gSa-docentennetwerk vergroten

- eén landelijk punt waar iedereen terecht 
kan met vragen over voorlichting op 
school

- lanceren van een website over  
homo-geschiedenis voor leerlingen en 
docenten

jongeren en 
onderwijs

ARTWORK: MARLIE ANDREA
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rapper dio in de gsa commercial.

de gsa poster van Marlie hangt op 80 scholen.
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het coc ondersteunt twintig lhBt-
organisaties in dertien landen bij de 
opbouw van een eigen, sterke en zelf-
bewuste lhBt-gemeenschap. daarvoor 
stelt het zijn internationale netwerk ter 
beschikking, coacht en traint activisten 
en springt waar nodig financieel bij. 
daarnaast lobbyt het coc, samen met 
activisten uit tal van landen, intensief bij 
internationale organisaties als de vn, 
de ovse en de raad van europa. dat 
is hard nodig om tegenwicht te bieden 
aan de tegenstanders van lhBt-rechten, 
die zich de laatste jaren steeds sterker 
organiseren.

de verenigde naties
Samen met activisten en collega-orga-
nisaties lobbyt het coc zeer actief bij 
de verenigde naties. in 2010 zorgde het 
ervoor dat vijftien activisten uit de hele 
wereld aanwezig konden zijn bij belang-
rijke vergaderingen van de vn en de 
organisatie voor veiligheid en Samen-
werking in europa, ovSe, om daar samen 
hun belangen te behartigen. als resultaat 
van deze lobby beloofden landen als 
turkije, de dominicaanse republiek en 
albanië om zich actiever te gaan inzetten 
tegen discriminatie op grond van seksu-
ele oriëntatie en genderidentiteit. 

amerika eindelijk homovriendelijk
Samen met de amerikaanse zusterorga-
nisatie council for global equality en de 
europese koepelorganisatie ilga, orga-
niseerde het coc een receptie bij een 
belangrijke ovSe-vergadering over men-
senrechten. het doel was om expliciet 
aandacht te vragen voor lhbt-rechten. 

de ovSe-ambassadeur van de vS hield 
tijdens deze zeer druk bezochte bijeen-
komst een toespraak waarin hij openlijk 
over zijn persoonlijke ervaringen met 
homofoob geweld sprak. dat was een 
opmerkelijke ommezwaai in de houding 
van de vS, die tot dan toe uitgesproken 
tegenstander van lhbt-rechten waren. 

zelfmoord na intimidatie 
een 27-jarige man uit moldavië pleegde 
zelfmoord, nadat hij was geïntimideerd 
en vervolgd door de politie. die bena-
derde de man op een homo-ontmoe-
tingsplaats waarna hij enige tijd in een 
politieauto werd vastgehouden. dankzij 
bemoeienis van de moldavische lhbt-
organisatie genderdoc-m, een van de 

‘Er bestaat niet zoiets als 
de ‘gedeeltelijke rechten 
van de mens’. We kennen 
alleen de Universele 
Rechten van de Mens. 
Daarom zal ik iedere 
mogelijkheid aangrijpen 
om te pleiten voor het 
decriminaliseren van 
homoseksualiteit’ 
de secretaris-generaal van de verenigde naties, 
Ban ki Moon, spreekt zich in 2010 voor het eerst 
expliciet uit voor lhBt-rechten.
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Front
liner

  coc 
internationaal

tSedendemberel  
otgonbaatar
met hulp van het coc nam 
tsedendemberel otgonbaatar 
deel aan diverse vn-
bijeenkomsten. hij kreeg daar 
zijn eigen regering zo ver 
dat ze voor het eerst in de 
mongoolse geschiedenis in het 
openbaar beloofde een einde 
te maken aan discriminatie en 
mensenrechtenschendingen 
van lhbt’s in dit land. 
 

‘LHBT-rechten staan 
nu ook in Mongolië op de 
kaart’
tsedendemberel otgonbaatar

15

otgonbaatar tsedendemberel uit Mongolie spreekt bij de vn met de hoge commissaris voor de 
rechten van de mens navanethem pillay.
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twintig organisaties die het coc steunt, 
werd hij uiteindelijk vrijgelaten. die actie 
heeft helaas niet kunnen voorkomen dat 
de man later alsnog zelfmoord pleegde.       

stonewall in georgië
de women’s initiative Support group 
(wiSg) uit georgië, een van de twintig 
organisaties die het coc ondersteunt, 
diende een klacht in naar aanleiding van 
een politie-inval in haar pand. tijdens de 
inval gebruikten de agenten excessief 
geweld en vernederden de vrouwen door 
ze te dwingen zich uit te kleden en te 
dreigen hun familie in te lichten. 
het was de eerste keer dat een lhbt-
organisatie in georgië dergelijk intimi-
derend gedrag niet over haar kant liet 
gaan, maar in actie kwam. een daad die 
vergelijkbaar is met de reactie van bezoe-
kers van café Stonewall in new York in 
1969, die terug begonnen te vechten na 
de zoveelste vernederende politie-inval. 
deze actie vormde destijds het begin 
van de wereldwijde strijd voor gelijke 
rechten. het resultaat van de klacht van 
de georgische vrouwen was een officiële 
reprimande voor de betrokken agenten. 
wiSg heeft de kwestie inmiddels zelfs 
voorgelegd aan het europees hof voor 
de rechten van de mens. 

aids2010 kleurt roze
tijdens de grootste aidsconferentie ter 
wereld, aids2010, vroeg het coc met 
veel succes aandacht voor de rechten van 
mannen die seks hebben met mannen. 
zeven partnerorganisaties uit even zoveel 
landen kregen met hulp van het coc de 
kans om daar over hun eigen ervaringen 
te vertellen. vertegenwoordiger Yuri 

de boer van het coc kreeg spreektijd 
tijdens de plenaire vergadering, waar 
hij aandrong op het betrekken van de 
lhbt-gemeenschap bij goede voorlich-
tingscampagnes ter bestrijding van de 
aidsepidemie. ook wees hij nogmaals 
op het belang van het decriminaliseren 
van homoseksualiteit om aids te kunnen 
bestrijden. cijfers tonen immers aan dat 
aids tien keer zo vaak voorkomt in landen 
waar homoseksualiteit verboden is. 

gezondheidsonderzoek 
om hiv en aids goed te kunnen bestrij-
den, is betrouwbare informatie onont-
beerlijk. in veel landen ontbreekt die. 
het coc traint en coacht organisaties in 
onder andere azerbeidzjan, georgië en 
oekraïne in het opzetten en uitvoeren van 
gezondheidsonderzoek onder homoman-
nen. de resultaten hiervan bieden onze 
partnerorganisaties de kans om proble-
men rondom de gezondheid van lhbt’s 
bespreekbaar te maken bij hun nationale 
overheid. zo stellen ze die in staat om 
effectievere maatregelen te nemen ter 
bestrijding van de aidsepidemie en zetten 
ze bovendien de rechten van de lhbt’s 
op de agenda. 

roze huizen
in landen als azerbeidzjan, oekraïne en 
kirgizië vinden vaak invallen plaats in 
kantoren van lhbt-organisaties. een 
eigen plek biedt stabiliteit en geeft de or-
ganisaties de mogelijkheid hun energie in 
belangenbehartiging te stoppen. daarom 
helpt coc nederland partnerorganisaties 
indien nodig met de financiering van een 
eigen pand. dat is in kirgizië al gelukt. de 
mensen van de kirgizische organisatie 
labrys zamelden geld in via onder an-
dere Facebook en coc nederland legde 
contact met mama cash en de gay krant. 
beide partijen brachten zo de helft van 
het benodigde bedrag bij elkaar. 

internationale vrouwenrechten
het comité van de verenigde naties dat 
verantwoordelijk is voor vrouwenrechten 
over de hele wereld, sprak zich in 2010 
voor het eerst expliciet uit voor rechten 
van lesbische, biseksuele en transgender 
(lbt) vrouwen. dit is een belangrijke 
doorbraak omdat enkele leden van het 
comité tot dan toe iedere verwijzing naar 
dit onderwerp blokkeerden. coc neder-
land was nauw betrokken bij het slechten 
van die weerstand. dat deden we onder 
andere door activisten uit diverse landen 
bij vergaderingen van het comité uit te 
nodigen om te vertellen over hun eigen 
ervaringen. 

wat kun je zelf doen?
- ondersteun onze internationale 

activiteiten met een donatie. 
 meer info op coc.nl/donatie
- bezoek een gaypride in oost-europa en 

geef zo blijk van je solidariteit
- Sluit je aan bij een van onze coc-

lidverenigingen die zusterbanden heeft 
met lhbt-organisaties in andere landen 

doelen voor 2011
- internationale activiteiten uitbreiden 

naar latijns-amerika en oost-afrika
- bijdragen aan de totstandkoming van 

een resolutie over lhbt-rechten in de 
vn-mensenrechtenraad

- zusterorganisaties en nederlandse 
ambassades in macedonië en Suriname 
ondersteunen

- een grote slotconferentie organiseren 
over vijf jaar ondersteuning van 
lhbt-organisaties in oost-europa, de 
kaukasus en centraal-azië  

grenzeloos

‘Deze overwinning redt 
ons leven en dat van 
degenen die ons lief zijn. 
We bedanken iedereen die 
bij deze strijd betrokken 
was’
een vertegenwoordiger van een iraanse mensen-
rechtenorganisatie bedankt het coc voor zijn 
lobby voor de vn-resolutie die buitengerechte-
lijke executies op grond van seksuele voorkeur en 
genderidentiteit verbiedt.  

  coc 
internationaal

coc-vertegenwoordiger Yuri de Boer sprak op 
aids2010.

de mensen van gender and development 
(oekraïne) werken aan een roze huis.
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vuurdansers
om de dialoog tussen de multiculturele 
bevolking en de lhbt-gemeenschap 
op gang te brengen, presenteerde coc 
eindhoven en regio in 2010 twee toneel-
voorstellingen. Stichting droomproduc-
ties voerde het stuk vuurdansers van 
luc brants op, over de liefde tussen een 
nederlander en een algerijn. het open 
einde bood de toeschouwers de kans om 
na afloop met elkaar in discussie te gaan. 
bij beide voorstellingen waren gemeente-
raadsleden en wethouders uit eindhoven 
en omgeving uitgenodigd, om het onder-
werp op de politieke agenda te krijgen en 
te houden. 
 
coming in dag  
coc Friesland was jarenlang gevestigd 
in het maria annastraatje in leeuwarden. 
de toevoeging ‘tje’ aan het eind van de 
naam verraadt al dat het café en het 
kantoor zich in een steeg bevonden. in 
2010 verhuisde de vereniging naar een 
bijna majestueus pand aan het zaailand, 
het grootste plein van leeuwarden. in 
november kwamen meer dan honderd 
mensen naar de coming-in-dag. coc 
Friesland wil beter zichtbaar zijn en zet 
met deze verhuizing een flinke stap in de 
goede richting. 

wie van de drie in deventer
het roze korenfestival was een van de 
hoogtepunten bij coc deventer. er na-
men vier koren aan deel: drie bestaande 
en het voormalige deventer homokoor 
Sodomi, dat voor de gelegenheid weer 
optrad. de gemeente deventer is koplo-
pergemeente op het gebied van lhbt-
emancipatie. met de subsidie die daarbij 

hoort is het coc begonnen met de 
vernieuwing van de website en is er een 
voorlichtingsfilm gemaakt voor scholen. 
deze film, die zichtbaar in deventer zelf 
opgenomen is, lokt in de vorm van de 
quiz ‘wie van drie’ een discussie over 
vooroordelen uit. 

roze klomp 
een van de onderdelen van het project 
‘respect begint bij jezelf’ voor mbo-
leerlingen in noord-holland, is ‘de roze 
klomp’. dit richt zich met name op de 
groene sector en is samengesteld door 
coc kennemerland met hulp van de 
gayfarmers. leerlingen van de agrari-
sche opleiding gaan aan de slag met het 
pimpen van een set roze klompen en 
daarna spelen ze de ‘herken-de-hetero’-
test. dat blijkt nog niet zo eenvoudig. wie 
van de zestien agrariërs die stoer de lens 
in kijken zou die ene hetero zijn? ai, ook 
het groepje loonwerkers heeft het mis. 
‘misschien kun je het toch niet altijd zien’, 
bromt een jongen. 
 
durfteleven
op 30 september 2010 vond de feeste-
lijke presentie plaats van het boek Durfte-
leven, 60 jaar geschiedenis van het 
COC in Utrecht. burgemeester wolfsen 
nam het eerste exemplaar in ontvangst. 
jacques drabbe, het oudste actieve lid, 
en lisa berlang, het jongste lid van de 
vereniging coc midden-nederland, ont-
vingen het tweede en derde exemplaar. 
Durfteleven geeft een beeld van hoe het 
coc sinds de oprichting in de jaren ‘50 
strijdt voor gelijke rechten en belangen 
van alle homo’s, lesbiennes en biseksue-
len in de stad en de regio. 

help! een homo in de klas 
dat homoseksualiteit erg gevoelig ligt op 
middelbare scholen, merkte voorlichter 
claudia van deudekom van coc amster-
dam. van haar kwam het idee voor de do-
cumentaire Help! Een homo in de klas die 
in december door omroep human werd 
uitgezonden. de première van de film van 
doeskja van hoodalem vond plaats in 
amsterdam in aanwezigheid van minister 
van bijsterveldt van emancipatie. de film 
volgt voorlichters van het coc tijdens 
hun gesprekken in de regio amsterdam, 
waarbij de camera midden tussen de 
leerlingen staat. de documentaire deed 
veel stof opwaaien. kijkers reageerden 
geschokt op de conservatieve ideeën die 
veel middelbare scholieren over lhbt’s 
hebben. 

lesbian festival nijmegen
in januari vond het vierde lesbian Festi-
val plaats in nijmegen. onder het motto 
Live your dreams werden een weekend 
lang feesten, debatten, filmvoorstellingen 
en voordrachten georganiseerd, die druk 
bezocht werden. daarna kon er in de hele 
stad tot diep in de nacht worden doorge-
feest in de roze horeca. op zondagmid-
dag zorgde onder andere astrid nijgh 
voor een sfeervolle afsluiting met een 
uitverkochte benefietbrunch.

reusachtige regenboogvlaggen
ieder jaar roept coc leiden de 
lhbt-gemeenschap en alle roze  
sympathisanten op om op coming out 
dag de regenboogvlag uit te steken. het 
hoogtepunt van deze actie vormt een 
aantal reusachtige vlaggen in de stad. in 
2010 kreeg de stadsmolen de valk een 
achttien meter lange regenboogvlag om-
gewikkeld en op station leiden centraal 
hing een ruim dertig meter lange vlag. 
vlaggen aan het leidse stadhuis en het 
hoofdbureau van politie zorgden die dag 
voor nog meer zichtbaarheid. 
 
zwolse politiek kleurt roze
aan de vooravond van de gemeente-
raadsverkiezingen, daagde coc zwolle 
de elf zwolse aspirant-raadsfracties uit in 
een verkiezingsdebat. ze discussieerden 
over het bespreekbaar maken van homo-
seksualiteit in multiculturele kring, lhbt’s 
voor de klas en verplichte voorlichting 
over seksuele diversiteit op scholen. 
aan het einde van het debat kreeg elke 
partij één minuut de gelegenheid om zijn 
standpunten uiteen te zetten. de film-
opnames hiervan waren terug te zien op 
www.coczwolle.nl waar ook een lijst van 
alle roze gemeenteraadskandidaten te 
vinden was. het debat kreeg veel aan-
dacht in de zwolse en regionale media. 

coc in 
de regio

claudia van deudekom vertelt bij paul de leeuw 
over de documentaire ‘help! een homo in de klas’. 
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Boven: Durfteleven voor burgemeester wolfsen.
onder: regenboogvlag in leiden.
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het coc richt zich op het verbeteren van 
de leefsituatie, de psychische en fysieke 
gezondheid en het welzijn van roze 
50-plussers. dat gebeurt onder andere 
met de roze loper tolerantiescan, 
het inzetten van roze ambassadeurs, 
een eigen community en het zichtbaar 
maken van deze groep. coc nederland 
werkt daarbij nauw samen met anBo, 
Movisie en schorer in het consortium 
roze 50+ nederland. 

roze herfsttour 
in de herfst van 2010 trok een roze limou-
sine langs zorginstellingen in leiden, rot-
terdam, dordrecht, leeuwarden en gro-
ningen om aandacht te vragen voor de 
positie van roze ouderen en te wijzen op 
het bestaan van de roze loper. voor de 
bewoners was er een activiteitenmiddag 
met spelletjes als Wie van de Drie, met 
daarin onder andere bekende gezichten 
als imca marina.

verdubbeling ambassadeurs
roze ambassadeurs zijn het gezicht van 
de roze ouderen in nederland. het con-
sortium roze 50+ traint deze frontliners 
om op te komen voor de belangen van 
hun achterban. ze brengen de roze lo-
per onder de aandacht van nog meer in-
stellingen en zorgen voor zichtbaarheid. 
zo zijn ze aanwezig tijdens de jaarlijkse 
50+beurs waar ze in gesprek gaan met 
bezoekers, en organiseren activiteiten 
voor roze ouderen. in 2010 verdubbelde 
het aantal roze ambassadeurs bijna van 
21 tot 37. 

460 ontmoetingsmogelijkheden
om het isolement waarin sommige roze 
ouderen leven te doorbreken, bevordert 
het consortium roze 50+ ontmoetings-
mogelijkheden. in 2010 waren dat er 
in totaal 460, verspreid door het hele 
land; van een roze ontmoetingsdag van 
anbo roze, tot de roze Senioren con-
tactdag in amsterdam, van een soos 50+ 
in de bentelerhof in bentelo bij enschede, 
tot de homo praat en gezelligheids 
groep in hoorn. daarnaast is in 2010 een 
begin gemaakt met de bouw van een 
webcommunity voor roze ouderen: www.
roze50plus.nl.

roze lopers
de roze loper is een tolerantiescan voor 
woonzorginstellingen voor ouderen. het 
idee komt van coc nijmegen en is verder 
ontwikkeld door het consortium roze 
50+ en kwaliteitszorginstelling kiwa. de 
roze loper test de lhbt-vriendelijkheid 

‘We laten het toch niet 
gebeuren dat degenen 
die ons soms kapot 
hebben gepest op het 
schoolplein nog even 
verhaal kunnen halen in 
de conversatiezaal van 
het bejaardenhuis?’ 
erwin olaf

henS van rijSwijk 
ze werd uitgeroepen 
tot ms grey pride 2010 
omdat ze zich onder 
andere bij groep 7152 en 
het coc inzet voor roze 
ouderen. zo is hens van 
rijswijk ambassadeur 
van de roze loper, die 
verzorgingshuizen scant 
op homovriendelijkheid. 
‘veel ouderen gaan daar 
gedwongen terug in de 
kast. we hebben ons leven 
lang gestreden voor de 
vrijheid. dat mag nooit 
meer gebeuren.’

Front
liner

roze 
ouderen
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van de instelling. voormalig staatssecre-
taris jet bussemaker van vwS reikte op 
1 april 2010 de eerste roze loper uit aan 
ouderenzorgcentrum de rietvinck in am-
sterdam. negentien instellingen volgden. 
het doel van de roze loper is om in kaart 
te brengen of iedereen, ongeacht seksu-
ele geaardheid of identiteit, zich welkom 
weet in de woonzorginstellingen. voor de 
zorginstellingen zelf is het een concreet 
instrument waarmee ze hun diversiteitbe-
leid kunnen aanscherpen. 

wat kun je zelf doen?
- maak een profiel aan op 
 www.roze50plus.nl
-  meld je aan als roze ambassadeur via 

info@roze50plus.nl
- vraag een roze loper tolerantiescan 

aan voor een ouderenzorginstelling op 
www.rozezorg.nl

doelen voor 2011
- estafette door nederland om de 
 roze loper te promoten 
- belweek om problemen van roze 
 ouderen in kaart te brengen 
- lancering webcommunity roze50plus 
- organiseren reizende fototentoonstel-

ling over roze ouderen 

oud & proud roze 
ouderen

voormalig staatssecretaris jet Bussemaker (l) 
presenteert de eerste roze loper.

grey pride 
tijdens de gay pride vond de grey pride 
estafette plaats, om de roze loper te 
promoten. het estafetteteam team trok 
langs verschillende amsterdamse zorgin-
stellingen, waar telkens een prominente 
nederlander aanwezig was en activiteiten 
werden georganiseerd. voor nog meer 

zichtbaarheid zorgde de boot van het 
consortium roze 50+ tijdens de canal 
parade, met daarop een reusachtige roze 
loper. de roze ouderen trokken de no-
dige media-aandacht; onder andere het 
actualiteitenprogramma nova besteed-
de aandacht aan hen.
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consortium roze 50+ tijdens de canal parade. 
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het coc organiseert een sterk politiek 
netwerk in nederland om de belangen 
van de lhBt-gemeenschap te beharti-
gen. ijveren voor betere wetgeving voor 
lesbische ouderparen en hun kinderen 
hoort daar bijvoorbeeld bij, maar ook 
gayvote, de site die een overzicht biedt 
van standpunten en stemgedrag van 
politieke partijen. 

politieke topprioriteit 
mede dankzij de actieve inzet van het 
coc hebben de regeringspartijen vvd en 
cda de emancipatie van lhbt’s expli-
ciet in het regeerakkoord opgenomen. 
daarmee kreeg de lhbt-emancipatie 
politieke topprioriteit. bovendien werden 
voor het eerst in de geschiedenis naast 
homoseksuelen ook transgenders, les-
bische vrouwen en biseksuelen expliciet 
genoemd in een regeerakkoord. een van 
de regeringsvoornemens is om geweld 
tegen lhbt’s zwaarder te gaan bestraf-
fen. het coc stuurde, in nauw overleg 
met negentien belangenorganisaties 
waaronder transgender netwerk neder-
land en de lesbische alliantie, brieven 
naar de meeste nieuwe bewindspersonen 
met concrete aanbevelingen en sugges-
ties voor de invulling van het emancipa-
tiebeleid.  

gayvote
in 2010 vonden zowel gemeenteraads- 
als tweede kamerverkiezingen plaats. 
om kiezers te informeren over de roze 
standpunten van de politieke partijen, 
zette het coc de website www.gayvote.
nl in. daarop stond een overzicht van hun 
standpunten over lhbt-onderwerpen. 

ook was er op te zien hoe de fracties in 
het verleden stemden over ‘roze’ onder-
werpen. een recordaantal van 163 ge-
meentelijke fracties presenteerde zich op 
de site, die in totaal ruim vijftigduizend 
bezoekers trok.

nieuwe kamerleden
nadat de nieuwe regering aan het werk 
was gegaan, kregen de nieuwe woord-
voerders van de tweede kamerfracties 
bezoek van het coc. de gesprekken 
waren bedoeld als kennismaking en om 
de nieuwe kamerleden te informeren 
over recente ontwikkelingen op lhbt-
gebied. ook door het jaar heen houdt het 
coc deze woordvoerders regelmatig op 
de hoogte van actuele kwesties op dit 
terrein. 

roze lijsttrekkers 
om de politieke kopstukken van neder-
land aan de tand te voelen over hun roze 
standpunten, organiseerde het coc kort 
voor de tweede kamerverkiezingen het 
roze lijsttrekkersdebat. daarbij waren 
veel kopstukken uit de landelijke politiek 
aanwezig, onder wie job cohen (pvda), 
Femke halsema (groenlinks) en alexan-
der pechtold (d66). in een afgeladen 

‘Het COC heeft 
bovenmatig veel invloed 
op het politiek debat’

reformatorisch dagblad

 

carolien van de 
lagemaat werkt 
als voorzitter van het 
transgendernetwerk 
nederland (tnn) intensief 
met het coc samen. ‘dat 
transgenders nu expliciet 
genoemd worden in het 
regeerakkoord is daarvan 
een direct resultaat.’

Beleid en
politiek

Front
liner



wat kun je zelf doen?
- ondersteun onze acties en petities op 

coc.nl, Facebook en twitter
- beschik je over specifieke expertise of 

ben je politiek actief? Sluit je dan aan 
bij coc’s landelijke werkgroep politiek. 
kijk op coc.nl 

- ondersteun onze politieke activiteiten 
met een donatie. zie: coc.nl/donaties 

doelen voor 2011
- voorlichting over homoseksualiteit en 

transgenders verplicht op elke school
- einde aan het fenomeen weigerambte-

naar
- betere wetgeving voor lesbische ouder-

paren en hun kinderen
- maatregelen tegen anti-lhbt geweld
- afschaffing van het wetsartikel dat 

transgenders verplicht zich te laten ste-
riliseren voordat hun geslachtsaandui-
ding op officiële documenten gewijzigd 
kan worden

26 

zaal gingen de politici onder leiding van 
anouschka laheij in debat over zaken als 
homofoob geweld, discriminatie binnen 
het onderwijs en internationaal lhbt-
beleid. Femke halsema kondigde een 
wetsvoorstel aan voor zwaardere straf-
fen op geweld tegen lhbt’s. alexander 
pechtold deelde mee dat d66 snel een 
initiatiefwetsvoorstel zou indienen om de 
‘enkele-feitconstructie’ af te schaffen (zie 
kader).

grondwet  het coc pleit er al jaren 
voor om artikel 1 van de grondwet uit te 
breiden met een verbod op discriminatie 
vanwege ‘homoseksuele gerichtheid’. 
het expliciet noemen hiervan heeft zowel 
juridisch als symbolisch een belangrijk 
effect. in mei 2010 dienden d66, groen-
links en pvda daartoe een initiatiefwets-
voorstel in. 

toenemend geweld 
in 2010 vonden in nederland veel ge-
weldsincidenten tegen lhbt’s plaats. 
zo voelde een homoman in utrecht zich 
gedwongen om onder te duiken na aan-
houdende bedreigingen van zijn buren, 
en dreigde een lesbisch koppel te worden 
weggepest uit amsterdam-oost. het 
coc ging in gesprek met burgemeester 
wolfsen van utrecht en het stadsdeelbe-

stuur van amsterdam-oost en eiste ste-
vige maatregelen om dit geweld aan te 
pakken. het coc deed minister opstelten 
van veiligheid meer dan twintig concrete 
voorstellen om het anti-lhbt-geweld 
aan te pakken. ook besloot het coc het 
geweld tegen lhbt’s centraal te stellen 
op coming out dag 2010.

enkele-feitconstructie  de wet 
biedt bijzondere scholen de mogelijkheid 
om openlijk homoseksuele leerlingen en 
docenten te ontslaan of weg te sturen. 
dat mogen ze niet vanwege ‘het enkele 
feit’ dat iemand homo is, maar wel als 
hij of zij daar op school open over is. in 
2009 startte het coc een petitie tegen 
deze constructie, die door bijna dertig-
duizend mensen werd ondertekend. in 
2010 diende d66-kamerlid boris van der 
ham een initiatiefwetsvoorstel in dat een 
einde moet maken aan de enkele-feitcon-
structie. 

lesbisch ouderschap 
tabitha govaarts was zwanger toen haar 
vriendin plotseling ziek werd en snel 
daarna overleed. hun dochter Yana was 
toen nog niet geboren. was haar vriendin 
een man geweest, dan had zij Yana nog 
voor de geboorte kunnen erkennen, maar 
voor een vrouw is dat wettelijk onmoge-

Beleid en
politiek

politieke kopstukken bij coc’s roze lijsttrekkers-debat.

d66-lijsstrekker pechtold kondigt een 
wetsvoorstel aan tot afschaffing van de 
enkele-feitconstructie.
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lijk. Yana heeft daarom juridisch gezien 
maar één ouder en als gevolg daarvan bij-
voorbeeld geen recht op een halfwezen-
uitkering. haar opa, Frans govaarts vecht 
als een leeuw voor de rechten van zijn 
dochter en kleindochter. het coc strijdt 
samen met hem voor de rechten en be-
langen van tabitha en Yana en alle andere 
lesbische ouderparen en hun kinderen. 
als gevolg van onze jarenlange inspan-
ningen stelde de regering in 2010 een 
conceptwetsvoorstel op dat lesbische 
duomoeders in staat zal stellen hun kind 
te erkennen. op verzoek van de regering 
heeft het coc dit voorstel uitgebreid van 
commentaar voorzien. 

voortzetting internationaal werk
de afgelopen vijf jaar kreeg het coc sub-
sidie van het ministerie van buitenlandse 
zaken om de lhbt-beweging in tal van 
landen te ondersteunen, onder andere bij 
het bestrijden van de aidsepidemie. hier-
door ontstonden in landen als moldavië, 
kirgizië en armenië sterke organisaties 
die strijden voor lhbt-rechten in hun 
eigen gemeenschap. het nieuwe kabinet 
dreigde de financiering hiervoor stop te 

zetten. Samen met ondermeer het aids-
fonds en Stop aids now startte het coc 
een campagne in den haag om dat te 
voorkomen. na een gesprek met het coc 
diende de d66-kamerfractie een motie in 
om opnieuw geld vrij te maken voor dit 
belangrijke werk. 
deze motie werd met een ruime kamer-
meerderheid aangenomen. het ziet er 
daarom naar uit dat het coc haar steun 
aan buitenlandse lhbt-organisaties de 
komende vijf jaar kan voortzetten.
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coc nederland ondersteunt lhBt’s en 
hetero’s uit multiculturele en religieuze 
kring bij het op gang brengen van het 
gesprek over homoseksualiteit en gen-
deridentiteit en bij het bevorderen van 
acceptatie. dat gebeurt in de respect-
2love-community, waar steeds meer 
multiculturele lhBt-jongeren de kracht 
vinden om zichtbaar zichzelf te zijn. we 
ondersteunen migrantenorganisaties 
bij het creëren van een lhBt-vriendelijk 
klimaat in hun gemeenschap en we wer-
ken nauw samen met christelijke lhBt-
organisaties. Met de dialoog beschikken 
we over een concreet instrument voor 
het bespreekbaar maken van homosek-
sualiteit en genderidentiteit in religieuze 
en cultureel diverse kring. 

kerken tegen geweld 
op 17 mei, de internationale dag tegen 
homo- en transfobie, gaven het coc 
en het landelijk koördinatiepunt groe-
pen kerk en homoseksualiteit (lkp) het 
startschot voor een christelijk state-
ment tegen homogerelateerd geweld. 
ze stuurden christelijke kerkleiders een 
uitnodiging om samen met het coc en 
lkp een statement tegen fysiek, psy-
chisch en sociaal geweld tegen lhbt’s 
op te stellen. de oud-katholieke kerk en 
de remonstrantse broederschap, zegden 
onmiddellijk hun steun toe. 
directe aanleiding voor de actie vormde 
een verklaring van de vertegenwoordi-
ger van het vaticaan bij de verenigde 
naties, waarin deze geweld en discrimi-
natie tegen homoseksuelen afwijst. coc 
nederland en het lkp willen samen met 
de christelijke geloofsgemeenschappen 

aan deze eerste, bescheiden stap van het 
vaticaan in nederland een krachtig en 
concreet vervolg geven. de actie zal na 
een jaar afgesloten worden met de daad-
werkelijke ondertekening van het kerkelijk 
statement. 

Black out 
met steun van het coc maakte thea-
termaker dirk bruinsma de interactieve 
voorstelling black out, waarmee hij langs 
middelbare scholen toert. de voorstelling 
gaat over geweld tegen homo’s en men-
sen die ‘anders’ zijn. de hoofdrolspelers 
zijn twee vrienden ‘one punch k.o. koen’ 
en ‘mo, the slayer from marocco’. het stuk 
gaat over geloof, cultuur en anders zijn. 
mo is een stoere bokser, die liever danser 
was geworden. de macho-omgeving 
waarin hij leeft maakt deze keuze lastig. 
de acteurs overvallen de leerlingen 

‘Het ene moment bad ik 
tot god en vijf minuten 
later zoende ik een 
meisje. Ik voelde me 
een verrader, alsof ik 
god, m’n familie en alle 
andere moslims bedroog. 
Zo wilde ik helemaal niet 
zijn’
Moenira shirwa, drijvende kracht achter 
respect2love

 diversiteit 
en religie

moenira Shirwa voerde 
bij het coc haar ‘meest 

relaxte sollicitatiegesprek 
ooit. ik kon voor het 

eerst helemaal mezelf 
zijn.‘ Sindsdien zet ze 

zich bij het coc in voor 
respect2love, want 

‘samen met lotgenoten 
vind je de kracht om te 

zijn wie je bent.’ 

Front
liner



Homoseksualiteit 
wordt bij Turkse, 
Marokkaanse, 
Surinaamse en Chinese 
Nederlanders snel gezien 
als blijk van gebrek aan 
loyaliteit en respect 
tegenover de familie
sociaal en cultureel planbureau 
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onverwacht met vragen als: ‘mijn vader 
accepteert mij niet zoals ik ben, wat vind 
jij, dat kan hij toch niet maken?’ na afloop 
discussiëren de acteurs met de leerlingen. 

respect2love
respect2love (r2l) is een community 
van en voor multiculturele jongeren waar 
ze met elkaar in contact kunnen komen. 
daar zien ze dat ze niet de enige zijn, 
bouwen zelfvertrouwen op, hebben ple-
zier en vinden samen een manier om hun 
eigen identiteit vorm te geven. voor het 
coc is respect2love een belangrijk plat-
form om de multiculturele lhbt-jongeren 
te ondersteunen. zij weten de community 
steeds beter te vinden. al op de dag dat 
de Facebookpagina gelanceerd werd  
kwamen er bijna honderd aanmeldingen 
binnen. 

denktank
op initiatief van frontliner moenira Shirwa 
werd in 2010 vanuit respect2love een 
denktank geformeerd. die bestaat uit 
jongeren met wortels in alle windstreken: 
marokkaans, turks, ghanees, Surinaams, 
Somalisch, antilliaans, nederlands en 
andere. zij bedenken samen activiteiten 
voor lhbt-jongeren uit verschillende 
culturen. een van de initiatieven van de 
denktank is het oprichten van de Street-
teams. daarnaast organiseerde de groep 
bijvoorbeeld een speeddate met lhbt-
studentenvereniging aSvgay en een de-
bat aan de vooravond van roze zaterdag. 

zichtBaar anders diversiteit 
en religie

wat kun je zelf doen?
- Sluit je aan bij respect2love. 
 respect2love.nl of facebook.com/

respect2love
- doe mee aan de dialoog over 

homoseksualiteit,cultuur en religie. 
 dedialoog.nu

doelen voor 2011
- tekenen van de kerkelijke verklaring
- eerste respect2love-boot bij de 
 gay pride
- respect2love community verder 

uitbreiden

streetteams 
de Streetteams bezoeken multiculturele 
festivals, concerten en andere evene-
menten. daar delen ze flyers uit aan de 
bezoekers en stellen hen vragen over de 
liefde, waarbij ook homoseksualiteit aan 
de orde komt. de vragenstellers maken 
foto’s van de deelnemers en zetten die op 
de site respect2love.nl. als dank krijgen 
ze een button of een polsbandje met de 
teksten: respect2love en be all you can 
be. ‘de reacties zijn heel positief, ook 
omdat we niet expliciet roepen: jij moet 
accepteren dat wij homo zijn. wij vragen 
alleen om respect voor de liefde’, zegt 
een Streetteamlid. een televisieploeg van 
eenvandaag volgde de activiteiten van 
een Streetteam tijdens het kwakoefesti-
val in de amsterdamse bijlmer.

‘Mijn moeder was 
vooral geshockeerd 
door het feit dát ik het 
vertelde’
gino potmis, drijvende kracht achter 
respect2love

sheryll (l) van het r2l streetteam in actie op het 
kwakoefestival.

Multiculturele lhBt-jongeren ontmoeten elkaar 
bij respect2love.
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Balans per 31 deceMBer 
 
 2010 2009
 
vaste activa  
materiële vaste activa 25.002 26.249
Financiële vaste activa 6.250 10.833
  
vlottende activa  
vorderingen en 
overlopende activa 308.053 372.498
liquide middelen 1.138.120 1.271.893
    
totaal activa 1.477.425  1.681.473
   
reserves en fondsen  
continuïteitsreserve - 844.181 - 1.106.155
bestemmingsreserves 51.895 85.087
Fondsen 34.300 24.124
Subtotaal (a) -757.986 -996.944
  
langlopende schulden  
achtergeStelde leningen (b) 743.332 794.999
  
garantieverMogen (a+B) -14.654 -201.945
  
kortlopende schulden  
kortlopende schulden en 
overlopende passiva 1.492.079 1.883.418
  
totaal passiva 1.477.425 1.681.473

 

staat van Baten en lasten 
 
 realisatie 2010 Begroting 2010 realisatie 2009
   
Baten    
baten eigen fondsenwerving 303.176 116.000 261.311
baten uit acties van derden 73.881 78.840 -29.398
Subsidies van overheden 3.770.509 3.965.095 2.934.372
overige baten 25.217 21.000 25.917

totaal Baten 4.172.783 4.180.935 3.192.202
   
lasten    
beSteed aan doelStellingen [a]   
projecten internationaal 1.982.691 2.266.206 1.622.062
projecten nationaal 1.067.101 1.051.185 604.780
communicatie & advocacy 183.051 261.556 224.391
Federatieactiviteiten 199.731 130.206 266.440
   
werving baten [b]   
kosten eigen fondsenwerving 8.357 880 5.032
kosten acties derden 2.036 598 -566
kosten verkrijging subsidies 
van overheden 103.934 30.084 56.507
   
beheer en adminiStratie [c]   
kosten beheer en administratie 386.924 394.719 349.777
   
totaal lasten [a+B+c] 3.933.825 4.135.434 3.128.423
    
resultaat 238.958 45.501 63.779
   
resultaatBesteMMing    
legaten en Schenkingen 6.538 0 -1.592
bestemmingsreserve 
voor hiv/aids preventie -39.730 0 39.730
Solidariteitsfonds 6.511 0 6.408
Fonds lesbisch Festival 3.665 0 0
continuïteitsreserve 261.974 45.501 19.233
   
totaal 238.958 45.501 63.779

naar het oordeel van de onaf-
hankelijk accountant geeft de 
jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en samenstel-
ling van het vermogen van de 
Federatie van nederlandse 

verenigingen tot integratie van 
homosexualiteit coc neder-
land per 31 december 2010 en 
van het resultaat over 2010. 
beiden zijn in overeenstemming 
met de richtlijnen voor de jaar-

verslaggeving, in het bijzonder 
de richtlijn voor de jaarverslag-
geving 650 ‘Fondsenwervende 
instellingen’. de volledige jaar-
rekening van coc nederland is 
te downloaden op www.coc.nl. 
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volg coc nederland op twitter of Facebook 
of neem een abonnement op onze digitale 
nieuwsbrief op www.coc.nl/nieuwsbrief 

het coc werkt aan sociale acceptatie van 
lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen en transgenders. we hebben jouw 
steun daarbij hard nodig. Sluit je aan op www.
coc.nl/lid 

bij coc nederland werkten in 2010:
koen van dijk (directeur), humera alam, 
jochem beunderman, Yuri de boer, pieter 
boone, Susanne te braak, jan-willem de 
bruin, wouter christiaens, joost van dantzig, 
geert-jan edelenbosch, ilona goede (stagi-
air), renate hartman, Sabine jansen, manon 
linschoten, lieneke luit, zohra maipauw, 
Sergei malkin, ilse peters, aranka rinkema, 
björn van roozendaal, moenie Shirwa, rené 
van Soeren, zorka Subotic, omar Sulaiman, 
philip tijsma, arjos vendrig, caco verhees en 
kiki wong.
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‘Dankzij de 
Roze Loper 

voelen ouderen 
zich welkom’ 

henS van rijSwijk

colofon

de activiteiten van coc nederland 
werden in 2010 mogelijk gemaakt door 
Financiële bijdragen van: 

leden en donateurs van het coc 

ministerie van buitenlandse zaken
ministerie van binnenlandse zaken en 
  koninkrijksrelaties
ministerie van oc&w
ministerie van vwS 
oxfam novib
aidsfonds
europese commissie
uitgeverij metro
vereniging nationale jeugdraad
algemene onderwijsbond
Stichting homosport nederland
nationaal ouderenfonds 
oranje Fonds
Skanfonds 
nederlandse Stichting voor het 
  gehandicapte kind 
Stichting instituut gak 

financiers
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‘Paarse 
Vrijdag is 
een groot 

succes’
nazmul zaman

coc nederland
jaarverslag 2010
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