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‘Het COC 
zorgt dat ons 
verhaal gehoord 
wordt’
HANNEKE FELTEN-HUKEMA
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Frontliners zijn cruciaal in de COC- 
aanpak. Het zijn de gedreven 
voorvechters in de ‘frontlinie’ van het 
acceptatieproces: politieke activisten, 
scholieren met een Gay-Straight Alliance, 
multiculturele rolmodellen, Roze 50+ 
ambassadeurs en voorvechters in landen 
als de Filippijnen. Het COC ondersteunt 
ze, waarbij de frontliners aangeven wat 
ze nodig hebben. 

Samen met hen en tal van andere 
vrijwilligers kunnen we écht dingen 
veranderen. Daarom vormen de 
frontliners Hanneke, Nathan, BeyonG, 
Marjon en Germaine letterlijk en figuurlijk 
het gezicht van dit jaarverslag. Op tal van 
plaatsen in het verslag lees je hoe jij, net 
als hen, zelf in actie kunt komen.
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‘Ons kerstgeschenk voor de Oegandese 
bevolking.’ Zo noemt de Oegandese 
parlementsvoorzitter de afschuwelijke 
antihomowet die in dat land wordt 
behandeld. 

LHBT-emancipatie is vaak een proces 
van twee stappen voorwaarts en één stap 
terug. Ontwikkelingen als die in Oeganda 
zijn ontmoedigend. Tegelijk zetten we 
ook stappen vooruit. In dit jaarverslag 
lees je wat het COC in 2012 bereikte met 
de steun van onze leden, lidverenigingen, 
talloze vrijwilligers, partners en financiers. 
De resultaten mogen er zijn.

Zo tekenden negen politieke partijen 
ons Roze stembusakkoord. Kwesties die 
jarenlang moervast zaten, worden nu op 
korte termijn geregeld. Voorlichting over 
LHBT’s is sinds december 2012 verplicht 
op elke school in Nederland. De Tweede 
Kamer stemde voor het wetsvoorstel 
Lesbisch ouderschap en de regering 
diende een voorstel in dat het voor 
transgenders eenvoudiger maakt om  
hun geslachtsregistratie te wijzigen. 

In december deden Gay-Straight 
Alliances (GSA’s) op bijna tweederde 
van de middelbare scholen in Nederland 
mee aan Paarse Vrijdag. Er kwam 
meer aandacht voor biseksuelen en 
transgenders in onze voorlichtingslessen. 
Döne Fil van COC’s Respect2Love 
plaatste de positie van LHBT’s in Turkse 
kring in het centrum van de publieke 
belangstelling met haar Turkse boot 
bij de Gay Pride. Tal van Roze 50+ 
ambassadeurs strijden voor de belangen 
van roze vijftigplussers en het aantal 

ouderenzorginstellingen met een Roze 
Loper verdrievoudigde. 

In de regio zetten onze lidverenigingen 
zich onvermoeibaar in voor LHBT-
belangen. Jaarlijks verzorgen ze 
honderden voorlichtingslessen. COC 
Limburg en COC Zwolle vroegen 
op Coming Out Dag aandacht voor 
acceptatie in de sport, COC Nijmegen 
kreeg een nieuwe impuls door verhuizing 
naar hun Roze Huis en COC Deventer en 
COC Zeeland vierden respectievelijk hun 
40- en 25-jarig bestaan. 

Ook internationaal speelt het COC een 
rol van betekenis. Met activisten en 
partnerorganisaties uit tal van landen 
plaatsen we LHBT-kwesties op de 
maatschappelijke en politieke agenda. 
Dat leidde bijvoorbeeld tot het eerste 
debat over de positie van LHBT’s bij de 
Mensenrechtenraad van de VN. 

We organiseerden een solidariteits-
bijeenkomst op het Amsterdamse 
Homomonument tegen de Oegandese 
antihomowet. Hoezeer dat gewaardeerd 
wordt, blijkt wel uit de reactie die we 
daarop ontvingen van onze Oegandese 
collega’s: ‘Oh my goodness!!!! Thank you 
so much COC!!! Thank you, thank you, 
thank you.’ In 2013 zetten ons werk op 
volle kracht voort.

Tanja Ineke, Eunice den Hoedt, Mirella 
van Markus, Joop Schermer en Hans  
Stokebrand (bestuur december 2012),  
Koen van Dijk (directeur)
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Natuurlijk Samen
In 2012 werd het startschot gegeven voor 
het project Natuurlijk Samen, gericht op 
het bevorderen van de veiligheid van 
LHBT’s in hun eigen wijk. Dat gebeurde 
tijdens een bijeenkomst met vertegen-
woordigers van het OM, politie, COC en 
antidiscriminatiebureaus.  Deze organi-
saties weten elkaar nu beter te vinden, 
waardoor ze sneller kunnen optreden als 
er iets voorvalt. 
In 2012 kwam opnieuw een aantal in-
cidenten in het nieuws waarbij LHBT’s 
werden weggetreiterd uit hun eigen 
huis. Op voorstel van het COC beloofde 
minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) 
te onderzoeken of het mogelijk is om in 
dergelijke gevallen de dader te dwingen 
te vertrekken uit de wijk, in plaats van het 
slachtoffer. 

Sizzla
De geplande Nederlandse optredens van 
de Jamaicaanse rapper Sizzla, die bekend 
staat om zijn haatdragende songtek-
sten over LHBT’s, waren voor het COC 
aanleiding om poppodia op te roepen tot 
een boycot. In zijn teksten roept Sizzla 
op homo’s in brand te steken en door 
het hart te schieten. In Jamaica worden 
LHBT’s mishandeld terwijl de daders 
songs van Sizzla zingen. 
Het COC vroeg de poppodia, waaronder 
de Melkweg, de concerten te annuleren. 
Dat is niet gebeurd. Wel leidde de af-
faire tot media-aandacht media voor de 
slechte omstandigheden van LHBT’s in 
Jamaica. 

Voetballer Wensley Garden en tophockeyster Marilyn Agliotti poseren voor de Coming Out Dag poster
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Uit de kast scoort! 
Coming Out Dag 2012 staat in het teken 
van sport onder het motto ‘Uit de Kast 
scoort!’ In veel sporten bestaat nog 
altijd een taboe op homoseksualiteit en 
genderidentiteit. Zo is niet één Neder-
landse profvoetballer uit de kast. Het 
COC verspreidde op Coming Out Dag 
een half miljoen posters, onder meer via 
gratis dagblad Metro. De KNVB stuurde 
de posters naar alle 3300 aangesloten 
voetbalclubs met het verzoek ze op te 
hangen. Op de voorkant van de poster 
trekt een kleurrijke foto van een voetbal-
ler de aandacht, terwijl op de achterkant 
rolmodellen uit de sport een podium 
krijgen om hun verhaal te doen. Eén van 
hen is Wensley Garden die, vanwege het 
homofobe klimaat in de sport, pas na 
zijn carrière als profvoetballer uit de kast 
durfde te komen. 
Het hoogtepunt van Coming Out Dag 
2012 was de presentatie van een plan 
tegen homofobie in het voetbal door 
KNVB-voorzitter Michael van Praag. Dat 
kwam tot stand in nauwe samenwerking 
met het COC, de Alliantie Gelijkspelen, 
Gay Union Through Sports (GUTS) en 
voetballers als Wensley Garden. De voet-
balbond gaat gedragsregels opstellen en 
alle KNVB-opleidingen gaan aandacht 
aan het thema homofobie besteden. 

Switchboard blijft bestaan
Het Gay & Lesbian Switchboard, de 
vraagbaak voor de LHBT-gemeenschap, 
vond in 2012 onderdak bij het COC. 
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is 
het Switchboard dagelijks bereikbaar. Zij 
beantwoorden via de telefoon, mail of 
chat vragen van LHBT’s die bijvoorbeeld 
worstelen met hun coming out, informa-
tie zoeken over uitgaansmogelijkheden, 
gezondheid of hulpverlening. Meer infor-
matie op www.switchboard.nl.

Interactieve website
In de zomer van 2012 lanceerde het 
COC haar nieuwe website. De site legt 
een sterker accent op wat mensen zélf 
kunnen doen voor LHBT-emancipatie. 
De frisse vormgeving van de interac-
tieve webpagina nodigt uit om in actie 
te komen door bijvoorbeeld voorlichter 
te worden, een GSA op te richten of roze 
ouderenambassadeur te worden. Ook 
kregen de lidverenigingen een duidelijk 
herkenbare eigen plek en is op coc.nl 
nog altijd veel informatie te vinden over 
LHBT-nieuws en COC-activiteiten.

‘De ongeschreven wet 
in het voetbal was: 
je hebt een blonde vrouw 
en je praat over auto’s’ 

Ex-profvoetballer Wensley Garden
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Tanja Ineke voorzitter
Tanja Ineke (1961) werd op 29 september 
gekozen tot nieuwe voorzitter van COC 
Nederland. Ze volgde Vera Bergkamp op, 
die werd gekozen tot Tweede Kamerlid 
voor D66. Vera was ruim twee jaar voor-
zitter en twee jaar vice-voorzitter van 
COC Nederland. 
Tanja Ineke is in het dagelijks leven  
directeur bestuurszaken bij het UWV.  
Daarnaast was zij zes jaar lang voorzit-
ter van de Nederlandse Vereniging voor 
Pleeggezinnen. Ze is getrouwd, heeft 
twee pleegdochters en een parttime 
pleegzoon. Ze wil als voorzitter van het 
COC een ‘wereld van verschil maken’ en 
de sociale acceptatie van LHBT’s in  
Nederland en daarbuiten een stap dich-
terbij brengen. 
Tijdens de bestuurstermijn van Vera 
Bergkamp besloot de regering om voor-
lichting over homo- en transseksualiteit 
verplicht te stellen, kwam er een Kamer-
meerderheid voor afschaffing van het 
fenomeen weigerambtenaar en tekenden 
negen politieke partijen COC’s Roze 
Stembusakkoord. 
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Links: Boris Dittrich 
en Maria van Oosten 
ontvingen de Bob 
Angelo Penning uit 
handen van Vera 
Bergkamp 

Tanja Ineke werd in september gekozen tot 
voorzitter van COC Nederland

IB
R

A
H

IM
 FA

R
A

H

‘We moeten meer respect 
en waardering krijgen 
voor verschillen tussen 
mensen, in Nederland en 
de wereld’
Tanja Ineke bij haar benoeming tot voorzitter van 
COC Nederland

Bob Angelo-penning
Tijdens de nieuwjaarsreceptie, die het 
COC met zeven andere LHBT-organi-
saties organiseerde onder de titel Rise 
Up!, werd COC’s Bob Angelo-penning 
uitgereikt aan Boris Dittrich en Maria van 
Oosten. Zij kregen de onderscheiding 
voor hun bijzondere verdiensten voor de 
emancipatie van LHBT’s.
Maria van Oosten is oprichter van de 
glossy ZijaanZij, waarmee ze volgens het 
COC een platform creëerde waar lesbi-
sche, biseksuele en transgendervrouwen 
herkenning, informatie en rolmodellen 
vinden. Boris Dittrich kreeg de prijs als 
eerbetoon voor zijn inzet voor het open-
stellen van het huwelijk in Nederland. Als 
directeur seksuele minderheden bij Hu-
man Rights Watch strijdt hij wereldwijd 
voor de rechten van LHBT’s die onder-
drukt en vervolgd worden. 

Hoe strijdlustig ben jij? 
Onder het motto: ‘We kunnen zoveel 
meer als iedereen meedoet’, ontwikkelde 
COC Nederland samen met de AVRO een 
online test waarmee belangstellenden 
konden bepalen hoe strijdlustig ze zijn 
en wat ze zelf doen voor de emancipatie 
van LHBT’s. COC en AVRO willen een 
actieve houding stimuleren en mensen 
aansporen gezamenlijk te strijden voor 
meer tolerantie en acceptatie. De test 
werd eind juli gelanceerd, in aanloop naar 
de Gay Pride, waar de AVRO al een aantal 
jaar uitgebreid verslag van doet op radio, 
tv en online. 

COC VAN ALLE KANTEN 
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Het COC behartigt jouw belangen. 
We brengen continu problemen op 
het gebied van LHBT-emancipatie 
onder de aandacht van de regering, 
de Tweede Kamer en de media en we 
stellen concrete oplossingen voor. In de 
Landelijke Werkgroep Politiek (LWP) 
ondersteunt het COC activisten die 
zelf LHBT-belangen op de politieke 
agenda willen plaatsen. Bij verkiezingen 
informeren we op gayvote.nl over de 
standpunten van politieke partijen over
‘roze’ politiek.

Frontliners Renate & Hanneke 
‘Het persoonlijke is politiek is onze stel-
ling. Door ons verhaal te vertellen gaan 
abstracte regels en wetten voor anderen 
leven. Neem het fenomeen weigerambte-
naar. Veel politici willen ons doen geloven 
dat het een theoretische discussie is, 
maar onze ervaring is anders. Toen mijn 
vriendin en ik wilden trouwen, kozen we 
voor de populairste trouwambtenaar hier 
in Gorinchem. In het informatieboekje van 
de gemeente stond bij haar naam echter: 
‘alleen voor hetero’s’. Dat vonden we zo 
discriminerend dat we de gemeente een 
brief hebben gestuurd. Het COC heeft 
zich daar meteen bij aangesloten en ge-
zorgd dat wij ons verhaal kunnen vertel-
len, bijvoorbeeld bij Nieuwsuur.  

Inmiddels hebben we samen een kindje. 
Tijdens COC’s Roze Verkiezingsdebat 
in 2012 hebben wij de politici gevraagd 
wanneer de wet op het lesbisch ouder-
schap nou eindelijk in werking treedt. 
Iedereen dacht toen nog dat het een 
kwestie van een paar maanden was, maar 

RENATE HUKEMA-FELTEN 
& HANNEKE FELTEN-HUKEMA   

 pleiten met het COC voor 
lesbisch ouderschap

‘Het persoonlijke 
is politiek’
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Asiel voor Irakese LHBT’s
De situatie voor LHBT’s is in Irak levens-
gevaarlijk. Dat blijkt in maart 2012 uit 
intensieve contacten van het COC met 
diverse internationale mensenrechten-
organisaties. LHBT’s worden in het land 
systematisch opgejaagd, gemarteld en 
vermoord. Het COC informeert actualitei-
tenrubriek EenVandaag, die op 7 maart 
een aangrijpend item over de kwestie 
uitzendt. Ook andere media pikken het 
onderwerp op. 
Volgens het COC onderschat de Neder-
landse regering de situatie voor LHBT’s 
in Irak schromelijk. Daarom gaat er een 
brief naar de regering en de Tweede 
Kamer waarin minister Leers (Immigratie, 
Integratie en Asiel) wordt opgeroepen de 
groep eenvoudiger asiel te verlenen. 
Na een debat in de Kamer laat de mi-
nister een nieuw landenrapport opstel-
len, waarin de ernst van de situatie voor 
LHBT’s volmondig wordt erkend. Op 
aandringen van het COC besluit minister 
Leers uiteindelijk in juli dat LHBT’s uit Irak 
in Nederland asiel krijgen.
Het COC bereikte ook andere verbeterin-
gen van het asielbeleid. Zo liet minister 
Leers de eis vallen dat asielzoekers direct 
aan het begin van hun procedure hun 
seksuele voorkeur of genderidentiteit 

bekend moeten maken als grond voor 
hun aanvraag. LHBT’s komen, uit angst of 
schaamte, vaak pas geruime tijd na aan-
komst in Nederland uit de kast. Omdat 
de regels voorschrijven dat asielzoekers 
onmiddellijk hun volledige relaas moeten 
vertellen, werden aanvragen van LHBT’s 
regelmatig afgewezen. 
Het COC drong verder aan op verbete-
ring van de veiligheid in asielzoekerscen-
tra. Als gevolg van dat pleidooi schreef 
onderzoeksbureau Deloitte, in opdracht 
van de regering, een rapport waarin 
de slechte situatie van LHBT’s in asiel-
zoekerscentra in kaart werd gebracht. 
Vervolgens presenteerde minister Leers, 
in overleg met het COC, een pakket aan 
maatregelen. Zo worden medewerkers 
van asielzoekerscentra getraind op het 
herkennen van signalen van discriminatie. 

Mijlpaal voor transgenders
Na een jarenlang pleidooi van COC 
Nederland en Transgender Netwerk 
Nederland (TNN) stuurde staatssecre-
taris Fred Teeven (Justitie) in maart een 
wetsvoorstel naar de Tweede Kamer dat 
het voor transgenders veel eenvoudiger 
maakt om hun geslachtsaanduiding in 
officiële documenten te laten wijzigen. 
Het COC sprak van een ‘mijlpaal.’ Volgens 
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Lijsttrekkers 
tekenen COC’s Roze 
Stembusakkoord
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JOUW BELANGEN

de wet blijft maar hangen in de Eerste 
Kamer. Zonder de wet kunnen niet-biolo-
gische moeders hun kind niet erkennen. 
De geboorteaangifte  van onze  dochter 
was dan ook een grote domper op een 
dag die een feestje had moeten zijn. Vol-
gens de wet is Hanneke niet de ouder van 
onze dochter; ze wordt op de geboorte-
aangifte nergens genoemd. 
 
Ook hier doet het COC erg zijn best door 
deze vertraging op de agenda van media 
en politiek te plaatsen. Ondertussen 
worstelen wij als lesbische ouders met 
de vraag of we alsnog een dure adoptie-
procedure in gang moeten zetten of niet, 
want er is nog altijd niets geregeld. Door 
ons verhaal te vertellen hopen wij dat ook 
de Eerste Kamerleden zich realiseren dat 
hun politieke vertragingstactieken grote 
persoonlijke consequenties hebben.’

‘Homogenezing’ niet langer  
vergoed
In januari 2012 wordt bekend dat de 
therapieën van de christelijke organisa-
tie Different, die claimt homoseksuelen 
van hun geaardheid te kunnen ‘genezen’, 
door ziektekostenverzekeraars worden 
vergoed. COC Nederland vraagt minister 
Schippers (VWS) en de Tweede Kamer 
om direct een einde aan de vergoedin-
gen te maken. ‘Homoseksualiteit is, net 
als heteroseksualiteit, geen ziekte maar 
een seksuele voorkeur. In de wetenschap 
bestaat brede overeenstemming over het 
feit dat ‘genezen’ van homoseksualiteit 
niet mogelijk is,’ aldus het COC. De belan-
genorganisatie wijst er bovendien op dat 
dit soort ‘therapieën’ kwetsbare mensen 

van de regen in de drup helpt.
Minister Schippers (VWS) laat de Inspec-
tie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een 
onderzoek naar Different uitvoeren. In 
maart zendt het programma Undercover 
in Nederland van SBS6 een item uit dat 
met medewerking van het COC tot stand 
komt. Daaruit blijkt dat Different en ande-
re organisaties onverminderd doorgaan 
met hun ‘homogenezing’. Ook het NOS 
Journaal, Hart van Nederland, Trouw en 
NRC Handelsblad besteden aandacht aan 
de kwestie. In juni beëindigt Schippers de 
vergoeding voor de therapieën.

Roze Stembusakkoord
Tijdens het Roze Verkiezingsdebat stelde 
GroenLinks lijsttrekker Jolande Sap voor 
om vijf belangrijke roze kwesties bin-
nen een jaar te regelen. Het ging om: 
het verdwijnen van de weigerambte-
naar, verplichte voorlichting op scholen, 
verbetering van de juridische positie 
van lesbische ouders en hun kinderen, 
vereenvoudigde erkenning van de gen-
deridentiteit van transgenders en het 
afschaffen van de enkele-feitconstructie 
(waarmee scholen openlijk homoseksuele 
leerlingen en docenten mogen weg-
sturen). Het historische Roze Stembus-
akkoord kwam onder begeleiding van het 
COC tot stand. Het werd op 3 september 
door alle partijen getekend, met uitzon-
dering van CDA, SGP en ChristenUnie. Na 
de verkiezingen besloot het nieuwe kabi-
net van VVD en PvdA, op voorstel van het 
COC, om LHBT-emancipatie als prioriteit 
op te nemen in het regeerakkoord. In de 
betreffende paragraaf werd het Roze 
Stembusakkoord vrijwel integraal overge-
nomen. 



Toch bestaat er geen wetgeving die de 
juridische de band tussen de kinderen en 
alle betrokken volwassenen goed regelt. 
Het pleidooi vond gehoor bij staatssecre-
taris Teeven, die een onderzoek naar de 
kwestie toezegde. 
Het COC boekte nog een politiek succes 
toen D66-Kamerlid Boris van der Ham 
in september een initiatiefwetsvoorstel 
indiende om ‘homoseksuele gerichtheid’ 
als verboden discriminatiegrond toe te 
voegen aan artikel 1 van de Grondwet. 
Het COC pleit al lang voor een dergelijke 
wetswijziging. 

Verkiezingen
Toen duidelijk werd dat in september 
2012 Tweede Kamerverkiezingen zouden 
plaatsvinden, deed het COC een reeks 
suggesties aan politieke partijen voor 
‘roze’ paragrafen in hun verkiezingspro-
gramma. Diverse partijen namen die over. 
Om de circa één miljoen LHBT-stemmers 
in Nederland – samen goed voor tien tot 
vijftien Kamerzetels – te laten zien dat er 
wat te kiezen valt, activeerde het COC 
de website www.gayvote.nl. Daar vonden 
geïnteresseerden roze standpunten, roze 
kandidaten en stemgedrag van bijna alle 
politieke partijen. Daarnaast organiseerde 
COC Nederland het Roze Verkiezings-
debat in de Rode Hoed in Amsterdam. 
Tal van lijsttrekkers waren daar aanwezig 
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en beantwoordden vragen over LHBT-
onderwerpen. Zo was er een lesbisch stel 
dat zich afvroeg waarom een meemoeder 
haar kind nog steeds moet adopteren. 
Een Oegandese asielzoeker drong aan op 
een LHBT-vriendelijker asielbeleid. De bij-
eenkomst leidde uiteindelijk tot het Roze 
Stembusakkoord. 

Vecht mee!
- ondersteun onze acties en petities op 

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

ben je politiek actief? Sluit je aan bij 
COC’s landelijke Werkgroep Politiek. 
Meer info: politiek@coc.nl

- ondersteun onze politieke activiteiten 
met een donatie: coc.nl/steun-ons

- breng bij verkiezingen een ‘roze stem’ 
uit. Check de standpunten van politieke 
partijen op gayvote.nl

Doelen voor 2013:
- Uitvoering van het Roze Stembus-

akkoord
- Een betere regeling voor 

meerouderschap
- Onderzoek naar de mogelijkheid voor 

transgenders om de categorie ‘geslacht’ 
in het paspoort achterwege te laten
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het voorstel zijn medische voorwaarden 
niet langer leidend, maar de persoonlijke 
overtuiging van de transgender zelf. Op 
dit moment moeten transgenders nog 
een geslachtsaanpassende behandeling 
ondergaan, onherstelbaar onvruchtbaar 
zijn en een verzoek aan de rechter voor-
leggen, voordat ze hun geslachtsaandui-
ding kunnen laten wijzigen. TNN en COC 
plaatsten nog wel kanttekeningen bij de 
eis uit het wetsvoorstel dat een ‘deskun-
dige’ moet verklaren dat een persoon 
daadwerkelijk tot het andere geslacht wil 
behoren. Alleen de duurzame overtuiging 
van de transgender zelf zou moeten tel-
len, vinden beide organisaties.

Masterplan 
Transgenderemancipatie
Transgenders krijgen in Nederland te 
maken met ernstige problemen op het 
gebied van veiligheid, gezondheidszorg 
en werk, zo blijkt uit een rapport van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau dat in 
november 2012 verschijnt. Het suïcide-
cijfer ligt in de groep tien keer hoger dan 
gemiddeld en het werkloosheidcijfer is 
drie tot vier keer hoger. 
Voor COC Nederland was dit rapport 
reden om de regering te vragen een 
Masterplan Transgenderemancipatie op 
te stellen. In een brief aan minister Schip-
pers (VWS) en de Tweede Kamer pleit 
het COC onder meer voor een expliciet 
verbod op transgenderdiscriminatie in 
de Algemene Wet Gelijke Behandeling. 
Ook wil het COC dat er snel actie wordt 
ondernomen om de veiligheid en sociale 
acceptatie van transgenders te verbete-
ren. 

Voorlichting verplicht 
Het COC plaatste verplichte voorlich-
ting en de situatie van LHBT’s op school 
jarenlang hoog op de maatschappelijke 
en politieke agenda. In november 2011 
besloot minister Van Bijsterveldt (OCW) 
dat voorlichting uiterlijk 1 augustus 2012 
verplicht zou worden op alle scholen. In 
juni 2012 schreef de minister echter aan 
de Kamer dat de regeling vertraging had 
opgelopen en dat de verplichting pas 
een jaar later in zou gaan. Het COC vroeg 
de Kamer om hier niet mee akkoord te 
gaan, vanwege de grote urgentie van de 
kwestie. Dat leidde tot een spoeddebat 
in de Kamer, waarin de minister toezegde 
de voorlichting alsnog voor het einde 
van 2012 te zullen invoeren. Op 1 decem-
ber 2012 werd voorlichting over LHBT’s 
verplicht op alle basis- en middelbare 
scholen in Nederland. 

Lesbisch ouderschap 
en meerouderschap 
In oktober 2012 stemde een grote 
Tweede Kamermeerderheid voor een 
wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven 
(Justitie) dat een einde maakt aan de 
ongelijke behandeling van lesbische  
ouderparen en hun kinderen. COC-
voorzitter Tanja Ineke sprak van ‘een 
doorbraak’; het COC pleit al jaren voor 
een dergelijke wet. Nu is het woord 
aan de Senaat. Het COC startte in 2012 
ook een pleidooi voor betere juridische 
bescherming van kinderen die opgroeien 
in meeroudergezinnen. De organisatie 
signaleert dat kinderen in praktijk steeds 
vaker worden opgevoed door meer dan 
twee ouders, bijvoorbeeld door een 
lesbisch ouderpaar en een homoman. 

JOUW BELANGEN Politieke kopstukken 
in debat bij COC’s 
Roze Verkiezings-
debat 
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Het COC steunt jongeren die zich actief 
inzetten voor acceptatie van LHBT’s.  
Zo zijn er de Gay-Straight Alliances  
(GSA’s) waarin heteroseksuele, lesbische, 
homoseksuele, biseksuele en transgen-
derleerlingen samen werken aan een 
LHBT-vriendelijke school met een tole-
rante 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 tot en met 18 jaar de 
mogelijkheid elkaar te ontmoeten en via 
het GSA-docentennetwerk ontwikkelen 
leerkrachten ideeën om de acceptatie 
van LHBT’s op school te verbeteren. 
Natuurlijk zorgt het COC ook voor 
voorlichting in de klas en hebben we met 
Expreszo een sterke jongerenorganisatie 
en een mooi magazine.

Frontliner Nathan Looije
‘Met de GSA op mijn school heb ik de in-
ternationale schoolcampagne Voice Out 
gewonnen. Dat is een Europese wedstrijd 
voor de beste ideeën om scholen veiliger 
te maken voor LHBT-leerlingen en docen-
ten. Als prijs mochten we met een groep 
van tien leerlingen naar het Europees 
Parlement in Brussel. 

Onze GSA is heel actief. Tijdens de cam-
pagneweek hielpen we docenten met de 
vraag hoe ze het thema homoseksualiteit 
en genderidentiteit in hun lessen kun-
nen gebruiken. Verder hingen we iedere 
dag een andere stelling op het prikbord, 
waarop mensen konden reageren. 
Een van de leerlingen heeft een heel 
gave film over de GSA op onze school 
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NATHAN LOOIJE
leerling van UniC Utrecht

‘Onze GSA won 
een Europese prijs’ 
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Paarse Vrijdag, met de klok mee: op het Pallas 
Athene College in Ede, het Vossius Gymnasium 
in Amsterdam, het Fioretti College in Lisse en het 
Dominicus College in Nijmegen

Op bijna tweederde van 
alle middelbare scholen 
in Nederland deden 
Gay-Straight Alliances 
(GSA’s) mee aan Paarse 
Vrijdag

18
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gemaakt. Het is een soort documentaire 
geworden, waarin te zien is hoe onze GSA 
is ontstaan, wat wij doen en hoe leerlin-
gen en leraren er over denken. Die prijs 
heeft onze GSA een echte boost gege-
ven; we groeiden van tien naar 33 leden. 
Dat geeft vertrouwen voor de toekomst 
van de GSA op onze school. 

In Brussel kwamen we leerlingen tegen uit 
Italië, Estland en België. Het was ontzet-
tend leuk en leerzaam om te horen waar 
zij in hun land tegen aanlopen. Vooral 
de Italianen hadden het moeilijk, had ik 
de indruk. Dat is een heel katholiek land, 
waar homoseksualiteit of genderidentiteit 
nog een groot taboe is. 

Het doel was dat we in Brussel met alle 
prijswinnaars een whitepaper zouden 
maken, met aanbevelingen voor het Eu-
ropees Parlement om de acceptatie van 
homoseksualiteit in alle landen te verbe-
teren. Na een hele week brainstormen en 
discussiëren kwamen we met vijf argu-
menten en tips en die hebben we in het 
parlement gepresenteerd. Eén daarvan 
was om in schoolboeken de afbeeldingen 
van gezinnen met een vader, moeder en 
kind af en toe te vervangen door twee 
mannen of twee vrouwen en een kind. 
Dan creëer je al een bewustzijn dat het 
ook anders kan. Het was een hele gave 
ervaring, die ik altijd bij me zal blijven 
dragen.’

Word ook held!
‘Word ook held, draag paars tegen 
homofobie’ was het motto van Paarse 
Vrijdag op 14 december 2012. Op You-
Tube  zijn drie filmpjes te zien waarin de 
hoofdpersoon verandert in een paarse 
superheld die in het geweer komt tegen 
homo- en transfoob gedrag. De filmpjes 
zijn tienduizenden keren bekeken. Er 
deden GSA’s van meer dan 450 van de in 
totaal 700 middelbare scholen in Neder-
land mee aan Paarse Vrijdag; in totaal 
tienduizenden leerlingen en docenten. Er 
werden 120 duizend paarse armbandjes 
verspreid. Paarse Vrijdag was, net als in 
2011, een groot deel van de dag trending 
topic op Twitter.

GSA-dag
Om bestaande GSA’s te inspireren en 
nieuwe initiatieven te ondersteunen, 
organiseert het COC eens per jaar een 
GSA-dag met workshops voor en door 
leerlingen en docenten. Dit jaar werd 
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Op Paarse Vrijdag werden 120 duizend paarse 
armbandjes verspreid 



Vecht mee!
- Start een GSA op je school 

(gaystraightalliance.nl) of word lid van 
het GSA-docentennetwerk 

 (info@coc.nl)
- Word lid van Expreszo, de 

jongerenorganisatie van het COC: 
expreszo.nl

- Word voorlichter op school: 
voorlichtingindeklas.nl

Doelen voor 2013
- Uitbreiden van voorlichting naar het 

basisonderwijs 
- GSA-raden van leerlingen en docenten 

oprichten, die het COC adviseren 
- Vernieuwen Leerlingenhandleiding 

GSA’s
- Jong&Out-community versterken (meer 

meetings, meer locaties, vernieuwde 
website)

21

tennetwerk in het leven, waar leerkrach-
ten elkaar kunnen ontmoeten, helpen 
en inspireren. In 2012 werd de GSA-
docentenhandleiding uitgebracht, waarin 
collega’s hun ervaringen delen, tips geven 
en vertellen hoe zij hun rol invullen. Zo 
zegt Jann Mens van het Fioretti College 
in Lisse: ‘Zorg voor veel leuke heteromei-
den in de GSA, de grootse weerstand 
ligt namelijk bij de heterojongens en die 
reageren dan vervolgens positief op deze 
groep.’ De Docentenhandleiding maakt 
deel uit van het GSA-pakket dat iedere 
school kan aanvragen. Daarnaast is hij 
op de site www.gaystraightalliance.nl te 
downloaden.

Meer voorlichting over  
biseksualiteit en transgenders
De voorlichters van het COC besteedden 
in 2012 op middelbare scholen extra aan-
dacht aan biseksuelen en transgenders. 
Het COC ontwikkelde een spel waarmee 
leerlingen hun kennis kunnen testen en 
vergroten. Het is geschikt voor alle ni-
veaus en kan gespeeld worden als quiz of 
in de vorm van een debat.  

Een voorlichtingsles 
van het COC
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Er wordt gediscussieerd over stellingen 
als: ‘transgenders dragen altijd veel make 
up’, of: ‘biseksualiteit is een fase. Het gaat 
vanzelf weer voorbij’. Meteen nadat de 
leerlingen gereageerd hebben, lichten de 
voorlichters de stellingen toe. Door de 
ontspannen sfeer die zo ontstaat, durven 
leerlingen meer te vragen en worden 
onderwerpen bespreekbaar. De vragen 
werden ontwikkeld samen met Trans-
gender Netwerk Nederland (TNN) en het 
landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBi). 

bijzondere aandacht besteed aan de 
positie van transgenders op school. Rein, 
een transgenderleerling uit Amsterdam, 
vertelde over zijn eigen ervaringen. Hij 
merkte bijvoorbeeld dat veel leerlingen 
het lastig vinden om te bepalen of ze  
‘zij’ of ‘hij’ tegen hem moeten zeggen. Op 
zijn school konden leerlingen met deze 
en andere vragen bij de GSA terecht.  
Op de GSA-dag adviseerde Rein aan 
andere GSA’s om de rol van vraagbaak 
(deels) van de transgenderleerling  over 
te nemen. 

Iedereen is anders
LHBT-jongeren hebben het op de mid-
delbare school vaak zwaar. Zo ligt het 
zelfmoordpercentage tot vijf keer hoger 
dan bij heterojongeren. Om tegemoet 
te komen aan vragen die in deze groep 
leven, ontwikkelden MOVISIE en COC de 
site www.iedereenisanders.nl. Daarop 
worden alle vragen over seksuele voor-
keur en genderidentiteit beantwoord en 
vinden jongeren informatie over wat ze 
kunnen doen als ze niet lekker in hun vel 
zitten.  
Sia Hermanides maakte een zeer goed 
bekeken filmpje over het leven van vijf 
LHBT-jongeren die er al vroeg achter 
kwamen dat ze anders zijn. Het toonaan-
gevende Amerikaanse LHBT-magazine 
The Advocate schreef er een lyrische re-
censie over op zijn site:  ‘Watch: touching 
video reminds us what it’s like to grow up 
gay.’ 

Sta op tegen homofobie
Gezien de slechte situatie van LHBT-
jongeren op de middelbare school, is een 
statement tegen homo- en transfobie 
geen overbodige luxe. Het GSA-netwerk 
van het COC maakte de interactieve site 
www.staoptegenhomofobie.nl  waarop 
iedereen filmpjes kan uploaden. Bekende 
en minder bekende hetero’s en LHBT’s 
spreken zich voor de camera uit tegen 
homo- en transfobie. ‘Veel homo’s wor-
den gepest en dat moet stoppen,’ zegt 
rapper Gewoon Mounir bijvoorbeeld. 
De 6-jarige Mila: ‘Ik heb twee moeders 
en daar is niets stoms aan!’ en Amanda: 
‘Homoseksualiteit is normaal. Pesten is 
laf.’ De filmpjes worden vaak bekeken en 
ook door GSA’s als promotiemateriaal 
gebruikt. 

GSA-docentenhandleiding 
Gay-Straight Alliances ontstaan uit initi-
atieven van leerlingen. Docenten kunnen 
ervoor zorgen dat de clubjes ook blijven 
bestaan als leerlingen bijvoorbeeld van 
school gaan. Om docenten hierbij te on-
dersteunen riep het COC het GSA-docen-
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Driekwart van de 
LHBT-jongeren wordt 
gepest of uitgescholden 
wegens hun identiteit

Sociaal en Cultureel Planbureau

http://www.gaystraightalliance.nl
http://www.staoptegenhomofobie.nl


Co Verhoogprijs Leiden
De leden van de werkgroep Voorlichting 
van COC Leiden ontvingen de Co Ver-
hoogprijs voor Leidse vrijwilligers. De jury 
prees de vrijwilligers voor hun inzet op 
het gebied van ‘anders zijn’ en homosek-
sualiteit. In hun voorlichting besteden zij 
aandacht aan onderwerpen als pesten, 
discriminatie, groepsdruk en de eigen rol 
van de leerling hierin. 

40 jaar COC Deventer 
In maart 2012 opende COC Deventer het 
feestjaar ter gelegenheid van zijn 40-ja-
rig bestaan met een receptie in COC 
café Face It en een lezing van schrijfster 
Floortje Zwigtman. In de openbare biblio-
theek richtte het COC ‘roze kasten’ in met 
boeken en dvd’s met een roze thema. 
Eveneens samen met de bibliotheek 
organiseerde COC Deventer het COC 
Songfestival en een klassiek concert van 
mezzosopraan Christianne Stotijn. 
In de regio Deventer werden de eerste 
twee Roze Lopers voor LHBT-vriendelijke 
zorg aan ouderenzorginstellingen uitge-
reikt. De 50plus-groep organiseerde de 
voorstelling Ik weet het nog heel goed 
van theatergroep Gray. 

Roze Zaterdag in Haarlem 
De organisatie en viering van Roze Za-
terdag in Haarlem was voor COC Ken-
nemerland het hoogtepunt van 2012. Het 
COC was met een stand aanwezig op de 
informatiemarkt, waar bezoekers de korte 
film ‘Verboden Liefde’ konden bekijken. 
Ook nam het COC met een roze Cadillac, 
opgefleurd door dragqueens, deel aan de 
Roze Zaterdag Parade. COC Kennemer-
land leverde een financiële bijdrage aan 
de grote videoschermen op het hoofdpo-
dium waarop korte filmpjes werden ver-
toond met jonge LHBT’s in de hoofdrol.  
Om het succes van het Roze Jaar voort 
te zetten, richtte COC Kennemerland met 
onder andere Gay Haarlem en Orpheus 
het Regenboogplatform op. Dat gaat 
onderwerpen als LHBT-emancipatie, roze 
ouderen, migrantenjongeren en een eigen 
ontmoetingsplek op de politieke agenda 
zetten. 
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COC Kennemerland 
nam met een roze 
Cadillac deel aan de 
Roze Zaterdag Parade 
in Haarlem

Topvolleyballer
Coming Out Dag 2012 stond in het teken 
van sport. De openlijk homoseksuele 
topvolleyballer Ramon Martinez, speler 
bij het Zwolse Landstede Volleybal, hees 
samen met wethouder Nelleke Vede-
laar en bestuurslid Ton Roelofs van COC 
Zwolle de regenboogvlag bij het stad-
huis. Daarna overhandigde Ton Roelofs 
de actieposter Uit de kast scoort! aan 
Martinez.  De volleyballer onderstreepte 
het belang van jezelf kunnen zijn, ook 
tijdens het sporten. 

De bal is van iedereen
COC Limburg tekende met profvoet-
balclub MVV, de gemeente Maastricht 
en amateurvoetbalclubs uit de regio 
een Charter voor homo-acceptatie. Zij 
spraken op Coming Out Dag af zich 
gezamenlijk in te zetten tegen homofobie 
binnen het voetbal en om homoseksuali-
teit zichtbaar en bespreekbaar te maken. 
De ondertekening vond plaats tijdens ‘De 
bal is van iedereen’, een symposium ter 
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van 
COC Limburg. 

Glow in Eindhoven 
Jaarlijks vindt in lichtstad Eindhoven het 
lichtkunstfestival GLOW plaats, dat ruim 
150 duizend bezoekers trekt. Dit jaar lag 
Pand54, thuishaven van COC Eindho-
ven, op de route en was daarom de hele 
week geopend. Er vond een presentatie 
plaats over Roze Zaterdag die in 2014 in 
Eindhoven plaatsvindt. Veel bezoekers 
die normaal nooit naar het COC komen, 
bezochten die week het pand. 

Nieuw Roze Huis in Nijmegen 
In 2012 vond COC Nijmegen na een lange 
zoektocht een nieuw onderkomen. Dit 
Roze Huis, dat wordt gedeeld met enkele 
andere LHBT-verenigingen, staat aan 
de Sint Anthoniusplaats in het centrum 
van Nijmegen. Het nieuwe huis geeft een 
positieve impuls aan de vereniging. Café 
Dapper en de Heren- en Damessalon krij-
gen steeds meer bezoekers en daarnaast 
ontstaan nieuwe initiatieven. Zo hebben 
jongeren onder de 21 nu een vast honk en 
ook asielzoekers vinden hun weg naar het 
Roze Huis. 

John Blankensteinprijs 
Op Coming Out Dag werd de John Blan-
kensteinprijs uitgereikt aan Anita Chedi 
Shiwally. Zij geeft als vrijwilliger voor-
lichting op scholen. De jury was vooral 
lovend over haar passie en gedrevenheid. 
COC Haaglanden is verantwoordelijk voor 
de organisatie van de prijs, die wordt 
uitgereikt in hun thuishaven Basta. De 
John Blankensteinprijs wordt jaarlijks uit-
gereikt aan personen of organisaties die 
zich buitengewoon hebben ingezet voor 
de homo-emancipatie in Den Haag. De in 
2006 overleden John Blankenstein kreeg 
bekendheid als één van de eerste openlijk 
homoseksuele voetbalscheidsrechters. 

25 jaar COC Zeeland
COC Zeeland vierde in 2012 zijn 25 jarig 
bestaan. Doordat zich veel nieuwe vrijwil-
ligers aansluiten, kan COC Zeeland ook in 
de toekomst verder werken aan emanci-
patie van LHBT’s in Zeeland. Dankzij een 
nieuwe website en het actiever inzetten 
van Facebook en Twitter, wordt nu ook 
een groter publiek bereikt. 
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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 seksuele voorkeur en gen-
deridentiteit, en bij het bevorderen van 
acceptatie. Dat gebeurt in de Respect-
2Love-community (R2L), waar steeds 
meer multiculturele LHBT-jongeren de 
kracht vinden om zichtbaar zichzelf te 
zijn. We ondersteunen migrantenorga-
nisaties bij het creëren van een LHBT-
vriendelijk klimaat in hun gemeenschap 
en we werken nauw samen met christe-
lijke LHBT-organisaties. 

Frontliner BeyonG Veldkamp
‘Op mijn 18e vertelde ik thuis dat ik gay 
ben. Ik was toen nog een jongen. Mijn 
stiefvader zei meteen dat ik naar het COC 
moest gaan; daar waren praatgroepen 
voor mensen zoals ik. Maar dat zag ik niet 
zitten. Ik dacht: ‘De mensen bij het COC 
lijken niet op mij’. 
Tijdens mijn stage kwam ik Mounira 
Shirwa tegen. Zij is moslim, lesbisch, van 
Somalische afkomst en werkt voor het 
COC, waar ze veel energie en tijd steekt 
in de Respect2Love-community. Ik zag 
haar, sprak haar en werd nieuwsgierig. 
‘Als dat soort mensen ook bij het COC 
rondlopen, is het misschien toch wel wat’, 
dacht ik. Ik ging een keer langs en voelde 
me meteen thuis. Ik moest en zou mijn 
volgende stage bij het COC lopen. 

Dat is gelukt en in die periode heb ik me 
zowel op persoonlijk als professioneel ge-
bied enorm kunnen ontwikkelen. Dankzij 
de mensen bij het COC vond ik de kracht 
om als transgender uit de kast te komen. 

BEYONG VELDKAMP 
actief voor Respect2Love 

‘Ik heb kracht 
in mezelf gevonden 
en die wil ik graag 

doorgeven’

FRONT
LINER
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R2L vrijwilligers op het kerstdiner 2012

26
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Doordat ik eindelijk mezelf durfde te zijn, 
had ik weer zin om me mooi te maken, 
om te stralen. Vriendinnen gaven me 
nagellakjes, ik mocht rokjes van ze lenen. 
Ik voelde me vrij!

Dankzij het COC ben ik sterker geworden. 
Ik krijg nog regelmatig te maken met 
mensen die me uitschelden of rare dingen 
zeggen, maar ik weet nu: het is hun eigen 
angst, hun eigen onzekerheid. 
Inmiddels leid ik voor het COC zelf 
Denktankbijeenkomsten voor multicul-
turele jongeren die soms nog niet of niet 
helemaal uit de kast zijn. Ik heb kracht in 
mezelf gevonden en die wil ik graag door-
geven. De dag dat mijn moeder tegen me 
zei dat ze trots is op haar dochter, liep ik 
zo te stralen dat mensen me vroegen of ik 
soms verliefd was. Maar het was nog be-
ter. De hele wereld mag weten wie ik ben. 
Daarom treed ik namens het COC ook 
vaak op in de media; ik wil meer aandacht 
vragen voor alle transgenders.’

Kerstdiner R2L
Ondanks de beperkte financiële armslag, 
zijn veel R2L vrijwilligers zich in 2012 
blijven inzetten voor de gemeenschap. 
Om hen te bedanken organiseerde R2L 
een kerstdiner op een boot. Er was een 
dresscode en iedereen kwam opdagen in 
zijn netste kleren. Met vijftig genodigden 
was de boot stampvol. Er was eten, er 
waren artiesten en de vrijwilligers voelden 
zich zeer gewaardeerd. 

Eerste Antilliaanse 
homohuwelijk 
Op 4 december 
werd op Saba het 
eerste Antilliaanse 
‘homohuwelijk’ 
gesloten. De BES-
eilanden – Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba 
– hebben een status 
die vergelijkbaar is 
met een Nederlandse 
gemeente en inmiddels 
is een groot deel 
van de Nederlandse 
wetgeving van kracht. 
Het COC drong met 
succes aan op een 
snelle invoering van 
de Nederlandse 
huwelijkswetgeving op 
de eilanden.

Ma’ruf
Initiatiefnemer en coördinator Dino Suho-
nic startte in november met Ma’ruf, een 
werkgroep van moslim LHBT’s binnen 
het COC. Ma’ruf werkt samen met The 
Inner Circle, de organisatie van de Zuid-
Afrikaanse ‘roze imam’ Mushin Hendricks. 
Hendricks – die op uitnodiging van het 
COC verschillende bezoeken aan Neder-
land bracht – kwam tijdens zijn imam-
opleiding tot de conclusie dat de Koran 
homoseksualiteit niet afkeurt. Hij wil dit 
inzicht delen en zo moslim LHBT’s over 
de hele wereld steunen. 
Ma’ruf houdt zich bezig met een inhoude-
lijke discussie over de verhouding tussen 
islam, seksuele voorkeur en genderiden-
titeit en deelt haar inzichten binnen de 
eigen gemeenschap. De werkgroep zet 
zich in voor een progressieve islam die 
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‘Driekwart van de Marokkaanse en Turkse 
Nederlanders zou er moeite mee hebben als hun kind 
een relatie zou hebben met iemand van het  
eigen geslacht’

Sociaal en Cultureel Planbureau

De Turkse Boot bij de 
Amsterdamse Gay 
Pride, een initiatief van 
Döne Fil van COC’s 
Respect2Love
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vrij is van elke vorm van discriminatie. 
Dino Suhonic is inmiddels een belangrijke 
frontliner die regelmatig door de media 
benaderd wordt. 
Ma’ruf maakt deel uit van het programma 
Common Ground. Daarin stimuleert het 
COC, met financiële ondersteuning van 
Oxfam Novib, de theologische en theore-
tische discussie over seksuele oriëntatie, 
genderidentiteit en islam.

Caraïbische jongerenconferentie
In 2012 vond de eerste Nederlands- 
Caraïbische LHBT jongerenconferentie 
plaats op Curaçao. Er waren deelnemers 
van alle zes de eilanden. Namens het COC 
was Moenira Shirwa aanwezig om de er-
varingen die ze in Nederland met R2L op-
deed te delen met Antilliaanse collega’s. 
De conferentie was een resultaat van het 
Pink Orange Akkoord, dat het COC eind 
2010 sloot met LHBT-organisaties op de 
Antillen. Doel van dat akkoord is de Antil-
liaanse LHBT-beweging te versterken en 
een brede emancipatiestrategie voor de 
regio te ontwikkelen. De jongerenconfe-
rentie haalde de banden aan tussen jonge 
activisten op de eilanden. De deelnemers 
besloten vaker samen op te trekken bij 
het behartigen van de belangen van 
jonge LHBT’s in het gebied. 

Meer sterke frontliners 
COC’s Respect2Love-community, R2L, 
besteedt steeds meer aandacht aan 
leiderschap. In 2012 stond een aantal 
sterke rolmodellen op, onder wie de Turks 
Nederlandse Döne Fil, de Surinaams 
Nederlandse BeyonG Veldkamp en de 
Bosnisch Nederlandse Dino Suhonic. 
Deze frontliners stellen zich op als woord-

voerder, belangenbehartiger en activist. 
Ze zetten zich in voor het vormen van de 
R2L-community, waarin ze mensen met 
een verschillende culturele en religieuze 
achtergrond bij elkaar brengen. Door hun 
voorbeeldfunctie zorgen ze voor zelfver-
trouwen, kracht en acceptatie binnen de 
groep. Daarnaast gaan deze frontliners 
steeds vaker het gesprek aan met niet-
LHBT’s uit hun omgeving: familie, gezin, 
school, moskee of kerk. Dat is vaak een 
zware opgave, waarbij het COC hen waar 
mogelijk ondersteunt. 

Turkse Boot
Döne Fil nam in 2012 het initiatief voor 
deelname van de eerste Turkse Boot aan 
de Amsterdamse Gay Pride. Er was bij-
zonder veel mediabelangstelling voor de 
boot. Niet eerder stond homoseksualiteit 
in Turkse kring zo in het centrum van de 
publieke belangstelling. Het COC leverde 
een bijdrage aan de totstandkoming van 
de boot en een documentaire over dit 
unieke project. In de film van Chris Belloni 
is te zien hoe gevoelig homoseksualiteit 
vaak nog ligt in de Turkse gemeenschap 
en hoe een aantal deelnemers aan de 
boot wordt geïntimideerd en bedreigd. 
De documentaire werd onder meer ver-
toond tijdens de Roze Filmdagen en op 
diverse buitenlandse filmfestivals. Tijdens 
een vertoning in Paradiso gingen de do-
cumentairemakers en initiatiefnemers van 
de boot met het publiek in gesprek over 
wat de film heeft losgemaakt in de Turkse 
gemeenschap. 
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Vecht mee!
- Sluit je aan bij Respect2Love. Respect2love.nl of facebook.com/respect2love
- ondersteun onze activiteiten op multicultureel en religieus gebied met een donatie: 

coc.nl/steun-ons

Doelstellingen 2013 
- Stimuleren en ondersteunen van meer rolmodellen en frontliners 
- Ma’ruf ontwikkelt inhoudelijke discussie over LHBT’s en islam
- Herstellen van de financiële middelen voor multiculturele activiteiten

R2L vrijwilligers in Paradiso, Amsterdam

CULTUUR & GELOOF
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Roze Kwakoe
Het Streetteam van Respect2Love was 
ook in 2012 aanwezig bij het Surinaamse 
Kwakoefestival in Amsterdam Zuidoost. 
Daar maakte de Surinaams-Nederlandse  
frontliner BeyonG Veldkamp indruk door 
op het podium uit de kast te komen als 
transgender. In de Surinaamse cultuur, 
waarin vaak een ‘don’t ask don’t tell’ men-
taliteit heerst, vereist het veel moed om 
zo expliciet te laten zien wie je bent. Het 
Streetteam van R2L was aanwezig om 
BeyonG te ondersteunen en te reage-
ren op vragen uit het publiek, dat deels 
afwijzend, maar deels ook bewonderend 
reageerde op BeyonG’s verhaal.
 

Even wat minder geld
2012 dreigde een lastig jaar te worden, 
omdat de Rijksoverheid haar financiële 
ondersteuning voor multiculturele  
activiteiten drastisch verlaagde. 
Noodgedwongen bleef het aantal activi-
teiten op dit gebied dan ook beperkt. 
Het COC koos ervoor om de opbouw van 
de Respect2Love-community uit eigen 
middelen te blijven financieren, waardoor 
de sterke groei van deze gemeenschap 
kon worden voortgezet.  
Eind 2012 wist het COC een Europese 
subsidie te verwerven waarmee de mul-
ticulturele activiteiten voorlopig kunnen 
worden voortgezet. 

R2L was aanwezig op Black Gay Day
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Het COC ondersteunt mensen die zich 
inzetten voor een betere leefsituatie, een 
goede psychische en fysieke gezondheid 
en het welzijn van ‘roze’ 50-plussers. 
Dat gebeurt onder meer met de Roze 
Loper tolerantiescan, het inzetten van 
Roze 50+ ambassadeurs, een eigen 
community en het zichtbaar maken van 
de groep. COC Nederland werkt daarbij 
nauw samen met ANBO, MOVISIE en 
Vilans in het Consortium Roze 50+ 
Nederland.

Frontliner Marjon de Klijn
‘Samen met projectleider Manon  
Linschoten van het COC ben ik mee 
geweest naar een conferentie over roze 
ouderen in Parijs. Daar merkte ik opnieuw 
hoe het COC voorop loopt met zijn roze-
ouderenbeleid. Terwijl het van mij ook 
bij ons nog een stuk sneller zou mogen, 
realiseerde ik me daar dat een land als 
Frankrijk enorm achter blijft op het ge-
bied van tolerantie en voorzieningen voor 
roze ouderen. 

Tijdens die bijeenkomst liet iemand een 
complex in Amerika zien, speciaal voor 
oudere LHBT’s. Het zag er mooi uit hoor, 
met een zwembad en allerlei voorzienin-
gen, maar het is niet mijn ideaal om apart 
te zitten. Ik wil geen minderhedenhuis, 
maar een huis waar iedereen door elkaar 
woont en elkaar respecteert. Het verhaal 
van Sjef van Bommel vormt voor mij echt 
een inspiratie. Toen zijn partner ging 
dementeren, moest die naar een verzor-
gingshuis. Daar heeft Sjef hem tot het 
allerlaatst kunnen verzorgen. Niemand 
keek hen raar aan, iedereen stond voor 

MARJON DE KLIJN  
Roze 50+ ambassadeur

‘Ik ben mijn hele 
leven al gewend om 

op de barricaden 
te klimmen’ 

FRONT
LINER
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Ontmoetingsmogelijkheden
Het Consortium Roze 50+ werkte de 
afgelopen jaren aan het creëren van meer 
ontmoetingsmogelijkheden voor roze 
ouderen. Het streven was om jaarlijks 
500 ontmoetingsmomenten voor roze 
ouderen te organiseren, verspreid door 
heel Nederland. 
Eind 2011 waren dat er 700 en eind 2012 
al 900. Twee Roze 50+ ambassadeurs 
organiseerden bijvoorbeeld, met Gay 
Haarlem en COC Kennemerland, een roze 
salon voor ouderen tijdens de Haarlemse 
Roze Week. Daar speelde een pianist en 
vonden allerlei sociale activiteiten plaats. 
Sindsdien is er maandelijks een Roze 
Salon in Haarlem. 
Ook in Rotterdam organiseerden Roze 
50+ ambassadeurs, met Humanitas, 
een roze salon in een zorginstelling. De 
belangstelling voor deze salon groeide 
zo hard dat die nu twee keer per week 
plaatsvindt en gemiddeld veertig à vijftig 
bezoekers trekt. 

Behalve voor de gezelligheid, komen 
ouderen ook naar deze bijeenkomsten 
om van elkaar te leren. Zo is er de groep 
Inzicht in de digitale snelweg. Een van de 
ambassadeurs merkte dat een aantal 70+ 
dames behoefte had aan begeleiding bij 
het omgaan met de pc en internet. Voor 
deze groep is dat extra belangrijk, omdat 
men niet altijd meer fysiek in staat is om 
bijeenkomsten te bezoeken. Via inter-
net kan men dan wel contacten leggen, 
bijvoorbeeld via de website roze50plus.
nl. Twee ambassadeurs gaven kosteloos 
acht computerlessen. 

Links: Gebak ter 
gelegenheid van de 
uitreiking van alweer 
een Roze Loper

Promotie van de Roze 
Loper tijdens Roze 
zaterdag in Haarlem
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30   84
van 30 ouderenzorg-
instellingen met een 
Roze Loper in 2011, 
naar 84 in 2012 
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OUD & PROUD

hen klaar als dat nodig was. Zo zou het 
voor iedereen moeten zijn.

Ik heb wel geleerd dat we niet te hard 
moeten pushen. Dat is wel eens lastig 
want ik ben mijn hele leven al gewend 
om op de barricaden klimmen, maar bij 
dit onderwerp moeten we voorzichtiger 
zijn. We hebben zoveel te verliezen. Als 
we te hard pushen en daardoor medewer-
kers of bewoners tegen ons in het harnas 
jagen, krijgen de LHBT’s in het huis het 
nog zwaarder. Er is nog een lange weg 
te gaan, maar die moeten we stapje voor 
stapje afleggen. 

Dat is een van de redenen dat ik Roze 
Ambassadeur ben geworden. Ik wil heel 
veel, maar in mijn eentje krijg ik dat niet 
voor elkaar. Gelukkig groeit ons netwerk 
van ambassadeurs snel. We zullen nog 
veel van ons laten horen.’

Roze Loper verbreedt 
In 2012 ontvingen 54 Nederlandse  
ouderenzorginstellingen een Roze Loper. 
Ook werd een begin gemaakt met het 
verbreden van de aandacht naar andere 
zorgsectoren. Een mini-symposium vorm-
de daartoe het startsein. Zo kreeg De 
Lichtenvoorde als eerste instelling voor 
mensen met een verstandelijke beperking 
een Roze Loper toegekend, een paar 
maanden later gevolgd door De Pameyer 
in Rotterdam. 

Meer Roze 50+ ambassadeurs
Roze 50+ ambassadeurs zetten zich 
vrijwillig in voor roze ouderen. Ze worden 
daarbij gecoacht, getraind en onder-
steund door het Consortium Roze 50+. 
De ambassadeurs promoten bijvoorbeeld 
de Roze Loper door zorginstellingen 
te wijzen op het belang van deze tole-
rantiescan. Daarnaast geven ze extra 
aandacht aan de meer kwetsbare leden 
van de doelgroep door hulp te bieden 
aan mensen in een sociaal isolement. Ze 
bezoeken bijvoorbeeld ouderen die nog 
niet naar een bijeenkomst toe durven, of 
gaan op ziekenbezoek. 
Het ambassadeursnetwerk groeide van 
twintig in 2010 naar tachtig in 2012. Van-
wege de groei is het netwerk in 2012 in 
zes regio’s verdeeld. Daarnaast is er een 
klankbordgroep geformeerd, die de pro-
grammamanagers van het Consortium 
Roze 50+ adviseert over thema’s die van 
belang zijn voor roze ouderen. 



Utrecht vriendelijkste stad 
voor roze ouderen 
In Utrecht ontstond een structurele 
samenwerking tussen COC Midden-Ne-
derland, het lokale Homoplatform, zorg-
koepel AxionContinu en de gemeente. 
Met ondersteuning van COC Nederland 
begonnen deze organisaties een offensief 
om zoveel mogelijk zorginstellingen een 
Roze Loper te bezorgen. Utrecht werd 
daardoor de stad met de meeste Roze 
Lopers van Nederland en de gemeente 
kan dan ook met recht de vriendelijkste 
stad voor roze ouderen genoemd wor-
den.
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Vecht mee!
- maak een profiel aan op 
 www.roze50plus.nl
- meld je aan als Roze 50+ ambassadeur 

via info@roze50plus.nl
- Vraag een Roze Loper tolerantiescan 

aan voor een ouderenzorginstelling op 
www.rozezorg.nl

Doelen voor 2013
- Landelijk symposium Roze Ouderenzorg 

organiseren
- Uitbreiding van de Roze Loper naar 

andere zorgsectoren 
- Uitbouwen en professionaliseren 

netwerk Roze 50+ ambassadeurs
- Betrekken van katholieke, 
 protestants-christelijke, multiculturele 

en transgenderorganisaties

OUD & PROUD

Roze ouderen in de media
Het grote publiek weet vaak weinig over 
roze ouderen. Een doel van het Consor-
tium is om deze groep en hun behoeften 
zichtbaarder te maken. Dat is in 2012 
goed gelukt. Zo besteedde Omroep Max 
in het programma Meldpunt uitgebreid 
aandacht aan de situatie van roze oude-
ren in verzorgingshuizen. Daarin kwamen 
Clem Bongers – lid van COC Nijmegen en 
bedenker van de Roze Loper – en andere 
Roze 50+ ambassadeurs aan het woord, 
onder meer over de negatieve ervaringen 
van roze bewoners in zorginstellingen.
Het NCRV-programma Schepper & Co 
maakte een portret van Roze 50+ ambas-
sadeur Marijke van Mulken. Zij is voorma-
lig Heilssoldate en zet zich tegenwoordig 
met hart en ziel in voor roze ouderen. 
Tijdens de Amsterdamse Gay Pride voer 
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Olga Commandeur gaf een vier uur durende work out op de Roze 50+ boot

540   900 
van 540 geregistreerde 
leden op de web-
community Roze50plus.nl 
in 2011, naar 900 in 2012

Olga Commandeur, bekend van het tele-
visieprogramma Nederland in Beweging, 
mee op de Roze 50+ boot. Ze gaf daar 
een vier uur durende workout waar ook 
toeschouwers op de kant enthousiast aan 
meededen.
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tal van activisten uit de hele wereld in het 
behartigen van LHBT-belangen bij onder 
meer de Verenigde Naties.
In 2012 begeleidde het COC activisten uit 
Mongolië, de Filipijnen en Suriname. Dat 
zijn landen die (nog) geen uitgesproken 
standpunt hebben over LHBT-mensen-
rechten en waar de kans op positieve 
veranderingen het grootst is. 
Succes werd bijvoorbeeld geboekt door 
de activisten uit de Filipijnen. Het COC 
coachte een homoseksuele man, een les-
bische medewerkster van een ministerie 
en een transgendervrouw die in het land 
een tv-beroemdheid is. Hun organisatie 
stelde een schaduwrapportage op over 
de positie van LHBT’s in het land. Tijdens 
de Universal Periodic Review over de 
Filipijnen, het periodieke ‘mensenrechte-
nexamen’ dat lidstaten bij de VN moeten 
afleggen, mocht één van de activisten de 
schaduwrapport toelichten. Dat leidde tot 
een uitnodiging van de Filipijnse regering, 
die samen met de activisten wil bekijken 
hoe ze de problemen van LHBT’s in het 
land kunnen aanpakken. 

Bridging the Gaps 
In 2012 startte het COC met intensievere 
ondersteuning van LHBT-organisaties 
in Zuidelijk Afrika, in het bijzonder in 
Zimbabwe, Botswana, Swaziland, Malawi 
en Zuid-Afrika. Eerst werden de behoef-
ten van de lokale LHBT-gemeenschap 
en -organisaties in kaart gebracht, later 
in het jaar startten programma’s over 
hiv-preventie en gezondheidszorg voor 
LHBT’s. Dat resulteerde in Zuid-Afrika 
bijvoorbeeld in het project OUT, waarin 
jonge LHBT’s uit de townships zelf het 
gesprek aangaan over homoseksualiteit 
en aidspreventie. De ondersteuning vindt 
plaats in het kader van het hiv/aidsbestrij-
dingsprogramma Bridging the Gaps. Het 
doel van dat programma is het versterken 
van de mensenrechten en de gezondheid 
van groepen die bijzonder kwetsbaar zijn 
voor hiv en aids: mannen die seks hebben 
met mannen, sekswerkers en drugsge-
bruikers. Vaak ontkennen overheden het 
bestaan van deze groepen en worden hun 
mensenrechten met voeten getreden. 
Er zijn zelden gerichte hiv-preventiepro-
gramma’s en in de gezondheidszorg krijgt 
deze groep te maken met discriminatie en 
vooroordelen. 

‘Twee stapjes 
vooruit, en 
eentje terug’

Germaine Leonin strijdt met  
het COC voor LHBT-rechten op 
de Filippijnen 
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Het COC ondersteunt LHBT-organisaties 
in tal van landen bij de opbouw van 
een eigen, sterke en zelfbewuste LHBT-
gemeenschap. Daarvoor stelt het zijn 
internationale netwerk ter beschikking, 
coacht en traint activisten en springt 
waar nodig financieel bij. Daarnaast 
vraagt het COC, samen met activisten 
uit tal van landen, aandacht voor 
LHBT-mensenrechten bij internationale 
organisaties als de VN, de OVSE en de 
Raad van Europa. We ondersteunen de 
lobby van activisten bij de Afrikaanse 
Commissie en de Organisatie van 
Amerikaanse Staten. Samen strijden we 
voor mensenrechten voor LHBT’s in de 
hele wereld en bieden we tegenwicht 
aan de tegenstanders van LHBT-rechten, 
die zich de laatste jaren steeds sterker 
organiseren.
 

Frontliner Germaine Leonin  
‘Het COC nodigde me uit om aanwezig te 
zijn bij een bijeenkomst van de Mensen-
rechtenraad van de Verenigde Naties in 
Genève. Het was bijzonder leerzaam om 
te zien hoe die werkt. Ik heb van dichtbij 
kunnen observeren hoe ze vergaderen, 
hoe de discussies verlopen en hoe de 
besluitvorming plaatsvindt. Maar vooral 
het lobbyen buiten de vergaderingen om 
vond ik leerzaam. Ik had er nooit aan ge-
dacht dat je ook op die manier je belan-
gen kunt behartigen en contacten kunt 
leggen. De medewerkers van het COC 
hebben me aan veel mensen voorgesteld 
en ik heb er de basis gelegd voor een 
stevig netwerk. 

Ook heb ik de Universal Periodic Review 
(UPR) over de Filippijnen bijgewoond, het 
periodieke ‘mensenrechtenexamen’ bij de 
VN. De officiële vertegenwoordigers van 
onze regering waren daar aanwezig. Ik 
heb kennis met hen gemaakt en speciale 
aandacht gevraagd voor de LHBT-situatie 
op de Filippijnen. Ik werk als ambtenaar 
op het ministerie van Sociale Zaken en 
dat voert een behoorlijk vooruitstrevend 
beleid op het gebied van LHBT-rechten. 
Dankzij mijn contacten denken nu ook 
andere ministeries na over beleidsverbe-
teringen. 

De Filippijnse wet stelt homoseksuali-
teit of genderidentiteit niet strafbaar, 
maar er is nog een lange weg te gaan 
voor we ook echt geaccepteerd worden. 
De Rooms Katholieke Kerk heeft grote 
invloed en hoe meer LHBT’s zich mani-
festeren, des te sterker zij het afwijzen. 
Het is steeds twee stapjes vooruit en dan 
weer eentje terug. Maar de bewustwor-
ding groeit, zeker ook voor transgenders. 
De LHBT-beweging bij ons is sterk op lo-
kaal en regionaal niveau, maar op lande-
lijk niveau valt nog een hoop te winnen, 
laat staan internationaal. Daarom is het 
goed dat ik in Genève ben geweest. Het 
is nu aan mij om die kennis hier verder te 
verspreiden.’

Filipijnen krijgen oog 
voor LHBT-rechten
Veel landen ontkennen dat ze LHBT-men-
senrechten schenden. Een sterk tegenge-
luid van goed getrainde LHBT-activisten 
maakt dat ontkennen veel moeilijker. 
Daarom traint en begeleidt COC jaarlijks 
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Historisch debat 
bij Verenigde Naties 
Op 7 maart debatteerde de Mensen-
rechtenraad van de Verenigde Naties 
voor het eerst in de geschiedenis over 
mensenrechtenschendingen op basis van 
seksuele gerichtheid en genderidentiteit. 
Het COC pleitte bij die gelegenheid voor 
structurele aandacht van de VN voor 
mensenrechten van LHBT’s. Het COC 
ondersteunde activisten uit Oeganda, 
Mongolië, de Filippijnen, Suriname en 
Zuid-Afrika om bij deze historische verga-
dering het woord te voeren over LHBT-
mensenrechtenschendingen in hun land.
Het pleidooi voor structurele aandacht 
voor LHBT-mensenrechten stuitte op fel 
verzet van onder meer de Organisation of 
Islamic Cooperation (OIC), die 57 VN-lid-
staten vertegenwoordigt. Mede hierdoor 
stelde de Mensenrechtenraad een besluit 
over structurele aandacht voor LHBT-
mensenrechten voorlopig uit.
Het debat was het gevolg van de eerste 

Jonge LHBT’s gaan in Zuid 
Afrikaanse townships het gesprek 
aan over homoseksualiteit en 
aidspreventie

Algemeen 
bestuurslid ILGA:
Joyce Hamilton, 
internationaal 
beleidsmedewerker 
van COC Nederland, 
is in 2012 gekozen tot 
algemeen bestuurslid 
van ILGA Europe; 
the International Lesbian, 
Gay, Bisexual, Trans 
and Intersex Association.  
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resolutie over LHBT-mensenrechten uit 
2011, die op initiatief van het COC en circa 
twintig andere mensenrechtenorganisa-
ties tot stand kwam. Een van de resulta-
ten van die resolutie was een VN-rapport 
dat de slechte mensenrechtensituatie van 
LHBT’s in de wereld in kaart brengt. 

Traditionele waarden 
Voorvechters van LHBT-mensenrechten 
krijgen bij de Verenigde Naties te maken 
met sterke tegenkrachten. Zo wil een deel 
van de VN-leden vastleggen dat mensen-
rechten gebaseerd zijn op ‘traditionele 
waarden’ en daar horen LHBT-rechten in 
hun ogen niet bij. Rusland was de initia-
tiefnemer van een aantal resoluties van 
deze strekking, waarvan de eerste in 2011 
is aangenomen. 
Toen Rusland in september 2012 een 
tweede resolutie wilde indienen, onder-
steunde het COC een Russische activiste 

In Bridging the Gaps werkt het COC sa-
men met partnerorganisaties Aids Fonds, 
AFEW, GNP+ en Mainline. Het project 
wordt mede mogelijk gemaakt door het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Pride Fonds 
In 2012 richtte het COC samen met 
Amnesty International het Pride Fonds 
op. Dit biedt financiële ondersteuning 
aan LHBT-activisten die in acuut gevaar 
verkeren. Zo vergoedt het reis- en ver-
blijfskosten als een activist moet vluchten 
voor vervolging of betaalt het juridische 
kosten als een LHBT-organisatie moet 
procederen. 
Eén van de eerste bijdragen verstrekte 
het Fonds aan Leticia Opio, een trans-
gendervrouw in het homo- en trans-

fobe Oeganda. Zij vreesde voor haar 
leven nadat in het kleine stadje waar ze 
woonde, bekend werd dat ze transgen-
der en LHBT-activiste is. Het Pride Fonds 
betaalde haar verhuiskosten. 
Ook verstrekte het Fonds een bijdrage 
voor de beveiliging van het kantoor 
van de LHBT-organisatie van Carlos in 
Honduras. Hij en zijn organisatie zetten 
zich al twintig jaar in voor LHBT-rechten 
in hun land. Er vinden regelmatig invallen 
plaats in hun kantoor. Met de bijdrage van 
het Pride Fonds zijn bewakingscamera’s 
geïnstalleerd, waardoor Carlos en zijn 
collega’s zich veiliger voelen en er bewijs-
materiaal beschikbaar is als er aangifte 
moet worden gedaan. Amnesty en COC 
lanceerden het Pride Fonds tijdens het 
Movies that Matter Festival in maart 2012. 
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GRENZELOOS

‘Oh my Goodness!!!! 
Thank You So Much 
COC!!! We are gonna 
print these out and put 
them on our board. 
Thank you, thank you, 
thank you’

Een LHBT-activist uit Oeganda reageert op 
de foto’s van de COC-demonstratie tegen de 
Oegandese anti-homowet
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Leticia Opio uit Oeganda, hier op bezoek in 
Nederland, ontving steun van het Pride Fonds

http://ilga.org/
http://ilga.org/
http://ilga.org/
http://ilga.org/
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de ambassade een gesprek met vertegen-
woordigers van het COC. De anti-homo-
wet werd in oktober weliswaar in eerste 
lezing aangenomen door het Oekraïnese 
parlement, maar is nog niet in werking 
getreden. 
In mei werd de eerste Gay Pride in de 
hoofdstad Kiev afblazen. Honderden 
rechts-extremisten, paramilitairen en aan-
hangers van de orthodoxe kerk verzamel-
den zich in het centrum van de stad om 
de bijeenkomst met geweld te verstoren. 
De politie liet vlak voor aanvang weten 
geen bescherming te kunnen bieden aan 
de ruim honderd deelnemers. 
Het COC biedt structurele ondersteuning 
aan de LHBT-beweging in de Oekraïne. 
Met onze partners organiseerden we in 
mei 2012 bijvoorbeeld een seminar over 
veiligheid. Tijdens één van de workshops 
legde een Oekraïense advocaat uit welke 
rechten LHBT’s hebben als ze worden 
opgepakt door de politie. Zo kunnen ze 
contact opnemen met een LHBT-organi-
satie die hen terzijde kan staan. Dat maakt 
ze minder kwetsbaar voor intimidatie en 
chantage. 

Vecht mee!
- Doneer aan het Pride Fonds van COC en 

Amnesty International en steun LHBT-
activisten in nood. www.coc.nl 

- Doe mee aan demonstraties van het 
COC voor LHBT-rechten wereldwijd. 
www.coc.nl

Doelen voor 2013
- Aandacht vragen voor de 

verslechterende mensenrechtensituatie 
van LHBT’s in Rusland 

- Centrale rol voor LHBT-mensenrechten 
in het Nederlands mensenrechtenbeleid

Gay-K 
Het COC ondersteunde 
de totstandkoming van 
de documentaire Gay-K 
2012. Daarin volgen de 
journalisten Tim den 
Besten en Nicolaas Veul 
de voorbereidingen 
van de Gay Pride in 
de Oekraïne, in de 
aanloop naar het EK-
voetbal. Ze legden de 
veiligheidsmaatregelen, 
de geheimhouding van 
de route, het drama op 
de dag van de Pride-
demonstratie en de 
uiteindelijke afgelasting 
vast. De documentaire 
schetst een schrijnend 
beeld van de situatie 
van LHBT’s in Oekraïne. 
Hij werd uitgezonden 
door de VPRO na de 
live-uitzending van een 
EK-wedstrijd.
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Solidariteitsbijeenkomst voor LHBT’s in Oeganda 
bij het Amsterdamse Homomonument

GRENZELOOS

die het woord voerde tijdens een bijeen-
komst waar veel VN-lidstaten aanwezig 
waren. Daar vertelde ze dat Rusland met 
een beroep op die traditionele waarden in 
de praktijk mensenrechten van vrouwen 
en LHBT’s schendt. Mede als gevolg van 
haar optreden is de resolutie niet in stem-
ming gebracht. 
Het COC signaleert dat staten zich steeds 
vaker beroepen op traditionele waarden 
om kritiek op LHBT-rechtenschendingen 
te pareren. De belangenorganisatie te-
kent daar altijd protest tegen aan. Diverse 
internationale verdragen bepalen dat 
mensenrechten universeel zijn en niet 
beperkt kunnen worden met een beroep 
op traditie, geschiedenis of cultuur. 

Morbide kerstgeschenk 
voor Oeganda
Op 28 november organiseerde het COC 
bij het Amsterdamse Homomonument 
een solidariteitsbijeenkomst voor LHBT’s 
in Oeganda. Aanleiding was de aange-
kondigde behandeling van de beruchte 
anti-homowet door het Oegandese par-
lement. De parlementsvoorzitter noemde 
dat ‘ons kerstgeschenk voor de Oegan-
dese bevolking.’  
De anti-homowet introduceert de 
doodstraf voor homoseksuele handelin-
gen. Een aanraking met ‘homoseksuele 
intentie’ kan al een levenslange gevange-
nisstraf opleveren en ook een moeder die 
haar homoseksuele kind niet bij de politie 
aangeeft, kan rekenen op gevangenis-
straf. In Oeganda wordt al jaren een hetze 
gevoerd tegen LHBT’s. De politie doet 
invallen bij activisten en kranten publice-
ren foto’s van veronderstelde homosek-
suelen met de oproep hen te doden. In 
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2011 werd David Kato, voorman van de 
Oegandese LHBT-beweging, in zijn eigen 
huis vermoord.
Samen met Oegandese LHBT-activisten 
agendeert het COC deze situatie onder 
meer bij de Verenigde Naties. Ook heeft 
het COC regelmatig contact met het 
Nederlandse ministerie van Buitenlandse 
Zaken en de lokale ambassade over mo-
gelijkheden om de situatie van LHBT’s in 
Oeganda te verbeteren. Op het moment 
van publicatie van dit verslag was de anti-
homowet nog niet aangenomen door het 
Oegandese parlement. 

Gay Pride Oekraïne 
Oekraïne kampt, net als buurland Rus-
land, met een steeds LHBT-vijandiger 
klimaat. Er dreigt een anti-homowet te 
worden ingevoerd die LHBT-activisten 
monddood maakt. In nauw overleg met 
partnerorganisatie LiGA, greep het COC 
het EK-voetbal in Oekraïne aan voor 
protest tegen deze wet. Vlak voor de 
EK-finale, op 29 juni, organiseerde het 
COC een manifestatie bij de Oekraïense 
ambassade in Den Haag. Daar betuigden 
tientallen deelnemers hun solidariteit met 
de LHBT’s in het Oost-Europese land. 
Ondanks herhaald aandringen weigerde 

COC’s partnerorganisatie LIGA protesteert tegen 
de anti-homowet in de Oekraine

http://www.coc.nl
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 REALISATIE 2012 BEGROTING 2012 REALISATIE 2011
   
BATEN   
Baten eigen fondsenwerving 274.065 189.082 427.238
Baten uit acties van derden 120.584 0 56.639
Subsidies van overheden 3.603.568 3.286.199 3.478.668
Overige baten 23.615 18.600 147.293
   
TOTAAL BATEN 4.021.832 3.493.881 4.109.838
   
LASTEN   
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN [A]   
Projecten internationaal 1.914.865 1.562.949 1.311.658
Projecten nationaal 964.775 825.293 1.634.890
Communicatie & 
  Beleidsinformatie 273.749 289.876 199.093
Federatieactiviteiten 226.223 162.279 177.797
   
WERVING BATEN [B]   
Kosten eigen fondsenwerving 3.592 6.107 11.775
Kosten acties derden 1.581 0 2.845
Kosten verkrijging 
  subsidies overheden 47.235 106.136 105.101
   
BEHEER EN ADMINISTRATIE [C]   
Kosten beheer en administratie 434.302 420.857 518.760
   
TOTAAL LASTEN [A+B+C] 3.866.322 3.373.497 3.961.919
    
RESULTAAT 155.510 120.384 147.919
   
RESULTAATBESTEMMING   
Legaten en Schenkingen 0 0 4.400
Bestemmingsreserve donaties 11.412 0 3.485
Solidariteitsfonds -37.076 4.941 6.441
Fonds lesbisch festival 6.691 4.941 6.733
Continuïteitsreserve 174.483 110.502 126.860
   
TOTAAL 155.510 120.384 147.919
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BALANS PER 31 DECEMBER
  
 2012  2011
    
VASTE ACTIVA   
Immateriële vaste activa 52.624  0
Materiële vaste activa 10.896  22.075 
Financiële vaste activa 3.750  5.000
 
VLOTTENDE ACTIVA   
Vorderingen en overlopende activa 413.738  638.445
Liquide middelen 953.787  597.695

TOTAAL ACTIVA 1.434.795   1.263.215
    
RESERVES EN FONSEN    
Continuïteitsreserve -542.838  -717.321
Bestemmingsreserves 71.192  59.780
Fondsen 17.089  47.474
Subtotaal (a) -454.557 -610.067

LANGLOPENDE SCHULDEN    
Achtergestelde leningen (b) 639.998  691.665
   
Garantievermogen (a+b) 185.441  81.598
     
KORTLOPENDE SCHULDEN    
Kortlopende schulden en 
overlopende passiva 1.249.354  1.181.617
 
TOTAAL PASSIVA 1.434.795  1.263.215
 
    
 

 

Naar het oordeel van de 
onafhankelijk accountant 
geeft de jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte 
en samenstelling van het 
vermogen van de Federatie van 
Nederlandse Verenigingen tot 

Integratie van Homosexualiteit 
COC Nederland per 31 
december 2012 en van het 
resultaat over 2012. Beiden 
zijn in overeenstemming 
met de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving, in het 

bijzonder de Richtlijn voor 
de jaarverslaggeving 650 
‘Fondsenwervende Instellingen’.  

Het volledige jaarverslag 
van COC Nederland is de 
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  
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Het COC werkt aan gelijke 
rechten, emancipatie en sociale 
acceptatie van LHBT’s in  
Nederland en in het buitenland. 
We hebben jouw steun daarbij 
hard nodig. Sluit je aan op 
www.coc.nl/steun-ons
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IN 2012 IS DOOR COC VAN DE 
VOLGENDE PERSONEN EN 
INSTELLINGEN BIJDRAGEN 
ONTVANGEN:

Leden en donateurs van 
  het COC 

Aids Fonds 
Europees Integratie Fonds 
  (via Ministerie van Sociale 
  Zaken en Werkgelegenheid)
Europese Commissie
Ministerie van Binnenlandse 
  Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Onderwijs, 
  Cultuur en Wetenschap
Ministerie van Volksgezondheid, 
  Welzijn en Sport
Ministerie van Buitenlandse 
  Zaken
Nationaal Ouderenfonds
Oranje Fonds
Oxam Novib
Roomsch Catholijk Oude 
  Armen Kantoor
Stichting Roze Jo(n)ker
Stichting Sluyterman van Loo
Uitgeverij Metro
VSB Fonds

COLOFON FINANCIERS
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MEDEWERKERS

‘Het COC 
loopt voorop 
met zijn roze-
ouderenbeleid’ 
MARJON DE KLIJN

COC NEDERLAND
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‘Dankzij het 
COC ben ik sterker 
geworden’
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