Her-onthulling Internationaal Homomonument Den Haag
SPEECH directeur KOEN van DIJK over internationale werk van COC Nederland
Datum: Zaterdag 26 april 2015 – ceremonie vanaf 17.30 uur

Beste mensen,
Vandaag krijgt het Internationaal Homomonument een prachtige en vooral zichtbare
plaats in het hart van Den Haag. Daarmee complimenteer en feliciteer ik de Gemeente,
de stichting en COC Haaglanden van harte!
Dit monument is van groot symbolisch belang, want ZICHTBAARHEID is vaak cruciaal als
het gaat om het bevorderen van de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele
mannen, biseksuelen en transgenders. De groepen waar COC Nederland zich nationaal
en internationaal voor inzet.
Homoseksuele handelingen zijn strafbaar in meer dan 70 landen – in 7 landen staat er
zelfs de doodstraf op. Het gevolg is dat LHBT’s in die landen vogelvrij en rechteloos zijn.
Per jaar leidt dat wereldwijd tot honderden moorden op transgenders en bijvoorbeeld tot
verkrachtingen van lesbische vrouwen in Zuid-Afrika om ze te ‘genezen’ van hun
seksuele gerichtheid.
De meest fundamentele rechten – zoals het demonstratierecht en het recht op vrije
meningsuiting – worden LHBT’s in tal van landen onthouden. In Rusland werd dat recent
wettelijk vastgelegd in een wet die eufemistisch de ‘anti-homopropagandawet’ wordt
genoemd. Maar het is gewoon een anti-homowet. Een wet zoals die ook in landen als
Kirgizië, Kazachstan en Oeganda is aangenomen of dreigt te worden aangenomen.
Samen met LHBT-organisaties in die landen zet het COC zich in om dit soort
ontwikkelingen een halt toe te roepen. Het COC ondersteunt LHBT-organisaties in OostEuropa, Centraal-Azië, Afrika en Latijns-Amerika bij de opbouw van een eigen, sterke en
zelfbewuste LHBT-gemeenschap.
Samen met die organisaties lobbyen we bij internationale organisaties als de Raad van
Europa en de Verenigde Naties. Omdat het COC bij de VN een consultatieve status heeft,
kunnen we LHBT-activisten uit de hele wereld een podium bieden om op het hoogste
diplomatieke niveau hun zaak te bepleiten. Lokale activisten en organisaties bepalen
daarbij altijd zelf de agenda.
Ook voor onze inzet hier, in Nederland, bepalen lokale activisten de agenda. Omdat onze
Afrikaanse collega’s aangaven dat al te veel publieke druk uit het Westen juist de
voorstanders van de anti-homowet in de kaart speelt, wenden wij onze invloed hier
vooral achter de schermen aan. In direct overleg met de minister van Buitenlandse
Zaken en het internationaal bedrijfsleven.
Terwijl we in contrast, op verzoek van onze Russische collega’s in 2013, juist weer twee
massale Nederlandse demonstraties hebben georganiseerd tegen Poetin’s anti-homowet.
De solidariteit in Nederland met de strijd van onze broeders en zusters in Rusland die
toen bleek uit de grote opkomst was voor hun een grote steun.
U kunt de strijd van buitenlandse LHBT-activisten zelf ook steunen, bijvoorbeeld met een
bijdrage aan het PRIDE FONDS van COC en Amnesty International. Daarmee
ondersteunen we buitenlandse LHBT-activisten bij hun soms levensgevaarlijke werk.

Toen het COC in 1946 werd opgericht, kregen de belangrijke pioniers steun en inspiratie
uit het buitenland. Vooral van een Zwitserse organisatie die het blad Menschenrecht
uitgaf. De strijd voor LHBT-rechten is een internationale strijd en de slogan Gay Rights
Are Human Rights heeft een lange traditie en is diep verankerd in onze eigen
geschiedenis.
Een Internationaal Homomonument in het centrum van dé stad van Internationaal Recht
en Vrede is meer dan passend en sluit aan op woorden van VN-secretaris-generaal Ban
Ki-moon: “De strijd voor LHBT-rechten is een van de grote, veronachtzaamde
mensenrechtenkwesties van deze tijd en de strijd tegen LHBT-fobie behoort tot de kern
van het werk van de Verenigde Naties.”
Dit monument markeert de vooruitgang die we in ons land geboekt hebben als het gaat
om mensenrechten voor LHBT’s en is een teken van hoop en inspiratie voor LHBT’s
wereldwijd.
Dank u wel.

