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‘De LHBTIbeweging gaf
mij een kans’
NANCY SIBLINI
3

VOORWOORD
‘De LHBTI community heeft me gered.’
Dat zegt trans vrouw Nancy Siblini in
dit jaarverslag. Als vluchteling legde
ze een lange weg af van Libanon naar
Nederland, en ook hier ze vond ze
obstakels op haar weg. ‘Maar dankzij
Respect2Love, COC en TNN heb ik het
gevoel dat ik hier een kans heb’, aldus
Nancy. Dát is wat we samen voor mensen
kunnen betekenen.
Ook in 2020, dat door corona zo anders
verloopt dan we hadden gedacht,
kunnen we weer veel voor mensen
betekenen. We improviseren en spelen
in op de nieuwe situatie.
Roze 50+ ambassadeurs bellen vaker
met hun achterban, zodat niemand
vereenzaamd. Ons GSA Netwerk
organiseert livestreams met bekende
rolmodellen, voor scholieren die
maandenlang thuiszitten. En we regelen
voedsel en medicijnen voor buitenlandse
activisten die door de crisis amper het
hoofd boven water kunnen houden.
Onze onvolprezen regionale
verenigingen hebben een duidelijke
boodschap in dit coronajaar. ‘Je bent niet
alleen,’ geeft COC Twente-Achterhoek
haar regio met lichtreclame mee. ‘Liefde
is voor iedereen’, laten de Brabantse
COC’s projecteren op het provinciehuis.
Tweehonderd eindejaarscadeaus regelt
COC Amsterdam voor nieuwkomers
en statushouders. En COC Limburg
organiseert zelfs de eerste Limburg
Pride, online!
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FRONTLINERS

Ondertussen boeken we ook andere
mooie resultaten. Zo stemt de Tweede
Kamer eindelijk voor verankering van
onze rechten in de Grondwet. Worden
scholen waarschijnlijk verplicht om te
zorgen voor veiligheid en acceptatie van
LHBTI personen in de klas, en verdwijnt
geslachtsregistratie over een paar jaar
van de identiteitskaart.
Het Respect2Love Empowerment
Program zorgt voor een nieuwe lichting
biculturele rolmodellen. Bij tal van
ouderenzorginstellingen wappert de
regenboogvlag. We lanceren ’s werelds
eerste veilige ontmoetings-app voor
LHBTI-jongeren. Voor het eerst wordt
Paarse Vrijdag ook op basisscholen,
universiteiten en hogescholen gevierd.
We starten een nieuw programma met
LHBTI-organisaties in 22 landen en
leveren een cruciale bijdrage aan het
einde van strafbaarheid in Bhutan.

Frontliners zijn cruciaal in de
COC-aanpak. Het zijn de gedreven
voorvechters in de ‘frontlinie’ van het
acceptatieproces: bevlogen jongeren,
politieke activisten, biculturele
rolmodellen, internationale pioniers
en bondgenoten voor roze ouderen.
Het COC ondersteunt ze, waarbij de
frontliners aangeven wat ze nodig
hebben. Samen met hen en tal van andere

vrijwilligers kunnen we ongelofelijk veel
voor elkaar krijgen! Daarom vormen de
frontliners Huib, Mathieu, Nancy, Tashi
en Lenie 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. Voor een wereld
waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht
seksuele oriëntatie, genderidentiteit,
genderexpressie en geslachtskenmerken.

Wat velen van ons al wisten: een jaar van
tegenslag breekt ons niet, het maakt ons
sterker. Met kracht zetten we ons werk
voort in 2021.
Astrid Oosenbrug, Mats Bergman-de
Zwart, Denise Harleman, Diana van den
Born, Winston van Niel, Emre Hoogduijn
(aspirant) (bestuur COC Nederland
2020), Marie Ricardo (directeur)
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COC VAN ALLE KANTEN

Verschillende vrijwilligers van het COC
winnen in februari een Winq Diveristy
Award voor zichtbaarheid en acceptatie
van Nederlandse LHBTI personen. De
awards zijn een initiatief van het Nederlandse queer magazine Winq. Emre
Hoogduijn van COC’s GSA Netwerk
wint de prijs voor zijn inzet voor LHBTI-
jongeren. De vrijwilligers van COC’s
6

In november treedt Marie Ricardo (1986)
aan als strategisch directeur van COC
Nederland. Marie gaat zich in het bijzonder inzetten voor een kleurrijke en
diverse regenbooggemeenschap, waarin
iedereen zich welkom en geaccepteerd
voelt. ‘Want we zijn pas echt vrij, als we
allemaal vrij zijn’, aldus Ricardo. COCvoorzitter Astrid Oosenbrug noemt de
nieuwe directeur energiek en communicatief en prijst Marie’s visie op de ontwikkeling van het COC. Marie volgt Koen
van Dijk op, die sinds 2007 directeur van
het COC was. Onder zijn directeurschap
maakt het COC een sterke groei door.
Zo ontwikkelt COC’s Gender & Sexuality
Alliance Netwerk zich tot één van de
grootste jeugdbewegingen van Nederland en wordt COC een belangrijke
steunpilaar voor de internationale LHBTIbeweging. In 2020 reorganiseert COC
het landelijke kantoor in Amsterdam.
Een samenloop van omstandigheden,
waaronder tegenvallende inkomsten uit
fondsenwerving, maakt de ingreep noodzakelijk. De reorganisatie betekent dat
het COC helaas afscheid moet nemen van
een aantal gewaardeerde medewerkers.

Links: Emre Hoogduijn (l)
van COC’s GSA Netwerk,
hier met COC-voorzitter
Astrid Oosenbrug, wint
een Winq award voor
zijn inzet voor LHBTI-
jongeren
Rechts: Marie Ricardo
werd in november door het
bestuur aangesteld als de
nieuwe strategisch directeur van COC Nederland
Onder: Bob Angelo
Penning-winnaars Anne
Krul (l) en Dolly Bellefleur
(r) met COC-voorzitter
Astrid Oosenbrug op het
podium van Paradiso
GEERT VAN TOL

COC valt in de prijzen

Nieuwe directeur voor COC
Nederland

GEERT VAN TOL

Met opnieuw een uitverkochte editie
van True Colors trapt COC ook in 2020
het nieuwe jaar af met een spetterend
feest in Paradiso in Amsterdam, nog
net voordat de coronapandemie
toeslaat. Onder meer de Nederlandse
Songfestival-kandidaat Jeangu Macrooy
treedt op en gelauwerd actrice en
schrijfster Romana Vrede presenteert
de avond. Dolly Bellefleur krijgt COC’s
Bob Angelo Penning uitgereikt bij haar
30-jarig artiestenjubileum vanwege haar
jarenlange inzet voor de Nederlandse
LHBTI-gemeenschap. Van Roze Zaterdag
tot manifestaties op het Amsterdamse
Homomonument en van optredens
voor scholieren tot de Pink Christmas
Kerkdienst: Dolly laat nooit verstek
gaan en is als artiest en presentatrice
altijd weer bereid om belangeloos
haar medewerking te verlenen. Anne
Krul krijgt de Penning voor veertig jaar
baanbrekende inzet voor LHBTI-personen
met een biculturele-, migratie- of
vluchtelingenachtergrond. Als activist,
feminist, beeldend kunstenaar en schrijver
voert ze actie tegen heteronormativiteit,
racisme en knellende gendernormen.

 ocktail Project ontvangen de award
C
voor hun inzet voor LHBTI-asielzoekers.
In november krijgt COC Nederland de
Finse Hän Honours toegekend vanwege
de bijdrage van het COC aan de nationale
en internationale LHBTI-emancipatie. De
prijs wordt tijdens een webinar uitgereikt
aan COC-voorzitter Astrid Oosenbrug
door Päivi Kaukoranta, de Finse
ambassadeur in Nederland.

BETE PHOTOGRAPHY

Bob Angelo Penningen voor
Anne Krul en Dolly Bellefleur

7

VAN ALLE KANTEN

Excuses kabinet voor oude
Transgenderwet

Verbod op discriminatie transen bipersonen in de maak

In april kondigt minister Sander Dekker
(Rechtsbescherming) aan dat discrimi8

GEERT VAN TOL

De ministers Ingrid van E
 ngelshoven
(Emancipatie) en Sander Dekker
(Rechtsbescherming) maken in november namens het kabinet excuses voor
de oude Transgenderwet. Er wordt een
vergoedingsregeling voor gedupeerden
aangekondigd. De oude Transgenderwet
bepaalde dat transgender personen,
maar bijvoorbeeld ook intersekse personen, hun officiële geslachtsregistratie
slechts konden wijzigen als ze hun
lichaam lieten aanpassen en zich lieten
steriliseren. Dat betekende voor mensen
bijvoorbeeld dat ze zonder noodzaak
definitief afscheid moesten nemen van
een kinderwens. De excuses komen er
op aandringen van het Transgendercollectief, bestaande uit onder meer
initiatiefneemster Willemijn van Kempen,
Transgender Netwerk Nederland (TNN),
de Nederlandse Organisatie voor sekse
diversiteit (NNID) en Bureau Clara Wichman. COC stuurt de regering in februari
2020 een brief ter ondersteuning van
het initiatief. De nieuwe Transgenderwet, die geen lichamelijke aanpassing en
sterilisatie meer eist, trad op 1 juli 2014
in werking, na een jarenlange campagne
door TNN en COC. Samen met NNID
pleiten COC en TNN nu voor verdere
verbetering van de wet, onder meer
door afschaffing van de ‘deskundigenverklaring’ die nog steeds vereist is voor
wijziging van de geslachtsregistratie.

Minister Ingrid van
Engelshoven en
presentatrice Romana
Vrede op het podium
tijdens True Colors
2020

natie en belediging van transgender-,
biseksuele en bi+ personen expliciet
strafbaar wordt. Transgender Netwerk
Nederland (TNN), de Nederlandse
organisatie voor seksediversiteit (NNID)
en COC Nederland pleiten al lang voor
de wetswijziging en zijn blij met het
voorstel. Wel roepen de organisaties de
regering op om het wetsvoorstel uit te
breiden met een verbod op discriminatie
en belediging van intersekse personen
om hun geslachtskenmerken.

Steun voor LHBTI-asielzoekers

LHBTI-asielzoekers behoren tot de meest
kwetsbare groepen binnen de achterban van het COC. Vijftien van de t wintig
COC-verenigingen bieden in 2020
ondersteuning aan LHBTI-vluchtelingen

met groepsbijeenkomsten en een-op-een
maatjescontact tussen vrijwilligers en
asielzoekers. Het doorbreken van het
sociaal isolement van de nieuwkomers
maakt hen weerbaarder en minder
vatbaar voor misbruik en psychosociale
problemen. Het COC sluit zich in 2020
aan bij een actie van VluchtelingenWerk Nederland om rechtsbijstand voor
asielzoekers te behouden. De actie is een
succes, want in april besluit het kabinet
om af te zien van de afschaffing van de
rechtsbijstand die was afgesproken in
het regeerakkoord. Rechtsbijstand voor
asielzoekers is van groot belang voor
een zorgvuldige procedure. Verder pleit
het COC in 2020 onder meer voor een
ruimhartiger asielbeleid voor LHBTI-
asielzoekers uit Iran en Oeganda.

Solidair tijdens corona

– In mei lanceert het vrijwilligerscollectief
LHBTI+ Steun een speciale website voor
en door mensen uit de LHBTI+ gemeenschap. Om te voorkomen dat mensen
uit de gemeenschap tijdens de corona
pandemie in een isolement raken,
kan men via de site chatten of bellen
met een speciaal telefoonnummer
voor steun en een luisterend oor. In
de loop van het jaar wordt LHBTI+
Steun geïntegreerd in Switchboard, het
steun- en informatieplatform van het
COC. LHBTI+ Steun krijgt support van
COC Nederland, Transgender Netwerk
Nederland (TNN) en de Nederlandse
organisatie voor seksediversiteit (NNID)
en wordt financieel mede mogelijk
gemaakt door het Oranje Fonds.
–A
 utiRoze is de ontmoetings- en
belangenbehartigingsgroep voor LHBTI
personen met autisme. De covidpandemie raakt de doelgroep van AutiRoze
hard. De AutiRoze-bijeenkomsten zijn
voor hen de enige mogelijkheid om
elkaar in een prikkelarme en LHBTI-
sensitieve omgeving te ontmoeten,
maar juist die fysieke bijeenkomsten
moeten door corona stoppen. Voor
een deel van de doelgroep biedt het
chatplatform op de website AutiRoze.nl
uitkomst.
–C
 OC is in april één van 45 organisaties
die het kabinet oproept om steun aan
ontwikkelingslanden mee te nemen in
het pakket noodmaatregelen dat wordt
getroffen vanwege corona. De organisaties maken zich zorgen over ‘het gebrek
aan internationale coördinatie en solidariteit’, schrijven ze in een gezamenlijke
verklaring.
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JONG & SCHOOL
Fysiek onderwijs vindt nauwelijks plaats, toch weet COC flinke
stappen te zetten om scholen
veiliger te maken voor LHBTI
jongeren.

Paarse Vrijdag ook op
de basisschool

10

Check of je school LHBTIvriendelijk is

In oktober tijdens Coming Out Dag presenteert minister Ingrid van Engelshoven
van OCW de GSA Onderwijsstandaard
voor LHBTI-vriendelijke scholen. Scholen
zijn sinds 2012 verplicht om te werken
aan LHBTI-acceptatie en met de standaard kunnen ze toetsen of ze dat op
een goede manier doen. De standaard

In 2020 werd voor het eerst
Paarse Vrijdag gevierd op
de basisschool, hier op de
Comeniusschool in Zeist

FOTO’S: MARTINE KAMARA

Op middelbare scholen is Paarse V
 rijdag
al vele jaren een groot succes. Maar
liefst duizend Paarse Vrijdag-pakketten
stuurt het COC in 2020 naar middelbare
scholen en mbo’s in heel Nederland, en
nóg kan daarmee niet aan de grote vraag
worden voldaan. Nieuw is dit jaar dat
ook basisscholen én het hoger onderwijs
meedoen aan deze speciale dag waarop
leerlingen, studenten en docenten paars
dragen om te laten zien dat iedereen
zichzelf moet kunnen zijn.
Voor basisscholen stelt COC bij wijze van
proef vijfhonderd pakketten beschikbaar,
met daarin materialen speciaal voor kinderen. Denk aan paarse knutselspullen,
ideeën voor spelletjes en een werkboek
waarmee docenten een speciale les kunnen samenstellen. Ook zijn er twee grote
posters met op elk een mooi gedicht:
één over gender en één over verliefd zijn.
De gedichten kunnen in de klas worden
besproken. Ook zijn er tips voor onderwijzers over hoe om te gaan met vragen
van ouders.
Freek Janssens, projectleider J
 ongeren
& Onderwijs bij COC: ‘Het verzoek om
aan Paarse Vrijdag mee te doen kwam
vanuit basisscholen zélf. Het is zo

extreem belangrijk dat er op die leeftijd al g
 esproken wordt over dit soort
onderwerpen, zodat kinderen zien dat
alles mogelijk en niks gek is: je mag met
al het speelgoed spelen dat jíj leuk vindt
en verliefd worden op wie jíj wilt.’
Voor studenten in het hoger onderwijs
stelt het COC digitale middelen beschikbaar. Een Paars Manifest bijvoorbeeld,
waarmee studenten aandacht kunnen
vragen voor zaken als veiligheid en
zichtbaarheid van LHBTI personen, en
templates waarmee je bijvoorbeeld
powerpoint- en online presentaties paars
kunt kleuren.
Janssens: ‘Veel mensen denken dat
jongeren die gaan studeren al wat
volwassener zijn en minder steun nodig
hebben. Terwijl veel jongeren hun seksualiteit juist beginnen te ontplooien als ze
hun vleugels uitslaan en op zichzelf gaan
wonen. Heel goed dus dat Paarse Vrijdag
nu ook in het hoger onderwijs wordt
opgepikt, want ook daar is nog veel te
verbeteren.’
COC’s Jongeren & Onderwijsteam
lanceerde de website paarsevrijdag.nl,
die zo is ingericht dat bezoekers van alle
schooltypen er makkelijk hun weg vinden
naar de juiste informatie.

stelt het oordeel van leerlingen centraal
en is ontwikkeld door COC samen met
LHBTI-scholieren.
‘Scholen willen wel werken aan LHBTIacceptatie, maar ze weten soms niet
hoe en leggen die vraag dan vaak bij
ons neer’, zegt Freek Janssens, project
leider Jongeren & Onderwijs bij COC. ‘De
GSA Onderwijsstandaard bestaat uit drie
levels van in totaal 45 punten waar een
school aan kan werken. Elk onderdeel
is beschreven en er zijn concrete tips
over hoe deze te realiseren. Geen enkele
school kan nu nog zeggen dat ze niet

weten waar ze moeten beginnen.’
Het oordeel van de Gender & Sexuality
Alliance (GSA’s) staat centraal in de
aanpak. De GSA gaat aan de hand van
de checklist na hoe de school scoort en
kijkt met docenten hoe het beter kan. Op
de website van de Onderwijsstandaard
wordt de score van scholen zichtbaar.
Een school moet tenminste het eerste
level halen om aan de norm te voldoen.
Janssens: ‘We moedigen leerlingen aan
om het gesprek aan te gaan met de
school. Scholen willen zelf ook graag
inclusief en veilig zijn.’ >>
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JONG & SCHOOL
HUIB WOLSE (20)
BENNEBROEK
‘Een vriendinnetje wees me op het
bestaan van Jong&Out toen ik een jaar
of 15, 16 was. “Meld je aan, dat is leuk”,
zei ze. Dat was het ook: alsof je in een
warm bad stapt, ik voelde me meteen
enorm welkom. Ineens had ik allemaal
andere jongeren om me heen met wie
ik gesprekken kon voeren over dingen
die ik zelf ook meemaakte. Fijn en veilig,
zonder dat het beladen voelde en zonder
dat ik me in hoefde te houden. Ik kon er
echt helemaal mezelf zijn en vond er de
aansluiting die ik soms miste bij vrienden
op school.
Toen Jong&Out in 2007 werd opgericht,
was er nog geen TikTok of Instagram. Nu
groeien jongeren op met een smartphone,
er was grote behoefte aan een Jong&Out
app die is ontworpen voor gebruik op je
telefoon. Dankzij COC is het geld voor
de ontwikkeling van de Jong&Out app er
gekomen. Ik ben bij het ontwerpproces
betrokken geweest om ervoor te zorgen
dat de app goed werd afgestemd op de
behoeften van de gebruikers. Duizenden
jongeren maken er nu gebruik van, daar
ben ik enorm trots op. Dagelijks zijn er
zo’n tien nieuwe aanmeldingen. Met een
team van vrijwilligers modereer ik de app
en nieuwe aanmeldingen en zorg ik dat
alles naar behoren en veilig functioneert.
Jong&Out heeft mij heel veel gebracht.
Om te ervaren hoe andere jongeren
dankzij Jong&Out ook een plek hebben
waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn en
in een veilige omgeving kunnen groeien,
geeft me heel veel voldoening.’
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FRONT
LINER

HUIB WOLSE

Webcoördinator van Jong&Out,
COC’s community voor
LHBTI-jongeren

‘Bij Jong&Out
kunnen jongeren
veilig zichzelf zijn’
13

JONG & SCHOOL
ROCHER KOENDJBIHARIE

Hoofdredacteur
Rocher Koendjbiharie
geeft online jongerenmagazine Expreszo
een nieuwe impuls

‘De rol van rebel past
bij Expreszo’

Onder hoofdredacteurschap van de
29-jarige Rocher Koendjbiharie krijgt
COC’s online LHBTI-jongerenmagazine
Expreszo een nieuwe impuls. In mei 2020
neemt hij het roer over van zijn voorgangers. ‘Het doel is om elke week zo’n
twee, drie artikelen online te zetten. Als
dat een keer niet lukt, vangen we dat op
met engagement op social media’, zegt
Koendjbiharie. ‘Ik geloof niet in neutraliteit. We spreken ons uit als er onderwerpen spelen die LHBTI-jongeren aangaan,
we nemen een activistische positie in.
Die rol van rebel past bij Expreszo.’
Koendjbiharie werkt met een team van
ongeveer vijftien vrijwilligers. ‘Expreszo is
er voor iedereen, ongeacht je herkomst,
kleur, beperking of wat ook maar mag
maken dat je minder gezien wordt dan
anderen. Dat brengen we tot uiting in
onze onderwerpen.’ Per maand heeft
expreszo.nl zo’n acht à negenduizend
unieke bezoekers, een aantal dat aantrekt. Ook het aantal volgers op sociale
media groeit, aldus Koendjbiharie.

Unieke app voor LHBTI-jongeren

In september lanceert COC de Jong&Out
app. Daarmee kunnen LHBTI-jongeren
tot en met 18 jaar op een veilige manier
14

ligt rond de 14-15 jaar. Er is geen ondergrens qua leeftijd, maar het lidmaatschap
eindigt als je negentien wordt. Opvallend
is dat het vaak ouders zijn die hun
kinderen wijzen op het bestaan van de
Jong&Out app. Nimako: ‘Voor ouders is
het een prettig idee dat er een veilige
omgeving is waar hun kind in contact kan
komen met andere jongeren die LHBTI
zijn.’ De app is gratis beschikbaar in de
app-stores en via Jongenout.nl. Voor
de lancering van de Jong&Out app was
veel media aandacht, onder meer in het
actualiteitenprogramma EenVandaag.

Livestreams tijdens lockdown

met elkaar in contact komen. De app is
uniek in de wereld. Het platform biedt
LHBTI-jongeren op een eenvoudige en
laagdrempelige manier toegang tot de
reeds bestaande online Jong&Out community. Het is geen datingapp, maar een
plek om vrienden te maken en met elkaar
praten over dingen als coming-out, liefde
en gender. Veiligheid en privacy staan
voorop en daarom is verificatie met een
ID-bewijs verplicht. Een team van vrijwilligers zorgt ervoor dat alleen jongeren
van de app gebruik maken en dat zij
zich aan de regels houden, zoals dat er
niet gepest wordt. Community manager
Zinzy Nimako: ‘Het verifiëren van het
ID levert voor sommige jongeren een
drempel op, maar is de enige manier om
te waarborgen dat er geen ouderen met
verkeerde intenties van de app gebruik
maken.’ Enkele duizenden 19-minners
gebruiken de app, de gemiddelde leeftijd

De Gender & Sexuality Alliances (GSA’s)
op middelbare scholen zijn voor veel
jongeren een omgeving waar ze onder
gelijkgestemden zichzelf kunnen zijn.
Omdat scholen in 2020 vanwege corona
lange tijd gesloten zijn, valt die veilige
haven goeddeels weg. ‘Zeker voor leerlingen die thuis niet of nog niet helemaal
zichzelf kunnen zijn, kan dat mentaal
een uitdaging opleveren’, zegt COC’s
community manager Zinzy Nimako. Om
de binding tussen leerlingen en hun
GSA’s gaande te houden, zendt COC’s
GSA Netwerk negen keer een livestream
uit op Instagram, waarbij vlogger en
acteur Dook van Dijck bekende LHBTIrolmodellen interviewt over thema’s als
jezelf zijn, liefde en coming out. Aan het
woord komen onder meer Hanna van
Vliet, Rob Jetten, Bradley Braafhart en
Nanoah Struik. Zo’n duizend jongeren
kijken per keer naar de uitzendingen, met
de bekende youtuber Alice Olsthoorn als
uitschieter. Zij trok maar liefst drieduizend kijkers.

Dit doet COC

– Jongeren steunen die zich actief
inzetten voor LHBTI-acceptatie
–G
 SA’s ondersteunen waarin LHBTI
leerlingen met anderen samenwerken
aan een veilige school
–J
 ong&Out community faciliteren voor
jongeren tot en met achttien jaar
–M
 et het GSA-Docentennetwerk en GSAcoördinatoren werken aan een betere
positie van LHBTI jongeren op mbo’s en
middelbare scholen
– Verzorgen van voorlichting in de klas
–O
 ndersteunen van jongerenplatform
Expreszo

Dit bereikte COC in 2020

–M
 et de GSA Onderwijsstandaard
kunnen scholen werk maken van LHBTIacceptatie
–L
 ancering Jong&Out app waarmee
jongeren veilig met elkaar in contact
kunnen komen
–P
 aarse Vrijdag voor het eerst ook op
basisscholen en in het hoger onderwijs

Kom ook in actie!

–S
 tart een GSA op je school via
gsanetwerk.nl of word lid van het GSA
docentennetwerk: gsa@coc.nl
– Ontmoet

andere LHBTI-jongeren via
jongenout.nl of de Jong&Out app
–C
 heck of je school op een goede
manier werkt aan acceptatie:
gsaonderwijsstandaard.nl
–S
 luit je aan bij Expreszo, het
jongerenplatform van het COC:
expreszo.nl
–W
 ord voorlichter in de klas:
voorlichtingindeklas.nl

15
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JOUW BELANGEN
D66 - GL - PVDA

Na jaren van strijd is het in 2020 dan
eindelijk zo ver: met een grote meerderheid zet de Tweede Kamer de eerste
officiële stap naar verankering van LHBTI
rechten in de Nederlandse Grondwet.

Kamer stemt voor
Grondwetswijziging

De Tweede Kamer stemt in juni in grote
meerderheid voor een wetsvoorstel van
D66, GroenLinks en PvdA om LHBTIrechten te verankeren in artikel 1 van
de Grondwet. COC pleit al bijna twintig
jaar voor deze Grondwetswijziging die
ook onderdeel is van COC’s Regenboog
Stembusakkoord 2017. Van de 150 Kamerleden stemmen er maar liefst 124 vóór.
Dat is belangrijk omdat de Grondwetswijziging later, in een tweede ronde, met
twee derde meerderheid moet worden
aangenomen. COC-voorzitter Astrid
Oosenbrug noemt het aannemen van het
voorstel prachtig nieuws: ‘Een grote stap
op weg naar verankering van onze rechten in de Grondwet. Dat is belangrijk voor
vandaag, als opdracht aan de politiek om
bijvoorbeeld geweld tegen LHBTI’s aan te
pakken. En het is belangrijk voor de toekomst, als garantie dat we ook over vijftig
of honderd jaar nog van onze zwaar
bevochten rechten kunnen genieten.’
Het voorstel van Vera Bergkamp (D66),
Nevin Özütok (GL) en Kirsten van den Hul
(PvdA) voegt ‘seksuele gerichtheid’ en
‘handicap’ toe aan de verboden discriminatiegronden die al genoemd worden in
artikel 1: godsdienst, levensovertuiging,
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Vera Bergkamp, Nevin
Özütok en Kirsten
van den Hul met
minister Ollongren
tijdens de behandeling
van hun voorstel tot
Grondwetswijziging

De voorzitters van
COC en TNN over
handigen een actieplan met gewenste
maatregelen tegen
geweld aan minister
Grapperhaus

politieke gezindheid, ras en geslacht. Op
aandringen van COC verduidelijken de
indieners en minister Kajsa Ollongren
(Binnenlandse Zaken) tijdens het debat
dat de Grondwet ook discriminatie van
transgender- en intersekse personen
verbiedt. De verboden discriminatiegrond
‘geslacht’, die al wordt genoemd in artikel
1, beschermt volgens hen ook tegen
discriminatie wegens geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie.
De Eerste Kamer stemt in 2021 over de
Grondwetswijziging.

Geslachtsregistratie op ID gaat
verdwijnen

In juli schrijft het kabinet aan de Kamer
dat de geslachtsregistratie geschrapt
gaat worden van de identiteitskaart. COC
heeft daar met Transgender Netwerk
Nederland (TNN) en de Nederlandse
organisatie voor seksediversiteit (NNID)
lang voor gepleit. Het is ook onderdeel
van de beloften uit COC’s Regenboogakkoord. Volgens NNID, TNN en COC is
het schrappen van verplichte geslachtsregistratie onder meer van belang voor
non-binaire en andere personen die zich
niet thuis voelen in de categorie ‘man’ of
‘vrouw’, en voor iedereen die vindt dat
het de overheid niet aangaat wat hun
geslacht is. Het niet langer vermelden
van iemands geslacht biedt een concrete
oplossing voor mensen die nu nog door

het leven moeten met documenten die
niet goed weergeven wie ze zijn. In de
huidige situatie krijgen zij aan loketten,
in de trein of aan de grens regelmatig
onnodige en indiscrete vragen over
hun geslacht. Naar verwachting wordt
geslachtsregistratie vanaf 2024 of 2025
weggelaten op nieuwe identiteitskaarten.

Scholen moeten zorgen voor
LHBTI acceptatie

Als het aan de Tweede Kamer ligt,
moeten alle scholen in Nederland ervoor
gaan zorgen dat LHBTI leerlingen zich in
de klas veilig en geaccepteerd weten. De
Kamer stemt in november voor een voorstel van Kirsten van den Hul (PvdA), Peter
Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) dat scholen hiertoe verplicht. COC
had aangedrongen op deze aanscherping
17

JOUW BELANGEN

Scholen moeten volgens het COC en de
Kamer verplicht worden te zorgen voor
acceptatie in de klas – op de foto Paarse
Vrijdag op de Pantarijn in Wageningen

van de Wet burgerschapsopdracht
voor het onderwijs. COC-voorzitter
Astrid Oosenbrug noemt het besluit een
doorbraak voor LHBTI-leerlingen: ‘Het is
hard nodig, want helaas worden LHBTI
leerlingen nog steeds te vaak gepest en
is “homo” op school het meest gebruikte
scheldwoord.’ De Wet Burgerschaps
opdracht voor scholen beschrijft welke
normen scholen aan hun leerlingen
moeten meegeven om volwaardige
deelnemers aan de democratische
rechtsstaat te worden. Als ook de Eerste
Kamer in 2021 voor de wet stemt, gaat de
Onderwijsinspectie toezien op naleving.
COC pleit ook al lang voor een einde
aan verklaringen van reformatorische
scholen waarin LHBTI personen worden
afgewezen. Een motie waarin de regering gevraagd wordt dit te regelen, haalt
eveneens een meerderheid in de Tweede
Kamer.

Regering gaat Transgenderwet
verbeteren

MAARTEN NAUW

De regering gaat de Transgenderwet
uit 2014 verbeteren. In een voorstel van
minister Dekker (Rechtsbescherming)
wordt de deskundigenverklaring afgeschaft als vereiste voor wijziging van de
geslachtsregistratie. Dat is voor transgender personen een goede stap richting
zelfbeschikking, de-medicalisering en
laagdrempelige erkenning. >>
18

19

2020

JOUW BELANGEN
MATHIEU HEEMELAAR (66)
AMSTERDAM

FRONT
LINER

MATHIEU HEEMELAAR

Ondersteunde als secretaris van
de Landelijke Werkgroep Politiek
jarenlang de politieke acties van
het COC

‘Openlijk homo
zijn is voor mij
heel belangrijk’
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‘Ik ben altijd openlijk homoseksueel
geweest, dat is voor mij heel belangrijk. Ik
heb me daarin steeds gesteund gevoeld
door het COC. Begin jaren zeventig sloot
ik me aan bij COC, vooral omdat ik dan
korting kreeg op de sociëteit die toen
nog bij het Amsterdamse Leidseplein
zat. Ik ben ook nog een poosje actief
geweest bij de Rooie Flikkers. In die tijd
vond ik COC niet activistisch genoeg,
maar dat is ten goede veranderd. We
bevinden ons in nerveuze geopolitieke
tijden waarin akelige krachten de kop
op steken. Kijk naar Polen, Hongarije,
Georgië. Ik sluit niet uit dat zulke
tendensen ook in Nederland terrein
winnen. Daarom is het zo b
 elangrijk dat
COC werk maakt van het verankeren van
de rechten van LHBTI’s in de Grondwet.
Mochten bepaalde politieke types onze
rechten willen inperken, dan hebben ze
de Grondwet tegen zich. Als secretaris
van de Landelijke Werkgroep Politiek
van COC heb ik kunnen meepraten over
de onderwerpen die we op de politieke
agenda proberen te krijgen. We houden
de agenda van de Tweede Kamer in de
gaten, schrijven brieven aan ministers
en Tweede Kamerleden, bellen met
fractiemedewerkers en Kamerleden,
stellen de Regenboogakkoorden op voor
de nationale en Europese politiek. COC
heeft de afgelopen decennia ongelooflijk
veel bereikt door zeer effectief actie te
voeren. Maar Nederland is niet langer
koploper als het gaat om LHBTI-rechten,
het is nog niet klaar. Ik ga met pensioen
en stop na veertien jaar met mijn functie
als secretaris. Maar ik blijf betrokken, ik
blijf een activist.’
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JOUW BELANGEN
GEERT VAN TOL

Verder mogen ook jongeren onder de
16 jaar hun registratie straks in beginsel
wijzigen. COC, NNID en TNN hadden
voor deze wijzigingen gepleit. Minder
gelukkig zijn de organisaties met het feit
dat 16-minners voor de wijziging naar de
rechter moeten. Ook regelt het wetsvoorstel niets voor non-binaire personen: het
doorhalen van het geslacht met een ‘X’
in je paspoort wordt nog niet mogelijk.
TNN, NNID en COC sturen daarover een
brief aan de minister en roepen anderen
op hetzelfde te doen. Honderden mensen
geven aan die oproep gehoor.

Gesprek met minister over
aanpak geweld

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie
en Veiligheid) spreekt in juli tijdens een
werkbezoek met COC en TNN over
de aanpak van geweld tegen LHBTI
personen. De organisaties overhandigen
hem een actieplan met gewenste maatregelen, waaronder hogere wettelijke
straffen op discriminerend geweld.
Ook pleiten COC en TNN voor meer en
betere aandacht voor acceptatie op
school, gespecialiseerde discriminatie
rechercheurs en aandacht voor de
aanpak van discriminatie op politie
academies. Behalve met vertegenwoordigers van TNN en COC spreekt de
minister met slachtoffers van anti-LHBTI
geweld, zoals twee mannen die in april
in Amsterdam-Oost worden aangevallen
omdat ze hand-in-hand lopen. Ook hoort
hij het verhaal van Nanoah Struik, die
op internet een golf van discriminatie
wegens genderidentiteit en huidskleur
over zich heen kreeg toen hen na een
rechtszaak als tweede Nederlander een
22

Dit doet het COC

– Continu

issues op het gebied van
LHBTI-emancipatie onder de aandacht
brengen van politiek en media
– Concrete

oplossingen voorstellen
– Via

de Landelijke Werkgroep Politiek
activisten ondersteunen die zelf
LHBTI-belangen op de politieke agenda
willen plaatsen
– Bij
 verkiezingen informeren over
LHBTI-standpunten van politieke
partijen op Rainbowvote.NU

Fabio en Daniel
werden aangevallen
omdat ze hand in hand
door AmsterdamOost liepen; bij het
COC gingen ze in
gesprek met minister
Grapperhaus

‘X’ in hun paspoort kreeg.
Met Pride Amsterdam, TNN, NNID en
Trans United Nederland roept het COC
mensen op om op 1 augustus in Amsterdam te komen demonstreren tegen
geweld. Er worden uiteindelijk zoveel
mensen verwacht dat de demonstratie
wegens de coronamaatregelen lastminute moet worden afgeblazen. Als
alternatief schrijven Astrid Oosenbrug en
Philip Tijsma van het COC een open brief
aan het kabinet in het Algemeen Dagblad. Kathalijne Buitenweg (GL) en GertJan Segers (CU) presenteren in 2020 een
wetsvoorstel om discriminerend geweld
zwaarder te bestraffen. Ook maakt
D66-Kamerlid Vera Bergkamp geld vrij
op de begroting om te zorgen dat op
lokaal niveau meer tegen discriminerend
geweld kan worden gedaan.

In gesprek over bloeddonatie

Bloedbank Sanquin kondigt in november
aan dat voor plasmadonatie dezelfde

Dit bereikte COC in 2020

regels gaan gelden als voor bloeddonatie: homo- en biseksuele mannen mogen
alleen doneren als ze vier maanden geen
seks hebben gehad met een andere man.
Het betekent dat homo- en biseksuele
mannen weliswaar niet meer helemaal
worden uitgesloten, maar in praktijk geen
plasma mogen doneren als ze vaker dan
eens per vier maanden seks hebben. ‘En
ik gun iedereen vaker dan eens per vier
maanden seks’, aldus COC-voorzitter
Astrid Oosenbrug in een teleurgestelde
reactie. COC dringt al lang aan op een
donatiebeleid zonder discriminatie. Ook
de Tweede Kamer vraagt de regering in
december 2019 om te onderzoeken of
seksueel risicogedrag het criterium voor
donatie kan worden. Van dat onderzoek
is sindsdien niets meer vernomen.
COC gaat met minister Tamara van Ark
(Medische Zorg) en Sanquin in gesprek
over verbetering van het donatiebeleid
voor bloed en plasma.

– De
 Tweede Kamer stemt voor het
verankeren LHBTI-rechten in de
Grondwet
– Geslachtsregistratie op de
identiteitskaart gaat verdwijnen
– Tweede

Kamer wil dat scholen verplicht
worden te zorgen voor een veilige
omgeving voor LHBTI leerlingen
– Regering

presenteert voorstellen om de
Transgenderwet 2014 te verbeteren

Kom ook in actie!

– Doe

mee met onze acties: volg COC
Nederland op coc.nl, Facebook, Twitter
en Instagram
– Specifieke

expertise of politiek actief?
Sluit je aan bij COC’s Landelijke
Werkgroep Politiek: politiek@coc.nl
– Word

vrijwilliger in één van de projecten
voor LHBTI-asielzoekers: asiel@coc.nl
– Breng

bij verkiezingen een
‘regenboogstem’ uit: check standpunten
op rainbowvote.NU
– Steun

onze politieke activiteiten met
een donatie: coc.nl/steun-ons
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CULTUUR & GELOOF
Ontmoeting is onmisbaar als het gaat
over empowerment van mensen. Juist
dat is in het coronajaar 2020 lastig te
organiseren. Toch zet het COC wezenlijke stappen om LHBTI personen met
een biculturele achtergrond in hun
kracht te zetten.
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Steun voor Black Lives Matter

Respect2Love betuigt in 2020 steun
aan de Black Lives Matter-beweging
(BLM). Rohit Vyas, projectleider Cultuur
& Geloof van COC: ‘Als LHBTI’er van
kleur heb je niet alleen te maken met
uitsluiting of discriminatie op grond
van je geaardheid of gender, maar ook
vanwege je afkomst, huidskleur of geloof.
Vooroordelen, racisme, verbaal en soms
ook fysiek geweld vallen vaak samen bij
personen met zo’n intersectionele identiteit. Het is belangrijk dat COC solidair is
met een beweging als BLM, bijvoorbeeld
door onze aanwezigheid bij de Black
Pride van Pride Amsterdam. Ook is het
belangrijk dat we de blik naar binnen
keren en ons steeds blijven afvragen hoe
het COC een inclusieve organisatie kan
zijn waarbinnen iedereen zich thuis voelt
en zichzelf kan zijn. Dit betekent dat COC
een goede afspiegeling vormt van onze >>

ANJA ROBERTUS

Het Respect2Love Empowerment
Program, het leiderschapsprogramma
van COC dat zicht richt op biculturele
LHBTI personen, gaat dóór in 2020.
Coaching en ontmoetingen vinden
online plaats. Door corona is de animo
iets geringer dan voorgaande jaren,
vertelt projectcoördinator Simion Blom:
‘Zeven personen nemen deel, terwijl er
plek is voor twintig deelnemers. Opvallend is dat dit jaar bijna alle personen
die het programma doorlopen een
vluchtelingenachtergrond hebben of
zelfs nog in het AZC zitten. Voor de deelnemers blijkt het programma enorm veel
houvast te bieden in een tijd waarin veel
van hen grote eenzaamheid ervaren. Elke
drie weken is er een online bijeenkomst,
daarnaast spreken deelnemers regelmatig één op één met een coach. Het is
van belang dat we mensen dit kunnen
aanbieden, juist op een moment dat ze
hier zoveel behoefte aan hebben.’
Tijdens het Respect2Love Empowerment Program stellen deelnemers
een Persoonlijk Ontwikkelingsplan op
waarin ze bepalen welke talenten zij
willen ontwikkelen en hoe zij die kunnen
inzetten om andere LHBTI personen met

Onder: ‘Voor veel
deelnemers is
Respect2Love
het belangrijkste
vangnet dat ze
hebben,’ aldus
projectleider
Simion Blom

STAN VAN HOUTEN

Empowerment gaat door

een biculturele achtergrond te ondersteunen. Het programma dat in 2019 is
opgestart, wordt in 2020 afgerond. In
juni, als de coronamaatregelen het net
even toelaten, is er in het Amsterdamse
queer café Bar Buka een bescheiden
bijeenkomst waarin de deelnemers van
de lichting 2019-2020 hun certificaat
ontvangen. Blom: ‘Elkaar ontmoeten is
natuurlijk lastig vanwege corona, toch
vindt de nieuwe lichting frontliners uit
het Empowerment Program manieren
om activiteiten op te zetten, online en
offline, zoals bijvoorbeeld een picknick in
de buitenlucht. Voor veel deelnemers is
deze groep het belangrijkste vangnet dat
ze hebben, en dat is precies wat we als
Respect2Love willen helpen creëren.’

Bestuursleden
en medewerkers
van COC bij Black
Pride van Pride
Amsterdam
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CULTUUR & GELOOF
NANCY SIBLINI (29)
AMSTERDAM
‘Ik moest kiezen tussen mijn familie of
mijn authentieke zelf zijn. Dit verdriet
nam ik mee toen ik vanuit Libanon
naar Nederland vluchtte. Ik had twee
zelfmoordpogingen achter de rug. In
Nederland kwam ik terecht in het asielsysteem waar ik behandeld werd als
een leugenaar, als een gelukszoeker, als
mentaal gestoord. Als terrorist zelfs. Met
deze institutionele discriminatie heb ik
te maken omdat ik vluchteling ben, op
straat komt daar discriminatie omdat ik
trans ben bovenop. Er wordt naar me
gespuugd, ik word geduwd, gevolgd,
geïntimideerd, uitgescholden. En als
ik naar de politie stap met een filmpje
waarop de daders en het kenteken van
hun brommer duidelijk in beeld zijn,
gebeurt er helemaal niets.
De situatie voor transpersonen is in
Nederland beter dan in Libanon. Maar het
is hier geen perfecte samenleving voor
LHBTI’s, zoals veel Nederlanders schijnen
te denken. Niet als je van kleur bent, of
trans, of fysiek beperkt.
Wat mij in Nederland heeft gered is
de LHBTI community. Mensen die
ik ontmoette bij organisaties als
Respect2Love, COC, Transgender
Netwerk Nederland. Mensen zoals ik, die
buiten de norm vallen. Dankzij hen heb ik
het gevoel dat ik een kans heb, voor het
eerst voel ik me deel van een familie. Bij
Respect2Love heb ik het Empowerment
Program gevolgd. Met trainingen en
persoonlijke begeleiding heb ik me
kunnen ontwikkelen tot een frontliner
binnen mijn community. Ik ben er klaar
voor om bij te dragen, om mijn verhaal te
vertellen en om duidelijk te maken dat we
er nog lang niet zijn.’
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NANCY SIBLINI

Volgde het Empowerment Program
van COC’s Respect2Love

‘Ik ben er klaar voor
om bij te dragen’
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Dit doet COC

– Bouwen

en steunen van sterke
communities waar biculturele LHBTI
personen elkaar ontmoeten en de
kracht vinden om zichzelf te zijn en waar
mogelijk zichtbaar te worden
– Het

vinden, coachen en steunen van
biculturele frontliners en zichtbare
rolmodellen
– Biculturele

en religieuze LHBTI’s
ondersteunen bij het op gang brengen
van de dialoog over acceptatie van
seksuele oriëntatie, genderidentiteit
en geslachtskenmerken in hun eigen
gemeenschappen
– Samenwerken

met christelijke- en
moslim LHBTI organisaties

Acteur Raymi Sambo
(r) bij de nabespreking
van zijn voorstelling
Poker met b
 ezoekers
(rechter foto) van
Respect2Love en
WereldCafe

maatschappij vandaag. Die discussie
vraagt om blijvende, structurele aandacht en actie.’

Zorgen voor elkaar

In gewijzigde vorm kan in augustus
tijdens de Amsterdamse Pride week
een editie van COC’s Shakespeare Club
plaatsvinden. Respect2Love is samen
met het WereldCafé van COC Amsterdam van de partij bij het Amsterdams
Historisch Museum. Moderator Döne Fil
leidt een openhartig gesprek tussen vijftien queer- en transpersonen van kleur
over zelfzorg en voor elkaar zorgen in
tijden van corona. Ook wordt er gesproken over maatschappelijke actualiteiten
zoals de Black Lives Matter protesten.
Deelnemers delen persoonlijke en vaak
ontroerende ervaringen.
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Dit bereikte COC in 2020

Toneelstuk over taboes

Speciaal voor de communities van
Respect2Love en WereldCafé is er in
maart een voorstelling van het toneelstuk Poker in het Bijlmer Parktheater in
Amsterdam-Zuidoost. De voorstelling is
van de hand van de bekende en openlijk homoseksuele acteur Raymi Sambo,
zelf geboren op Curaçao. Het stuk gaat
over taboes, machismo, verborgen
verlangens, kwetsbaarheid en diversiteit. Na afloop van het stuk is er een
mooie nabespreking van de makers en
de acteurs met de mensen van Respect2Love en Wereldcafé.

Verbod op ‘LHBTI-genezing’
in de maak

COC pleit al jaren voor een verbod op
zogenaamde ‘LHBTI-genezing’. COC
trekt hierin op met organisaties van
christelijke- en moslim LHBTI personen,
zoals LKP en Maruf. Mede als gevolg
van dit gezamenlijke pleidooi doet de
regering onderzoek naar het fenomeen
in Nederland. In juni 2020 verschijnt
het eerste deel van een onderzoeksrapport, waaruit blijkt dat nog zeker vijftien
organisaties en personen dergelijke
therapieën aanbieden en dat slachtoffers
hiervan vaak veel schade ondervinden.
COC roept de wetgever op om snel met
een verbod te komen. VVD-Kamerlid El
Yassini maakt bekend desnoods met een
initiatiefwet te komen om een verbod te
regelen en ook diverse andere partijen
geven aan een verbod te willen.

– Het Respect2Love Empowerment
Program helpt een nieuwe lichting
biculturele LHBTI personen om zich te
ontwikkelen tot community leiders
– Verbod

op ‘LHBTI genezing’ op komst
– Respect2Love

faciliteert in het hele land
bijeenkomsten voor LHBTI-jongeren
met een biculturele achtergrond
– Ondersteunen

van de Trans Health
Clinic en tal van andere initiatieven van
biculturele LHBTI personen

Kom ook in actie!

– Sluit

je aan bij COC’s Respect2Love:
respect2love.nl of facebook.com/
respect2love
– Ondersteun

onze biculturele activiteiten
met een donatie: coc.nl/steun-ons
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UIT ALLE WINDSTREKEN
Noord-Brabant bekent kleur

Tijdens de coronacrisis zoekt COC
Midden-Nederland actief samenwerking
met andere organisaties: samen sta je
sterker. Behalve een ‘Help de horeca’actie, om de LHBTI+ horeca in Utrecht
en omstreken te steunen, ontstaan ook
andere initiatieven. Zo richt COC MiddenNederland met antidiscriminatiebureau
Art. 1 Midden-Nederland het meldplatform weblijvenonszelf.nl op. Daarmee
maken de organisaties het eenvoudiger
om melding te maken van LHBTI-discriminatie. Sinds de lancering in oktober
werken Art. 1 en COC structureel samen
aan het verhogen van het aantal meldingen via het platform. In januari, dus nog
voor de coronacrisis losbarst, is het groot
feest bij COC Midden-Nederland: de
vereniging viert het 70-jarig bestaan met
een feestelijke receptie.

Aandacht voor eenzame
LHBTI-ouderen

Ralph Kleinbussink – verkozen tot
Mr. Senior Pride 2020 en al jaren actief
binnen COC Deventer e.o. – stelt een
liedjesprogramma samen voor ouderen
30

Normaal gesproken is op de lichtbak
van filmhuis Concordia in Enschede de
programmering van het theater te zien.
Als de bioscoop in het najaar de deuren moet sluiten ten gevolge van de
coronamaatregelen, stelt het de lichtbak
op het prachtige oude pand in het hart
van de stad beschikbaar voor andere
initiatieven. COC Twente-Achterhoek is
één van twee organisaties die gekozen
worden uit een aantal inzendingen. In
november is de boodschap van COC
aan LHBTI personen en anderen die zich
tijdens de coronacrisis eenzaam voelen
een w
 eekend lang zichtbaar op de Oude
Markt in Enschede: je bent niet alleen!

Amsterdam in actie voor veiligheid
COC Amsterdam e.o. investeert in 2020
in de contacten met de gemeente
Amsterdam over het thema veiligheid,
dat na diverse incidenten in de stad de
afgelopen jaren steeds nadrukkelijker op
de Amsterdamse agenda komt. Vanny
Reyes, dan voorzitter, en het lokale team
Veiligheid schuiven aan bij het Driehoeksoverleg van gemeente Amsterdam
om met een groep organisaties een
Regenboog VeiligheidsAlliantie op te
richten. De Alliantie moet leiden tot
snellere acties tegen anti-LHBTI geweld.
Ondanks de coronacrisis vinden ook
andere activiteiten van COC Amsterdam
e.o. doorgang. Zo zet het maatjespro-

PROVINCIE NOORD-BRABANT

COC Midden-Nederland zoekt
samenwerking op

Je bent niet alleen

COC LIMBURG

De Brabantse COC’s zetten in aanloop
naar Coming Out Dag gezamenlijk een
actie op touw. Ze roepen het Provinciebestuur van Noord-Brabant op om
eindelijk eens actief te laten zien dat ze
een regenboogprovincie zijn. Met succes:
op 11 oktober wordt op de toren van het
Provinciehuis in Den Bosch een gigantisch regenbooghart geprojecteerd met
de tekst ‘Liefde is voor iedereen’.

Links: In gesprek
tijdens de online pride
van COC Limburg

in zorginstellingen. Met het muzikale
programma, dat landelijk beschikbaar is,
vraagt COC Deventer e.o. aandacht voor
de eenzaamheid die veel LHBTI-ouderen
ervaren.

ject Cocktail Amsterdam haar werk voor
LHBTI-asielzoekers door met o.a. online
sportlessen en pub quizzes én met ruim
tweehonderd eindejaarscadeaus voor
nieuwkomers en statushouders. Voormalig COC Amsterdam-bestuurslid Naomie
Pieter organiseert tijdens Pride Amsterdam de eerste Black Pride. Zij ontvangt
daarvoor later de Jos Brink Innovatieprijs.

Bijzondere verjaardagen in
Haaglanden

COC Haaglanden viert enkele mooie
wapenfeiten in 2020: zowel Team Voorlichting, dat voorlichtingslessen geeft
op middelbare scholen, als de het team
Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk
(GMW) bestaan 45 jaar. GMW biedt
hulpverlening en bijstand aan LHBTI
personen. Ook het door COC Haaglanden
opgezette OOXO! Café bestaat al weer
ruim twintig jaar. Daar kunnen LHBTI
personen met een beperking elkaar
ontmoeten in een veilige omgeving met
begeleiding van COC Haaglanden.

Rechts: Na een oproep
van de Brabantse
COC’s projecteert
de provincie NoordBrabant op Coming
Out Dag een gigantisch
regenbooghart op het
Provinciehuis

COC Limburg viert allereerste
Limburg Pride

Op 1 augustus 2020 viert COC Limburg
online de eerste Limburg Pride. Het idee
ontstaat tijdens de coronacrisis en wordt
door bestuursleden en enthousiaste
vrijwilligers in minder dan drie maanden
tijd op poten gezet. Het plan vloeit voort
uit een aantal succesvolle livestreams
door dragqueen D. Licious vanuit Café
Rosé, de huiskamer van COC Limburg.
Limburg Pride wordt uitgezonden vanuit
de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Een
symbolische locatie, want in 1979 is de
Bisschopsstad Roermond het toneel
voor het ontstaan van Roze Zaterdag,
na negatieve uitspraken van toenmalig
bisschop Gijsen over LHBTI-personen.
Het is de bedoeling dat Limburg Pride
een jaarlijks evenement wordt en ook
‘live’ vorm zal krijgen.
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Wereldwijd raakt corona LHBTI personen
extra hard, COC ondersteunt hen waar
mogelijk. Ook start het COC een nieuw
programma waarmee organisaties in
22 landen worden gesteund in hun strijd
voor LHBTI-mensenrechten.

Power of Pride van start

Power of Pride is de naam van het programma waarmee COC de komende jaren
organisaties in 22 landen ondersteunt bij
het opkomen voor LHBTI-mensenrechten.
COC gaat daarbij nauw samenwerken met
de regionale LHBTI-organisaties
Pan Africa ILGA and ILGA Asia. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt
door het Nederlandse ministerie van
Buitenlandse Zaken. COC richt zich met
Power of Pride in het bijzonder op de
versterking van de positie van LHBTIpersonen in Afrika en Azië. Met die steun
kunnen lokale LHBTI-organisaties en initiatieven in de 22 landen zich nog krachtiger inzetten voor verandering van wetgeving, beleid en sociale normen op het
gebied van seksuele- en genderdiversiteit.
Ook willen de lokale organisaties met de
hulp van COC en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bereiken dat
overheidsinstanties, community-leiders
en dienstverleners meer oog krijgen
voor de specifieke behoeften van LHBTIpersonen. Verbetering van de mensenrechten van LHBTI-personen in Azië en
Afrika is hard nodig. LHBTI personen
in veel Afrikaanse en Aziatische landen
ondervinden dagelijks geweld en discriminatie om wie ze zijn. Ze krijgen te maken
met moord, willekeurige a
 rrestaties,
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Met steun
van COC
brengen lokale
organisaties
LBQ vrouwen
bijeen tijdens een
voetbaltournooi
in Burkina Faso

gedwongen uithuwelijking, seksueel- en
gender gerelateerd geweld en andere
mensenrechtenschendingen. Homoseksualiteit is strafbaar in 23 Aziatische en 32
Afrikaanse landen. In acht landen in beide
regio’s is ‘crossdressing’ bij wet verboden
en in de meeste landen worden deze en
andere strafbepalingen gebruikt om in het
bijzonder transpersonen en sekswerkers
te intimideren en te vervolgen.
Power of Pride is de opvolger van de
COC-programma’s Pride en Bridging the
Gap. ‘De keuze voor deze 22 landen is
gemaakt op grond van waar de nood het
hoogst is en de kansen het grootst zijn’,
zegt Mayanka Vij, international projectleider bij COC. ‘In een aantal landen waar
we de afgelopen jaren met Pride en
Bridging the Gaps actief waren, heeft de
LHBTI-beweging inmiddels zo’n stevig
fundament dat het verantwoord is dat
we een stapje terug doen. We zijn trots
op de resultaten die de lokale beweging
daar de afgelopen jaren mede dankzij
onze steun heeft kunnen boeken. Een
einde aan de strafbaarheid van homoseksualiteit in Botswana, Bhutan en de
Seychellen bijvoorbeeld, en de eerste
Pride in Guyana. Ook zijn er krachtige
netwerken ontstaan in regio’s waar we
met het Pride-programma actief waren.
Zo werden het West African Trans Forum
en een netwerk speciaal voor LBQ
vrouwen in West Afrika een groot succes.
Met organisaties in het Midden-Oosten
en Noord-Afrika begonnen we een Trans
Netwerk. Ook konden we in die regio een
bijdrage leveren aan het ontstaan van
echte online communities, digitaal activisme en zelfs online pride-activiteiten.’

Steun tijdens corona

Omdat veel fysieke bijeenkomsten
vanwege corona worden geschrapt,
moet een aantal buitenlandse partner
organisaties van het COC in 2020 de
transitie naar online maken. In een aantal
landen waar die organisaties actief zijn, is
toegang tot internet duur en niet vanzelfsprekend. COC helpt door een deel
van de budgetten die oorspronkelijk
bedoeld waren voor fysieke ontmoetingen beschikbaar te stellen voor de
omschakeling naar online. Ook helpt
COC een aantal activisten te overleven in
tijden van corona. Mayanka Vij van COC:
‘Activisten in sommige landen waarmee
we werken zijn bijzonder kwetsbaar.
Door corona kwamen ze zonder werk te
zitten en misten ze soms de meest basale
levensbehoeften, zoals voedsel en medicijnen. We hebben budget vrijgemaakt
om hen te helpen overleven tijdens de
coronapandemie.’

Einde aan strafbaarheid in Bhutan

Sinds februari 2021 is homoseksualiteit
niet langer strafbaar in het ZuidAziatische Bhutan. Het parlement besluit
daartoe in december 2020. COC steunt
Queer Voices of Bhutan, de lokale LHBTIbelangenorganisatie, bij hun activiteiten
en hun strijd voor een einde aan strafbaarheid. Zo begeleidt het COC activist
Tashi Tsheten van Queer Voices, die bij
de VN-Mensenrechtenraad in Genève
met succes pleit voor de afschaffing van
strafbaarheid in zijn land (zie interview).
Het parlement van Bhutan besluit uiteindelijk in grote meerderheid tot het
schrappen van de strafwetgeving:
63 parlementsleden stemmen vóór en
6 onthouden zich van stemming. Op
‘tegennatuurlijke seksualiteit’ stond in
Bhutan een maximale gevangenisstraf
van een jaar. “De afschaffing van de
strafbaarstelling is voor ons een belangrijke eerste stap richting erkenning
en gelijkberechtiging van de LHBTIgemeenschap”, zegt Tashi Tsheten over
de wetswijziging .
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Tashi Tsheten (28)
zet zich met het COC in voor
LHBTI-mensenrechten in Bhutan

TASHI TSHETEN (28), BHUTAN
‘Bhutan is een boeddhistisch land,
tolerantie en acceptatie zijn voor ons
belangrijke waarden. LHBTI’s hebben het
hier daarom misschien wat makkelijker
dan in andere landen in Zuid-Azië. De
politie valt ons niet lastig, we worden
niet in elkaar geslagen, het valt over het
algemeen mee met hatelijke commentaren online. Maar niet al het geweld en
discriminatie worden gerapporteerd.
Veel mensen durven niet uit de kast te
komen, ze zijn bang om afgewezen te
worden door hun omgeving.
Mijn organisatie, Queer Voices of Bhutan,
vertelt de verhalen van LHBTI’s in Bhutan. Het meest onzichtbaar zijn lesbische
en biseksuele vrouwen. Transmannen
beginnen momentum te vinden. Transvrouwen hebben het helaas ook in Bhutan zwaar, terwijl zij ook hier voorlopers
zijn in de emancipatiestrijd.
Sinds dit jaar is seks tussen mensen van
hetzelfde geslacht niet meer strafbaar
in Bhutan. Het COC speelde daarbij
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een cruciale rol. In 2018 ontmoette ik
tijdens een conferentie een medewerker
van COC. Zij zorgden er vervolgens
voor dat ik in 2019 naar Genève kon,
toen Bhutan aan de beurt was voor de
Universal Periodic Review van de VN.
Daarbij beoordelen andere landen de
mensenrechtensituatie in een land. Om
als afgevaardigde van een klein land op
dat diplomatieke topniveau te opereren
was voor mij nogal intimiderend. Mede
dankzij begeleiding van COC lukte het
om van twintig landen een a
 anbeveling
te krijgen om homoseksualiteit te
schrappen uit het wetboek van strafrecht. Bhutan heeft momenteel een
progressieve regering en de aanbeveling
werd overgenomen.
Sinds een paar maanden beginnen
LHBTI’s openlijk over hun issues
te spreken, op hun profielen zie je
regenboogemoji’s verschijnen. We
hoeven niet meer bang te zijn dat we
gecriminaliseerd worden om wie we zijn.’

MOUDE SAPE MAODI-SWARTZ EN VAIVI SWARTZ

‘Homoseksualiteit is
niet meer strafbaar,
de rol van COC
daarbij was cruciaal’
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In Zuid Afrika zijn
er geen weigerambtenaren
meer - op de foto
een traditioneel
Zuid-Afrikaans
huwelijk tussen
twee vrouwen

Zuid-Afrika weigert
weigerambtenaren

In Zuid-Afrika komt er een einde aan de
mogelijkheid voor ambtenaren van de
burgerlijke stand om te weigeren paren
van gelijk geslacht te trouwen. Het is
een overwinning voor COC’s partner
organisatie Triangle Project uit Kaapstad
die hier al vele jaren voor pleit. Het Zuid-
Afrikaanse parlement neemt in juni 2020
de Civil Union Amendement Bill aan.
Deze wet schrapt de discriminerende
clausule die het voor trouwambtenaren
mogelijk maakte om het trouwen van
paren van gelijk geslacht weigeren. De
nieuwe wet is een belangrijke stap in
de erkenning van relaties van paren van
gelijk geslacht, volgens Estian Smit van
Triangle Project. In 2006 was Zuid-Afrika
het eerste land in Afrika en het vijfde
land in de wereld dat het huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht.

Minister Blok bezoekt COC

Minister Stef Blok van Buitenlandse
Zaken brengt in juni 2020 een werk
bezoek aan het kantoor van COC
Nederland in Amsterdam. Hij spreekt
met medewerkers van het COC en
via een videoverbinding met LHBTI-
activisten uit Azië, Afrika en OostEuropa. COC ondersteunt het werk voor
acceptatie en gelijke rechten van zo’n
tweehonderd LHBTI-organisaties in
35 landen wereldwijd en trekt daarin
onder meer op met het Nederlandse
ministerie van Buitenlandse Zaken.
De minister spreekt onder andere met
mensen van COC’s partnerorganisatie
LEGABIBO uit Botswana die, mede dankzij steun van het COC, bereikte dat homoseksuele handelingen in dat land niet langer strafbaar zijn. Ook in tal van andere
landen slaagden lokale organisaties er
de laatste jaren, mede dankzij steun van
COC en het ministerie van B
 uitenlandse
Zaken, in om wetten en beleid aan te
passen, waardoor LHBTI-mensenrechten
beter gerespecteerd worden.
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In actie voor LHBTI’s in
Centraal- en Oost-Europa
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Onder: In september
organiseert het COC
met activisten een
protest tegen de
anti-LHBTI haat
campagne in Polen

Dit doet COC

–O
 ndersteunen van zo’n tweehonderd
LHBTI-organisaties in meer dan 35
landen bij de opbouw van een sterke,
zelfbewuste LHBTI-gemeenschap
–H
 iertoe beschikbaar stellen van het
eigen internationale netwerk, coachen
en trainen van activisten en waar nodig
financieel ondersteunen
–M
 et activisten uit tal van landen
aandacht vragen voor LHBTImensenrechten bij internationale
organisaties als de VN, de OVSE en de
Raad van Europa
–O
 ndersteunen van lobby van activisten
bij de Afrikaanse Commissie en de
Organisatie van Amerikaanse Staten

Dit bereikte COC in 2020

– Power

of Pride gaat van start, waarmee
het COC organisaties in 22 landen in
Afrika en Azië steunt in hun strijd voor
LHBTI-mensenrechten
–B
 hutan maakt einde aan strafbaarheid
homoseksualiteit
–Z
 uid-Afrika weigert voortaan
weigerambtenaren
–S
 olidariteitsacties voor LHBTI personen
in o.a. Polen, Rusland en Tsjetsjenië

Kom ook in actie!

– Steun buitenlandse LHBTI-activisten:
doneer via coc.nl/steun-ons
– Doe mee aan acties van COC voor
LHBTI-mensenrechten wereldwijd.
Blijf op de hoogte via coc.nl, Twitter,
Facebook en Instagram
GEERT VAN TOL

Bij het Amsterdamse Homomonument
is in februari een bijeenkomst in solidariteit met LHBTI personen in Rusland en
Tsjetsjenië. De actie is een initiatief van
Russisch-Nederlandse LHBTI-activisten
en wordt gesteund door het COC. Met
de manifestatie reageren de activisten
op een besluit van de Parlementaire
Assemblee van de Raad van Europa. Die
besluit eind januari om Rusland weer
volledig stemrecht te geven. Dat stemrecht was Rusland ontnomen wegens
het annexeren van de Krim. Eén van de
voorwaarden om weer stemrecht te krijgen, was medewerking van Rusland aan
een onderzoek naar de gevangenzetting,
marteling en moord op LHBTI personen
in Tsjetsjenië. Die medewerking is er
nooit gekomen.
In april roepen Transgender Netwerk
Nederland (TNN), de Nederlandse Organisatie voor seksediversiteit (NNID) en
het COC de EU op om alles uit de kast te
halen om de schandalige anti-transgenderwet terug te draaien die dan net is
aangenomen in Hongarije.
Met inachtneming van coronamaatregelen is er in september een flinke opkomst
bij het Amsterdamse Homomonument
voor een protest dat het COC met activisten organiseert tegen de anti-LHBTI
haatcampagne in Polen, waar gemeenten
en regio’s zich uitroepen tot ‘LHBTI-vrije
zones’. In Warschau worden bijna vijftig
LHBTI-demonstranten opgepakt tijdens
een vreedzaam protest.

Minister Blok van
Buitenlandse Zaken
(tweede van links)
sprak in juni tijdens
een werkbezoek met
buitenlandse activisten
en medewerkers van
COC Nederland
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tijdens de corona epidemie. Een sterk
netwerk van Roze 50+ Ambassadeurs
helpt voorkomen dat LHBTI-ouderen in
een isolement raken.

Zorginstellingen hijsen de
regenboogvlag

Tijdens de Nationale Roze Ouderendag
in oktober in Utrecht worden Lenie van
Breda en Ralph Kleinbussink verkozen
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Corona betekent een drastische beperking van de mogelijkheden voor ouderen
om elkaar fysiek te ontmoeten, temeer
daar zij worden aangemerkt als de meest
kwetsbare groep voor het virus. Na de
eerste schrik worden veel activiteiten
naar online verplaatst. Zo vinden diverse
trainingen en regio- overleggen van de
Roze50+ ambassadeurs online plaats,
evenals brainstormsessies over de toekomstplannen van Roze50+. Op diverse
plaatsen starten ambassadeurs acties om
online en telefonisch contact te houden
met hun achterban. Manon Linschoten,
projectleider Roze 50+: ‘Mensen die hulp
nodig hebben, vinden het vaak lastig
om dat aan te geven. Wanneer je elkaar
regelmatig ontmoet tijdens activiteiten,
komt zoiets op een vanzelfsprekende

Links: Ralph Kleinbussink werd
tijdens de Roze Ouderendag via
een online verbinding gekroond
tot Mr Senior Pride 2020
Rechts: Op IDAHOT wordt de
regenboogvlag gehesen bij
een zorginstelling van Libertas
Leiden

TANJA INEKE

Mrs en Mr Senior Pride 2020

Ouderen ontmoeten online

Boven: een deelnemer aan de
Nationale Roze Ouderendag
2020

CLAUDIO MONTESANO CASILLAS, OTREDAD

Roze 50+ initieert op zondag 17 mei,
tijdens de Internationale Dag tegen
Homo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie
(IDAHOT), een Regenboogvlaggenactie.
Zorginstellingen en welzijnsorganisaties
worden opgeroepen om de regenboogvlag uit te hangen en met dit kleurrijke
gebaar duidelijk te maken dat de zorg er
voor iedereen is. Roze 50+ biedt hiervoor de benodigde regenboogvlaggen
aan. Zo’n dertig instellingen doen mee
aan de eerste editie van de actie. Manon
Linschoten, projectleider Roze 50+: “Dat
ondanks alle ellende die tijdens corona
op hen afkwam, toch veel zorginstellingen hebben gezegd: ‘Dit is belangrijk,
wij doen mee’, voelt voor ons en de
Roze 50+ Ambassadeurs als een enorme
opsteker.” Op IDAHOT wordt wereldwijd
gevierd dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 17 mei 1990 homoseksualiteit verwijderde van de internationaal
gehanteerde lijst van ziekten; 2020 is een
speciaal jaar omdat het besluit precies
dertig jaar geleden werd genomen.

tot Mrs en Mr Senior Pride 2020. De
verkiezing wordt georganiseerd door
Roze 50+, het samenwerkingsverband
van ANBO en COC Nederland. Lenie van
Breda (zie interview) kreeg de eretitel
omdat ze er voor zorgde dat zestien
locaties van BrabantZorg het Roze
Loper-certificaat voor LHBTI-vriendelijkheid in zorg en welzijn kregen. Ralph
Kleinbussink is al sinds de jaren zeventig
actief bij COC Deventer. Hij zat onder
meer in de Werkgroep Aids en gaf samen
met de GGD hiv-voorlichtingen. Als Roze
50+ ambassadeur wijst Ralph zorg- en
welzijnsinstellingen op het belang van
aandacht voor roze ouderen. Volgens
de jury doet hij dat met zoveel enthousiasme, humor en gezelligheid, dat geen
zorginstelling kan weigeren om met hem
in gesprek te gaan.

CLAUDIO MONTESANO CASILLAS, OTREDAD

Ouderen zijn vaak extra kwetsbaar

manier aan de orde. Als die fysieke
ontmoeting wegvalt, is het zo belangrijk
om mensen proactief te benaderen en
contact houden. Het toont de kracht van
het netwerk dat de ambassadeurs hier
direct mee aan de slag gingen.’
Eén van de clubs die hier, onder de
noemer COC Contact, actief mee aan de
slag gaat is de Werkgroep 50+ van COC
Midden-Nederland. Hans van Gemmert,
coördinator van de werkgroep: ‘Vanuit
50+ bellen, Whatsappen of e-mailen we
mensen niet met de vraag “ben je eenzaam?”, maar vooral met de vraag “hoe
gaat het met je?” Het doel is om even te
kijken hoe het met onze mensen is. Eventueel doen we een boodschap voor ze,

of leggen we vaker contact. We sturen
ook vaker de nieuwsbrief, met een foto,
gedicht of verhaal.’

ANBO Magazine over seksuele
diversiteit

In oktober staat het ANBO Magazine
van seniorenorganisatie ANBO volledig
in het teken van seksuele diversiteit. De
presentatie van het blad vindt plaats
op de jaarlijkse Roze Ouderen Dag
van Roze 50+, in Tivoli Vredenburg in
Utrecht. Vanwege corona is dat dit jaar
een kleinschalig evenement met dertig
deelnemers, dat het grote publiek online
kan volgen via een livestream. Op de
cover van het themanummer van ANBO >>
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LENIE VAN BREDA

Zet zich met COC in voor roze
ouderen als medewerker van
BrabantZorg en Mrs Senior Pride

‘Verkeerde kant?
Hoezo verkeerde
kant?’
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LENIE VAN BREDA (63)
OSS
‘“Die is van de verkeerde kant” zeiden ze
vroeger als het over homo’s en lesbiennes
ging. Met dat soort uitspraken was ik
wel bekend maar ik had er nooit zo bij
stil gestaan: hoezo verkeerde kant?! Ik
ben zelf hetero dus het raakte mij nooit
rechtstreeks. Dat veranderde eind jaren
negentig toen mijn dochter thuiskwam
met het verhaal dat ze een vriendin heeft.
Ik werk bij BrabantZorg, een grote instelling voor ouderenzorg. Op een gegeven
moment besefte ik dat ik op geen enkele
locatie een LHBTI-bewoner kende. Als ik
al mensen tegenkwam die een partner
hadden van hetzelfde geslacht, zeiden die
vaak: ik woon hier prettig, we worden met
rust gelaten door de anderen, laat ons
maar onder de radar. Dat bewoners zelf
uit de kast komen, moet niet per se het
streven zijn, besefte ik. Dat onze medewerkers weten dat ze ook cliënten hebben
die in de kast zitten, is wel belangrijk.
Het gaat bij verzorging niet alleen om
medische en technische handelingen,
het gaat ook om zorgen dat iemand zich
gezien en begrepen voelt.
Het kostte gelukkig niet heel veel moeite
om de raad van bestuur van BrabantZorg
mee te krijgen in dit idee: vol o
 vertuiging
hebben we ingezet op het behalen van
de Roze Loper voor alle locaties van
BrabantZorg. Er zijn regelmatig activiteiten met een roze tintje, regelmatig gaat
de regenboogvlag uit om zichtbaar te
maken: iedereen is hier welkom. En bij de
voordeur van zestien locaties hangt het
Roze Loper Certificaat. De personen om
wie het gaat weten: hé, ze houden hier
rekening met mij.’
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Gids voor trans personen
met een beperking

Onder de noemer Zonder Stempel
zijn er in 2020 tweeëntwintig
ontmoetingsgroepen voor
LHBTI personen met een licht
verstandelijke beperking. Vijftien
daarvan worden gefaciliteerd
door een COC vereniging. De
andere zeven zijn opgezet
vanuit zorginstellingen, vaak
in samenwerking met het
COC. In maart 2020 stoppen
alle ontmoetingsgroepen
wegens corona met hun fysieke
bijeenkomsten. Er worden
diverse alternatieven ontwikkeld,
want zeker voor deze vaak
kwetsbare groep is contact
met gelijkgestemden van groot
belang. Zo wordt op Facebook
een besloten groep gestart: het
Zonder Stempel Café. Hiervoor
moeten mensen zich aanmelden
en toegelaten worden. De animo
is groot. Winst is dat mensen
die eerder niet naar fysieke
ontmoetingsgroepen gingen,
zich wel aanmelden voor de
Facebookgroep.
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Dit doet COC

CLAUDIO MONTESANO CASILLAS, OTREDAD

ZONDER STEMPEL
MAAKT VRIENDEN ONLINE

– Zichtbaar maken van ‘roze’ 50-plussers
– Bouwen en onderhouden van een
netwerk van Roze 50+ ambassadeurs
– Inzetten Roze Loper keurmerk om
het welzijn en de psychische & fysieke
gezondheid van roze 50-plussers in
zorginstellingen te verbeteren
– Faciliteren roze 50+ community
– Ondersteunen van activiteiten en betere
zorg voor LHBTI personen met een
verstandelijke beperking

Dit bereikte COC in 2020
Victoria False (r) sprak
met ANBO Magazine
over haar inzet voor
roze ouderen voor
het themanummer
seksuele diversiteit

Magazine staat de bekende drag queen
Victoria False. ‘Van onrecht knal ik uit
mijn pruik,’ aldus False - die zich al jaren
inzet voor roze ouderen - in het blad. Ook
staat er een artikel in het magazine over
de geschiedenis van Roze 50+: ‘Twaalf
jaar strijden om jezelf te mogen zijn’.

Politieke steun voor oudere
LHBTI personen

De Tweede Kamer besluit in december
op voorstel van D66, GroenLinks en
VVD om extra geld uit te trekken voor
oudere LHBTI personen en LHBTI’s
met een beperking. Het COC had bij de
Kamer op die investering aangedrongen.
Dankzij de politieke steun kan onder
meer het Roze 50+ ambassadeursproject
voor roze ouderen worden voortgezet.
Een deel van de roze ouderen heeft te

maken met eenzaamheid of een gebrekkig mantelzorgnetwerk, bijvoorbeeld
omdat ze geen kinderen hebben. Ook
krijgen roze senioren soms te maken
met negatieve reacties in zorginstellingen. De Roze 50+ ambassadeurs, die
nu verder kunnen dankzij de steun van
de Kamer, pakken die problemen aan
door bij ouderenzorginstellingen aan te
dringen op aandacht voor roze ouderen
en te zorgen voor ontmoetingsmogelijkheden en zichtbaarheid. Ook het Zonder
Stempel-project van LFB, Vilans en COC
kan dankzij de steun van de Kamer worden voortgezet. Zonder Stempel zorgt
onder meer voor ontmoetings-cafés en
de landelijke Zonder Stempel Dag waar
LHBTI personen met een beperking
elkaar kunnen ontmoeten.

–R
 oze 50+ ambassadeurs helpen
voorkomen dat roze ouderen tijdens
corona in een isolement raken
–R
 egenboogvlaggenactie zorgt
voor zichtbaarheid roze ouderen bij
zorginstellingen
–O
 p aandringen van COC komt er
politieke steun voor LHBTI-ouderen
en LHBTI’s met een verstandelijke
beperking

Kom ook in actie!

– Word

Roze 50+ ambassadeur:
info@roze50plus.nl
– Vraag op rozezorg.nl een Roze Loper
aan voor een zorg- of welzijnsinstelling
– Heb je als roze 50-plusser behoefte aan
een ‘maatje’ of wil je maatje worden,
meld je aan via info@roze50plus.nl
– Sluit je aan als belangstellende,
vrijwilliger of begeleider bij Zonder
Stempel, voor LHBTI personen met een
beperking: zonderstempel@coc.nl
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Marjolein van der Beek
Simion Blom
Pieter Boone
Susanne te Braak
Nikki Brörmann
Jan-Willem de Bruin
Jouke van Buuren
Liesbeth Devos
Koen van Dijk
Geert-Jan Edelenbosch
Smita Gayadin
Claire Gheerbrant
Christel Groot
Joyce Hamilton
Alexander Hammelburg
Jason Hanna
Renate Hartman
Daphne Heijmering
Katelijne Heringa
Stan van Houten
Andrea Tauta Hurtado
Sabine Jansen
Freek Janssens
Anne Jong
Sadiqa el Kahal
Maria Kozlovskaya
Bram Langen
Zohra Maipauw
Cherine Mathot
Alexander Meijer
Jantien Meijer
Nataliia Moskovchenko
Zinzy Nimako
Brian van Nunen
Gigi Pasco Ong-Alok
Margriet Oosterhuis

Janna Driessens
Moenya Hefni
Mariana Helena
Justin Nuij

Leden en donateurs van
het COC
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Tugba Özer
Marie Ricardo
Marina Slaikovska
René van Soeren
Nanoah Struik
Omar Sulaiman
Philip Tijsma
Sarah Trottier
Arjos Vendrig
Mayanka Vij
Rohit Vyas
Dennis van Wanrooij
GJ Wielinga
Jeanne Wolbers
Maha Youssef
Jessica van Zadelhoff

Aids Healthcare
Foundation (AHF)
Aidsfonds
Asiel, Migratie en
Integratiefonds (AMIF)
(EU)
BeneFact
Brown-Forman
Netherlands BV
Dokkumer Vlaggen
Centrale (DVC)
Oranje Fonds
Mastercard
Microsoft Philanthropies
Ministerie van
Buitenlandse Zaken
Ministerie van Justitie en
Veiligheid
Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
Ministerie van
Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Mpact
H.J. Meisner†
NIKE European
Operations Netherlands
NJR (Nationale
Jeugdraad)
Paradiso
The TK Maxx and
Homesense Foundation
U.S. Department of State

Unilever Nederland
Vattenfall
Vereniging De Trut
De jaarrekening van COC
Nederland is in te zien op
coc.nl
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CONTACT

REDACTIE
Caspar Pisters,
Philip Tijsma

COC NEDERLAND
Nieuwe Herengracht 49
1011 RN Amsterdam
T 020 623 45 96
www.coc.nl
info@coc.nl

ART DIRECTION
EN ONTWERP
Wijstudio - Marjolein Rams
(basisontwerp
i.s.m. A
 nnelies Frölke)
PORTRETTEN
FRONTLINERS
Isabel Janssen
OVERIGE FOTO’S
COC Nederland,
tenzij anders vermeld
DRUK
Printerface

VOLG ONS
Volg COC Nederland
op Twitter, Facebook of
Instagram, of neem een
abonnement op onze
digitale nieuwsbrief op
www.coc.nl
STEUN ONS
Het COC werkt aan een
inclusieve samenleving
waarin mensen optimaal
kunnen participeren ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of
-expressie en geslachtskenmerken. We kunnen
jouw steun daarbij goed
gebruiken. Sluit je aan op
www.coc.nl/steun-ons

‘Met effectieve
acties hebben we
ongelooflijk veel
bereikt’
MATHIEU HEEMELAAR
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‘Onze zorginstellingen zetten vol
in op de Roze Loper’
LENIE VAN BREDA

