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Grenzeloze steun voor LHBTI’s



De Shakespeare Club, zo heette 
de organisatie waar het COC ooit 
uit voortgekomen is. Opgericht 
in 1946 vanuit het verlangen echt 
vrij te zijn. Vrij ook om naar eigen 
inzicht vorm te geven aan het 
leven én de liefde. Het is  
73 jaar later bijna niet meer 
voor te stellen hoeveel moed 
daarvoor nodig is geweest. 
Het maakt van het COC de 
oudste nog bestaande LHBTI- 
belangenorganisatie ter wereld. 
En er is in Nederland enorm 
veel vooruitgang geboekt sinds 
dat allereerste begin. Een paar 
 overwinningen in vogelvlucht:

Strafbaarheid van 
homoseksualiteit 
is  afgeschaft

Er kwam 
een wettelijk 
discriminatie-
verbod

Als eerste stelde 
Nederland het 
 huwelijk open voor 
paren van gelijk 
geslacht

Er kwam een  
wet lesbisch 
 ouderschap

 En eindelijk, per 
november 2019,   
is discriminatie 
van  transgender 
en intersekse 
 personen bij wet 
verboden

En misschien wel 
het belangrijkste: 
het aantal mensen 
dat negatief denkt 
over lesbiennes 
en homo’s daalde 
 gigantisch. Van 
vier op de tien in 
de jaren zestig 
naar één op de 
twintig nu.

Het betreft soms taaie dossiers 
waar het COC jarenlang aan heeft 
 getrokken, vaak in samenwerking 
met andere belangen organisaties. 
Vanzelfsprekend zijn deze  rechten 
nooit. De maatschappelijke 
en politieke wind kan draaien. 
 Binnen Nederland strijdt het COC 
daarom voor de volgende stap: 
het  verankeren van de mensen-
rechten van LHBTI’s in Artikel 
1 van de grondwet. Zodat ook 
toekomstige generaties  kunnen 
genieten van de verworven heden 
waarvoor zo lang is gestreden. 

COC Nederland streeft naar een 
diverse en inclusieve wereld 
waarin iedereen zichzelf kan zijn. 
We ondersteunen LHBTI’s om 
zélf sociale verandering tot stand 
te brengen. In Nederland, maar 
zeker ook internationaal.



In de afgelopen jaren is COC’s inzet 
gegroeid en zien we dat we steeds meer 
kunnen bijdragen aan de internationale 
beweging. Onze werkwijze is inside-
out: we empoweren onze internationale 
partners om zélf sociale verandering te 
bewerkstelligen. Ook faciliteren we regio-
nale verbinding tussen partners zodat zij 
met elkaar kunnen uitwisselen, van elkaar 
kunnen leren en hun inzet op elkaar kun-
nen afstemmen. In het bijzonder richten 
wij ons op hen die te maken hebben met 
extreme beperkingen en uitdagingen.  

Als één van de weinige LHBTI- 
organisaties beschikt COC Nederland 
over een speciale raadgevende status  
bij de Verenigde Naties. COC’s positie 
bij – en kennis van – de VN, stelt ons in 
staat om onze buitenlandse  partners 
 effectief te ondersteunen. Zodat zij 
gebruik  kunnen maken van instrumenten 
en structuren om de situatie in eigen 
land te verbeteren. Die insteek heeft 
de  afgelopen jaren geleid tot soms 
 historische doorbraken.

–   In Botswana is het verbod op homo-
seksualiteit in juni 2019 opgeheven.  
Een groot succes voor LeGaBiBo, de 
LHBTI-rechtenorganisatie in Botswana, 
waar het COC intensief mee samen-
werkt.

 
–   Mede dankzij COC Nederland start 

de OVSE een onderzoek naar men-
senrechtenschendingen in Tsjetsjenië, 
waar minstens honderd verondersteld 
homoseksuelen zonder proces werden 
opgepakt, gemarteld en in kampen 
gevangenzet. Drie van hen zouden om 
het leven zijn gebracht.

–   Er werd dit jaar voor het eerst 
een internationale conferentie 
 georganiseerd specifiek voor LBTQ-
vrouwen en non-binaire personen,  
de Global LBQ Women’s Conference, 
die plaatsvond in Zuid-Afrika. 

–   Guyana, in Zuid-Amerika, hield in juni 
haar allereerste Pride parade in het 
centrum van hoofdstad Georgetown. 
Het evenement werd georganiseerd 
door drie lokale LHBTI-organisaties 
waar COC nauw mee samenwerkt.

–   In het Zuidoost-Afrikaanse 
Malawi steunt COC het Centre for 
 Development of People (CEDEP). 
Tegen de verdrukking in gaat deze 
LHBTI- organisatie door met de strijd 
voor LHBTI- mensenrechten in dit zeer 
conservatieve land. 

COC Nederland is ook over de 
grenzen actief. In ongeveer 35 landen 
ondersteunt het COC meer dan 150 
partners. Werk dat hard nodig is. 
Homoseksualiteit of homoseksuele 
handelingen zijn strafbaar in 70 landen 
en in elf landen staat hier zelfs de 
doodstraf op (ILGA 2019). 
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–  Zeven van de tien LHBTI’s in Nederland 
krijgen te maken met discriminerend 
(fysiek of verbaal) geweld (Movisie i.o.v. 
ministerie van Justitie, 2009).

–  Ruim de helft van de openlijk lesbische, 
homo- en biseksuele jongeren werd 
het afgelopen jaar met hun seksuele 
gerichtheid gepest of kreeg een nega-
tieve reacties (SCP 2015).

–  Lesbische, homo- en biseksuele 
 jongeren doen bijna vijf keer vaker een 
zelfmoordpoging dan heterojongeren 
(SCP 2015).

–  De helft van de Turkse en  Marokkaanse 
Nederlanders en 58 procent van de 
orthodox protestante  Nederlanders 
vindt homoseksualiteit (bijna) altijd 
 verkeerd, tegenover één op de 
tien autochtone Nederlanders en 
vier  procent van de niet-gelovige 
 Nederlanders (SCP 2014).

–  Ruim twee keer zoveel Nederlanders 
vinden het aanstootgevend als twee 
mannen elkaar in het openbaar zoenen, 
dan wanneer een man en een vrouw 
elkaar in het openbaar zoenen  
(29% tegenover 14% – SCP 2013).

–  Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland 
naar schatting 3000 dak- of thuisloze 
LHBTI-jongeren zijn die momenteel 
buiten de radar van de reguliere dak- en 
thuislozenzorg vallen.

–  In oudereninstellingen vinden pesterijen 
plaats en gaan LHBTI’s soms zelfs terug 
de kast in (Schuyf 2011).

COC brengt continue LHBTI-issues onder 
de aandacht bij politiek en media en 
draagt bij vraagstukken concrete oplos-
singen aan. Landelijk zijn er twintig 
lid-verenigingen die regionaal actief zijn. 
Zo is er altijd een COC in de buurt. Ook 
hier is onze werkwijze inside-out. We 
ondersteunen LHBTI’s én hetero’s om 
zelf van binnenuit verandering tot stand 
te brengen. Een belangrijke rol is daarbij 
weggelegd voor onze frontliners: LHBTI’s 
die zich sterk maken voor anderen met 
een vergelijkbare achtergrond. Die aan-
pakt werkt:

–  Zo zijn er Respect2Love-groepen,  
waar jongeren met een bi-culturele 
achtergrond samenkomen.

–  Op honderden middelbare scholen zijn 
Gender and Sexuality Alliances (GSA’s) 
actief, die zich inzetten voor een veilige 
en inclusieve omgeving voor iedereen 
op school.

–  Door heel Nederland zijn er Roze50+ 
Ambassadeurs die met verzorgings-
instellingen aan de slag gaan om ervoor 
te zorgen dat niemand op latere leeftijd 
zich gedwongen voelt om terug in de 
kast te moeten.

–  Het succesvolle Cocktail-project 
van COC waar LHBTI-vluchtelingen 
elkaar in een veilige omgeving kunnen 
 ontmoeten, waar soms maar liefst 300 
bezoekers per evenement aanwezig zijn.

Ook in Nederland heeft COC nog zat 
werk voor de boeg:
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MEER INFORMATIE
Wilt u het werk van COC 
steunen met een financiële 
bijdrage en daarmee van 
betekenis zijn voor LHBTI’s 
wereldwijd, neemt u dan 
contact op via 
tel. 020-6234596 

Voor het activisme van COC om te 
bouwen aan een betere wereld voor 
LHBTI’s is geld nodig. Om overal ter 
wereld te blijven opkomen voor de 
rechten en het welzijn van LHBTI’s.  
Als u de mogelijkheid heeft om ons 
te steunen, dan steunt u daarmee de 
buitenlandse partners waar wij dagelijks 
mee samenwerken. Dan maakt u het werk 
van COC mogelijk, tot ver over de grenzen 
van Nederland heen. Dank u wel!


