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Eenieder heeft recht op leven, 
vrijheid en onschendbaarheid 
van zijn of haar persoon

Voorwoord
Ieder mens heeft het recht om vrij vorm en inhoud te geven aan zijn of haar identiteit, 

inclusief de eigen seksuele identiteit. Het afwijzen, negeren of vijandig bejegenen van 

mensen op basis van hun seksuele geaardheid is in strijd met artikel 3 van de  Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens: “Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en 

onschendbaarheid van zijn (of haar) persoon”. Ook schendt negatief gedrag jegens lhbt’s 

het recht op de fysieke integriteit en zelfbeschikking. Het gaat daarmee in tegen onder 

meer artikel 1 van de Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke 

gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke 

gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Vluchtelingen-Organisaties Nederland streeft ernaar de universele mensenrechten 

centraal te stellen in zijn handelen, denken en doen. Zodra die in het geding komen, 

bijvoorbeeld als een lesbische vrouw wordt gedwongen een heterohuwelijk aan 

te gaan omdat anders de gemeenschap op zijn kop staat, dan spreken wij van een 

mensenrechtenschending. Dit soort schendingen willen wij te allen tijde bestrijden, ook 

als ze voortvloeien uit een culturele of religieuze traditie. 

In 2012 startten we dan ook vanuit de Gay-Straight Alliantie Integratie met onder meer 

COC Nederland, het project Gamechangers. Dit project voerden wij uit met Stichting 

Hindustani, Stichting  Maruf, Turkse Arbeidersvereniging HTIB, Turkse Vereniging 

Eindhoven ETÜD, Koerdische netwerken in Den Haag, Focus on Human Development 

en Stichting Hindostaanse Welzijnsorganisatie Apna Bhawan met als doel gezamenlijk 

een breed gedragen mentaliteitsverandering te creëren rond homoseksualiteit in 

migrantengemeenschappen. 

We danken onze projectpartners voor de waardevolle samenwerking in dit project. In het 

bijzonder danken wij de gamechangers Soerin Narain, Ambar Choudry, Irshad Gobind, 

Radjesh Madarie, Dino Suhonic, Mustafa Ayranci, Dogan Gökmen, Murat Kaya, Sidar Kisin, 

Shahin Cetin en Anita Nanhoe. Zij allen hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het tot 

stand komen van de nieuwe methodiek Gamechangers. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Vluchtelingen-Organisaties Nederland
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Verantwoording
Mensenrechten

Ruim twintig jaar geleden startten Somalische vluchtelingenvrouwen in Nederland 

een revolutie. Zij stelden dat een - toen nog vrij onbekend - cultureel gebruik, namelijk 

vrouwelijke genitale verminking, een mensenrechtenschending was. Onder de naam 

‘Haawa Tako’, een beroemde Somalische vrouwenrechtenstrijdster, startten zij een 

project om dit thema op de agenda van politici en beleidsmakers te zetten. In plaats van 

het te omarmen als cultureel erfgoed dat zorgvuldig moest worden bewaard, maakten zij 

expliciet dat dit een schending was van hun recht op individuele zelfbeschikking. Een recht 

dat niet is voorbehouden aan westerse vrouwen en mannen, maar dat universeel is.

In plaats van het te omarmen als cultureel erfgoed dat zorgvuldig moest worden 

bewaard, maakten zij expliciet dat dit een schending was van hun recht op individuele 

zelfbeschikking.

Het project was het startsein voor een lange reeks aan activiteiten en acties waarin 

vluchtelingenvrouwen, -jongeren én -mannen aan cultuur gerelateerde problemen en 

taboes in een mensenrechtenkader plaatsten. Naast vrouwelijke genitale verminking 

betrof het eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en het taboe op homoseksualiteit. 

Vanuit de overtuiging dat zij als voormalig slachtoffers van mensenrechtenschendingen 

op elkaar een moreel appèl moesten doen om de rechten van anderen te waarborgen. 

En vanuit de overtuiging dat een normverandering over bijvoorbeeld homoseksualiteit, 

alleen van binnenuit de gemeenschap zélf kans van slagen heeft.

Changemakers voor homo-emancipatie
In 2008 formaliseerden Vluchtelingen-Organsiaties Nederland zijn aanpak in de 

methodiek Changemakers. Samen met Martin J. Loeve van Delta Changemanagement 

ontwikkelden we een methodiek waarin onze eigen inzichten samen kwamen met 

modellen uit het verandermanagement en de sociale psychologie. Kaders van 

vluchtelingengemeenschappen krijgen nu in trainingen en workshops getoetste 

instrumenten mee om sociale veranderprocessen te starten in eigen kring. 

In 2010 zetten we de methode Changemakers in voor het toen spraakmakende 

project Bevorderen van homo-emancipatie onder vluchtelingen in Nederland. Al 

jaren eerder agendeerden we de acceptatie van lesbiennes, homo- en biseksuelen en 

transgenders (lhbt’s) in vluchtelingengroepen. Via Changemakers trainden we actieve 

vertegenwoordigers van Afghaanse, Koerdische, Somalische, Iraanse, Tibetaanse en 

Eritrese vluchtelingengroepen om het taboe op homoseksualiteit structureel in eigen 

kring op de agenda te zetten. Daarbij stelden zij nadrukkelijk dat niet alleen lesbiennes, 

homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (lhbt’s) de eigenaren zijn van de 

problematiek rond homoseksualiteit. Probleemeigenaar is vooral ook de omringende 

heterogemeenschap, die lhbt’s niet in vrijheid wil of kan laten leven. 

Probleemeigenaar is vooral ook de omringende 
heterogemeenschap, die lhbt’s niet in vrijheid wil of kan laten 

leven.

Gay-Straight Alliantie Integratie
In het project Gay-Straight Alliantie Integratie dat wij in 2012 lanceerden met COC 

Nederland, het Inspraakorgaan Turken, het Samenwerkingsverband van Marokkaanse 

Nederlanders, het Overlegorgaan Caribische en Antilliaanse Nederlanders en Stichting 

Malaica, kregen wij de gelegenheid om onze methodiek Changemakers verder te 

ontwikkelen. In samenwerking met Stichting Hindustani, Stichting Maruf, Turkse 

Arbeidersvereniging HTIB, Turkse Vereniging Eindhoven ETÜD, Koerdische netwerken in 

Den Haag, Focus on Human Development en Stichting Hindostaanse Welzijnsorganisatie 

Apna Bhawan maakten we het toepasbaar voor de aanpak van homofobie en de 

emancipatie van lhbt’s in groepen van migrantenkomaf. 

Omdat de methode Changemakers een sterke link heeft met de vluchtelingenachtergrond 

van haar oorspronkelijke gebruikers, moest een en ander worden veranderd om het ook 

toepasbaar te maken voor migrantengroepen. Bovendien werkten we gedurende het 

project steeds vaker en nauwer samen met lhbt’s van migrantenkomaf, die ook met de 

methode aan de slag gingen. Zoals met de Stichting Maruf van lhbt-moslimjongeren, maar 

ook met netwerken via Stichting Hindustani en verschillende Koerdische groepen. Omdat 

deze groepen ook weer vanuit een ander referentiekader de problematiek benaderden en 

vanzelfsprekend andere aanleidingen voor veranderen kenden, voerden we ook voor hen 

noodzakelijke aanpassingen op onze oorspronkelijke methodiek door. 
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Nieuwe aanpak
In het document dat voor u ligt, treft u de nieuwe methodiek Gamechangers. Het is 

gebaseerd op de methode Changemakers, maar kent ook nieuwe componenten. Zo is een 

belangrijk nieuw component het andere referentiekader van waaruit naar de problematiek 

wordt gekeken. Waar het voor veel vluchtelingen vanzelfsprekend is om vanuit een 

mensenrechtenkader te kijken naar de problematiek rond homoseksualiteit, was die 

vanzelfsprekendheid er voor migrantengroepen niet. Daarmee zijn ook de aanleidingen 

voor mensen om te veranderen anders. 

Een belangrijk nieuw component was het andere referentiekader van waaruit naar de 

problematiek wordt gekeken.

In het eerste hoofdstuk laten we na een korte analyse van de problematiek zien, waarom 

het kennen van het referentiekader van een groep en het achterhalen van ‘triggers’ 

voor veranderen zo van belang is. In het tweede hoofdstuk gaan we uitgebreid in op de 

uitgangspunten, opbouw en instrumenten van de oorspronkelijke methode. Tenslotte 

laten we in het derde hoofdstuk zien welke aanpassingen zijn gemaakt voor de nieuwe 

aanpak en wat de lessons learned zijn uit de praktijk. 

Hoofdstuk 1
Alle mensen zijn gelijk, maar 
sommige mensen zijn gelijker 
dan anderen
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Hoofdstuk 1 
Alle mensen zijn gelijk, maar 
sommige mensen zijn gelijker 
dan anderen

1.1 Introductie

Taboe
Van alle taboes in de wereld is het taboe op homoseksualiteit misschien wel het 

hardnekkigst. In onze landen van herkomst - en zelfs in Nederland en andere westerse 

landen - is het in vrijheid beleven van je seksuele identiteit niet vanzelfsprekend. Lhbt’s 

worden dagelijks genegeerd, afgewezen of vijandig bejegend. We zien het in Iran, Soedan 

en Afghanistan waar lhb’s de doodstraf wacht. We zien het in Rusland en Oeganda waar 

wetten worden aangenomen om homoseksuele uitingen te bestraffen. Maar we zien het 

ook dichter bij huis, in Nederland, als een lesbisch stel uit huis is gepest door de buurt of 

een homoseksuele man in een park in elkaar is geslagen. 

Van alle taboes in de wereld is het taboe op homoseksualiteit het hardnekkigst.

Gevaar voor de mensheid
Dat dit taboe op homoseksualiteit en biseksualiteit blijft bestaan, heeft enerzijds te maken 

met actieve, negatieve propaganda tegen homoseksualiteit. Vaak in naam van een hogere 

macht, propageren mensen een normenstelsel waarin het traditionele gezin van man, 

vrouw en kinderen de hoeksteen vormt van de samenleving. Homoseksualiteit wordt 

gezien als een gevaar voor diezelfde samenleving: omdat homoseksuele en lesbische 

stellen niet op ‘natuurlijke’ wijze kinderen kunnen krijgen, zou het als een besmettelijke 

ziekte de mensheid uitroeien. Niet voor niets wordt in dezelfde propaganda gesproken 

over ‘vloek’ en ‘zonde’. Zoals een deelnemer in een focusgroep van een Koerdisch netwerk 

verzuchtte: 

“Ik bid tot God dat mijn kinderen niet besmet worden met deze ziekte”. 

Vanzelfsprekend vormt bovenstaand beeld een barrière voor sociale acceptatie van 

homoseksualiteit. Vooral mensen die grote waarde hechten aan traditionele groepsnormen 

en –waarden, staan niet stil bij het effect van culturele dogma’s en tradities op de vrijheid 

van het individu. Sterker nog: sommigen hebben daar geen enkele boodschap aan. 

Jouw strijd, niet de mijne
Een andere reden voor de hardnekkigheid van het taboe op homoseksualiteit is de afstand 

die een groot deel van de omringende hetero-omgeving voelt tot de strijd die lhbt’s 

dagelijks voeren. Niet zelden horen we zelfverklaarde moderne en liberale mensen zeggen: 

“Ik vind het prima dat ze bestaan, zolang ik er zelf maar geen last van heb”. Mensen die wel 

op de barricades staan als het recht op vrijheid van meningsuiting, geloof of cultuur in het 

geding komen, maar die zich niet betrokken voelen bij de vrijheid om te allen tijde jezelf te 

kunnen zijn. Of mensen die alleen opstaan als er fysiek geweld aan te pas komt en niet stil 

staan bij het psychische effect van culturele dogma’s en tradities. 

“Ik vind het prima dat ze bestaan, 
zolang ik er zelf maar geen last van heb”

We zijn ervan overtuigd dat de sleutel voor de sociale acceptatie van homoseksualiteit 

en de emancipatie van lhbt’s enerzijds ligt in de ontwikkeling van individuele vrijheid en 

anderzijds in de herverdeling van het probleemeigenaarschap bij hetero’s en lhbt’s. Toen 

we startten met het project Gamechangers was dan ook de grootste uitdaging hoe we 

die individuele vrijheid konden bevorderen en tegelijk de kloof tussen hetero-omgeving 

en lhbt’s konden dichten. Hoe konden we mensen die zichzelf op afstand zetten tot de 

problematiek, motiveren tot verandering? Hoe konden we ouders met lhbt-kinderen 

laten zien dat zij een belangrijke taak hebben bij het ondersteunen en weerbaar maken 

van hun kinderen? Hoe konden wij liberale secularisten laten zien dat zij met twee 

mensenrechtenmaatstaven werken? Hoe konden we juist heteroseksuele mensen op een 

dusdanige manier raken dat zij niet naar de ander kijken, maar naar zichzelf als we spreken 

over homo-emancipatie? 
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1.2 Referentiekader en trigger

Wil je een groep mensen bewegen tot verandering, dan is het essentieel om te opereren 

vanuit het referentiekader van die groep.  Als je begrijpt wat mensen beweegt en wat voor 

hen herkenbaar en logisch is, dan kun je vanuit die kennis een aanpak ontwikkelen die ook 

echt aankomt. Je hangt als het ware aan die ‘kapstok’ nieuwe kennis en inzichten. Mensen 

beseffen dan dat het over hén gaat en kunnen zich niet verschuilen achter argumenten 

als: “Als ik homo’s niets aandoe, dan is het toch niet mijn probleem?”. Of: “Maar in de 

Nederlandse Bijbelgordel zijn ze ook geen fan van homo’s”. Je kunt dan een haakje of 

‘trigger’ vinden om bij mensen binnen te komen.  

Het kennen van het referentiekader van een groep mensen die je wilt bewegen tot 

veranderen, is essentieel.

Spiegel
Bij de acceptatie van homoseksualiteit en de emancipatie van lhbt’s in vluchtelingengroepen 

kenden we hun referentiekaders goed. We konden mensen een spiegel voorhouden: jij 

bent ooit zelf gevlucht omdat je vrijheden werden beperkt. Je mocht, vanwege een andere 

politieke voorkeur, levensbeschouwing of anders, niet jezelf zijn. Noch mocht  je op basis 

van persoonlijke keuzes je eigen leven inrichten. Hoe kun jij dan nu wel je dochter, zoon, 

buurman of tante opleggen hoe hij of zij het eigen leven inricht? Welk recht heb jij om te 

bepalen welke levenspartner anderen moeten kiezen? Welk recht heb jij om hen niet in 

vrijheid te laten leven?

De methode Changemakers die we in 2008 in een publicatie met Delta Changemanagement 

vastlegden, maakt gebruik van deze strategie. Mensen worden aangezet tot veranderen 

door hen ergens diep van binnen te raken. Door parallellen te leggen tussen eigen 

ervaringen en handelen, worden mensen er soms met een schok van bewust dat, hoe 

logisch en soms goedbedoeld ook, de uitwerking van hun acties tegenstrijdig zijn aan 

hun ideologie. Het gebruik van de trigger ‘leven in vrijheid’ motiveerde veel vluchtelingen 

om ook anderen in hun omgeving aan te spreken op hun dubbele moraal. Daardoor werd 

een sociale beweging van verandering gestart. Zoals een bestuurslid van een Eritrese 

vrouwenvereniging verwoordde: “Mijn motivatie om changemaker te worden, is dat ik 

anderen bewust wil maken van hun eigen vrijheid: zijn zij zelf wel vrij genoeg om anderen 

in vrijheid te laten leven?”

Inzicht in homofobie
We kennen het referentiekader van de meeste vluchtelingen en we weten wat de 

aanleidingen zijn om mensen te bewegen. Bij migrantengroepen wisten we dat nog 

niet. Het belang van vrijheid en autonomie, zoals dat bij veel mensen in onze eigen 

achterban hoog in het vaandel staat, is niet vanzelfsprekend. Het was dan ook essentieel 

om meer inzicht te krijgen in het referentiekader van de migrantengroepen waarmee we 

samenwerkten. 

“Mijn motivatie om changemaker te worden, is dat ik anderen 

bewust wil maken van hun eigen vrijheid: zijn zij zelf wel vrij 

genoeg om anderen in vrijheid te laten leven?”

In de volgende paragraaf vindt u dat inzicht. Het is een samenspel van een analyse over 

homofobie in het algemeen, maar ook van analyses van de stuurgroep die we in het project 

opzetten met de betrokken organisaties. Daarnaast zijn ook inzichten toegepast van de 

later getrainde gamechangers en van de focusgroepbijeenkomsten die zij organiseerden. 

Het geeft een beeld van het startpunt van waaruit een strategie kon worden bepaald voor 

de acceptatie van homoseksualiteit en de emancipatie van lhbt’s in migrantengroepen.  
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1.3 Probleemanalyse 

Homofobie is helaas van alle tijden en komt overal ter wereld voor. Ook in hoogopgeleide 

‘autochtone’ Nederlandse kringen. Om het referentiekader van migrantengroepen te 

kunnen schetsen, focussen we in dit document op de achtergrond van homofobie in (niet-

westerse) migrantengroepen. 

1.3.1 Cultureel erfgoed

Veel migranten komen, net als vluchtelingen, uit landen waar lhbt’s stelselmatig slachtoffer 

zijn van homofoob gedrag. Mensen worden fysiek gestraft als ze zichzelf willen zijn of als 

de verdenking op hen ligt dat ze homoseksueel, lesbienne of biseksueel zijn. Anderen 

worden genegeerd en uitgesloten van het sociale leven. Het taboe op homoseksualiteit 

en op de emancipatie van lhbt’s is dan ook groot. Mensen durven zich niet te uiten, 

laat staan publiekelijk kenbaar te maken dat ze verliefd zijn op iemand van dezelfde 

sekse. Het bestaan ervan wordt niet erkend: “Dat komt bij ons niet voor”. En als er over 

homoseksualiteit wordt gesproken, gebeurt dat vaak in de vorm van een scheldpartij of 

in de vorm van verachting over de ‘uit de hand gelopen seksuele vrijheid in het normloze 

Westen’. Of mensen denken dat lhbt’s psychisch niet in orde zijn: “Ze wenden zich uit 

gekte tot het andere geslacht”, aldus een deelnemer van een Hindostaanse focusgroep. 

Het taboe op homoseksualiteit is onderdeel van de culturele bagage van veel migranten 

en wordt als cultureel erfgoed zorgvuldig van generatie op generatie overgedragen. Uit 

angst om ‘besmet’ of ‘gerecruteerd’ te worden, wordt grote afstand tot lhbt’s bewaard. 

Veel ouders vinden bovendien dat de zogenaamde vrije seksuele moraal van Nederland 

haaks staat op de waarden en culturele codes die zij aan hun kinderen willen overdragen. 

Zo geven ouders aan dat zij er moeite mee hebben als een school besluit om seksuele 

voorlichting te geven en daarbij aandacht besteedt aan seksuele diversiteit: “Dat is geen 

zaak van de school. Wij voeden onze kinderen op, de school moet zich beperken tot het 

onderwijs.”, aldus een moeder in een focusgroep. 

Uit angst  om ‘besmet’ of ‘gerecruteerd’ te worden, wordt 
grote afstand tot lhbt’s bewaard en willen ouders niets met de 

zogenaamde vrije seksuele moraal van Nederland te maken 
hebben.

Identiteitsontwikkeling en loyaliteitsconflicten 
Vanzelfsprekend trekt alle negatieve aandacht, bejegening of juist stilzwijgen een wissel 

op lhbt’s, ook in Nederland. Veel mensen leven in eenzaamheid. Volwassenen, zoals 

in de Hindostaanse gemeenschap, leiden soms een dubbelleven. Voor het oog van de 

buitenwereld houden zij een heteroseksuele gezinssituatie in stand, hun homoseksualiteit 

beleven ze achter de schermen. Anderen blijven eeuwig vrijgezel. 

Jongeren gaan vaak gebukt onder een loyaliteitsconflict. Enerzijds willen zij aan de 

verwachtingen van hun ouders voldoen en hen geen problemen bezorgen, maar aan de 

andere kant proberen zij zichzelf te ontdekken. Ze worstelen met zelfacceptatie van hun 

seksuele identiteit, maar ook met de sociale acceptatie waarmee zijzelf en hun familie te 

maken krijgen. Zoals een deelnemer in een van de workshops voor gamechangers het 

verwoordde: “Zijn mijn ouders minder mens zijn omdat ik homo ben?”

Door deze worsteling kampen sommige jongeren met een moeizame 

identiteitsontwikkeling en kennen veel mensen psychische en fysieke klachten 

veroorzaakt door stress en depressie. “De seksuele ontwikkeling (van jongeren, red.) 

zou iets moois moeten zijn en niet iets dat gepaard gaat met traumatisering.”, aldus 

gamechanger Anita Nanhoe.

Mannelijk en vrouwelijk
Een deel van de homofobie onder migrantengroepen valt te verklaren vanuit strikte ideeën 

over wat mannelijk en wat vrouwelijk is. In veel herkomstlanden is strak gedefinieerd hoe 

mannen en vrouwen zich behoren te gedragen. Alles wat daarvan afwijkt, is verwerpelijk 

of moet opnieuw worden gecategoriseerd. Een extreem voorbeeld hiervan is Iran, waar 

homoseksuelen wel worden geaccepteerd als zij een geslachtsverandering ondergaan. 

Over het algemeen overheerst in deze landen het mannelijke eergevoel en worden 

sociale controle en schaamte ingezet om al datgene waaraan een man zijn eer ontleent 

(status, gezin, eervolle vrouw, e.d.) te behouden. Een strak gedefinieerd normenstelsel 

helpt daarbij en iedereen die daarvan afwijkt, zoals een vrouw die openlijk uitkomt voor 

haar lesbische gevoelens, loopt kans slachtoffer te worden van eergerelateerd geweld. De 

schande voor de hele familie moet koste wat kost gezuiverd worden. 
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Homoseksualiteit en religie
Een andere verklaring voor homofobie – of die nu actief of passief wordt uitgedragen 

- is, zoals eerder werd genoemd, de negatieve propaganda tegen homoseksualiteit 

vanuit diverse religies. In vrijwel alle religieuze geschriften staat een strafmaat voor 

homoseksualiteit beschreven. Dat maakt lhbt’s, ook in landen waar homoseksualiteit niet 

wettelijk strafbaar is, kwetsbaar voor geweld. Homofoben legitimeren hun daden aan de 

hand van de absolute waarheid van religie. Lhbt’s  zijn daardoor een kwetsbare zondebok. 

Ook als lhbt’s in religieuze gemeenschappen door anderen met rust worden gelaten (vaak 

zo lang er niet over wordt gepraat), kunnen mensen kampen met het dilemma of zij wel of 

niet een goed christen, moslim of bijvoorbeeld hindo kunnen zijn. De stelligheid waarmee 

in vrijwel iedere geloofsstroom homoseksualiteit wordt afgewezen, doet veel jongeren 

en ouderen worstelen met de vraag of hun seksuele identiteit botst met hun religieuze 

identiteit. En juist in gemeenschappen waarin geen plaats is voor een open gesprek over 

seksualiteit, is ook geen plaats voor genuanceerde denkbeelden of kritisch nadenken over 

de eigen identiteitsvorming.  

Homofoben legitimeren hun daden aan de hand van de absolute waarheid van de religie 

en lhbt’s worden daarmee een kwetsbare zondebok.

Hiërarchie in mensenrechten 
Natuurlijk komt homofobie niet alleen voor bij groepen die vasthouden aan culturele 

normen en waarden of zich expliciet afzetten van de vrije seksuele moraal in Nederland. 

Op een minder zichtbare manier komt het – zoals in de inleiding aangestipt - ook voor 

onder groepen die zichzelf modern en liberaal noemen. Bij deze mensen zien we in 

de praktijk een zelf aangebrachte hiërarchie in vrijheden: vrijheidsbeperkingen die 

van buitenaf komen, zoals beperking van de vrijheid van cultuur, van de vrijheid van 

meningsuiting en de vrijheid van religie, worden fel bestreden. Vrijheidsbeperkingen die 

van binnenuit de gemeenschap komen daarentegen niet. Daarmee worden slachtoffers 

van vrijheidsbeperkingen onderverdeeld in twee categorieën: de échte slachtoffers 

van vrijheidsbeperking en degenen die het er eigenlijk wel een beetje zelf naar hebben 

gemaakt. Oftewel: alle mensen zijn gelijk, maar sommige mensen zijn gelijker dan anderen.  

Ook bij moderne, liberale mensen zien we in de praktijk een hiërarchie in vrijheden: 

vrijheidsbeperkingen van buitenaf worden fel bestreden, vrijheidsbeperkingen van 

binnenuit de gemeenschap niet.

Dat die hiërarchie in de praktijk wordt gehandhaafd, kwam onder meer terug in een 

focusgroep met Koerdische jongeren en ouders. Daar barste een hevige discussie los 

toen de ouders vertelden dat zij persoonlijke vrijheid erg belangrijk vinden. De jongeren 

stelden daar tegenover dat hun ouders er een dubbele moraal op na houden. Ze zouden 

hun ogen sluiten voor wat er ín de gemeenschap gebeurt en alleen maar bezig zijn met de 

beperkingen die van buitenaf worden opgelegd. Waarop de aanwezige ouders zich hardop 

afvroegen waarom homoseksualiteit nu ineens ‘topprioriteit‘ heeft, want: “We hebben 

toch al genoeg aan ons hoofd?!” 

1.3.2 Eigen keuzes versus groepsnormen

Bij alle bovenstaande verklaringen zien we dat de essentie van het probleem is dat er 

geen ruimte is voor eigen keuzes en dat conformeren aan de groepsnormen boven alles 

gaat. Die onvrijheid komt voort uit het vaststaande idee dat ‘het collectieve geluk voor 

het individuele geluk gaat’, zoals in de workshop voor gamechangers werd vastgesteld. 

Kinderen worden geboren, niet als autonome wezens die zichzelf kunnen ontwikkelen, 

maar als onderdeel van een systeem. Alle individuen tezamen vormen het fundament 

van dat systeem, waarvan de traditionele familie de hoeksteen is. Er wordt dan ook grote 

waarde gehecht aan het heterohuwelijk en niet zelden worden lhbt’s onder druk gezet 

om te trouwen met een door de familie gekozen partner. Als iemand daarvan afwijkt, 

bijvoorbeeld als een man tegen alle verwachtingen in zijn eigen levensstijl kiest en met 

zijn vriend gaat samenwonen, dan wankelt dat fundament.  

Onvrijheid komt voort uit het idee dat het collectieve geluk voor 
het individuele geluk gaat.
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Sociale controle en roddel
Juist omdat de hele gemeenschap gebaat lijkt bij het in standhouden van het systeem 

van gezamenlijke normen en waarden, wordt daar ook met de hele gemeenschap over 

gewaakt. Dat biedt zekerheid, maar ook vooral veiligheid. ‘Als groep zijn we er voor elkaar, 

je kunt altijd rekenen op onze steun.’ Maar het systeem werkt alleen als iedereen zich 

volgens de groepscodes gedraagt. Beleefdheid, respect en gehoorzaamheid naar de 

ouders zijn voorbeelden van die codes. Maar ook gedragingen zoals een man of vrouw 

dat hoort te doen en niet iets daar tussenin. Op elkaar wordt dan ook grote sociale druk 

uitgeoefend om zich vooral aan die codes te houden en dus ook echt in het gareel te 

blijven lopen. 

Ouders die bezig zijn met de opvoeding van hun kinderen, maar ook jongeren die zichzelf 

willen ontdekken, zijn zich voortdurend bewust van deze alles bepalende controle. 

Regelmatig vragen mensen zich af ‘wat de anderen er wel niet van zullen zeggen’. Niet 

voor niets vroeg de eerder geciteerde jongen zich af:  “Zijn mijn ouders minder mens 

omdat ik homo ben?” Zijn worsteling ging niet over zijn eigen seksuele identiteit. Het ging 

over zijn ouders die door hun buren en familieleden worden gezien als mislukt, zij hebben 

gefaald in hun taak als opvoeder. Over zijn moeder die volgens de anderen haar zoon te 

veel heeft gepamperd waardoor hij nu ‘een mietje is geworden‘. Over zijn familie waarvan 

de omgeving nu vindt dat die besmet is, omdat er ‘een homo in rondloopt’. 

Zijn worsteling ging niet over zijn eigen seksuele identiteit. Het ging over zijn ouders die 

door hun buren en familieleden worden gezien als mislukt, zij hebben gefaald in hun taak 

als opvoeder.

De sociale controle gaat soms zo ver dat mensen die wel willen praten over homoseksualiteit 

en willen laten blijken dat zij lhbt’s accepteren, dit niet durven uit angst dat ze ervoor 

veroordeeld zullen worden; dat  ze zelf zullen worden verstoten en in een sociaal 

isolement terecht komen. Zo sprak een man in een focusgroep van Stichting Hindustani 

bijna in tranen over zijn neef die uit de kast was gekomen en nu is verstoten door de 

familie: “Op verjaardagen en familiefeesten praat niemand meer met hem en iedereen 

gaat hem voortdurend uit de weg. Soms kom ik hem tegen op straat en dan spreek ik hem 

even, maar echt helpen kan ik niet. Het is vreselijk moeilijk!” Er is, zoals in de focusgroep 

van Stichting Hindustani werd uitgesproken, ‘geen plaats voor ervaringen van buiten de 

gemeenschap of voor principes als tolerantie en respect jegens homoseksuelen’.  

Ruimte voor individualisering
Sociale controle en roddel werken als zelfregulering wanneer mensen geloven in hun lot 

en dat lot niet in eigen handen durven nemen. Het zijn de ouders en andere familieleden 

zélf die zich ook daadwerkelijk iets aantrekken van wat de sociale omgeving vindt. Mensen 

daar bewust van maken, is in onze visie een belangrijke stap in een adequate aanpak van 

homofobie. Zodat zij beseffen dat niet hun buren, maar zijzelf zich iets aantrekken van 

die roddel en daarmee de sociale druk ruimte bieden. Dat betekent ook dat een adequate 

aanpak van homofobie zich richt op het durven kiezen voor individuele vrijheid. Dat 

mensen het lef krijgen om de veiligheid van het bekende te verlaten. 

Het gaat om een gedeelde strijd waarin hetero’s en lhbt’s 
gezamenlijk een individualiseringsproces doorlopen.

Het durven kiezen voor individuele vrijheid is de essentie van de aanpak van homofobie 

en het bevorderen van homo-emancipatie. Lhbt-jongeren én -ouderen hebben de ruimte 

en actieve ondersteuning nodig van hun hetero-omgeving om hun seksuele identiteit te 

kunnen ontwikkelen. Zoals een gamechanger van Stichting Hindustani stelt: “Jonge lhbt’s 

staan voor de uitdaging om zich een weg te vinden in een samenleving waarin zij niet de 

norm zijn. Ze moeten met vallen en opstaan leren omgaan met mensen die geen rekening 

houden met hun ‘anders zijn’ of hen soms ronduit vijandig bejegenen.”

En precies daarom gaat het bevorderen van homo-acceptatie en de emancipatie van 

lhbt’s verder dan mensen met rust laten, of stellen dat die emancipatiestrijd louter van 

lhbt’s is. Het gaat om een gedeelde strijd waarin hetero’s en lhbt’s gezamenlijk een 

individualiseringsproces doorlopen waarin ze durven vertrouwen op hun eigen kracht en 

zich vandaaruit bevrijden. Om het in de woorden van Dino Suhonic van Stichting Maruf te 

zeggen: “Jezelf zijn is een voorwaarde voor zelfbeschikking en dat is een grondrecht van 

ieder mens.”
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Hoofdstuk 2
Changemakers: Een methode 
voor mensenrechtenactivisten
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2.1 Introductie

Zoals eerder is aangegeven baseert de nieuwe methode Gamechangers voor 

migrantengroepen zich op de methode Changemakers voor vluchtelingengroepen. 

De verandering van de groep gebruikers vraagt om fundamentele aanpassingen van 

de oorspronkelijke methode. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe de oorspronkelijke 

methode Changemakers is opgebouwd, op welke uitgangspunten het is gebaseerd en 

welke instrumenten er aan te pas komen. In hoofdstuk 3 beschrijven we vervolgens welke 

elementen wel en niet zijn gebruikt voor de ontwikkeling van Gamechangers.

Verschuivende samenstelling vluchtelingengemeenschap in 
Nederland
Kenmerkend voor de methode Changemakers is dat het niet is ontwikkeld achter 

een computer of in een lab. Het is ontwikkeld, toegepast en verfijnd door en voor 

mensenrechtenactivisten in de praktijk. Voordat we dan ook starten met een uitleg over 

de methodische uitgangspunten, de instrumenten en de opbouw van de methode, geven 

we graag inzicht in de aanloop ernaartoe, en in het profiel changemaker dat we voor ogen 

hadden. Daarvoor gaan we een stuk terug de geschiedenis in, naar halverwege de jaren 

’80. 

Vrees voor vervolging om politieke overtuiging
De aanloop van de methode Changemakers start met de verschuivende samenstelling van 

de vluchtelingengemeenschap in Nederland. Vluchtelingen-Organisaties Nederland komt 

oorspronkelijk voort uit zeven federaties van vluchtelingenorganisaties die halverwege de 

jaren ’80 hun krachten bundelden. In die tijd werden de meeste zelforganisaties opgericht 

door politiek geëngageerde vluchtelingen die vervolging om hun ideologieën vreesden. 

Tot de eerste groepen vluchtelingen behoorden Tsjechische studenten die eind 

jaren ’40 vluchtten voor het oprukkende communisme. Daarna volgden Hongaarse 

vluchtelingen. In de jaren ’70 en ’80 kwamen vluchtelingen uit landen als Chili, Vietnam 

en Iran. De komst van deze ‘klassiek politieke’ vluchtelingen gebeurde incidenteel en in 
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kleine groepjes. Sommige vluchtelingen bereikten Nederland op eigen kracht, anderen 

werden uitgenodigd door de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR). Zij  

kregen direct een status en konden zich richten op het oppakken en inrichten van hun 

levens in Nederland. Verspreid over Nederland werden zij gehuisvest en voorbereid op de 

arbeidsmarkt. 

De eerste vluchtelingengroep bestond voornamelijk uit 
politieke activisten. De tweede groep vaker uit mensen die 

zichzelf en hun families in veiligheid wilden brengen.

Gewoonweg je familie in veiligheid brengen
Vanaf het tweede deel van de jaren ’80 veranderde de samenstelling van de 

vluchtelingengroepen en zo ook van de vluchtelingenorganisaties. Door het toenemende 

aantal burgeroorlogen wereldwijd vluchtten complete families en soms hele dorpen naar 

West-Europa. Deze zogenaamde ‘oorlogsvluchtelingen’ vluchtten uit angst voor etnische 

zuivering en andere vormen van groepsvervolging. Vluchtelingen kwamen onder meer uit 

Syrië, Ghana en Pakistan en later uit Armenië, Tsjetsjenië, Georgië en Bosnië; mensen over 

wie weinig bekend was en die op humanitaire gronden werden toegelaten. In vergelijking 

met de eerste vluchtelingengroep, die vaak hoogopgeleid en van een hoge sociale klasse 

was, was de tweede vluchtelingengroep diffuser. Ze waren vaker afkomstig van het 

platteland, lager opgeleid en ongeorganiseerd. 

Teruggeworpen op de eigen etnische gemeenschap
De groepssamenstelling van vluchtelingen in Nederland veranderde dus. De landelijke 

en lokale overheden worstelden met het ontwikkelen van een adequaat asielbeleid en 

met vraagstukken rond de groeiende multi-etnische samenleving. Op die manier werden 

voor asielzoekers intake- en selectieprocedures ontwikkeld die jarenlange procedures 

opleverden. In de jaren dat mensen in afwachting waren van hun verblijfsvergunning, 

misten zij de natuurlijke contacten met de gastsamenleving. Zij kregen weinig kans om 

zich op eigen kracht te ontwikkelen. Mensen werden volledig teruggeworpen op hun gezin 

en contacten met de eigen etnische gemeenschap, waaruit ook veel zelforganisaties 

voortkwamen.

Culturele tradities die rechtstreeks in strijd waren met universele mensenrechten 

werden onder het mom van behoud van eigen culturele identiteit aangeduid 

als ‘cultureel erfgoed’.
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Tegelijkertijd ontstond politieke consensus over het feit dat er een emancipatiebeleid 

moest worden ontwikkeld om de sociale en economische achterstanden van zowel 

migranten- als vluchtelingengroepen in Nederland weg te werken. Vanuit de gedachte 

dat een sociaal-culturele eigenheid de sociaal-economische integratie zou versterken, 

werd het fameuze Nederlandse multiculturele minderhedenbeleid ontwikkeld. Ingezet 

werd op emanciperen ‘met behoud van eigen identiteit’. Rijk en gemeenten richtten zich 

op de ondersteuning en ontwikkeling van de eigen cultuur, religie en taal. Migranten- en 

vluchtelingenorganisaties die daaraan wilden bijdragen, werden ruimhartig gefaciliteerd.

Onverwachte paradox
Onverwacht leidde het Nederlandse minderhedenbeleid tot een paradox binnen de 

vluchtelingengemeenschap. Culturele tradities die rechtstreeks in strijd waren met 

universele mensenrechten, werden onder het mom van behoud van eigen culturele 

identiteit binnen verschillende migranten- en vluchtelingengroepen aangeduid als 

‘cultureel erfgoed’. Emancipatievraagstukken raakten op de achtergrond en vooral 

gemeenschapsvorming en behoud van cultuur werden bevorderd. 

Vluchtelingenvrouwen en -jongeren streden een dubbele 
emancipatiestrijd: tegen hun eigen omgeving en tegen 

beleidsmakers en publieke opinie.

Niet voor niets kaarten met name vrouwen en jongeren deze paradox als eersten aan bij 

de landelijke overheid. Somalische, Eritrese en Ethiopische vrouwenorganisaties zetten 

een sterke lobby op eind jaren ’80 en begin jaren ’90, om de aanpak van vrouwelijke 

genitale verminking te agenderen. Koerdische vrouwen- en jongerennetwerken haalden 

eind jaren ’90 en aan het begin van deze eeuw eergerelateerd geweld uit de taboesfeer. 

Vaak streden zij een dubbele emancipatiestrijd: tegen hun eigen omgeving waar kiezen 

voor individualiteit niet werd gewaardeerd, en tegen beleidsmakers en publieke opinie die 

zich niet wilden bemoeien met ‘wat in die culturen gebruikelijk is’. Een zelfde soort strijd 

zien we nu overigens ook bij lhbt’s van vluchtelingen- en migrantenkomaf: mensen krijgen 

te maken met homofobie in eigen kring en met vooroordelen van daarbuiten.

Nieuwe emancipatiestrijd
De mensenrechtenactivisten bij Vluchtelingen-Organisaties Nederland, de agendasetters 

in een gemeenschap, maar ook de bestuurders van zelforganisaties, wilden wij 

ondersteunen. Het ging daarbij om de mensen die wél de vuile was durfden buiten te 

hangen en die zich niet verscholen achter culturele conventies of tradities. Die ook 

mensenrechten durfden te verdedigen die discussie opleverden in de eigen kring. Zoals het 

recht om je eigen levenspartner te kiezen, ook als dat tegen de wensen van je omgeving in 

gaat. Of het recht om jezelf te mogen zijn. Ook al word je verliefd op een jongen in plaats 

van op een meisje.

Mensenrechtenactivisten zoeken naar instrumenten om hun strijd effectiever

 in te kunnen zetten.

Het laatste decennium veranderde veel in het Nederlandse minderhedenbeleid: 

emanciperen in eigen kring is niet langer het credo. Bij zowel het Rijk als diverse 

gemeenten staat de aanpak van schadelijke traditionele praktijken inmiddels op de 

kaart. Maar er wordt nog steeds te weinig geïnvesteerd in een mentaliteitsverandering, 

zowel bij vluchtelingen- en migrantengemeenschappen als bij beleidsmakers en politici. 

Kiezen voor je persoonlijke vrijheid is nog geen vanzelfsprekendheid. En dat juist 

die mentaliteitsverandering bij gemeenschappen noodzakelijk is om problemen als 

huwelijksdwang, maar ook eergerelateerd geweld en homofobie te voorkomen, is nog niet 

tot iedere beleidsmaker of hulpverlener  doorgedrongen.
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2.2 Doel & doelgroep methodiek 
Changemakers

Zoals hierboven wordt aangegeven, kwam de methode Changemakers voort uit de 

jarenlange zoektocht om mensenrechtenactivisten te ondersteunen. Zodat zij als starters 

van verandering, changemakers, op effectieve wijze een mentaliteitsverandering in eigen 

kring en in het publieke debat konden starten. Met Delta Changemanagement van Martin 

J. Loeve ontwierpen we middelen om de strijd van mensenrechtenactivisten efficiënter 

te maken en een sociale beweging te faciliteren waarmee een collectieve sociale 

verandering kan worden gestart. Ook om de vrouwen, mannen en jongeren, die iedere 

dag opnieuw streven naar individuele zelfbeschikking, te blijven motiveren. Zodat zij zich 

collectief gesteund weten en kunnen genieten van (kleine) behaalde successen. In plaats 

van opgebrand en gedesillusioneerd thuis te zitten na jaren van strijd tegen ‘de rest van 

de wereld’.  

Kort samengevat ontwikkelden wij de methode Changemakers om 1) 

mensenrechtenactivisten te ondersteunen, 2) een sociale beweging te faciliteren waarin 

het recht op zelfbeschikking wordt nageleefd, uitgedragen en waar nodig verdedigd, 3) 

structurele aandacht te genereren voor individuele zelfbeschikking en 4) inbedding 

te realiseren bij maatschappelijke partners. Deze vier doelstellingen zijn nadrukkelijk 

onderdeel van de methodiek. In de volgende paragrafen vertellen we meer over de 

uitgangspunten, de instrumenten en de opbouw ervan. 

2.3 Methodische uitgangspunten

De methode Changemakers is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

1. Eenieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn of haar 

persoon;

2. Elementen van cultuur en mentaliteit veranderen alleen succesvol vanuit de 

gemeenschap zelf;

3. Een individu kan de motor zijn van sociale verandering; 

4. Succesvol veranderen kan via een doelgericht, kleinschalig veranderproces 

met behulp van . de atspAr®- formule en de Vaarkaart.

Eenieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid 
van zijn of haar persoon
Lhbt’s hebben net als ieder ander mens recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid 

van hun persoon, conform artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens. Dit fundamentele recht is onlosmakelijk verbonden met andere vrijheden, zoals 

met vrijheid van religie, vrijheid van politieke overtuiging, alsook met rechten en vrijheden 

van minderheidsgroepen. Eenieder heeft bovendien evenvéél recht op leven in vrijheid. 

Er bestaat geen rangorde tussen. Net zo min als tussen mensen op basis van bijvoorbeeld 

hun politieke of maatschappelijke positie of een andere eigenschap. 

Het minimumdoel van de methodiek Changemakers is dat mensen inzien dat geen enkele 

culturele traditie of hogere macht ondermijning van dit artikel legitimeert. We willen niet 

de heilige boeken van anderen veranderen, maar wel duidelijk maken dat – wat je ook van 

een ander vindt – mensen de rechten en vrijheden van anderen dienen te erkennen en te 

respecteren. 

Uitgangspunt is dat geen enkele culturele traditie of hogere macht ondermijning van dit 

artikel legitimeert.

Elementen van cultuur en mentaliteit veranderen alleen 
succesvol vanuit de gemeenschap zelf
Voor een norm- of mentaliteitsverandering moeten de meest intieme en dierbare 

aspecten van het leven van mensen ter discussie worden gesteld. Zoals het ideaalbeeld 

dat bestaat rond een gezinssamenstelling en de rolpatronen die vaststaan voor kinderen, 

ouders, mannen en vrouwen. Dat ideaalbeeld blootleggen, is schudden aan de pilaren die 

groepsnormen stutten. 

Een natuurlijke eerste reactie is dan dat mensen zich naar binnen keren, boos worden of 

ontkennen. En juist daarom is het noodzakelijk dat mensen uit de gemeenschap zélf starten 

met een mentaliteitsverandering. Zij kennen het referentiekader van de gemeenschap 

en de pijnpunten van binnenuit. Alleen zij kunnen normen en waarden bespreekbaar 

maken, anderen motiveren en inspireren tot verandering, zonder dat zij worden afgedaan 

als buitenstaander of onwetend. Alleen mensen vanuit de gemeenschap zelf kennen de 

haakjes waaraan zij een mentaliteitsverandering kunnen ophangen. Daarom maakt die 

aanpak een duurzame mentaliteitsverandering mogelijk. 
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Een individu kan de motor zijn van sociale verandering 
Een gemeenschap is een collectief van individuen met ieder hun eigen kracht en 

mogelijkheden. Door individuen daarop aan te spreken en hen te versterken om daarmee 

iets te doen, kunnen zij sociale veranderingen starten. In hun gezin, familie, vrienden- en 

kennissenkring en verder. Zo kan het besluit van een jonge vader om zich niets aan te 

trekken van de hoon van de familie als hij zijn zoon op een andere manier opvoedt, de start 

zijn van een andere houding in dat gezin ten aanzien van vrije keuzes. Hij laat zien dat niet 

een imam, priester, God of de buren, maar hijzelf verantwoordelijk is voor de opvoeding 

van zijn kind. Hij toont anderen dat er alternatieven zijn en voedt zijn zoon op met de 

gedachte dat het oké is om je lot in eigen hand te nemen. 

Het besluit van een jonge vader om zich niets aan te trekken van de hoon van de familie 

als hij zijn zoon op een andere manier opvoedt, kan de start zijn van een andere houding 

in dat gezin ten aanzien van vrije keuzes.

In de methode Changemakers richten we ons specifiek op drie profielen individuen die de 

motor (kunnen) zijn voor verandering: 1) bestuurders van zelforganisaties die een bepaalde 

problematiek agenderen of juist ruimte laten aan anderen om dat te doen, 2) aanjagers 

(soms ervaringsdeskundigen) die lobbyen voor een bepaald recht of in hun omgeving de 

discussie aangaan over bepaalde onderwerpen, zoals homoseksualiteit, en 3) trainers en 

voorlichters die vanuit hun professie of omdat zij daarvoor eenvoudigweg talent hebben, 

een groep stapsgewijs begeleiden in een collectieve mentaliteitsverandering, die anderen 

een spiegel kunnen voorhouden en laten nadenken over hun persoonlijke barrières en 

vrijheden om anderen in vrijheid te laten leven. Soms lopen deze profielen door elkaar, 

soms zijn zij verenigd in dezelfde persoon.

Idealiter worden mensen van alle drie de profielen geactiveerd. Zij vullen elkaar aan en 

kunnen elkaar ruggensteun geven op het moment dat zij activiteiten organiseren, beleid 

proberen te beïnvloeden, debatten starten, bijvoorbeeld over het ideaalbeeld rond een 

huwelijk. Daarom wordt in de training van changemakers extra aandacht besteed aan de 

samenwerking en netwerkopbouw. 

Succesvol veranderen kan via een doelgericht, kleinschalig veranderproces m.b.v. de 

atspAr®-formule en de Vaarkaart.

Om effect te bereiken, richten we ons in deze methodiek op doelgericht, kleinschalig 

veranderen. Doelgericht, kleinschalig veranderen is het anticiperen op veranderkrachten 

in de directe en indirecte omgeving. Denk bijvoorbeeld aan globalisering en sociale media 

waardoor de band met de familie in Marokko hecht blijft. Of aan een gezinssituatie die 

verandert als een zoon het huis uitgaat, een nicht komt inwonen of de moeder gaat werken. 

Het zijn krachten die van invloed zijn op onszelf en onze omgeving. Als changemaker 

moet je strategieën kunnen uitzetten waarbij je inspeelt op die veranderkrachten. En 

activiteiten organiseren die vernieuwend en effectief zijn. 

Als changemaker moet je strategieën kunnen uitzetten waarbij 
je inspeelt op veranderkrachten.

Om dit succesvol te kunnen doen, moeten de dynamiek en interactie beheersbaar 

zijn. Dat betekent dat realistische, meetbare doelstellingen worden gesteld die de 

changemaker en zijn of haar team binnen afzienbare periode kunnen realiseren. Het is 

daarom belangrijk dat een changemaker inzicht heeft in de stappen van verandering. Dat 

inzicht kan bijvoorbeeld worden verkregen via change- instrumenten.

2.4 Change-instrumenten 

Veranderen is in essentie inspelen op veranderkrachten die zich in de omgeving 

voordoen. Dit kan zowel reactief als proactief. Het organiseren van voorlichting over 

homoseksualiteit omdat de achterban van een zelforganisatie daar om vraagt, is een 

voorbeeld van een reactieve verandering. Een organisatie reageert naar aanleiding van 

een behoefte. Lobbyen bij het ministerie van Volksgezondheid om de problematiek van 

lhbt-moslimjongeren onder de aandacht te brengen, is een voorbeeld van een proactieve 

verandering. Mensen creëren zelf de behoefte en zijn aanjagers van een verandering.

Lobbyen bij het ministerie van Volksgezondheid om de problematiek van lhbt 

moslimjongeren onder de aandacht te brengen, is een voorbeeld van een proactieve 

verandering. 
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Veranderkrachten
De invloed van veranderkrachten is de belangrijkste aanleiding voor veranderen. Denk 

bijvoorbeeld aan sociale media als Facebook en Twitter die worden ingezet om snel naar 

elkaar te berichten wat iemand doet en wat je daarvan vindt. Het is daardoor makkelijker 

de gangen van je neef of nicht na te gaan dan tien jaar geleden. Of kijk naar het effect van 

dezelfde techniek op het sociale contact in een gezin: iedereen zit voortdurend achter zijn 

of haar eigen tablet of laptop. Wat doet dat met de communicatie onderling? 

Sociale media als Facebook en Twitter maken het makkelijker 
om de gangen van je neef of nicht na te gaan dan tien jaar 

geleden.

Tegelijk zijn veranderkrachten zelf ook aan verandering onderhevig: de populariteit van 

sociale media bijvoorbeeld, verandert continu. Nu is Facebook ‘in’, maar over een jaar 

gebruikt iedereen misschien Telegram. De invloed van deze krachten veranderen daardoor 

ook. Veranderen is een continu proces waarbij het regelmatig scannen van je omgeving 

van belang is. 

Inspelen op veranderkrachten
Als we willen inspelen op de veranderkrachten - en daarmee de rust van onszelf, van 

onze organisatie en van onze omgeving gaan verstoren - moeten we iets anders in 

het vooruitzicht stellen. Een alternatief om naar toe te werken. Dit doen we door een 

veranderdoel te bepalen. Instrumenten die ons hierin kunnen ondersteunen en waarmee 

we in de oorspronkelijke methode Changemakers werkten, zijn de Vaarkaart en de 

atspAr®-formule, ontwikkeld door Martin J. Loeve van Delta Changemanagement.

Navigation Map

Learning in Action

External forces

Internal forcesP1

P2

A1 A2
A3

A4

A5
A6

2.4.1 De Vaarkaart 

De Vaarkaart is een nuttig instrument voor het uitzetten en implementeren van een 

verandertraject (zie figuur 1). 

Figuur 1: De Vaarkaart als leer- en ervaringstraject

Vaarkaarten worden al eeuwen gebruikt voor het uitzetten van ‘trajecten’ en het in kaart 

brengen van de omgeving. Je kunt er je route mee uitstippelen vanuit je huidige positie 

(P1) naar je gewenste toekomstige positie (P2). Tegelijkertijd geeft het een overzicht van 

de veranderkrachten waarmee je te maken hebt en die je route beïnvloeden. 

De Vaarkaart is opgebouwd uit vier elementen: (1) de externe en interne omgeving, (2) 

de huidige positie, (3) de toekomstige (gewenste) positie en ten slotte (4) de way-points.
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1. Externe en interne omgeving
De externe en interne omgeving is de 

omgeving waarin we persoonlijk acteren. 

Dat kan global zijn, zoals bij sterke 

familiebanden of directe betrokkenheid 

bij politieke of maatschappelijke 

ontwikkelingen in Marokko of Turkije. 

Maar ook local, zoals de buurt waarin je 

woont of de familie waarvan je onderdeel 

bent, en alles daartussenin. De invloed van 

veranderkrachten in de omgeving is veelal 

de aanleiding voor een verandertraject.

2.  Huidige positie
De positie P1 op de Vaarkaart is je huidige 

persoonlijke positie. Deze positie schuift 

langzaam vooruit. Ook als je niets doet. Dat 

wordt veroorzaakt door je omgeving die 

altijd blijft veranderen, maar ook door wie 

je bent, wat je kunt en wat je al eerder hebt 

bereikt. Het verleden zou je P0 kunnen 

noemen, je startpositie. 

3. Toekomstige positie 
De positie P2 op de Vaarkaart, is de 

gewenste toekomstige positie, ofwel het 

doel. Het verschil tussen P1 en P2 is de 

weg naar het beoogde doel, je passie en 

ambitie vertaald naar het toekomstige 

gewenste resultaat. Dus datgene wat je wilt 

bereiken als changemaker. Bijvoorbeeld: 

een lid van een jongerenorganisatie wil dat 

jongeren niet langer praten over lhbt’s alsof 

het met een vreselijke ziekte besmette 

mensen zijn. Zijn huidige positie is dat 

veel jongeren denken dat homoseksualiteit 

en biseksualiteit een ziekte is, of een 

vloek van God. Zijn toekomstige positie 

is dat minimaal tien jongeren na een jaar 

vol activiteiten tot het besef komen dat 

homoseksualiteit net als heteroseksualiteit 

een seksuele geaardheid is die gewoon 

is aangeboren. Dat er niets vies, engs of 

onnatuurlijks aan is. De weg ertussen wordt 

bepaald door de manier waarop hij die tien 

jongeren tot dat besef wil laten komen: de 

strategie.

4. Way-points 
De weg om naar een toekomstige 

positie te komen, wordt in de Vaarkaart 

weergegeven met de way-points. Het 

zijn de tussengelegen posities of (deel)

doelstellingen van een verandertraject. 

Op de Vaarkaart zijn die aangegeven als 

A1-A6. Ze geven de richting aan en de 

daaraan gekoppelde activiteiten om het 

beoogde doel daadwerkelijk te kunnen 

bereiken. In de praktijk kunnen dat 

bijvoorbeeld verschillende bijeenkomsten 

zijn van een training Positief Opvoeden 

voor jonge ouders. Met als doel ouders 

bewust te maken van het belang van ruimte 

voor de autonomie van een kind. Iedere 

bijeenkomst illustreert dan een way-point. 

De elementen van de Vaarkaart Door een dergelijk traject bewust in stukken te knippen, krijg je de mogelijkheid om op 

productieve wijze richting te geven aan je aanpak. En steeds te leren en te reflecteren 

op het behaalde tussenresultaat. Bijvoorbeeld via tussenevaluaties met de trainers en 

met de deelnemers van een training. Daarmee kan worden bekeken of de aanpak nog 

steeds aansluit op de behoefte van de groep. Of dat iets moet worden aangepast, omdat 

de situatie is veranderd. De way-points helpen om de dynamiek en interactie tijdens een 

verandertraject beheersbaar te maken en te houden.

Samenvattend is de Vaarkaart vooral een praktisch en resultaatgericht instrument om een 

verandertraject uit te zetten en te implementeren. Het is richtinggevend en zorgt ervoor 

dat persoonlijke doelen ook echt en met succes worden bereikt. 
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2.4.2 De atspAr®-formule

Om een koers op de Vaarkaart uit te kunnen zetten is een navigatie-instrument nodig. 

De atspAr®-formule, ontwikkeld door Martin J. Loeve van Delta Changemanagement, is 

zo’n instrument (zie figuur 2). Het eerste deel van de formule bestaat uit de analyse- en 

planningsfase. Tijdens deze fase wordt het ontwikkelingstraject op de Vaarkaart uitgezet. 

Het tweede deel behelst de implementatiefase. Tijdens deze fase wordt de uitgezette 

koers op de Vaarkaart ingezet en wordt per way-point gereflecteerd op het behaalde 

(tussen)resultaat. 

 

Figuur 2: De atspAr®-formule als navigatie-instrument

Eigenlijk kun je de Vaarkaart beschouwen als een routekaart en de atspAr®-formule als 

een navigatiesysteem in een auto. Vanuit de huidige positie P1, je vertrekpunt, bepaal 

en programmeer je een gewenste toekomstige positie P2, daar waar je naartoe wilt. 

Onderweg kun je je positie blijven volgen en indien noodzakelijk op elk punt, bijvoorbeeld 

vanwege een file, een andere koers of route uitzetten. Hetzelfde geldt voor het uitzetten 

en implementeren van verandertrajecten. 

analysis and planning implementation

single-loop learning

double-loop learning

a t s p a r R

De analyse- en planningsfase

De A van Analysis 
De eerste component van de atspAr®-formule staat voor analysis of analyse. Het scannen 

en analyseren van veranderkrachten in de omgeving en het in kaart brengen van de 

invloeden daarvan op het individu of op een gemeenschap. Met deze eerste component 

wordt de huidige positie op de Vaarkaart aangebracht en wordt input geleverd voor 

het bepalen van de toekomstige positie: de aanleiding en het doel van de verandering. 

Kernvragen voor de analyse van de omgeving zijn:

• Welke externe en interne veranderkrachten neem je in je omgeving waar?

• Wat is de (toekomstige) invloed van deze veranderkrachten?

• Hoe belangrijk zijn deze invloeden?

• Wat zijn je mogelijkheden en beperkingen? 

• Wat is de aanleiding voor je verandering?

De T van Target 
De tweede component staat voor target of doel. Het bepalen van het veranderdoel en de 

doelstellingen. Met deze tweede component wordt de toekomstige gewenste positie op 

de Vaarkaart bepaald. Kernvragen bij het bepalen van het veranderdoel zijn:

• Wat is je ambitie?

• Wat wil je bereiken?

• Wat is je veranderdoel?

• Wat zijn je veranderdoelstellingen?

De S van Strategy 
De derde component staat voor strategy of strategie. Met deze component wordt de koers 

op de Vaarkaart uitgezet. Kernvragen bij het uitzetten van een effectieve koers zijn:

• Welke alternatieve strategieën heb je om je veranderdoel en doelstellingen op   

 een effectieve manier te bereiken?

• Welke koers zet je uit? Welke route volg je?
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De P van Plan 
De vierde component staat voor plan. Het plan is de verdere uitwerking van de 

verschillende componenten: de samenstelling van een verander- of projectteam, de 

kernactiviteiten, de benodigde middelen en de te verwachte resultaten. Met het plan is 

de analyse- en planningsfase van het ontwikkelingsmodel afgerond en is de Vaarkaart 

compleet. Kernvragen voor het uitwerken van het vaarplan zijn:

• Welke activiteiten moet je wanneer uitvoeren?

• Wie heb je daarbij nodig?

• Welke middelen zijn nodig?

• Wat zijn de kosten en opbrengsten of resultaten van de verandering?

De implementatiefase

De A van Action 
De vijfde component van de formule is de A van action of actie. Deze component staat 

voor het daadwerkelijk in actie komen, dus het uitvoeren van je uitgezette koers. Action 

is de eerste pijler van het Action Learning-principe. Kernvragen om in actie te komen zijn:

• Welke activiteiten dien je op korte termijn uit te voeren om je eerste    

 doelstelling te bereiken?

• Wanneer voer je je eerste actie uit?

De R van Reflection 
De zesde component staat voor reflection of reflectie. Deze laatste component is de 

tweede pijler van het Action Learning-principe. Tijdens deze stap wordt gereflecteerd op 

twee niveaus:

1. Veranderactiviteit: op dit niveau wordt gereflecteerd op het beoogde en het 

bereikte resultaat van de uitgevoerde veranderactiviteit en de effectiviteit daarvan. 

2. Resultaat van het verandertraject: op dit niveau wordt gereflecteerd op het 

beoogde en het bereikte resultaat van het uitgezette verandertraject en de 

effectiviteit daarvan. Dus op het veranderplan, de Vaarkaart zelf. 

Kernvragen voor het reflecteren op de veranderactiviteiten en het verandertraject zelf zijn:

• Wat is de effectiviteit van de veranderactiviteiten? 

• Wat is de effectiviteit van het verandertraject zelf?

Kortom, de Vaarkaart als metafoor voor een leer- en ervaringstraject en de atspAr®-

formule als navigatie-instrument vormen een krachtig model voor het succesvol uitzetten 

en implementeren van doelgerichte, kleinschalige verandertrajecten. Ze helpen de 

dynamiek en interactie van een verandertraject beheersbaar te houden. Ook bieden ze 

de mogelijkheid om productief richting te (leren) geven aan een verandering zodat doelen 

daadwerkelijk worden bereikt. Meer informatie over deze change-instrumenten, vind je op 

www.deltachangemanagement.nl.   

De Vaarkaart als leer- en ervaringstraject en de atspAr® formule als navigatie-instrument 

voor het succesvol uitzetten en implementeren van doelgerichte, kleinschalige 

verandertrajecten.

2.5 Opbouw methodiek

De oorspronkelijke methode Changemakers van Vluchtelingen-Organisaties Nederland is 

opgebouwd uit drie onderdelen: 1) training, 2) actie en 3) borging (zie figuur 3). Dit zijn 

geen statische onderdelen: ze vloeien in elkaar over en beïnvloeden elkaar. Hoe dat werkt, 

wordt hieronder kort toegelicht.

 

 

Figuur 3. Onderdelen methodiek Changemakers

Actie

Training Borging
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2.5.1 Training 

In het trainingsonderdeel worden deelnemers gevormd tot changemakers. Bestuurders 

van zelforganisaties, aanjagers, maar ook trainers binnen gemeenschappen die op willen 

staan voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, mannen en jongeren in eigen kring. 

Zij krijgen kennis en leren vaardigheden om doelgericht, kleinschalige verandertrajecten 

te starten in hun eigen informele netwerk of organisatie. Bovendien worden deelnemers 

gemotiveerd problemen bespreekbaar te maken en openlijk het publiek debat aan te 

gaan. Zij worden daarmee eigenaars van sociale veranderprocessen.

De training bestaat uit vier blokken:

1. Informatieoverdracht:

• Wat is een veranderproces?

• Uit welke fasen bestaat een veranderproces?

• Welk soort factoren beïnvloeden een veranderproces?

• Wat is de rol van een changemaker in een veranderproces?

• Wat is de rol van de sociale omgeving in een veranderproces? 

2. Demonstratie toepassing van een veranderproces:

•  Definiëring eigen probleem, wensen en/of behoeften;

• Factor- en netwerkanalyse;

• Formuleren doelstelling en selecteren acties;

• Implementatie acties;

• Evaluatie en continuering van acties.

3. Oefening van vaardigheden en feedback; 

4. Follow-upbegeleiding bij toepassing van een veranderproces in de praktijk. 

Blok 1 en 2 vinden plaats in de training zelf. Blok 2 en 3 worden uitgevoerd in het onderdeel 

Actie. 

2.5.2 Actie

Tijdens de training bepalen de deelnemers een doel en SMART- (Specifiek, Meetbaar, 

Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) doelstellingen. Met behulp van de atspAr®-

formule formuleren zij een strategie. Ook stellen de deelnemers met een team uit het 

eigen netwerk een plan op dat zij in eigen kring (focusgroepen) uitproberen. De uitvoer 

in eigen kring is essentieel aangezien ook de analyse van de huidige positie en het 

vaststellen van het veranderdoel gebeurt vanuit de eigen positie van de changemaker in 

zijn of haar omgeving. In de praktijk oefenen zij vervolgens hun vaardigheden en in de 

veilige trainingssetting evalueren de changemakers met elkaar en met de trainers de 

resultaten en aanpak.

Het uitvoeren van een doelgericht, kleinschalig verandertraject 
is een essentieel onderdeel van de methode. Mensen oefenen 

in de praktijk en kunnen de resultaten in een veilige setting 
evalueren.

2.5.3 Borging

Het derde onderdeel van de methode is het borgen van het veranderproces. Om te zorgen 

dat een doelgericht, kleinschalig veranderproces effect heeft en kan voortbestaan, is 

verbinding en draagvlak bij de achterban en met de leefomgeving nodig. Daarvoor is een 

stuurgroep nodig.

Community-leiders
In de methode Changemakers wordt een stuurgroep gevormd door community-leiders, 

zoals bestuurlijke vertegenwoordigers van zelforganisaties of informele netwerken waarin 

uiteindelijk ook de doelgerichte kleinschalige verandertrajecten worden uitgevoerd. De 

leden van de stuurgroep maken dus deel uit van dezelfde gemeenschap of hetzelfde 

netwerk als de changemaker. 
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Cruciale taken
De stuurgroep heeft een aantal cruciale taken bij de training van de changemakers en 

bij de uitvoer van de doelgerichte kleinschalige verandertrajecten. Allereerst werven 

de stuurgroepleden, die ook het bestuurlijke mandaat hebben in zelforganisaties en 

netwerken, de changemaker in hun organisaties. Ook leveren zij een inhoudelijke bijdrage 

bij het vaststellen van de probleemstelling en de analyse van de veranderkrachten. 

Signalen uit gemeenschappen over bijvoorbeeld de mate en vorm waarin homofobie 

voorkomt, worden bij de stuurgroep getoetst. Zo ook de strategie om van de huidige 

positie naar het einddoel te komen. 

De stuurgroep is een groep community-leiders die openlijk 
het beoogde veranderproces dat wordt geactiveerd door de 

changemakers, uitdraagt en waar nodig verdedigt.

Daarnaast ondersteunen de stuurgroepleden bij het vormen van focusgroepen en 

dragen zij de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de activiteiten in hun 

organisatie. Ten slotte zijn het de stuurgroepleden die lokaal verbinding zoeken met 

andere relevante organisaties, zoals belangenorganisaties, GGZ-instellingen, Advies- en 

Meldpunt Kindermishandeling, politie, enzovoorts. Kortom, de stuurgroep is een groep 

community-leiders die openlijk het beoogde veranderproces dat wordt geactiveerd door 

de changemakers, uitdraagt en waar nodig verdedigt.

Hoofdstuk 3
Gamechangers: Inspirerende 
leiders met lef 
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3.1 Introductie

De methode Gamechangers kent dezelfde uitgangspunten, opbouw en gebruik van 

change-instrumenten als de oorspronkelijke methode Changemakers van Vluchtelingen-

Organisaties Nederland (zie hoofdstuk 2). Concreet betekent dat:

 1. kaders van migrantengemeenschappen worden getraind om doelgerichte, 

kleinschalige verandertrajecten te starten, gericht op het naleven en uitdragen 

van het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van eenieder;

 2. deze changemakers, of gamechangers, de gelegenheid krijgen om het geleerde 

in eigen kring in de praktijk te brengen en zo een sociale verandering rond 

homoseksualiteit kunnen starten. In de trainingssetting reflecteren zij of de 

bedachte strategieën en plannen effect hebben gehad;

3.   de gamechangers worden ondersteund door een stuurgroep van communityleiders 

uit dezelfde gemeenschap, die zowel een inhoudelijke bijdrage levert aan het 

vaststellen van de probleemstelling als verantwoordelijk is voor de werving van de 

changemakers en de organisatie van de focusgroepen.    

Nieuwe componenten
Nieuw aan de aanpak zoals die in de praktijk is ontwikkeld, zijn de andere referentiekaders 

en triggers voor verandering zoals besproken in hoofdstuk 1. De nieuwe referentiekaders 

en triggers zijn bepaald in samenspraak met vertegenwoordigers van de betreffende 

gemeenschappen. We verbonden de concepten ‘keuzevrijheid’ en ‘het zelf richting geven 

aan je leven’ dus niet automatisch met mensenrechten. 

Enkele groepen zoals de seculiere Turkse en Koerdische organisaties, waaronder HTIB 

en ETÜD, en sommige lhbt-groepen, waaronder een groep van Hindostaanse komaf, 

opereerden wel nadrukkelijk vanuit een mensenrechtenkader. Zij stelden dat uitkomen 

voor je zelfbeschikking een individueel recht is, dat moet worden verdedigd. Dat dat recht 

niet vanzelfsprekend is in de achterban, was aanleiding voor verandering.

Hoofdstuk 3 
Gamechangers: Inspirerende 
leiders met lef

Dat veel lhbt-kinderen door onvoldoende steun van hun ouders zich niet op een gezonde 

manier ontwikkelen, was de trigger voor verandering.

Andere organisaties, zoals Focus on Human Development en Stichting Hindostaanse 

Welzijnsorganisatie Apna Bhawan, opereerden vanuit het belang van een goede opvoeding. 

Opvoeding is in de Hindostaanse gemeenschap een serieuze aangelegenheid. Vanuit dat 

referentiekader werd ingezoomd op seksuele ontwikkeling en identiteitsvorming. Dat veel 

lhbt-kinderen door onvoldoende steun van hun ouders zich niet op een gezonde manier 

ontwikkelen, was de trigger voor verandering.  

De belangengroep voor lhbt-moslimjongeren, Stichting Maruf, hanteerde weer een 

andere aanpak en opereerde vanuit de religieuze identiteit. Vraagstukken die deze 

jongeren voorlegden aan zichzelf, hun achterban en omgeving is of homoseksualiteit en 

biseksualiteit kan worden verenigd met het geloof. De trigger voor veranderen was dat 

te veel lhbt-moslimjongeren dagelijks in een slachtofferrol terecht komen en geen regie 

hebben over hun eigen leven. Deze jongeren hebben een empowermentproces nodig om 

voor zichzelf op te komen en zichtbaar naar buiten te durven treden als lhbter én moslim. 

Bijzonder aan deze aanpak is dat hij aspecten vanuit de mensenrechten verenigt met de 

Islam. 

De triggers voor veranderen  zijn bepaald in samenspraak met 
vertegenwoordigers van de gemeenschappen. We  verbonden 
de concepten ‘keuzevrijheid’ en ‘het zelf richting geven aan je 

leven’ dus niet automatisch met mensenrechten.

Omdat het referentiekader en dus ook de triggers voor veranderen per subgroep nog wel 

eens kunnen verschillen, stellen wij dat expliciet momenten moeten worden opgenomen 

om met de groep zelf het referentiekader en de motivatie voor veranderen te bepalen. 

Bijvoorbeeld bij een intake met de stuurgroep en bij aanvang van de training van de 

changemakers. De aldus verkregen input kan worden gebruikt in de workshop en kan 

worden verwerkt in een cursusmap die de deelnemers meekrijgen. 
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3.2 Ontwikkelingsproces methodiek 
Gamechangers

In de praktijk doorontwikkelen van een methode betekent iets anders dan mensen een 

methodiekboek laten lezen en om feedback vragen. Alle onderdelen van de methode 

moesten stap voor stap met de betrokkenen worden uitgeprobeerd en getoetst. In deze 

paragraaf geven we een weergave van dat proces.

3.2.1 Intakes met stuurgroepen

Als eerste stap in het ontwikkelingsproces van de methodiek Gamechanegrs richtten we 

een stuurgroep op. Deze stuurgroep bestond uit vertegenwoordigers van HTIB, Stichting 

Hindustani, Stichting Maruf en Koerdische netwerken in Den Haag.

In de praktijk doorontwikkelen van een methode betekent iets anders dan mensen een 

methodiekboek laten lezen en om feedback vragen.

Met de stuurgroep voerden we intakes om het referentiekader van de groepen vast te stellen 

en de triggers voor veranderen te bepalen zoals besproken in hoofdstuk 1. Daarnaast was 

de stuurgroep verantwoordelijk voor de werving van de gamechangers en de organisatie 

van de focusgroepen. Vluchtelingen-Organisaties Nederland was verantwoordelijk voor 

het voorzitterschap en de inhoudelijke aansturing van de focusgroep. 

3.2.2 Ontwikkeling didactische formule

De volgende stap was vanuit de vastgestelde probleemdefinities een didactische formule 

te ontwikkelen. Oftewel een manier om onze kennis over de methode over te dragen op de 

kaders van de betrokken organisaties en netwerken. Ook ditmaal stelden we  gezamenlijk 

met de stuurgroep een leerdoel vast, evenals het programma en de werkvormen voor de 

training van de gamechangers. 

Leerdoel en programma workshop
De leerdoelen van de training waren 1) het eigen maken van de uitgangspunten van 

Changemakers, 2) het bewust worden van de rol van de  gamechanger in een sociaal 

veranderproces en 3) het leren uitzetten van een doelgericht, kleinschalig verandertraject 

in eigen kring. Dit brachten we over via een workshop en gedurende de coaching van 

de gamechangers bij de uitvoer van hun activiteiten. De workshop werd gezamenlijk en 

individueel  schriftelijk geëvalueerd. 

Het programma van de workshops bestond uit de volgende componenten: 

1. Introductie uitgangspunten Changemakers;

2. Gezamenlijk vaststellen probleemdefinitie homofobie en homo-emancipatie; 

3. Oefenen met krachtenanalyse (wat zijn de factoren die stimulerend of 

belemmerend werken op homofobie en homo-emancipatie);

4. Toelichting sociale veranderprocessen (hoe werken groepsprocessen, waardoor 

worden individuen beïnvloed);

5. Toelichting change-instrumenten (wat zijn ze en wat kun je ermee);

6. Oefenen met change-instrumenten (bepalen van een veranderdoel en SMART-

doelstellingen, uitzetten van een veranderstrategie en bedenken van concrete 

activiteiten).

Cursusmap
Tijdens de workshop kregen alle deelnemers een cursusmap met werkbladen 

en met achtergrondinformatie over homofobie, homo-emancipatie en sociale 

veranderprocessen. Ook stonden in de map voorbeelden van activiteiten en werkvormen 

om homo-emancipatie in een groep te agenderen of om daaromtrent een attitude- en 

gedragsverandering te starten. Daarnaast gaven we ter ondersteuning en inspiratie links 

naar relevante documenten, websites, films en organisaties (zie bijlage 2). 

3.2.3 Implementatie in focusgroepen

Na de kennisoverdracht en het oefenen met doelgericht, kleinschalig veranderen in de 

workshop, was de derde stap van de methodiekontwikkeling het implementeren van 

de zelfbedachte, doelgerichte en kleinschalige verandertrajecten in eigen kring. Dit 

gebeurde via focusgroepbijeenkomsten. De stuurgroepleden waren aangewezen om de 

focusgroepen samen te stellen en de gamechangers inhoudelijk en organisatorisch te 

ondersteunen. Voorwaarde daarvoor was dat stuurgroeplid en gamechanger uit hetzelfde 

netwerk kwamen. Zo kon het stuurgroeplid bestuurlijke commitment in de achterban 

creëren voor de activiteiten van de gamechanger. Daardoor was het voor de gamechanger 

makkelijker draagvlak te realiseren voor de aanpak. 
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Een stuurgroeplid kan bestuurlijke commitment in de achterban creëren voor de 

activiteiten van de gamechanger, waardoor het makkelijker voor hem is draagvlak te 

realiseren.

Organiseren van rugdekking
Naast het realiseren van draagvlak voorafgaand aan de activiteiten van de gamechanger 

in de achterban, vervulden de stuurgroepleden ook een belangrijke taak tijdens en  ná de . 

de bijeenkomst: zij boden en bieden rugdekking aan de gamechangers die het aandurfden 

homoseksualiteit uit de taboesfeer te halen. Zoals eerder aangegeven, kan zelfs toegeven 

dat lhbt’s normale mensen zijn, leiden tot sociale uitsluiting. Publieke bijeenkomsten 

organiseren over homoseksualiteit is dan ook zelfs voor de gamechangers – leiders van 

sociale verandering met lef – spannend. In een aantal gevallen was het dan ook noodzakelijk 

dat tijdens de foscusgroepbijeenkomst een duidelijk zichtbare ‘toezichthouder’ aanwezig 

was, zoals bij Stichting Hindustani. Andere keren mengden bestuursleden zich informeel 

met het publiek in de zaal en zaten zij in de buurt van degenen  van wie zij  de meeste 

kritiek verwachtten, zoals bij Stichting Hindostaanse Welzijnsorganisatie Apna Bhawan. 

Het organiseren van die rugdekking en het faciliteren van die samenwerking tussen 

verantwoordelijke bestuurders (of andere gezaghebbende personen in een groep) en 

gamechangers is dan ook een randvoorwaarde gebleken voor een succesvolle aanpak 

en een integraal onderdeel ervan. Dit is opgenomen in de volgorde van opbouw van de 

methode, waarbij eerst een stuurgroep wordt opgericht bestaande uit community-leiders 

die vervolgens kandidaatgamechangers uit hun midden aanwijzen. 

Het organiseren van rugdekking en het faciliteren van 
samenwerking tussen bestuurders en gamechangers is een 

randvoorwaarde voor een succesvolle aanpak.

Daarnaast vroegen we de gamechangers, voorafgaand aan de implementatie van het 

doelgericht en kleinschalige verandertraject in een focusgroep, om een factor- en 

netwerkanalyse te maken. Daarin beantwoordden ze de volgende twee vragen: 1) Wat 

kan ik zelf organiseren? en 2) Wie heb ik in mijn netwerk die mij kan ondersteunen om 

mijn doel te bereiken? Op deze manier maakten we de gamechangers bewust van het 

krachtenveld waarin zij werken en van de noodzaak om ook bij de implementatie van hun 

verandertraject draagvlak te zoeken. 

3.2.4 Reflectie met gamechangers en 
stuurgroepleden

De laatste stap van de methodiekontwikkeling was een reflectie op de training en 

op de focusgroepbijeenkomsten aan de hand van evaluatieformulieren die door de 

gamechangers werden ingevuld. Hieruit werd duidelijk wat de knelpunten en best practices 

waren die de gamechangers in de praktijk tegenkwamen. De evaluatieformulieren boden 

verdiepend inzicht in zowel het effect van de activiteiten en gehanteerde strategieën van 

de changemakers, als van het effect van de ingezette methodiek en daarmee in mogelijke 

aanpassingen. 

3.3 Toepassing in de praktijk: Van 
blauwdruk naar uniek verandertraject
 

In totaal realiseerden 28 gamechangers via 15 focusgroepbijeenkomsten met circa 250 

deelnemers, een doelgericht en kleinschalig verandertraject in eigen kring. Ieder traject 

kende - afhankelijk van de gebruikersgroep - een uniek referentiekader van waaruit 

veranderdoelen en strategieën werden bepaald om die doelen te bereiken. Deze doelen 

varieerden van het bewust maken van modern ogende groepen dat zij met meerdere 

mensenrechtenmaten meten, tot ouders ervan overtuigen dat zij een belangrijke rol spelen 

bij de ontwikkeling van de seksuele identiteit van hun kinderen en het empoweren van 

lhbt-(moslim)jongeren om vrij invulling te geven aan hun seksuele identiteit. Strategieën 

om die doelen te bereiken varieerden van het organiseren van kleinschalige workshops 

met bekenden tot het organiseren van debatten,  voorlichting en theatervoorstellingen 

voor grote zalen. 

Vanuit de diversiteit aan bijzondere doelgerichte en kleinschalige verandertrajecten die 

de gamechangers via het stramien van de methode Gamechangers uitzetten, focussen 

wij graag op de trajecten van de gamechangers van Stichting Hindustani, Stichting Maruf 

en Focus on Human Development. Eenieder heeft via de blauwdruk die wij boden met 

de methode en de change-instrumenten, een herkenbare eigen aanpak ontwikkeld 

om homofobie aan te pakken en/of homo-emancipatie te bevorderen. De hieronder 

opgenomen verslagen en persoonlijke columns illustreren de unieke aanpak van deze 

gamechangers en betrokken organisaties. Ze bieden inzicht in de achterliggende 
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problematiek binnen de verschillende gemeenschappen. Ook laten de verslagen zien 

vanuit welk referentiekader werd geacteerd, wat aanleidingen waren voor veranderen, 

welke strategieën werden ingezet en wat het verloop was van de uitgevoerde activiteiten. 

3.3.1 Stichting Hindustani: 
Respect voor allen 

Door Soerin Narain, Ambar Choudry en Irshad Gobind

Een serieuze aangelegenheid
Binnen de Hindostaanse cultuur is 

opvoeden een serieuze aangelegenheid, 

waarbij beleefdheid, respect en 

gehoorzaamheid centraal staan. Ouders 

vinden het belangrijk dat hun kinderen 

maatschappelijk presteren, zoals het 

halen van een diploma en het bereiken 

van economische zelfstandigheid. Ook 

vinden ouders het van belang dat hun 

kinderen eerlijk zijn en dus niet op het 

slechte pad raken en eerlijk hun geld 

verdienen. Ten slotte staat hoog in het 

vaandel dat kinderen zich  sociaal vaardig 

gedragen, zoals klaarstaan voor anderen 

en respectvol omgaan met elkaar. 

Stichting Hindustani, Stichting Rainbow Den Haag en Stichting Amman
organiseren een feestavond in het teken van seksuele diversiteit 

Workshop over liefde en vrije partnerkeuze
Stichting Hindustani richt zich op mentaliteitsverandering in migrantengroepen en jongeren rond homoseksualiteit. 
Centraal daarin staat, heterogemeenschappen bewust te maken van hun rol in de emancipatie van LHBT's: de
problematiek rond LHBT's wordt namelijk door de mensen die er tegen zijn, zelf gecreëerd. Dus ook bij hen moet een 
verandering in denken komen.  

Workshop
Workshop over liefde, vrije partnerkeuze,
gearrangeerde en gedwongen huwelijken. In de 
workshop wordt er verteld over doelgericht klein-
schalig veranderen. Over de manier waarop je stapje 
voor stapje ‘het spel’ waarin homoseksualiteit als 
‘afwijking’, ‘ziekte’ of zelfs ‘gevaarlijk’ wordt gezien, 
kunt veranderen. Zodat homoseksualiteit normaal 
wordt en het niet langer gaat over het geluk en de 
eer van de gemeenschap, maar om het geluk van 
het individu.   

Changemakers
Changemakers zijn mensen met lef. Ze zijn
inspirerend leiders van verandering, die ook in het 
dagelijkse leven durven op te staan voor
mensenrechten, voor homo’s en lesbiennes.

Changemakers Ambar en Irshad verzorgen de 
workshop. Daarbij wordt uitgegaan van het eigen 
inzicht in de problematiek en van de eigen kennis.

Vrijdag 28 februari 2014 
Tijd : 17:00 uur tot 01:00 uur
Waar : ’t Syndicaat, Nieuwe Molstraat 10 Den Haag 
Entree : GRATIS | iedereen is welkom! 

Dansschool Move me by Astrid Naraindj

Changemakers van Stichting Hindustani verzorgen een workshop

Mentaliteitsverandering

De maaltijd (vegetarisch) is verkrijgbaar vanaf €5,- op = op
Deze maaltijden kunt u reserveren tot 25 februari per mail bij
stichtinghindustani@gmail.com  of info@rainbowdenhaag.nl

E N T R E E

Informatie & aanmeldingen
06-28479849 | stichtinghindustani@gmail.com

Binnen de Hindostaanse cultuur is opvoeden een serieuze aangelegenheid, waarbij 

beleefdheid, respect en gehoorzaamheid centraal staan.

Daarnaast zijn godsdienstige waarden belangrijk voor ouders. Welke godsdienst dit 

is, kan verschillen. Discriminatie wordt vermeden en genegeerd, dit is een duidelijke 

opvoedingsregel. Op het gebied van relaties en seksualiteit worden de jongeren 

behoudend opgevoed.

Onbespreekbaar
Als een kind homoseksueel blijkt te zijn, dan is dat een groot probleem. In de Hindostaanse 

gemeenschap bestaat nog steeds een taboe op homoseksualiteit. Homoseksualiteit is in 

de gemeenschap meestal onbespreekbaar of alleen in termen van afkeuring.Regelmatig 

worden lhbt’s slachtoffer van uitsluiting en verstoting. Dat leidt tot grote maatschappelijke 

problemen onder Hindostanen. 

Zelfs bij homoseksuelen is de druk om te trouwen met iemand van hetzelfde geslacht 

groot.

De Hindostaanse cultuur is een machocultuur. In de Hindostaanse cultuur is de familie-eer 

erg belangrijk. Er wordt grote waarde gehecht aan familiebanden. Dit heeft invloed op de 

beoordeling van homoseksualiteit. Wanneer een zoon of dochter uitkomt voor zijn of haar 

homoseksualiteit, is dit een schande voor de hele familie. Het Hindostaanse deel van de 

Surinamers hecht daarbij grote waarde aan het huwelijk, waardoor zelfs bij homoseksuelen 

de druk om te trouwen met iemand van  hetzelfde geslacht groot is. 

Homo als scheldwoord
Doordat homoseksualiteit onbespreekbaar is, is het voor jongeren soms moeilijk het 

negatieve oordeel van de eigen gemeenschap te nuanceren. Voor ervaringen ‘van 

buiten’ of voor principes als tolerantie en respect jegens homoseksuelen is geen plaats. 

Homo-, bi- en lesbische seksualiteit heeft onder jongeren dan ook een slechte naam. 

Sterker nog: ‘homo’ is een van de meest gebruikte scheldwoorden op school. Ook in een 

onderzoek uitgevoerd in 2007, gaf 42% van  geïnterviewde Utrechtse brugklassers aan de 

vriendschap te verbreken als een vriend of vriendin uit de kast zou komen. Bij eenzelfde 

soort onderzoek dat eerder in Rotterdam werd uitgevoerd, gaf  44% van de brugklassers 

aan de vriendschap te zullen verbreken. 

Doordat homoseksualiteit onbespreekbaar is, is het voor jongeren soms moeilijk het 

negatieve oordeel van de eigen gemeenschap te nuanceren.

‘Vrouwelijk’ gedrag bij jongens leidt vaak tot pesten en ook meisjes die zich in de 

ogen van anderen ‘te mannelijk’ gedragen kunnen het mikpunt worden van spot.  

Transgendergevoelens en -identiteit zijn vaak onbekend. Uitkomen voor je homo-, 

lesbische, bi- en/of  transgendergevoelens op school is lastig en veel jongeren verbergen 

hun seksuele voorkeur of genderidentiteit.
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Seksuele ontwikkeling
Kortom, volwassenen en kinderen die een andere dan heteroseksuele voorkeur bij 

zichzelf ontdekken, hebben het zwaar. Zij zijn onderwerp van spot, van uitsluiting en van 

geweld. Doordat er een taboe rust op seksualiteit en een nog groter taboe op seksuele 

diversiteit, ontbreekt ondersteuning van de seksuele ontwikkeling van Hindostaanse 

kinderen nagenoeg. Waar heteroseksuele kinderen met elkaar hun verliefdheden en 

seksuele ontwikkeling kunnen delen, zijn lhbt-kinderen verzekerd van een eenzaam  

seksueel ontwikkelingsproces en soms zelfs verstoting. Veel lhbt-volwassenen voelen 

zich gedwongen tot een dubbelleven, waarin zij voor het oog van de buitenwereld een 

heteroseksuele gezinssituatie in stand houden en hun homoseksuele geaardheid achter 

de schermen beleven.

Doordat er een taboe rust op seksualiteit en een nog groter taboe op seksuele diversiteit, 

ontbreekt ondersteuning van de seksuele ontwikkeling van Hindostaanse kinderen 

nagenoeg.

Jonge ’ lhbt’s staan dus voor de uitdaging om een plek te vinden in een samenleving waarin 

zij niet de norm zijn. Ze moeten met vallen en opstaan leren omgaan met mensen die 

geen rekening houden met hun  ‘anders zijn’ of hen soms ronduit vijandig benaderen. Dat 

is niet altijd even gemakkelijk.

Methodiek Gamechangers en aanpak Stichting Hindustani
Stichting Hindustani wil bijdragen aan een mentaliteitsverandering rond lhbt’s binnen 

alle culturen en gemeenschappen en in het bijzonder bij de Surinaamse en Hindostaanse 

gemeenschap. Wij geloven dat verandering alleen mogelijk is als we met andere 

organisaties en belanghebbenden op een positieve manier samenwerken. We kunnen dan 

onze lasten delen en komen tot betere resultaten op het maatschappelijk, gezondheids- 

en welzijnsvlak. Vanuit dit gedachtengoed zijn wij partner in de methodiek Gamechangers.

Een aantal jongeren van Stichting Hindustani werd gecoacht door Vluchtelingen-

Organisaties Nederland. Zij werden begeleid om via workshops een 

mentaliteitsveranderingsproces in eigen kring te starten.  Onze gamechangers leerden de 

basisprincipes van verandermanagement en het inzetten van veranderstrategieën voor 

sociaal-maatschappelijke problemen. Aan de hand van de methode Gamechangers deden 

onze jongeren de kennis op om zelf doelgerichte, kleinschalige veranderprocessen te 

starten binnen de Surinaamse en Hindostaanse gemeenschappen. Zij werden uitgedaagd 

en kregen de tools in handen om zich op te stellen als inspirerende leiders van verandering. 

Bewustwordingsproces
De gamechangers Ambar Choudhry en Irshad Gobind verzorgden workshops en een 

theatersketch voor groepen jongeren uit hun achterban. Ons doel was om kennis van en 

ervaringen met het thema seksuele diversiteit te delen. We wilden bovendien hetero’s 

(jongeren en volwassenen) bewust maken van hun rol in de emancipatie van lhbt’s. De 

problematiek rond lhbt’s wordt namelijk door de mensen die er tegen zijn zelf gecreëerd. 

Dus ook bij hen moet een verandering in denken  komen.

We wilden homoseksualiteit uit de taboesfeer halen, door 
mensen te confronteren met hun eigen gedrag.

Met de sketch ‘Manai Ka Bolie’ oftewel ‘Wat zullen de mensen zeggen?’ wilden we kwesties 

aan de kaak stellen rond homoseksualiteit en suïcide onder Hindostaanse jongeren. We 

wilden homoseksualiteit uit de taboesfeer halen, door mensen te confronteren met hun 

eigen gedrag. Daarbij maakten we gebruik van groepsprocessen, waardoor veranderingen 

in gedrag en attitude worden versneld bij deelnemers. Onderdelen van het groepsproces 

zijn: saamhorigheid, ontstaan van groepsnormen en rolmodellen. De groep biedt 

mogelijkheden tot sociale en emotionele steun. Er kunnen persoonlijke ervaringen worden 

uitgewisseld en positieve ervaringen en veranderingen kunnen anderen motiveren om 

door te gaan met hetgeen wat  is geleerd.

Wat zullen de mensen zeggen?
In de sketch wordt een gezinsdrama gespeeld waarin een jongen uitkomt voor zijn 

homoseksualiteit en zijn vader dat niet accepteert en hem dwingt om te trouwen met 

een meisje. De jongen doet daarop een zelfmoordpoging. Uiteindelijk loopt het verhaal 

goed af: de jongen overleeft en de vader is erg geschrokken en toont berouw. Met deze 

sketch spelen we in op de acceptatie van homoseksualiteit binnen de Hindostaanse 

gemeenschap en de dilemma’s die voort kunnen komen uit het niet accepteren van 

homoseksualiteit. 
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Met de sketch wilden wij uitdragen dat homoseksuele mannen en vrouwen hun leven 

moeten kunnen leiden zoals zij dat willen (zelfbeschikkingsrecht). Daarnaast willen 

we lhbt’s een hart onder de riem steken en hen ondersteunen in hun weerbaarheid en 

zelfredzaamheid. Tenslotte willen we met de sketch mensen handelingsalternatieven 

bieden en met mensen in gesprek gaan over de algemene aanvaarding van en 

gelijke rechten voor homoseksuelen (normverandering). Want homorechten zijn ook 

mensenrechten. 

Drempels voor acceptatie
Opvallend tijdens de bijeenkomsten was dat we bij sommige deelnemers angst zagen. 

Angst over hoe zij beoordeeld zullen worden door de gemeenschap als zij laten blijken dat 

zij wel lhbt’ers accepteren. Drempels voor acceptatie bleken voornamelijk het geloof en 

de  ‘wij-cultuur’ te zijn. We concludeerden dat het al een grote stap is richting acceptatie 

en normale gesprekken voeren over het  homoseksualiteit binnen het eigen gezin, als 

sleutelfiguren en rolmodellen binnen de gemeenschappen het onderwerp op de agenda 

durven te zetten.

Best practices en vervolgstappen
Positief is dat iedereen betrokkenheid toonde en naar elkaar bleef luisteren. Mensen gaven 

hun oprechte reacties en leken elkaars mening te respecteren. Wat goed werkte was de 

wisseling tussen informatie geven en interactie. Dat is winst. In het vervolg willen we meer 

aandacht voor het bestrijden van discriminatie, intimidatie en geweld. Het is belangrijk dat 

de veiligheid van lhbt’s wordt bevorderd en dat homoseksuelen weerbaarder worden op 

school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun eigen kring. Daarnaast blijft 

het nodig om seksuele diversiteit onder jongeren en in kringen waar dat nog taboe is, te 

bespreken en homoseksuelen daarbij te ondersteunen. 

Vragen die vanuit het bestuur van Stichting Hindustani, maar ook van betrokken 

organisaties en personen kwamen, waren: 

• Hoe begeleid ik als jongerenwerker lhbt studenten?

• Hoe zorg ik ervoor dat in mijn organisatie lhbt-jongeren zich ook welkom   

 voelen?

• Hoe voorkom ik als psycholoog suïcide onder lhbt-jongeren?

• Hoe zorg ik ervoor dat ik binnen mijn eigen organisatie oog heb voor lhbt-  

 jongeren?

Ook daar willen we  in samenwerking met andere organisaties mee verder. 

3.3.2 Stichting Maruf: 
Zelfbeschikking is a cool thing!

Door Dino Suhonic

MarufMessages 
In het kader van de inspirerende lezingenreeks ‘MarufMessages’ verzorgen Maruf, HTIB en 
VON hun tweede thema-avond: “LGBT; the unwanted children in Iran”. Tijdens deze avond 
zullen we lezingen geven over de mensenrechten en de positie van LHBT’s in Iran. Hieruit 
willen we lessen trekken voor de positie van LHBT’s in migrantengroepen in Nederland. 

Daarna zal de Iraanse schrijfster Ferdows Kazemi haar aangrijpende debuutroman 
“De ongewenste zoon”  presenteren. 

Programma:
 19:30 - Welkomstwoord door de heer Mustafa Ayranci (HTIB)

19:35 - Lezing I: “Iran, toen en nu” door Dr. Haroon Sheikh 
19:50 - Lezing II: “Denied Identity” door Dino Suhonic (Maruf)
20:00 - Reflectie op het boek door Harry van Bommel (SP)

20:15 - Boekpresentatie: “De ongewenste zoon” door Ferdows Kazemi
21:00 - Afsluiting 

Datum: 27 november 2013
Aanvang: 19.00 uur

Waar: Eerste Weteringplantsoen 2C // 1017 SJ Amsterdam

U kunt zich aanmelden via mail: events@stichtingmaruf.com. Na aanmelding ontvangt u per 
email een bevestiging.

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Sine qua non van de mensenrechten
Zelfbeschikking is het sine qua non van de mensenrechten. De mogelijkheid om zelf te 

bepalen wat je doelen zijn en de vrijheid om keuzes te maken zijn onmisbaar geworden 

in het mensenbestaan. Zelfbeschikking behoort bij uitstek tot de  moderne filosofische 

concepten en staat in schril contrast met premoderne filosofische en theologische 

gedachten. De voorstanders van zelfbeschikking  botsen daarom vaak met de religieuze 

dogma’s en ethische waarden. Vanaf het begin van de twintigste eeuw kan zelfbeschikking 

niet meer losgekoppeld worden van de politiek en het idee van zelfbeschikking vult 

ook vandaag nog de programma’s van de politieke partijen in Amsterdam. Maar is 

zelfbeschikking een eenduidig ideologisch en politiek concept? De complexiteit van het 

begrip leidt tot paradoxen en kan een middel worden om anderen onze wil op te leggen.

Zelfbeschikking behoort bij uitstek tot de  moderne filosofische concepten en staat in 

schril contrast met premoderne filosofische en theologische gedachte.

Welke zelfbeschikking?
Ik moet onmiddellijk denken aan de opmerkelijke vraag die een prominente politica  mij 

stelde: “Als je homo bent, waarom moet je dan nog gelovig zijn?” De onaangename stilte 

daarna was mijn antwoord. Ik was stil, niet omdat ik de vraag niet kon beantwoorden, maar 

omdat ik me afvroeg waar die vraag vandaan kwam. Een masker van de gelovige afdoen, 

om vervolgens een nieuw masker van een geëmancipeerde homo op te zetten, was voor 

mij geen optie. 

Klinkt het gek als ik zeg dat ik als homo niet graag met een regenboogvlag op de boot 

van de Gay Pride wil zwaaien, ook al is het reuze gezellig en heb ik een keer met de  

botenparade meegedaan heb? Klinkt het vreemd dat ik mijn geloof niet wil loslaten en 

zo aan de wereld  kan laten zien dat ik bevrijd ben van allerlei dogma’s? Of laat ik zo zien 

dat de gemeenschap waarin ik opgegroeid ben, mij nog steeds in  bedwang heeft en ik 

geen mogelijkheid tot zelfbeschikking heb? Dwingen we op deze manier homoseksuele 

moslims een bepaald idee van zelfbeschikking op? 

Een masker van de gelovige afdoen, om vervolgens een nieuw masker van een 

geëmancipeerde homo op te zetten, was voor mij geen optie.

We hebben blijkbaar afgesproken dat de  botenparade de ultieme test is van de 

verdraagzaamheid van homo’s binnen de migrantengemeenschap in Nederland.   Dat 

impliceert dat etnische homoseksuelen  deelname  aan de Gay Pride zonder opmerkingen 

en bedreigingen moeten kunnen organiseren. Gesteld dat er geen bedreigingen vanuit 

de Turkse gemeenschap waren gekomen rondom de deelname van de Turkse boot in 

2012: zouden we dan kunnen beweren dat de Turkse gemeenschap tolerant is tegenover 

homo’s? Ik hoop van harte dat er geen incident plaatsvindt rondom de Marokkaanse boot 

die dit jaar mee gaat varen. Prachtig initiatief! Als er niks gebeurt, kunnen we dan met trots 

zeggen dat de Marokkaanse Nederlanders eindelijk geïntegreerd zijn?

We hebben blijkbaar afgesproken dat de botenparade de 
ultieme test is van de verdraagzaamheid van homo’s binnen de 

migrantengemeenschap in Nederland. 

Paradoxen
Zelfbeschikking is voor migranten die ook homoseksueel zijn in Nederland dubbel zo 

zwaar: je moet in staat zijn om te gaan met de eeuwenoude dogma’s vanuit je cultuur, 

religie en  etniciteit en je moet in staat zijn om niet in antidogmatisme te vervallen. Want 

het antidogmatisme wordt zelf ook een dogma. 

Karl Popper had het over drie paradoxen: die van de vrijheid, die van de democratie en 

die van de tolerantie. Grenzeloze vrijheid heft zichzelf op. En als de meerderheid een 

ondemocratische partij kiest, dan is de democratie voorbij. Tolerantie kan niet tolerant 

staan tegenover de intoleranten. Er is bijvoorbeeld niks mis met de kritiek op mensen met 

sterke religieuze overtuigingen. Maar moeten we ze wegzetten als primitievelingen die 

een gevaar voor deze maatschappij vormen? Evenals filosoof Ton Vink, vind ik het niet 

wenselijk dat er weigerambtenaren zijn, maar je kunt wel tolerant tegenover hen zijn. 

Ze hoeven niet ontslagen te worden. Ik begrijp hun standpunten niet, maar zie geen 

probleem als homo’s en lesbiennes bij een andere ambtenaar trouwen. Ontslag is in feite 

een vorm van intolerantie. 

Tolerantie kan niet tolerant staan tegenover de intoleranten.
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Maatstaven voor de nieuwe generatie
Migrantengemeenschappen functioneren op grond van sterke onderlinge verbondenheid 

en heteronormatieve waarden. Die sociale samenhang wordt door de intolerante 

houding van de inheemse bevolking steeds hechter. Vandaar dat wij gefascineerd zijn 

door allochtone schrijvers die hun ontwortelingsproces op papier zetten, die met trots 

schrijven hoe ze religie als iets primitiefs  de rug hebben toegekeerd. En laten we duidelijk 

zijn:  dat mag iedereen doen en dat is fantastisch als het kan! Maar dat als een trofee van 

emancipatie en zelfbeschikking beschouwen is, naar mijn mening kortzichtig. 

Allochtonen die hun religie als iets primitiefs  de rug hebben toegekeerd en dat als een 

trofee van emancipatie en zelfbeschikking beschouwen is, naar mijn mening kortzichtig. 

Zo worden de maatstaven voor de nieuwe generaties gecreëerd: als je bijvoorbeeld niet uit 

de kast komt, dan besta je als homo niet. Je blijft ‘closed’ thuis op de bank met je moeder en 

vader, met baklava en koffie op tafel terwijl je naar de bekende soapserie Muhtesem Yuzyil 

kijkt. Maar als je het aan de hele wereld vertelt, uit de kast komt en de flowerpowergekte 

aangaat, word je in Nederland op alle mogelijke manieren geroemd. En als je later niet in 

staat bent om het leven na de schijnwerpers op te pakken is dat meer een ander soort 

probleem: het burgerlijk bestaan, zonder werk en voldoende inkomen is nou eenmaal 

zwaar, het is tenslotte crisis in Nederland! 

Pressiemiddel
Ook op het internationale niveau leidt het idee van zelfbeschikking tot paradoxen en wordt 

het gebruikt om anderen de wil op te leggen. Zo zien we dat homo- en vrouwenrechten  een 

pressiemiddel worden in het mondiale schaakspel. Vroeger waren de Britten degenen die 

de onderdrukte vrouwen in India moesten redden en daarmee het koloniale imperialisme 

goedpraatten en recenter moesten de Iraakse en Afghaanse onderdrukte moslima’s door 

de duizenden Amerikaanse militairen gered worden. 

Terwijl het Westen het proces van democratisering in ontwikkelingslanden stimuleert, en 

daar is helemaal niks mis mee, realiseren de westerse allianties zich niet, of ze willen het zich 

niet realiseren, dat ondanks de Franse revolutie vrouwen in Frankrijk pas in 1944 mochten 

stemmen. En  iets soortgelijks geldt voor heel het Westen. Maar dat is de primitievelingen 

uit de ‘zandbanklanden’ niet gegund. Ze moeten begrijpen dat hun vrouwen ook halfnaakt 

en met de borsten bloot selfies mogen maken en zo zichzelf  feministen  noemen. Want 

de seksuele vrijheid is het startpunt van elke emancipatie. Pas dan kunnen die vrouwen 

zeggen dat ze zelfbeschikkingsrecht hebben. 

Vrouwen- en homo-emancipatie is nou eenmaal weggelegd voor 
mensen en landen die alleen in seculiere (lees: antireligieuze) 

normen en waarden geloven.

De strijd van, bijvoorbeeld islamitische feministen wordt volledig genegeerd, ondanks dat 

ze hun leven riskeren met hun herinterpretaties van de heilige teksten. Want die feministen 

kunnen nooit echte feministen zijn als ze nog religieus zijn - seculier fundamentalisme 

viert hoogtij. Vrouwen- en homo-emancipatie is nou eenmaal weggelegd voor mensen en 

landen die alleen in seculiere (lees: antireligieuze) normen en waarden geloven. 

Selectieve blik
Als het gaat om de Russische en Oegandese homo’s staan we met z’n allen klaar om 

de ‘zware delegatie’ tegen te houden om naar Sotsji te gaan en schorten we gelijk de 

ontwikkelingshulp voor Oegandezen op. Alsof Sven Kramer en arme Oegandezen iets te 

maken hebben met de homo’s in het land en enige invloed kunnen uitoefenen op een 

homo-vriendelijk beleid van die landen. Dit soort acties zijn mijns inziens troost voor onze 

onmacht. Nu de Olympische Spelen afgelopen zijn en Poetin de Krim binnenvalt, noemt 

niemand de homo’s meer. Bovendien is het belangrijk op te merken hoe onze prioriteiten 

liggen. Ondanks hun benadeelde positie, zijn de Russische en Oegandese homo’s voor 

ons toch belangrijker dan de homo’s uit Iran, Saoedi Arabië, Yemen of Mali waar ze al jaren 

met het mes  op de keel leven.

Uitdagingen 
Zelfbeschikking is een complex concept en ik heb ook niet de antwoorden. Zelfbeschikking 

is een must in elke samenleving en we moeten het stimuleren. Maar het mag geen middel 

worden om  anderen onze wil of ons idee van vrijheid op te leggen. Dan kan het leiden tot 

intolerantie van andere culturen en denkwijzen. Het moet juist mensen bij elkaar brengen, 

zonder ze te dwingen om steeds uit te leggen waarom ze anders zijn.

Zelfbeschikking is een must in elke samenleving en we moeten het stimuleren. Maar het 

mag geen middel worden om anderen onze wil of ons idee van vrijheid op te leggen.
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Organiseren van een empowermentproces
Kijken we specifiek naar de acceptatie van seksuele diversiteit en met name van 

homoseksualiteit onder moslim-migranten in Nederland, dan valt op dat dat niet goed 

gaat. De over het algemeen tolerante opstelling van de autochtone bevolking en de 

geldende regel- en wetgeving hebben een positief effect, maar dat voorkomt niet dat de 

acceptatie van homo’s - vooral als het gaat om lhbt’s in de eigen familie en gemeenschap 

- soms heel moeizaam verloopt. 

Veel moslim-lhbt’s hebben wel een familielid met wie ze kunnen praten, maar ze durven 

niet bij hun ouders uit de kast te komen. Jongeren zijn bang om buitengesloten te worden 

en hebben te maken met meervoudige discriminatie. Het is hard nodig om een deel van 

de groep te empoweren, te motiveren en te stimuleren om zichzelf te laten zien. Stichting 

Maruf ondersteunt jongeren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, in het opdoen van 

kennis en in het creëren van netwerk. Daardoor zijn zij in staat dit empowermentproces 

makkelijker te doorlopen.

Veel moslim-lhbt’s hebben wel een familielid met wie ze kunnen praten, maar ze durven 

niet bij hun ouders uit de kast te komen.

Een belangrijke onderdeel van het empowermentproces is wat in de Engelse literatuur 

‘self reliance’ heet: het organiseren, bevrijden en ontwikkelen van jezelf op eigen kracht. 

Het op eigen kracht realiseren van je leefomstandigheden, sociale veiligheid en solidariteit 

en het zoveel mogelijk zelf oplossen van de problemen die deze perspectieven in de weg 

staan. 

Aan bovenstaande gaan dialoog, overleg, onderhandeling en - als het moet - strijd vooraf. 

En er zijn anderen bij nodig, evenals wetten en structuren. In het geval van lhbt-moslims is 

een dergelijk emancipatieproces lastiger door de dubbele waarden, normen en wetten die 

zijn gebaseerd op andere heilige bronnen, religies, cultuur, nationalisme en traditie. Maar 

dat kan veranderen als moslim-lhbt’s dat zelf willen en er zelf mee beginnen. Als zij hun 

stem verheffen en hun eigen kracht en macht verzamelen. Daarom is het belangrijk dat 

we leiderschap stimuleren, dat we sterke ‘frontliners’ vormen en dat we samenwerking en 

verbinding aangaan met andere stakeholders. 

Visie en aanpak Stichting Maruf
Stichting Maruf streeft naar een samenleving die vrij is van elke vorm van discriminatie 

vanwege seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Een samenleving waarin mensen 

onderling verbonden zijn, ongeacht hun verschillende religieuze overtuigingen en 

opvattingen over seksuele diversiteit. Om deze visie te verwezenlijken stellen we ons ten 

doel: 

• een platform te bieden aan progressieve denkers en activisten uit de    

 moslimgemeenschap;

• een constructieve dialoog te bevorderen over seksuele diversiteit binnen de   

 moslimgemeenschap in Nederland; 

• de rol van religie in de mensenrechtendialoog te herdefiniëren; 

• de dialoog te bevorderen over Islam en seksuele diversiteit.

Vrijwel alle dialogen, debatten en discussies worden gevoerd vanuit een 

mensenrechtenperspectief. Dat is natuurlijk geen verkeerd uitgangspunt, maar om 

een doelgroep te bereiken die het begrip ‘mensenrechten’ gelijk stelt aan westerse 

losbandigheid, dominantie en oppressie, is een ‘common ground’ nodig. Die ‘common 

ground’ is voor ons de taal waarmee de meeste moslim migranten spreken: die van de 

religie. 

Om een doelgroep te bereiken die het begrip ‘mensenrechten’ 
gelijk stelt aan westerse losbandigheid, dominantie en 

oppressie, is een ‘common ground’ nodig.
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In de dialogen over seksuele diversiteit en genderdiversiteit beseffen voorstanders vaak 

niet dat er geen spanning hoeft te zijn tussen mensenrechten en religie. Religie is door 

de eeuwen heen misbruikt door veel mensen en politieke systemen, maar religie kan er 

ook voor zorgen dat de rol van de mensenrechten sterker wordt naarmate de religie een 

andere rol krijgt. Daarvoor is de herinterpretatie van religieuze teksten van cruciaal belang. 

Om die ideeën en beweging een gezicht te geven en een platform te bieden, hebben VON 

en Stichting Maruf de krachten gebundeld en een bijzondere aanpak ontwikkeld op basis 

van de methode Changemakers van VON. 

MarufMessages
Een van de manieren waarop Stichting Maruf doelgerichte en kleinschalige 

verandertrajecten startte was via de inspirerende lezingenreeks MarufMessages. In zes 

avonden praatten we over religie en seksuele diversiteit. In het bijzonder werd de relatie 

tussen islam, mensenrechten, seksuele diversiteit en genderidentiteit belicht. Het was 

een platform waar theologie, filosofie en activisme samenkwamen. We beantwoordden er 

vragen als: Hoe gaan we om met wetenschappelijke kennis, vrijheid en onze omgeving? 

Wat betekent feminisme vandaag? Zijn de mensenrechten normgevend? Nemen we de 

toenemende rol van religie in een seculiere maatschappij serieus? Heeft de Islam nog de 

kans om zijn glorie te laten zien in al deze contexten?

Verhalen uit praktijk : ‘The Unwanted children of Iran’
Een andere manier waarop we homoseksualiteit bespreekbaar maakten in onze achterban, 

was via lezingen. Een voorbeeld hiervan is de lezing ‘The Unwanted children of Iran’ die 

we organiseerden samen met de Turkse Arbeidersvereniging HTIB. Ferdows Kazemi, een 

Iraanse schrijfster vertelde over haar boek ‘De ongewenste zoon’. Het boek gaat over een 

moeder die worstelt met het idee dat ze een homoseksuele zoon heeft. Tijdens de lezing 

vertelde de schrijfster over wat er allemaal in zo’n gezin leeft, hoe de cultuur in elkaar zit. 

Diezelfde problemen en dilemma’s zijn exemplarisch voor veel migrantengemeenschappen 

in Nederland. Ook in Iran is sprake van homofobie voortkomend uit religieuze dogma’s. 

Maar ook de invloed van de anti-homowetgeving in Iran op de positie van homo’s in de 

migrantengemeenschap in Nederland is illustratief voor de manier waarop veel andere 

migranten door hun landen van herkomst worden beïnvloed. 

Jezelf kunnen zijn is een voorwaarde voor zelfbeschikking en 
een grondrecht van ieder mens.

Bij beide activiteiten was duidelijk dat het acceptatieproces begint met het überhaupt 

bespreken van het onderwerp en erkennen dat homoseksualiteit bestaat. Daarvoor is een 

open houding en eerlijke communicatie nodig. Mensen moeten zich veilig voelen om over 

zeer gevoelige onderwerpen te praten. Pas dan kunnen mensen zichzelf zijn. Dat is een 

voorwaarde voor zelfbeschikking en een grondrecht van ieder mens. 

3.3.3 Focus on Human Development: God 
maakt geen fouten 
Door Anita C. Nanhoe
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Het Hindoehuwelijk is een verbintenis voor zeven levens. Een scheidingsritueel kennen 

we daarom niet binnen het Hindoeïsme. Maar wat als mijn partner in een volgend leven 

hetzelfde geslacht heeft als ik? 

Zelfbeschikkingsrecht van privézorg naar maatschappelijke 
betrokkenheid
Eind 2012 trok een jongeman aan mijn mouw. Hij vroeg mij, als gepromoveerde 

Hindostaanse, om me in te zetten voor de lhbt-acceptatie onder Hindostanen. Maar dat 

zag ik niet zitten. Ik had geen zin om over de seksuele voorkeur of geaardheid van mensen 

te spreken. Dat is een privé-aangelegenheid. Ieder dient zijn of haar leven in te richten 

conform het eigen geluksgevoel. Bovendien had ik te weinig kennis over de problematiek 

rondom lhbters. Maar deze jongeman gaf zich niet gewonnen. Om mij te overtuigen, 

vertelde hij mij keer op keer over zijn levensloop. Zijn seksuele ontwikkeling begon heel 

spannend, maar werd al vlug traumatisch. Zijn moeder had van alles geprobeerd om hem 

te genezen. Zo brachten ze hem naar winti-priesters om de boze geesten uit zijn lijf te 

bannen en naar imams om hem het juiste pad te tonen. 

Ik had geen zin om over de seksuele voorkeur of geaardheid van 
mensen te spreken. 

Dat is een privé-aangelegenheid.

Ook heeft zijn moeder haar best gedaan om de homoseksualiteit uit zijn lichaam te slaan. 

Zij schaamde zich voor hem. Hij had haar onteerd, de wereld én haar bewezen dat zij had 

gefaald. Deze jongeman vertelde mij over zijn eenzaamheid, de pedofiele contacten waar 

hij al heel jong voor gebruikt was, over de verstoting en de traumatisering. De bejegening 

door zijn herkomstmilieu was dermate traumatiserend dat de draaglast het won van zijn 

draagkracht. Hij klopte aan vele deuren, maar vond nergens hulp. Hij werd zelfs veroordeeld 

door hulpverleners en weggestuurd. Hij is ernstig beschadigd en zal waarschijnlijk nooit 

herstellen. 

Zijn verhaal liet mij niet los. Op een avond vroeg ik mijn zoon: “Val jij op jongens of op 

meisjes? ”Hij keek mij met grote ogen aan, was even stil en zei vervolgens: “Mamaaaaah! 

Dat zijn jouw zaken niet!” Maar ik gaf niet op: “Je weet waarom ik het vraag toch? Ik wil niet 

dat je in eenzaamheid moeilijke processen doormaakt. Mocht je op jongens vallen, dan 

moet je weten dat het prima is. Ik zal in mijn hoofd moeten omschakelen, maar ik wil jou 

gelukkig zien. Dat is voor mij het belangrijkste.” Lief zei hij tegen mij: “Ja mama, ik weet het. 

Ik kijk naar meisjes, maar ik ben niet verliefd”’. 

Ik was opgelucht. Niet omdat ik tegen homoseksualiteit ben, of omdat ik nog steeds de 

vrouw in zijn leven was, maar omdat mijn kind niet te maken zou krijgen met onbegrip, 

pesterijen, uitsluiting en vooroordelen vanwege zijn seksuele geaardheid. Maar hoe zal het 

andere kinderen vergaan, die op jonge leeftijd ontdekken dat zij homoseksueel zijn of in 

een verkeerd jasje zitten? En hoe zal het zijn voor ouders die een ander antwoord van hun 

kind krijgen? Kinderen zijn niet meteen zelfredzaam of weerbaar, ouders evenmin. En niet 

iedere ouder staat open voor of houdt rekening met homoseksuele kinderen. 

Ik was opgelucht. Niet omdat ik tegen homoseksualiteit ben, maar omdat mijn kind niet 

te maken zou krijgen met onbegrip, pesterijen, uitsluiting en vooroordelen vanwege zijn 

seksuele geaardheid.

Naarmate ik deze jongeman - nu mijn vriend - beter leerde kennen, ontstond bij mij 

meer inzicht in de dynamiek rondom homoseksualiteit, de gezonde ontwikkeling 

van homoseksuele kinderen en mogelijke gevaren voor deze ontwikkeling. Met het 

inzicht groeide ook de wil om mij maatschappelijk in te zetten voor de lhbt-acceptatie. 

Zelfbeschikkingsrecht is nog lang geen vanzelfsprekendheid. En zeker niet onder 

Hindostanen.

Lhbt onder Hindostanen 
Ik kende maar weinig homoseksuelen onder Hindostanen. Mijn familiekring lijkt zelfs 

‘homovrij’ te zijn. Het is alsof ze niet bestaan. Dit kon natuurlijk niet de werkelijke situatie 

zijn, maar moest een uiting zijn van het taboe en de uitsluiting van degenen hun hart 

hebben gevolgd waar het niet overeen kwam met de norm. Naarmate ik vaker op podia 

sprak over homoseksualiteit leerde ik meer Hindostaanse homoseksuelen en hun verhalen 

kennen. Ik zag dat het voor hen makkelijker was om zich te bewegen onder andere 

homo’s en  in de autochtone samenleving. Zij bleven vaak weg op verjaardagen en andere 

familiefeesten om de roddel en de veroordelende en soms simpelweg nieuwsgierige 

blikken te vermijden. Mensen die homoseksualiteit wel accepteerden verkenden hen als 

apen in een dierentuin. Deze vreemde wezens werden  net zo behandeld  als de eerste 

bruine migranten in Nederland. Bestaat het echt? Geeft het af? Is het besmettelijk? 

Het is alsof homoseksuelen niet bestaan. Een uiting van het taboe en de uitsluiting van 

degenen hun hart hebben gevolgd waar het niet overeen kwam met de norm.
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De marginalisering van homo’s heeft een wisselwerking  naar twee kanten. Enerzijds worden 

Hindostaanse lhbt-ers door de eigen gemeenschap bejegend met roddel, uitsluiting, 

vooroordelen en stigmatisering. Anderzijds zonderen zij zich zelf af van de grotere eigen 

gemeenschap. Ook kreeg ik meer oog voor aanpalende kwesties, zoals de eeuwige 

vrijgezellen of de dubbellevens van homo’s die hun geaardheid verborgen houden door 

openlijk een heterogezin te hebben en achter de schermen de homoseksuele contacten 

te beleven. De gevolgen voor dergelijke gezinnen zijn enorm. 

Eveneens kwalijk vond ik de gevolgen voor kinderen die al vroeg ontdekken dat zij op 

hetzelfde geslacht vallen. Hun worstelingen met zelfacceptatie en de wisselwerking met 

de sociale acceptatie. Ook zag ik homo’s die als consensus in hun familie pretendeerden 

de eeuwige vrijgezel te zijn. Achter de term lhbt-acceptatie schuilt een complexe wereld 

met een scala aan kwesties. Ik zag hier een belangrijke maatschappelijke opgave, die nog 

veel inspanning en inzet vereist.

Het Gamechangersprogramma 
Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) bood mij de mogelijkheid om mij als 

gamechanger verder in te zetten voor de lhbt-acceptatie. VON bood een methodiek 

als leidraad en gaf mij de vrije hand om mijn doelstellingen te bepalen en maatwerk te 

leveren. Aldus koos ik ervoor mijn inzet te richten op de zwaksten onder ons, de kinderen. 

Kinderen moeten een gezonde seksuele ontwikkeling doormaken en zichzelf kunnen 

zijn. De seksuele ontwikkeling moet iets moois zijn, niet iets traumatiserends, ook voor 

kinderen die verliefd worden op iemand van het eigen geslacht. De groep transgenders 

wilde ik niet negeren, vanwege de zware opgave die deze mensen hebben. Maar ik moest 

ergens beginnen, dus koos ik aan de start voor lesbiennes en homoseksuelen onder de 

Hindostanen. 

Hindostaanse ouders zouden ook met hun kind mee kunnen glunderen als deze op een 

dag met een partner van het eigen geslacht binnenstapt, in plaats van te reageren met 

hyperventilatie.

Hindostaanse ouders moeten er rekening mee houden dat hun kind, hun neefje of hun 

nichtje op een dag glunderend binnen  kan stappen, hand in hand met een partner van het 

eigen geslacht. En zij zouden dit kind niet voor allerlei dilemma’s moeten plaatsen, maar 

moeten accepteren zoals het kind is. Zij zouden ook met het kind mee kunnen glunderen 

in plaats van te reageren met hyperventilatie. Sterker nog: zij hebben een belangrijke taak 

te vervullen in het weerbaar maken van hun kinderen. Voor homoseksuele kinderen is 

deze weerbaarheid onmisbaar. Zowel de eigen gemeenschap als de bredere Nederlandse 

samenleving zijn allerminst homovriendelijk. 

Stichting Hindostaanse Welzijnsorganisatie Apna Bhawan
Een gezonde ontwikkeling voor Hindostaanse homoseksuele kinderen. Dat was het doel. 

Maar om deze kinderen en hun ouders te bereiken, moest ik samenwerken met partijen 

die reeds bijeenkomsten organiseren met en voor de Hindostaanse bevolkingsgroep. Dit 

moesten organisaties zijn die niet bang zijn om taboeonderwerpen aan de orde te stellen. 

In de regio Rotterdam organiseert de Stichting Hindostaanse Welzijnsorganisatie Apna 

Bhawan reeds een decennium lang bijeenkomsten over taboekwesties onder Hindostanen. 

Maar lhbt-acceptatie als taboeonderwerp had deze bijeenkomsten nog niet bereikt. Er 

werd hardnekkig gezwegen over lesbiennes, over homoseksuelen en over transgenders. 

Maar deze organisatie heeft lef én tact, dus met hen moest ik aan tafel. Sherita Thakoerdat 

(secretaris van Stichting Apna Bhawan) en ik bespraken allerlei punten met elkaar. Was 

het onderwerp wel relevant voor Hindostanen? Om hoeveel Hindostanen ging het dan? 

Na een aantal gesprekken kwamen we overeen dat we het onderwerp lhbt-acceptatie 

langzaam en voorzichtig in het Rotterdamse onder de Hindostanen zouden introduceren. 

We wilden de wereld veranderen. Om te beginnen de wereld van 
een paar homoseksuele kinderen.

Wij wilden dat minimaal 75 Hindostanen de bijeenkomsten zouden bijwonen. Wij 

wilden ouders bereiken die te maken hebben met homoseksuele kinderen. Wij wilden 

homoseksuele jongeren bereiken in hun outcomingsproces. En wij wilden onder de 

heteroseksuelen bereiken dat zij een open houding hebben naar homoseksuelen toe. 

Een belangrijk doel was dat wij een dialoog wilden starten onder de Hindostanen in 

Rotterdam over ouderschap en homoseksualiteit.  Direct  belanghebbenden (ouders en 

homoseksuele jongeren) moesten zien dat de bredere Hindostaanse bevolkingsgroep 

zich open zou stellen voor een dialoog. Ook wilden wij weten hoe wij verder moesten gaan 

met het agenderen van de lhbt-acceptatie in de komende jaren. Wij wilden heel veel, we 

wilden de wereld veranderen. Om te beginnen de wereld van een paar homoseksuele 

kinderen. 
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Dialoogbijeenkomsten 
In Rotterdam waren eerder geen bijeenkomsten over lhbt-acceptatie onder Hindostanen 

georganiseerd. Wij besloten om het onderwerp voorzichtig in te luiden en een 

drietal dialoogbijeenkomsten te organiseren. Als locatie kozen wij voor de warme 

huiskameromgeving van Societeit Matrix in het centrum van Rotterdam. 

Wij besloten om het onderwerp voorzichtig in te luiden en een drietal 

dialoogbijeenkomsten te organiseren.

We begonnen met een dialoogbijeenkomst over taboes onder Hindostanen. Taboes 

brengen emoties naar voren. Daarom vergde de voorbereiding van deze bijeenkomst 

enorm veel mankracht, energie en tijd. Ook de middag dag zelf vergde veel: mensen aan de 

ontvangsttafel, gastvrouwen, sprekers, ervaren hulpverleners om bezoekers met emoties 

op te vangen en last but not least, enkele mensen in de zaal die standby stonden  om 

de rust te bewaken. De sprekers waren Roy Sankatsing (Stichting Apna Bhawan), Sharida 

Noormohamed (gemeenteraadslid Rotterdam) en Anita Nanhoe (Gamechanger VON). Door 

middel van casusbeschrijvingen stipten wij verschillende taboes aan, waaronder huiselijk 

geweld, incest, alleenstaande ouderschap, kindermishandeling, gemengde relaties, eer, 

psychiatrische problematiek, suïcide, mannenmishandeling en homoseksualiteit. 

De circa tachtig  bezoekers van deze middag waren een verrassing. Onder hen bevonden 

zich een moeder met haar homoseksuele zoon en enkele andere homoseksuele 

jongeren. Allen waren zij geïnteresseerd in de reacties van de bezoekers op het onderwerp 

homoseksualiteit. De bezoekers spraken over de verschillende taboes, wat heel mooi 

was. Voor sommigen waren de behandelde onderwerpen erg zwaar. Het riep bij hen 

herinneringen en pijn op. De agendering van deze onderwerpen ervoeren zij als erkenning 

voor hun pijn. Anderen vonden de taboes te licht besproken. Zij hoopten juist op hardere 

statements van de sprekers. Opvallend was dat niemand het onderwerp lhbt oppakte, 

ook niet na herhaaldelijke benoeming ervan door de sprekers. Dit onderwerp leek geen 

herkenning op te leveren, het leek ver van de beleving van de bezoekers te staan. Of toch 

niet…? 

Opvallend was dat niemand in de eerste bijeenkomst het onderwerp lhbt oppakte, ook 

niet na herhaaldelijke benoeming ervan door de sprekers.

Tijdens de tweede dialoogbijeenkomst gingen wij expliciet in op seksuele diversiteit. Ook 

deze bijeenkomst vergde vergaande voorbereiding. De sprekers moesten gedegen worden 

voorbereid. De bemensing op de dag zelf was conform de eerste dialoogbijeenkomst. 

Oud-wethouder Herman Meijer zat de middag voor. Pandit Koendan van de conservatieve 

Sanatan Dharmastroming sprak over seksuele diversiteit in de religieuze geschriften. 

Ananta Khemradj (kandidaat raadslid CDA Rotterdam) sprak over haar homoseksualiteit 

en de wisselwerking tussen zelfacceptatie en sociale acceptatie. 

Gezien de combinatie van religie en lhbt waren wij voorbereid op een heftige discussie. 

Gelukkig viel het allemaal erg mee. De circa zestig bezoekers voelden zich vrij om zowel 

pro- als contra- argumenten en meningen te delen, waardoor het gesprek op gang kwam. 

Een prachtige chemie ontstond toen een moeder opmerkte dat God het niet zo heeft 

bedoeld dat mensen met iemand van het eigen geslacht een relatie hebben. ‘Het is niet 

zoals het hoort’. Een andere aanwezige moeder riep als reactie (wijzend naar Ananta 

Khemradj): “Wie heeft haar gemaakt dan? Was dat niet God?” Een mooie chemie? … Ja! Een 

prachtige chemie, zoals zou blijken uit de derde bijeenkomst.

Wie heeft haar gemaakt dan? Was dat niet God?

De derde dialooogbijeenkomst was een beperkte focusbijeenkomst met een 15-tal 

genodigden. De aanwezigen waren op naam uitgenodigd. Sommigen vertegenwoordigden 

een samenwerkingsorganisatie, anderen brachten professionele expertise in. Ook enkele 

jongeren waren uitgenodigd. We voerden een heftige discussie onder voorzitterschap van 

Werner Kharagjitsing (arts letselschade bij Defensie/voorzitter Stichting Nauw Djawan). 

De discussie startte met hindogeschriften over Tritiya-Prakriti (mensen van het derde 

geslacht), waaronder lhbters worden geschaard. 

Ook hier kwamen kritische geluiden over homoseksualiteit op tafel. We reflecteerden 

op de dialoogbijeenkomsten en inventariseerden aandachtspunten voor de 

vervolgagendering van de lhbt-acceptatie onder Hindostanen. De belangrijkste conclusie 
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was wel dat de seksualisering eraf moest en de liefde meer benadrukt moest worden. 

Deze bijeenkomst leverde een bijzonder neveneffect op:  gedurende de discussie bleken 

onder de aanwezigen een lesbienne, een biseksuele persoon en een dame die nu, op 

middelbare leeftijd, haar lesbische voorkeur exploreert. Ook waren er twee ouders met 

een (vermoedelijk) homoseksuele zoon. De moeder die op de tweede dialoogbijeenkomst 

inbracht dat homoseksuele relaties niet Gods bedoeling zijn, heeft een (vermoedelijk) 

homoseksuele zoon. Op deze kleine focusbijeenkomst durfden de aanwezigen hun 

privésituatie te delen. Telefoonnummers werden uitgewisseld om elkaar op te hoogte te 

houden van de (persoonlijke) ontwikkelingen. 

De belangrijkste conclusie was wel dat de seksualisering eraf 
moest en de liefde meer benadrukt moest worden.

Tot slot
De samenwerking tussen VON, Stichting Hindostaanse Welzijnsorganisatie Apna Bhawan 

en mij was een geweldige succesformule. De samenwerking verliep soepel en respectvol. 

Er was vertrouwen, we vingen elkaar op en we vulden elkaar aan. Ook hadden we vrienden 

om ons heen, die keer op keer op vrijwillige basis klaarstonden om bij te dragen. Met trots 

kijken we naar het resultaat van de dialoogbijeenkomsten. Met trots, warmte in het hart 

en een brok in de keel. En wij gaan door! Want op deze bijeenkomsten vertellen wij iedere 

moeder, vader en jongere: God maakt geen fouten. 

3.4 Lessons learned

De voorgaande paragrafen geven inzicht in de brede sociale beweging die via de nieuwe 

methode door gamechangers Soerin Narain, Ambar Choudry, Irshad Gobind, Radjesh 

Madarie, Dino Suhonic, Mustafa Ayranci, Dogan Gökmen, Murat Kaya, Sidar Kisin, Shahin 

Cetin en Anita Nanhoe de afgelopen anderhalf jaar in diverse migrantengroepen werd 

gestart. Ieder vanuit hun eigen perspectief en met hun eigen aanpak droegen zij bij aan 

een mentaliteitsverandering waarin homofobie niet langer de norm is en lhbt’s sterker 

zichzelf kunnen zijn.  

Context van de aanpak
Wat zijn de lessons learned voor een goede inbedding van de nieuwe methode 

Gamenchangers voor de aanpak van homofobie in migrantengroepen? Allereerst: sta stil 

bij de context waarin homofobie voorkomt en waarin de aanpak moet worden ingebed. 

Het lijkt een open deur, maar kén de problemen van binnenuit en toets de opgevangen 

signalen bij vertegenwoordigers van de gemeenschappen. Het helpt zowel de organisator 

van de aanpak, als de gamechanger die straks verantwoordelijk is om een veranderproces 

te starten, om in te kunnen haken op de dagelijkse praktijk en zorgen van mensen. In plaats 

van ‘gewoon te vinden’ dat homofobie ‘natuurlijk niet kan’, is hij of zij dan echt in staat het 

probleem bij de kern aan te pakken en een verandering van binnenuit te organiseren.

Changemaker als ambassadeur van verandering
Daarnaast is een belangrijke les: de gamechanger die verantwoordelijk is voor het 

starten van een veranderproces, moet dat proces ook kunnen dragen. Hij of zij is er de 

ambassadeur van. Is het doel dat jongeren worden empowered om te allen tijde op te staan 

voor hun keuzevrijheid, dan moet de gamechanger dat recht ook in alle openbaarheid 

willen en kunnen uitdragen. Zoals eerder aangegeven zien we in de praktijk vaak gebeuren 

dat iemand zichzelf erg modern en progressief vindt, maar als degene openlijk de rechten 

van lhbt’s moet verdedigen, dan blijkt dat te veel gevraagd. Staan voor de aanpak van 

homofobie, vraagt dan ook om een continue zelfreflectie van de gamechanger op het 

eigen handelen en denken.
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De gamechanger die verantwoordelijk is voor het starten van 
een veranderproces, moet dat proces ook kunnen dragen.

Eigen kracht
Bovendien moet de gamechanger weten waar zijn of haar eigen kracht ligt. Ben je 

een doener of een denker? Heb je vooral bestuurlijk overwicht of voel je je meer een 

agendasetter? In feite kan iedere gamechanger de starter van een doelgericht en 

kleinschalig veranderproces zijn, maar hij of zij moet ook in staat zijn de activiteiten aan 

te passen op zijn of haar competenties. Gamechangers worden daarom gestimuleerd 

steun te vragen van hun netwerk. Weet je dat mensen beter luisteren naar een 

ervaringsdeskundige of wetenschapper? Nodig die dan uit. Sluit een komische act beter 

aan op een groep jongeren, maar sta je liever zelf niet op een podium? Zoek die acteurs in 

je kennissenkring. 

Veranderteam
Hierbij sluit aan dat het samenstellen van een veranderteam essentieel is voor het beklijven 

van het veranderproces. Het garandeert een breder draagvlak in een gemeenschap en 

de gamechanger wordt ondersteund door de organisatie ervan. Daarnaast biedt het 

ruggensteun in situaties waarin de gemoederen oplaaien. Bijvoorbeeld als deelnemers 

boos worden wanneer persoonlijke issues ter sprake worden gebracht. Schroom dan ook 

niet om de leden van het veranderteam zowel voor, tijdens als na de activiteit in te zetten. 

Desnoods letterlijk tussen het publiek in.

Tenslotte
Aan het eind van dit document rijst de vraag: waren we in staat om gamechangers van 

migrantenkomaf op te leiden, zodat zij mensen in hun omgeving zodanig konden raken 

dat zij willen veranderen? Afgaande op bovenstaande reflectie durven we te stellen: ja. 

De ruimte voor diversiteit aan referentiekaders en het aansluiten op de verschillende 

aanleidingen voor veranderen, maakten mogelijk dat kaders van Stichting Hindustani, 

Stichting Maruf, Turkse Arbeidersvereniging HTIB, Turkse Vereniging Eindhoven ETÜD, 

Koerdische netwerken in Den Haag, Focus on Human Development en Stichting 

Hindostaanse Welzijnsorganisatie Apna Bhawan onze change-instrumenten ook voor 

eigen doelgerichte en kleinschalige verandertrajecten konden inzetten. 

Bijlage 1:
Relevante documenten, 
websites & organisaties
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Organisaties & websites
COC Nederland
T: 020 6234596 

E: info@coc.nl 

W: www.coc.nl

Focus on Human Development
T: 06 24523305 

E: anita@focusonhumandevelopment.nl

W: www.focusonhumandevelopment.nl 

Inspraakorgaan Turken 
T: 030 2343625

E: info@iot.nl

W: www.iot.nl

Mannenopvang Utrecht
W: www.huiselijkgeweldutrecht.nl

Meldpunt Eergerelateerd Geweld Amsterdam
T: 020 6116022

W: www.blijfgroep.nl/hoe-wij-helpen/meldpunt-eergerelateerd-geweld
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Opvang Fier-Fryslân
W: www.fierfryslan.nl

Opvang Kompaan & de Bocht 

W: www.debocht.nl

Overlegorgaan Caribische en Antilliaanse Nederlanders

T: 070 3803301

E: info@ocan.nl

W:  www.ocan.nl

Politienetwerk Roze in Blauw
• Amsterdam: www.politie.nl/mijn-buurt/05---amsterdam/roze-in-blauw.html

• Den Haag: www.politie.nl/nieuws/2013/mei/6/07-start-meldpunt-roze-in-  

 blauw-bij-eenheid-rotterdam.html

• Rotterdam: www.politie.nl/nieuws/2013/mei/6/07-start-meldpunt-roze-in-  

 blauw-bij-eenheid-rotterdam.html

• Utrecht: http://www.politie.nl/mijn-buurt/03-midden-nederland/politienet  

 werk-roze-in-blauw.html

Respect2love
W: www.respect2love.nl

Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders 
T: 030 2367327

E: info@smn.nl

W: www.smn.nl

Steunpunt Huiselijk Geweld regio Amsterdam
T: 020 6116022

E: info@shg-amsterdam.nl

W: www.shg-amsterdam.nl

Steunpunt Huiselijk Geweld regio Den Haag
T: 0900 0443322

E: egg@stichtingwende.nl

W: www.eerstehulpbijhuiselijkgeweld.nl

Steunpunt Huiselijk Geweld regio Rotterdam
T: 010  4438444

E: info@huiselijkgeweld.rotterdam.nl

W: www.ggdrotterdamrijnmond.nl/huiselijk-geweld.html

Steunpunt Huiselijk Geweld regio Utrecht
T: 030 2599814

E: info@vieja-utrecht.nl

W: www.vieja-utrecht.nl

Stichting Hindustani
T: 06 28479849

E: stichtinghindustani@gmail.com

W: www.stichtinghindustani.nl

Stichting Malaica
T: 06 17974488 (Natalia Walenkamp, voorzitter)

E: mailme@behumanproductions.nl (Natalie Walenkamp, voorzitter)

Stichting Maruf
E: stichtingmaruf@gmail.com

W: www.stichtingmaruf.com

Stichting Secret Garden
T: 06 14108442

E: info@stichtingsecretgarden.nl

W: www.stichtingsecretgarden.nl
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Tolerance United
T: 0645781437

E: info@toleranceunited.com

W: www.toleranceunited.com

Transgender Netwerk Nederland
T: 020 5739427

E: info@transgendernetwerk.nl

W: www.transgendernetwerk.nl

Vluchtelingen-Organisaties Nederland 
T: 020 5091370

E: info@vluchtelingenorganisaties.nl

W: www.vluchtelingenorganisaties.nl

“We wilden de wereld veranderen. 
Om te beginnen de wereld 
van een paar homoseksuele 
kinderen.”
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Van alle taboes in de wereld is het taboe op homoseksualiteit misschien wel het hardnekkigst. 
In onze landen van herkomst - en ook in Nederland en andere westerse landen - is het in 
vrijheid beleven van je seksuele identiteit niet vanzelfsprekend. Lesbiennes, homoseksuelen, 
biseksuelen en transgenders (lhbt’s) worden dagelijks genegeerd, afgewezen of vijandig 
bejegend. 

Het aanpakken van homofobie in o.a. de Turkse, Marokkaanse en Hindostaanse gemeenschap 
is een lastig vraagstuk. Door de agressieve negatieve propaganda jegens lhbt’s. Maar ook door 
de afstand die veel hetero’s voelen ten aanzien van de strijd die lhbt’s bijna dagelijks moeten 
voeren. 

De sleutel van de sociale acceptatie van homoseksualiteit in migrantengroepen en de 
emancipatie van lhbt’s ligt in de ontwikkeling van individuele vrijheid én in de herverdeling van 
het probleemeigenaarschap bij hetero’s en lhbt’s. Hoe dat te bereiken is migrantengroepen, 
vindt u in deze methodiek Gamechangers.  


