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van anderen 
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Voorwoord

Op 15 mei 2014 overhandigde de Turkse Gay 
Straight Alliance een poster aan de minister  
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet 
Bussemaker. Een deel van de GSA leden staat 
samen met bekende Turkse Nederlanders op  
de poster afgebeeld. Op deze wijze willen zij 
openlijk voor de rechten van LHBT’s opkomen. 
In Tilburg organiseerde Stichting Caribische 
Senioren een actie om homo-acceptatie binnen 
de Caribische gemeenschap zichtbaar te maken. 
In augustus 2014 zal voor de eerste keer een 
Marokkaanse boot aan de Gay Parade deel- 
nemen.

Al deze gebeurtenissen binnen verschillende 
gemeenschappen van etnische minderheids- 
groepen zijn het resultaat van het pionierswerk 
dat COC Nederland, VON (Vluchtelingen- 
Organisaties Nederland), SMN (Samenwer-
kingsverband Marokkaanse Nederlanders),  
IOT (Inspraakorgaan Turken), OCAN  
(Overlegorgaan Caribische Nederlanders) en  
Stichting Malaica het afgelopen anderhalf  
jaar hebben verricht. In deze periode hebben 
genoemde organisaties zich namelijk ingezet  
om homo-emancipatie te bevorderen en  
seksuele diversiteit binnen etnische kringen 
bespreekbaar te maken. Dit project Homo- 
seksualiteit bespreekbaar maken in etnische 
kringen is mogelijk gemaakt met financiering 
van het Europees Integratie Fonds en gecofinan-
cieerd door de Directie Emancipatie van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap. 

Dit werk is niet makkelijk geweest. De organi-
saties werden voortdurend geconfronteerd met 
weerstand en kritiek vanuit de gemeenschap. 
Sommige leiders en ambassadeurs werden  
zelfs bedreigd. Maar ze gingen door. En mede 
dankzij dat werk is er voor homo-emancipatie 
een basis gelegd. 

Het waren moeizame stappen. Maar ze werden 
gemaakt. En ze gingen vooruit. 
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1) Deze inleiding is gebaseerd op een aantal situaties, gebeurtenissen en omstandigheden die door de deelnemende partijen onder de 

aandacht zijn gebracht en valt onder verantwoordelijkheid van de auteur.

1. Inleiding

Voor u ligt de methodiek Homoseksualiteit 
bespreekbaar maken in etnische kringen.  
In deze methodiek worden de ervaringen en 
resultaten van de betrokken organisaties 
beschreven. De methodiek kan door iedere 
geïnteresseerde als handleiding gebruikt worden 
om homoseksualiteit bespreekbaar te maken.

In het eerste gedeelte worden de belangrijkste 
achtergronden en bevindingen in een inleidende 
beschrijving uitgelicht. Als achtergrondinfor- 
matie bevat deze inleiding vijf interviews met 
verschillende mensen die aan het project hebben 
bijgedragen.1

Daarnaast zijn de drie onafhankelijk ontwik- 
kelde methodieken van het IOT, SMN en VON 
als aparte hoofdstukken toegevoegd. Deze 
documenten reiken elk vanuit een specifieke 
achtergrond methodes aan om homoseksualiteit 
in etnische kringen bespreekbaar te maken. 

1.1. Korte voorgeschiedenis

In 1993 werd de Algemene Wet Gelijke Behan-
deling (AWGB) aangenomen. Sindsdien is  
discriminatie van LHBT’s bij de Nederlandse 
wet verboden. In hetzelfde jaar bracht het 
Landelijke Overleg Minderheden (LOM) aan  
de Nederlandse regering een advies uit over  
de emancipatie van homoseksuelen binnen 
gemeenschappen van etnische minderheids- 
groepen. Binnen dit advies werd voorgesteld om 
homoseksualiteit onder etnische minderheden 
bespreekbaar te maken door dialoogbijeen- 
komsten te organiseren onder leiding van een 
GSA (Gay-Straight-Alliance). 

In 2008 vroeg de toenmalige minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Plasterk  

de samenwerkingsverbanden een plan te ont-
wikkelen om homo-acceptie binnen etnische 
kringen te bevorderen. In 2009 begonnen de 
samenwerkingsverbanden met een inventarisatie 
naar de mogelijkheden en probeerden zij de 
aangesloten federaties bij het project Homo- 
seksualiteit bespreekbaar maken in etnische 
kringen te betrekken. In 2010 werd in samen-
werking met het COC en The Inner Circle  
het Common Ground project georganiseerd, 
waarbij Roze Imam Hendricks workshops gaf 
over Islam en homoseksualiteit. In 2011 werd 
Hendricks voor een conferentie over homo- 
seksualiteit en Islam naar Nederland gehaald.
Gedurende de periode 2009-2012 ontwikkelde 
het VON een methode (Changemakers) om 
binnen vluchtelingenkringen rond homoseksua-
liteit een mentaliteitsverandering te starten. 
Daarnaast vonden verschillende dialoogbijeen-
komsten en activiteiten plaats, die door de 
aangesloten organisaties van het VON, IOT, 
SMN en OCAN werden georganiseerd. Voor  
de laatste drie samenwerkingsverbanden werd 
het echter duidelijk dat de leiders van zelforga-
nisaties door gebrek aan de juiste kennis over 
homoseksualiteit vaak niet in staat waren 
voorlichting over LHBT’s te geven. Nadat het 
project in 2012 was beëindigd, stelden de 
samenwerkingsverbanden daarom voor het 
project voort te zetten, om onder andere de 
leiderschapsontwikkeling te verbeteren. Om  
de werkzaamheden te kunnen voortzetten werd 
er een beroep gedaan op het EIF (Europees 
Integratie Fonds)2 en het Ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Deze methodiek die voor u ligt is het resultaat 
van het GSA project dat gedurende de periode 
2013-2014 door het EIF en het OCW gefinan-
cierd is. 
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2) Het EIF financiert uitsluitend projecten die zich richten op niet-Nederlandse migranten. Aangezien deze groep echter moeilijk te  

bereiken is, werd in het kader van dit project besloten Nederlandse migrantengroepen als doelgroep te nemen. Het uitgangspunt  

hierbij was dat niet-Nederlandse migranten in het proces van mentaliteitsverandering door Nederlandse migrantengemeenschappen 

beter te bereiken en te beïnvloeden zijn dan door de autochtone bevolking.

Op grond van haar kennis en ervaring werd 
Stichting Malaica bij dit project betrokken. Het 
VON ontwikkelde in het kader van het GSA 
project haar methode Changemakers door voor 
migrantenorganisaties. OCAN kon op basis van 
haar doelgroep geen aanspraak maken op de 
EIF financiering. Zij is echter op eigen voet 
doorgegaan en is daarbij ervaringen met de 
andere partners blijven uitwisselen. Omdat hun 
bijdrage aan homo-emancipatie binnen de 
Caribische gemeenschappen van groot belang is, 
zijn ook hun ervaringen in deze methodiek 
opgenomen. 
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2. Visie en verantwoording

2.1. Gelijke burgers, gelijke rechten

Zowel het SMN als het IOT en OCAN beharti-
gen de belangen van alle Marokkaans-Neder-
landse (SMN), Turks-Nederlandse (IOT) en 
Caribisch-Nederlandse (OCAN) inwoners  
van Nederland. Daar vallen de belangen van 
Marokkaans-Nederlandse, Turks-Nederlandse 
en Caribisch-Nederlandse LHBT’s ook onder. 
De samenwerkingsverbanden streven naar 
emancipatie opdat hun achterban, inclusief 
LHBT’s, zo goed mogelijk binnen de Neder-
landse samenleving functioneert. Wanneer de 
omgang met LHBT’s en homoseksualiteit sterk 
van de rest van de Nederlandse samenleving 
afwijkt, belemmert dit de hele gemeenschap.
Bij het VON staat het naleven, uitdragen en 
waar nodig verdedigen van mensenrechten 
centraal. VON stelt dat culturele conventies 
nooit grond mogen vormen voor schending  
van de universele mensenrechten. Vanuit dit 
kader richt het VON zich op de individuele 
ontwikkeling van mensen en het waarborgen 
van hun individuele zelfbeschikkingsrecht.

Het vertrekpunt vanuit de alliantie (GSA) was 
dan ook volwaardig en gelijkwaardig burger-
schap, waarbij homo-acceptatie en het recht op 
zelfbeschikking centraal staan. We leven in een 
land waar de gelijkheid van alle burgers voorop 
staat. In deze context moeten we elkaar als 
volwaardige burgers accepteren, ook al zijn we 
het niet met elkaar eens en begrijpen we elkaar 
niet altijd. 

Jale (IOT): ‘Turkse vrouwen willen in  
Nederland hun hoofddoek blijven dragen. 
Dan moeten deze vrouwen LHBT’s eveneens 
het recht op zelfbeschikking gunnen.’

Daarbij is het alleen mogelijk om zelf als 
volwaardig burger in een land te leven, als je 
alle vrijheden die je zelf kan genieten de ander 
ook gunt. Wanneer je bijvoorbeeld als jongere 
een LHBT docent niet kan accepteren, is dit ten 
nadele van je eigen ontwikkeling. Het is daarom 
in het eigenbelang van iedere Nederlandse 
burger de ander te respecteren en accepteren.

2.2. Verantwoordelijkheid binnen eigen 
gemeenschap

Voor de bevolkingsgroepen die bij het project 
betrokken zijn staat acceptatie door de gemeen-
schap centraal. Het is belangrijk dat een gezin 
naar buiten toe succesvol en goed functioneert. 
Het taboe op homoseksualiteit vormt in die  
zin een onderdeel van een veel grotere en 
gecompliceerde problematiek: door bepaalde 
gedragscodes en genderrollen heerst er binnen 
het gezin tussen ouder en kind, maar ook tussen 
man en vrouw, een gebrek aan communicatie 
over seksuele vrijheid en individualiserings- 
processen. Daardoor lijdt niet alleen de LHBT’r 
(die zichzelf niet kan zijn), maar ook de moeder 
(die niet in de positie is voor haar kind op te 
komen) en de vader (die als man t.o.v. de 
gemeenschap geen positieve stellingname over 
homoseksualiteit kan innemen). Op deze wijze 
laat het taboe op homoseksualiteit zien dat 
gebrek aan communicatie en begrip het goed 
functioneren van een gezin en gemeenschap 
uiteindelijk negatief beïnvloedt.

Taboe op homoseksualiteit (evenals eergerela-
teerd en huiselijk geweld en incest) zorgt ervoor 
dat een schijnwerkelijkheid gecreëerd wordt. 
Naar buiten toe lijkt een gezin of gemeenschap 
goed te functioneren, maar in de werkelijkheid 
spelen zich achter gesloten deuren onzichtbare 
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problemen af. Door het in stand houden van het 
taboe blijft de harmonie van de gemeenschap 
bewaard, maar is het onmogelijk deze proble-
men aan te pakken en de getroffenen de juiste 
steun te bieden. In het kader van dit project 
werden mensen daarom bewust gemaakt van 
hun aandeel in deze problematiek. In die zin 

werden mensen niet benaderd als een te bekeren 
object, maar als mede-eigenaar van algemene 
waarden die een gemeenschap en samenleving 
vormgeven. Daarbij was het uitgangspunt, dat 
als het taboe op homoseksualiteit doorbroken 
wordt, dit niet alleen goed is voor LHBT’s, 
maar voor de gemeenschap als geheel.

Ali (IOT) Karacabay – ‘Als het om liefde gaat, maakt geslacht helemaal niets uit.’

Film- en documentairemaker Ali Karacabay groeide op in Nederland. Toen hij zijn Turkse  
vader op 14-jarige vertelde dat hij homoseksueel was, werd hij naar Turkije gestuurd om van 
zijn ‘ziekte’ te genezen. 

Door ingrijpen van zijn school mocht Ali weer terug naar Nederland komen. Bij aankomst op 
het vliegveld moest hij zijn vader wel plechtig beloven zich nooit meer met homoseksualiteit in 
te laten. Voor Ali bleek het echter onmogelijk zijn seksuele gevoelens te onderdrukken en als 
‘ander’ door het leven te gaan. Op 17-jarige leeftijd verliet hij zijn ouderlijke huis, waarna het 
contact met zijn ouders voor lange tijd verbroken werd.

In het kader van het project werd Ali door het IOT benaderd om als vrijwilliger mee te werken 
aan de dialoogbijeenkomsten. Als LHBT’r en bekende Turkse Nederlander was hij de aangewe-
zen persoon om zijn ervaringen met mensen uit de gemeenschap te delen. ‘In het begin stond ik 
sceptisch tegenover dit voorstel. Ik heb me sinds de jaren ’80 actief voor LHBT rechten ingezet. 
Maar ik merkte al snel dat ik op grond van mijn seksuele geaardheid door Turkse organisaties 
voor werkopdrachten werd afgewezen. Daarom besloot ik mezelf niet te vaak in het openbaar 
als homoseksueel te profileren. Toen ik door het IOT werd gevraagd, twijfelde ik om opnieuw 
als LHBT’r naar buiten te treden. Maar ik was inmiddels ouder en zelfverzekerder geworden.’

Toen Ali een van de bijeenkomsten bezocht, besloot hij zich als vrijwilliger voor het project in 
te zetten. Hij merkte dat er vanuit de gemeenschap een enorme behoefte aan juiste informatie en 
voorlichting was. ‘Vaak staan mensen wel positief t.o.v homoseksualiteit en willen ze LHBT’s 
zelfs bijstaan in hun acceptatieproces. Zo was er een vrouw die andere moeders met LHBT  
kinderen wilde ondersteunen.  Zij was er echter van overtuigd dat gebrek aan ouderliefde  
homoseksualiteit kan veroorzaken.’ 

Ook viel het Ali op dat mensen na afloop van de bijeenkomsten een voor een naar hem toe 
kwamen. Ze waren opgelucht om een keer openlijk over het thema te kunnen praten. Zo was 
er een man die de behoefte had af en toe een jurk aan te trekken. Zijn vrouw accepteerde dit. 
Uiteindelijk besloot deze man op een bruiloft als travestiet op te treden. Tijdens het optreden 
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liepen veel mensen weg. ‘Dit is een heel tragisch verhaal. Maar tegerlijkertijd vind ik het zo 
dapper dat die man het geprobeerd heeft.’

Volgens Ali worden LHBT’s steeds zichtbaarder binnen etnische kringen. Tegerlijkertijd groeit 
ook de weerstand. ‘Ik woon in Amsterdam Oost en voel me als LHBT’r met de jaren onveiliger 
op straat. Dit heeft te maken met een algemene ontwikkeling die in Nederland plaats vindt.  
De seksuele vrijheid wordt steeds beperkter. Je kunt niet meer met elkaar kussen op straat.  
Je mag je kind niet meer op schoot nemen. In de jaren ’70 werd er veel vrijer over seksualiteit 
gedacht. Zo denken allochtone jongens dat ze je kunnen uitschelden als je even naar ze kijkt. 
Ook denken mannen vaak dat je als homoseksueel met iedere man een relatie wilt hebben.  
Als je aardig bent, zijn ze meteen bang dat je iets van hen wilt.’

Maar soms vinden er onverwacht prettige ontmoetingen plaats. ‘ Laatst werd ik door een  
man uit Koeweit aangesproken. ‘Waarom kijk je?,’ riep hij naar me, ‘Ben je een flikker ofzo?’  
Ik antwoordde hem, ‘Ja, ik ben inderdaad een flikker. En ik heb van Allah twee ogen gekregen 
om naar je te kijken’. Daarna raakten we met elkaar in gesprek. Twee uur lang hebben we op 
straat gestaan. Na het gesprek omhelsde hij me en gaf hij me twee zoenen op beide wangen. 
Als ik hem nu tegenkom, wil hij van alles weten. Dan bestookt hij me met allerlei vragen over 
homseksualiteit.’

‘Dit is ook precies waar het acceptatieproces over moet gaan. Mensen moeten leren begrijpen 
dat homoseksualiteit normaal is en bij het gewone leven hoort. Dat mensen als homoseksuelen 
geboren worden. Misschien heb je om kinderen te maken een man en een vrouw nodig. Maar 
als het om liefde gaat, maakt geslacht helemaal niets uit. Ook mijn ouders hebben dit later 
begrepen. Uiteindelijk zijn we de beste vrienden geworden.’  
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3) M. Boote, H. Felten, J. Schuyf (2012) Interventieontwikkeling: “Gay is okay”, Suiïcidepreventie LHBT Jongeren, Movisie.

Zie ook verder in dit document Van Bespreekbaar naar Acceptatie: homoseksualiteit bespreekbaar maken in Marokkaanse kringen.

3. Problematiek rondom homoseksualiteit 
in etnische kringen
Homo-emancipatie en acceptatie van seksuele 
diversiteit he ft zich de laatste decennia in 
Nederland stormachtig ontwikkeld. Een aantal 
etnische minderheidsgroepen is echter groten-
deels buiten deze ontwikkeling gebleven, wat 
binnen en buiten de gemeenschap leidt tot 
ongewenste fricties. Dit heeft als gevolg dat nog 
steeds veel LHBT’s binnen hun gemeenschap 
niet openlijk homoseksueel kunnen zijn, en dus 
geen hun recht op (seksuele) zelfbeschikking en 
individuele vrijheid hebben.

Niet alleen zijn LHBT’s van etnische afkomst 
om die reden nauwelijks tot niet zichtbaar 
binnen de Nederlandse samenleving, ook is de 
weerbaarheid van deze kwetsbare groep zeer 
laag. Sommige LHBT’s worden door hun naaste 
omgeving niet geaccepteerd en zijn daardoor 
gedwongen hun geaardheid verborgen te 
houden. Wanneer diegene er toch voor kiest 
openlijk voor zijn seksuele geaardheid uit te 
komen, heeft deze persoon kans door de  
familie, vrienden en zelfs de hele gemeenschap 
verstoten te worden. In sommige gevallen 
worden LHBT’s door hun familie bedreigd en 
slachtoffer van geweld.

Amber Choudry (Stichting Hindustani): 
‘LHBT’s van etnische afkomst kunnen  
binnen hun gemeenschap zichzelf niet  
zijn. Maar tegelijkertijd kunnen ze ook  
niet iemand anders ze zijn.’ 

Door het isolement waarin zij vaak terecht 
komen is het aantal zelfmoorden onder zowel 
LHBT jongeren als volwassen LHBT’s relatief 
hoog. Ook zijn jonge LHBT’s uit minderheids-
groepen in vergelijking met autochtone LHBT’s 
in dezelfde leeftijdsgroep in hogere mate vat-

baar voor drugs- en alcoholmisbruik, vroege 
schoolverlating, (seksueel) misbruik en zelfs 
prostitutie.3 
Ook volwassen LHBT’s vormen een kwetsbare 
groep. Met name in behouden gemeenschappen 
worden zij vaak tot een huwelijk gedwongen  
en proberen zij voor de gemeenschap een zo 
‘normaal mogelijk’ leven te leiden. Ondertussen 
moeten ze hun ware gevoelens en identiteit 
verborgen houden. Dit afgesloten en geheime 
leven leidt tot eenzaamheid en depressies.

Deze maatschappelijke problematiek treft  
niet alleen LHBT’s zelf, maar ook, zoals uit  
het volgende voorbeeld blijkt, hun naaste 
omgeving. Een man die een dialoogbijeenkomst 
van Stichting Hindustani bezocht vertelt het 
volgende verhaal:

‘Ik heb een neefje dat homoseksueel is.  
Niemand van onze familie wil nog iets met 
hem te maken hebben. Als ik mijn neefje  
op straat zie, wil ik met hem praten, hem 
omhelzen, hem helpen. Maar dat gaat niet, 
omdat ik dan zelf ook door de gemeenschap 
met de nek word aangekeken. En dat kan  
ik niet maken tegenover mijn eigen gezin. 
Maar ik lijd er elke dag onder. Want hoe 
graag ik het ook wil, ik kan mijn bloedeigen 
neefje niet in mijn armen sluiten.’

Sommige ouders van biculturele LHBT jongeren 
hebben het idee gefaald te hebben in de opvoe-
ding en voelen zich schuldig. Anderen zijn door 
gebrek aan informatie niet in staat hun kind de 
juiste begeleiding en bescherming te bieden. 
Moeders zijn vaak niet in de positie voor de 
belangen van hun kind op te komen. Wanneer 
ze dit wel doen, kan dit problemen binnen het 
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huwelijk veroorzaken, wat in sommige gevallen 
resulteert in huiselijk geweld. Mannen zijn vaak 
niet in staat, zoals het voorbeeld hierboven 
illustreert, een verantwoordelijke positie t.o.v. 
hun familie in te nemen, willen ze hun goede 
reputatie binnen de gemeenschap houden. Vaak 
geven ze hun vrouw de schuld van de ‘mislukte 
opvoeding’.

Binnen een gedwongen huwelijk is niet alleen  
de LHBT’r, maar ook de partner ongelukkig. 
Omdat beiden vast zitten in een huwelijk 
kunnen ze geen volwaardige liefdesrelaties 
aangaan. Hetzelfde geldt voor ongetrouwde 
LHBT’s die de schijn voor de familie proberen 
op te houden: LHBT partners hebben vaak  
geen begrip voor de situatie waardoor de  
relatie verbroken wordt. 

Lesbische vrouwen hebben het in een gedwon-
gen huwelijk nog moeilijker. Van hen wordt 
verwacht seksueel contact met hun man te 
hebben, terwijl mannen de mate van dit contact 

zelf kunnen bepalen. Ook is het voor lesbische 
vrouwen moeilijker om er buiten het huwelijk 
een dubbelleven op na te houden. 

Ook buiten de gemeenschap blijkt homo- 
acceptatie een probleem. Zo heerst er onder  
veel biculturele jongeren verwarring over het 
thema, omdat ze voortdurend tussen twee  
culturen moeten schakelen. Thuis krijgen deze 
kinderen vaak te horen dat homoseksualiteit 
een zonde is, terwijl op school juist gepromoot 
wordt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. 
Voor de individuele ontwikkeling binnen  
de Nederlandse samenleving is het echter van 
groot belang dat de informatie die kinderen 
thuis krijgen coherent is met de informatie op 
school: juiste voorlichting thuis voorkomt dat 
homoseksualiteit als een Nederlands verschijn-
sel wordt gezien. Zo kan het niet accepteren  
van informele leiders zoals een LHBT docent, 
voetbalcoach of hulpverlener ertoe leiden dat 
jongeren belemmerd worden in hun ontwik- 
keling en zelf uitgesloten kunnen worden. 

Soerin Narain (Stichting Hindustani) - ‘De veiligheid van jongeren moet voorop staan.’

Nadat Soerin in 2001 van zijn vrouw gescheiden was, kwam zijn jongste dochter bij hem 
wonen. Dagelijks werd hij door haar met allerlei vragen en dilemma’s geconfronteerd  Zelf kon 
hij heel open met zijn dochter praten, maar tegerlijkertijd besefte hij dat in de Hindoestaanse 
gemeenschap een dergelijke openheid tussen ouder en kind ongebruikelijk is. Omdat hij graag 
andere kinderen wilde helpen, besloot hij in 2002 Stichting Hindustani op te richten. ‘Alles wat 
de maatschappij of een gezin kan raken, proberen wij uit de taboesfeer te halen. Daarbij staat 
de veiligheid van jongeren voorop.’

In 2008 werd de stichting door de Haagse gemeente gevraagd het thema homoseksualiteit 
binnen de Hindoestaanse gemeenschap bespreekbaar te maken. In samenwerking met stichting 
Rainbow worden er sindsdien elke maand laagdrempelige activiteiten rondom homoseksuali-
teit georganiseerd. ‘Deze avonden worden door zowel hetero’s als LHBT’s bezocht. Iedereen is 
welkom. We hanteren enkel een regel: er wordt niet geroddeld en ook geen aapjes gekeken.’
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Eind 2012 werd Stichting Hindustani door het VON benaderd om aan de hand van de  
Gamechanger methode workshops over homoseksualiteit te organiseren. Tijdens verschillen-
de bijeenkomsten werd onder andere het toneelstuk  Manai ka bolie (Wat zouden de anderen 
zeggen) getoond. ‘Met dit stuk willen we laten zien dat het taboe op homoseksualiteit iedereen 
binnen het gezin ongelukkig maakt.’

Daarnaast laat het stuk zien dat jongeren in etnische kringen te weinig ruimte krijgen om hun 
eigen leven te leiden. ‘In de gemeenschap geldt: we kijken eerst naar wat anderen zullen zeggen, 
en dan pas kijken we naar de belangen van het kind. Doordat naasten niet met homoseksualiteit 
kunnen omgaan, komen LHBT jongeren in ernstige problemen. Dit proberen we te voorkomen. 
Wanneer wij bijvoorbeeld laten zien dat een kind zelfmoord pleegt omdat hij zichzelf niet kan 
zijn, hopen wij dat ouders gaan denken: ‘Dit zou ik mijn kind niet gunnen.’

Voor Soerin is het onbegrijpelijk dat iemand homoseksualiteit afkeurt. ‘Veel migranten zijn  
wegens politieke redenen hun land ontvlucht. Ze komen naar Nederland om bepaalde rechten 
en vrijheden te genieten. Wanneer deze mensen LHBT’s niet kunnen accepteren, denk ik: dat 
klopt gewoon niet. Dan houden ze dat stukje vast, waarvoor ze zelf gevlucht zijn.’

In de toekomst hoopt Stichting Hindustani meer met andere lokale organisaties te kunnen  
samenwerken. ‘Een keer hebben we bij een Turkse organisatie Manai ka bolie opgevoerd.  
Dit was een succes. Op deze wijze konden we de Turkse gemeenschap laten zien, dat we als  
etnische gemeenschappen geen eilanden hoeven te zijn. Dat we dagelijks met dezelfde proble-
men te maken hebben. Het zou mooi zijn als we gezamenlijk het probleem kunnen aangaan. 
Dan kunnen we elkaar alleen maar versterken.’

Ondertussen zet Stichting Hindustani de maandelijkse activiteiten met Stichting Rainbow voort. 
De avonden eindigen altijd in een gezellige sfeer, met veel dans en muziek. ‘Soms willen jongens 
met mij dansen. Dat vind ik alleen maar leuk. Want dan kan ik de anderen laten zien: Kijk, dit 
is normaal. Het is ok om jezelf te zijn.’  
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4. Cultureel perspectief binnen de  
Nederlandse samenleving
Taboes gaan altijd samen met gebrek aan kennis 
en ervaring. Binnen etnische kringen is er dan 
ook een enorm gebrek aan de juiste kennis over 
homoseksualiteit. LHBT’s zouden als hetero 
geboren worden en er bewust voor kiezen als 
homoseksueel door het leven te gaan. Vrouwen 
die geen meisjes kunnen krijgen, baren homo-
seksuele jongens. Ook wordt homoseksualiteit 
nog altijd gezien als een al dan niet besmettelijke 
ziekte. Openlijk praten over homoseksualiteit 
zou ervoor zorgen dat deze ‘ziekte’ zich verder 
verspreidt. 

Tegelijkertijd wordt het taboe door deze mythes 
in stand gehouden. Religie speelt daarbij ook 
een rol. Door bijvoorbeeld aan te halen dat 
homoseksualiteit in de koran of bijbel verboden 
is, blijft er weinig ruimte over voor discussie  
of een eigen mening. Daarbij is het echter wel 
belangrijk te begrijpen, dat de weerstand t.o.v. 
homoseksualiteit niet per se voortkomt uit een 
bewuste afkeer, maar vanuit een angst voor iets 
dat onbekend is en voor problemen binnen het 
gezin en de gemeenschap zorgt. Zoals hierboven 
reeds aangegeven, bleek tijdens sommige 
dialoogbijeenkomsten dat mensen bang waren 
om over het thema te praten, omdat dit homo-
seksualiteit zou bevorderen.

Ali (IOT): ‘Homoseksualiteit is altijd  
onderdeel van de Turkse cultuur geweest. 
Zowel in het Ottomaanse rijk als het  
huidige Turkije zijn er talloze openlijk  
homoseksuele zangers en dichters aan te 
wijzen. Toch kunnen veel Turkse ouders niet 
accepteren dat hun eigen kind homo is.’

Het doorbreken van het taboe zorgt ervoor dat 
problemen, die voor lange tijd ‘onzichtbaar’ zijn 

geweest, opeens heel dichtbij komen. De 
volgende ervaringen gedurende het project  
laten bovendien zien dat homoseksualiteit en 
homo-emancipatie in gemeenschappen van 
etnische minderheidsgroepen aan andere 
maatschappelijke problemen gerelateerd zijn.

Collectieve culturen
Binnen de meeste gemeenschappen van etnische 
minderheidsgroepen staat het groepsbelang 
boven het individuele belang. Men spreekt van 
een ‘Wij-cultuur’ i.p.v. een ‘Ik-cultuur’. LHBT’s 
van etnische afkomst leven nauw samen met 
hun familie, en vinden deze familieband ook 
zeer belangrijk. Daarbij zal men deze band niet 
zo snel opgeven in het belang van een individu. 

In het kader van homo-emancipatie is het 
belangrijk te beseffen, dat binnen een gemeen-
schap van een etnische minderheidsgroep niet 
alleen de LHBT’r uit de kast moeten komen, 
maar ook de familie, de buren, de gemeenschap 
en de hele cultuur. Dat maakt homo-emancipatie 
een stuk gecompliceerder. Daarnaast vinden 
mensen het in groepen moeilijker openlijk voor 
hun mening uit te komen en hier naar te hande-
len. Uit de ervaring tijdens dialoogbijeenkom-
sten blijkt dat men daarentegen individueel 
vaak wel open staat voor homoseksualiteit.

Bescherming cultuur
Met name in de Turkse gemeenschap blijkt dat 
vijandigheid t.o.v. homoseksualiteit zich niet 
alleen vanuit een bepaalde culturele of religieuze 
achtergrond manifesteert, maar ook vanuit  
het gevoel waarden en normen opgedrongen  
te krijgen. Sommige etnische minderheden 
voelen zich door de Nederlandse overheid en 
samenleving vaak afgekeurd op grond van hun 
cultuur en geloof. Daarbij heeft men het idee 
dat de Nederlandse samenleving etnische 
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minderheden voorschrijft wat men van bepaal-
de thema’s moet vinden. 

Individuele vrijheid
In het democratische Nederland heeft iedereen 
het recht om vrij te denken. Als een Turkse man 
wegens zijn geloofsovertuiging tegen homo- 
seksualiteit is, maar daar niet naar handelt in 
het openbaar, volstaat hij als een volwaardig 
burger. Het wordt pas een maatschappelijk 
probleem, wanneer hij zijn kinderen aanzet tot 
homohaat, of wanneer iemand in zijn naaste 
omgeving LHBT’r blijkt te zijn, en hij deze 
persoon wegens zijn overtuiging uitsluit of 
verstoot: zijn overtuiging staat dan de individuele 
vrijheid van een LHBT’r in de weg. 

Identiteitsvraag
Uit de ervaring van het SMN bleek dat Marok-
kaanse jongeren wantrouwend staan tegenover 
termen die door de samenleving als zogenaamd 
etiket of stereotype gebruikt worden. (alloch-
toon, probleemjongere, homo). De gedachte 
daarbij uit zich bijvoorbeeld als volgt: ‘Ok, een 
man heeft seks met mannen. Maar waarom 
moet diegene dan meteen een homo zijn?’ De 
Westerse definitie van homoseksualiteit komt 
dan niet overeen met de beleving van mensen 
met een andere achtergrond.

Mohammed (SMN): ‘Het begrip homoseksu-
aliteit is heel verwarrend. Vaak heeft een 
man seksuele contacten met andere mannen, 
maar herkent zichzelf niet als homoseksueel. 
Er moet ook ruimte zijn voor deze andere 
beleving van homoseksualiteit.’

Ook voor LHBT’s is deze identiteitsvraag 
verwarrend. Jongeren van etnische afkomst 
moeten al tussen zoveel identiteiten (allochtoon, 
man/vrouw, moslim) schakelen, en dan komt  
de term LHBT’r er ook nog eens bij. LHBT 
jongeren vinden het moeilijk deze identiteit aan 
te nemen en dat maakt het acceptatieproces 
extra ingewikkeld.

Bestaande etiquette
Binnen gemeenschappen van etnische minder-
heidsgroepen bestaat er vaak al een etiquette 
om met homoseksualiteit om te gaan. In de 
Marokkaanse en Turkse gemeenschap komt het 
voor dat jongens, maar ook mannen, seksuele 
contacten met elkaar hebben. Zolang hier over 
wordt gezwegen, wordt dit door de gemeen-
schap geaccepteerd. Daarnaast bestaat er aan  
de zelfkant van met name de Turkse en  
Marokkaanse gemeenschap voor zogenaamde 
‘outsiders’ een betrekkelijke vrijheid, waar 
LHBT’s relatief veel bewegingsvrijheid hebben. 

Homoseksualiteit wordt echter een probleem 
wanneer iemand binnen de gemeenschap open- 
lijk als LHBT’r door het leven wil gaan en 
homoseksualiteit een identiteitsvraag wordt. In 
dat geval kan de LHBT’r zijn plichten als man  
of vrouw t.o.v. zijn/haar familie en gemeenschap 
niet vervullen. Homoseksualiteit in etnische 
kringen is daarom dermate gecompliceerd, 
omdat niet alleen een taboe, maar ook een lang 
bestaande etiquette moet worden doorbroken. 

Seksualiteit en intimiteit
In veel etnische kringen is seksualiteit op zich 
een taboe. Binnen het huwelijk of een ouder- 
kind relatie wordt niet over intimiteit en seksua-
liteit gesproken. Dit maakt het openlijk  
bespreekbaar maken van homoseksualiteit extra 
moeilijk. 
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Mohammed (SMN): ‘In Nederland heerst 
vaak het idee: laten we het even lekker  
over homoseksualiteit hebben. Maar dat  
gaat niet in een gemeenschap waar niet  
eens over liefde wordt gepraat. En waar 
mensen een programma wegzappen zodra  
er gekust wordt op tv.’

Het thema homoseksualiteit wordt toeganke- 
lijker als het niet aan seksualiteit verbonden 
wordt. Voor veel mensen is de afstand tussen 
man en vrouw bijvoorbeeld wel herkenbaar. 
Door in te spelen op gezinscommunicatie kan 
homoseksualiteit makkelijker bespreekbaar 
worden gemaakt. 

Geestelijke leiders binnen de gemeenschap 
Geestelijke leiders zoals dominees en imams 
staan als individu soms wel open voor homo- 
emancipatie, maar zijn door hun functie niet  
in staat een positieve rol t.o.v. de bevordering 
van homo-emancipatie te spelen. Wanneer een 
imam zich bijvoorbeeld positief over homo- 
seksualiteit zou uitspreken, bestaat de kans  
dat hij zijn geloofwaardigheid binnen de 
gemeenschap verliest. Geestelijke leiders kunnen 
in pastorale gesprekken wel een belangrijke  
rol spelen m.b.t. het oplossen van gerelateerde 
problematiek, zoals verstoting, discriminatie, 
gedwongen huwelijken en eergerelateerd geweld.

Met name binnen de Turkse, Marokkaanse en 
Caribische gemeenschap spelen geestelijke 
leiders een belangrijke maatschappelijke rol. 
Binnen de Caribische gemeenschap heeft deze 
rol met name de functie om migranten in een 
vreemd land een bekend referentiekader te 
bieden. Dat geeft religieuze leiders, naast andere 
formele en informele leiders, relatief veel invloed 
op de gemeenschap.

Het IOT, SMN en OCAN achten het daarom 
van groot belang dat geestelijke leiders bij het 
emancipatieproces betrokken worden en blijven 
hierin investeren. 

Binnen deze methodiek is het de kunst om 
bovenstaande punten, zoals bijvoorbeeld gebrek 
aan gezinscommunicatie en discriminatie, niet 
als belemmering maar als een ingang tot de 
thematiek te beschouwen. Bovendien spelen 
waarden als saamhorigheid, gezinsharmonie, 
emancipatie, eerlijkheid, respect en barmhartig-
heid een zeer belangrijke rol binnen veel etnische 
kringen. Om het onderwerp bespreekbaar te 
maken is het daarom belangrijk om binnen deze 
bestaande normen en waarden een aansluiting 
te vinden. Zo bleek bijvoorbeeld uit de ervarin-
gen van Stichting Malaica, dat veel jongeren 
van etnische afkomst gevoelig zijn voor  
discriminatie. Zowel hetero’s van etnische 
afkomst als LHBT’s van etnische afkomst 
worden regelmatig met uitsluiting en discrimi-
natie geconfronteerd en strijden nog dagelijks 
voor gelijke rechten en kansen binnen de 
Nederlandse samenleving. Wanneer hen  
duidelijk wordt gemaakt, dat zij door LHBT’s 
uit te sluiten net zo goed discrimineren,  
schrikken ze daarvan.

Juiste voorlichting en kennisoverdracht kunnen 
mensen bewust maken van hun rol binnen een 
groep of gemeenschap. Daarnaast kunnen ze 
voor zichzelf bepalen waar ze de verantwoorde-
lijkheid willen nemen om mentaliteitsverandering 
in hun gemeenschap op gang te brengen. 
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Dino Suhonic (Stichting Maruf) - ‘Wij vormen een brug tussen LHBT’s en de gemeenschap’

Lange tijd dacht Dino Suhonic dat homoseksualiteit en de Islam niet samen gingen. Hij heeft 
zijn seksuele geaardheid dan ook tot op late leeftijd ontkend. Op 25-jarige leeftijd kon hij zijn 
homoseksuele gevoelens echter niet langer onderdrukken en besloot hij uit de kast te komen. 
Om als LHBT’r door het leven te kunnen gaan, deed hij afstand van zijn geloof. Maar al  
snel besefte hij dat hij dit niet kon. Hij was geboren als Moslim, voelde zich Moslim en wilde  
Moslim blijven. Vanaf dat moment ging hij op zoek naar een mogelijkheid om de Islam met 
homoseksualiteit te verbinden.

In 2010 werd in kader van het Common Ground Project door ‘Roze Imam’ Muhsin Hendricks 
een workshop over homoseksualiteit en Islam georganiseerd. Door homoseksualiteit te  
benaderen met passages in de koran over naastenliefde en respect laat Hendricks LHBT’s zien 
dat de Islam homoseksualiteit niet veroordeelt.  Op deze manier wordt er voor Islamitsiche 
LHBT’s binnen hun acceptatieproces ruimte gecreëerd om tegerlijkertijd en LHBT’r en Moslim 
te kunnen zijn.

Ook Dino nam deel aan deze workshop en raakte door de imam geïnspireerd. In 2013 richtte 
hij samen met andere Islamitsiche LHBT’s Stichting Maruf op. ‘In Nederland ontbreekt het in 
de hulpverlening en bestaande LHBT bewegingen aan sensitiviteit voor biculturele LHBT’s en 
hun specifieke problematiek. Zo begrijpen  autochtone LHBT’s vaak niet waarom Islamitsiche 
LHBT’r geen afstand willen doen van hun geloof. Ook wordt niet begrepen waarom veel 
LHBT’s van etnische afkomst er bewust voor kiezen in de kast te blijven.’

Aan de andere kant ontbreekt het bij Marokkaanse en Turkse organisaties aan handvaten om 
het thema homoseksualiteit aan te kunnen gaan. ‘Wij proberen beide partijen samen te brengen 
en een brug te vormen tussen de gemeenschap en LHBT’s. Binnen het thema homoseksualiteit 
geven we lezingen over de Sharia, Islamitische wetgeving en activisten in Moslimlanden. Ook 
gaan we de theologische discussie aan met religieuse leiders en Marokkaanse hulpverleners. 
Maar voornamelijk begeleiden we Islamitische LHBT’s in hun acceptatieproces.’

Hij legt uit waarom met name Marokkaanse LHBT’s ervoor kiezen onzichtbaar te blijven. 
‘Deze jongeren komen vaak uit een sociaal lage klasse. Ze zijn financieel afhankelijk van hun 
ouders. Als Marokkaan en LHBT’r worden ze dubbel gediscrimineerd. Bovendien zijn veel 
Marokkaanse LHBT’s bang om door hun famile verstoten te worden, of met geweld te worden 
bedreigd.’ 

Vaker kiezen Marokkaanse LHBT’s voor een dubbelleven. Sommigen verhuizen naar het 
buitenland om daar een nieuw leven op te bouwen. Ook komt het regelmatig voor dat twee 
LHBT’s van een ander geslacht met elkaar trouwen, zodat ze voor de buitenwereld een normaal 
leven leiden. Ondertussen kunnen ze elk hun eigen relaties aangaan. Maar deze relaties zijn 
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moeilijk in stand te houden. LHBT partners die zelf wel uit de kast zijn gekomen hebben vaak 
geen begrip hebben voor hun situatie. 

Tragischer wordt het wanneer LHBT’s tot een huwelijk gedwongen worden. ‘Vooral vrouwen 
zijn hier het slachtoffer van. Omdat ze meestal stoppen met werken en thuis door hun schoon-
familie in de gaten worden gehouden, zijn ze niet in staat om een dubbelleven te leiden. Deze 
vrouwen verdwijnen na hun huwelijk volledig uit het beeld’ 

Dino heeft er zelf wel voor gekozen om zijn familie te vertellen dat hij homoseksueel was.  
‘Ik vond het moeilijk om mezelf steeds als een ander te moeten voordoen. Gelukkig heb ik  
een goede band met mijn moeder. Zij heeft het daarom uiteindelijk kunnen accepteren en een 
plekje kunnen geven.’  
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5. Overzicht project

Voor het gezamenlijke project Gay-Straight 
Alliantie Integratie waren de volgende doel- 
stellingen opgesteld:

5.1. Doelstellingen

- Ontwikkelen van een constructieve methodiek 
om homofobie binnen allochtone gemeen-
schappen tegen te gaan.

- Bevordering van zichtbaarheid van allochtone 
LHBT’s, zowel binnen de gemeenschap als  
de Nederlandse samenleving in het geheel.

- Bevordering van sociale acceptatie en menta- 
liteitsverandering ten aanzien van seksuele 
diversiteit en LHBT’s binnen gemeenschappen 
van etnische minderheidsgroepen

- Het delen van ervaringen in het proces binnen 
de verschillende gemeenschappen.

- De vorming en versterking van een netwerkt 
van allochtone LHBT’s. 

- Weerbaarheid van LHBT’s versterken
- Ontwikkelen van leiderschap binnen de  

aangesloten federaties en zelforganisaties.
- Een aanzet tot deskundigheidsbevordering.

5.2. Actiepunten

- Zichtbaarheid LHBT’s
- Empowerment en weerbaarheid LHBT’s
- Problematiek LHBT’s en betrokken gezin/ 

gemeenschap
- Leiderschapsontwikkeling
- Dialoog en voorlichting
- Acceptatie en burgerschap
- Religie en homoseksualiteit
- Gezin en communicatie
- Coming Out en Hulpverlening
- Discriminatie en uitsluiting

5.3. Uitvoering en aanpak

Binnen het project van het IOT stond het 
organiseren van dialoogbijeenkomsten centraal. 
In totaal werden er 30 dialoogbijeenkomsten 
georganiseerd en werden deze bijeenkomsten 
door 988 mensen bezocht. 

De bijeenkomsten werden geleid door verschil-
lende zelforganisaties die aan de federaties 
verbonden zijn. Daarbij werd gewerkt volgens 
het participatiemodel en werden deze zelf- 
organisaties relatief vrijgelaten. Wel werden er 
eisen aan deze bijeenkomsten gesteld: zo vond 
het IOT het noodzakelijk dat er bij elke bijeen-
komst een spreker van de GSA aanwezig was. 

Het SMN heeft bewust de keuze gemaakt geen 
LHBT’s als frontliners in te zetten. Daarvoor 
werden Marokkaanse LHBT’s te kwetsbaar 
gevonden. Bovendien waren weinig Marok-
kaanse LHBT’s daartoe bereid. In plaats  
daarvan stelde het SMN als voorwaarde dat  
een dialoogbijeenkomst in samenwerking met 
het COC of een andere belangenorganisatie 
werd georganiseerd. 

De zeven migrantenorganisaties waarmee  
het VON samenwerkte, maakten tijdens de 
bijeenkomsten gebruik van de handvatten en 
instrumenten uit de Changemaker methodiek. 
Hetero en LHBT kaders uit o.a. Turkse,  
Koerdische en Hindoestaanse gemeenschappen 
werden eerst door het VON als Gamechanger 
getraind. Zij leerden strategische stappen om 
een breed gedragen mentaliteitsverandering 
rond homoseksualiteit te starten en organiseer-
den pilotactiviteiten in hun eigen vrienden- en 
kennissenkring. 
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Stichting Malaica heeft ervoor gekozen de 
dialoogbijeenkomsten door een zelf getrainde 
GSA te organiseren. Deze jongeren kregen de 
ruimte d.m.v. toneelstukken, talkshows en 
muziek de dialoog op zeer creatieve wijze vorm 
te geven. Dit maakten de dialoogbijeenkomsten 
op school laagdrempelig, waardoor de interactie 
met de jongeren goed was. Daarnaast waren er 
tijdens elke bijeenkomst enkele LHBT en hetero 
ambassadeurs aanwezig om allerlei vragen te 
kunnen beantwoorden.

OCAN concentreerde zich, tijdens deze serie 
dialoogbijeenkomsten, meer op jongeren en 
religieuze leiders. In voorgaande series werden 
sleutelfiguren uit andere categorieën reeds 
bereikt. De kennis, die werd ingezet tijdens  
de bijeenkomsten, vloeide voort uit het 
drie-stappenplan dat wij hanteerden bij het 
bespreekbaar maken van seksuele diversiteit.

5.3.1. IOT
Het IOT heeft tijdens drie weekenden een GSA 
groep van 59 ambassadeurs tot deskundigen 
getraind. Hoewel de betrokken Turkse LHBT’s 
in het begin enigszins sceptisch waren, raakten 
zij uiteindelijk zeer actief bij het project betrok-
ken.

Harm (IOT):  
‘Tijdens de trainingsweekenden zeiden 
Turkse LHBT’s: fijn dat jullie solidair  
met ons zijn, maar denk maar niet dat  
wij bestaan dankzij jullie erkenning.’

Daarnaast werden 30 voorlichtingsbijen- 
komsten georganiseerd, die in totaal door  
988 mensen zijn bezocht. Tijdens elke  
georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst  

was een GSA-lid aanwezig. Het IOT koos 
ervoor om een indeling binnen de organisaties 
te maken en de invalshoek op de thematiek  
op de doelgroep aan te laten sluiten: 

- Voorhoede: voor deze groep stond homo- 
emancipatie in het belang van de organisatie 
zelf. Tijdens deze bijeenkomsten werd  
er vooral gekeken naar manieren om homo-
seksualiteit in de gemeenschap en het gezin 
bespreekbaar te maken.

- Middengroep: deze groep weet nog weinig 
over homoseksualiteit, maar is bereid het 
thema bespreekbaar te maken. De invals- 
hoeken voor deze groep waren informatie 
over homoseksualiteit en gezinscommunicatie. 

- Achterhoede: voor deze groep is homo- 
seksualiteit een taboe en de organisaties 
willen niet met onderwerp geassocieerd 
worden. De belangrijkste invalshoek voor 
deze groep was gezinscommunicatie. 

Met name de laatste groep (achterhoede) was 
moeilijk te bereiken. Deze organisaties waren 
alleen via een achterdeur bereidt om aan de 
voorlichtingsbijeenkomsten deel te nemen. Ook 
kwam het voor dat een organisatie weigerde een 
GSA-lid te ontvangen, zodat de voorlichtingsbij-
eenkomst moest worden afgelast. Het IOT wil 
deze achterhoede voor toekomstige dialoogbij-
eenkomsten in het kader van homo-emancipatie 
dan ook als uitgangspunt nemen. 

5.3.2. SMN
Het SMN heeft in totaal acht dialoogbijeen-
komsten georganiseerd. Met name vrouwen- 
organisaties waren bereid om homoseksualiteit  
op de agenda te zetten. De bijeenkomsten 
werden voornamelijk door jongeren bezocht. 
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Het SMN heeft mede dankzij het voormalige 
project Het bespreekbaar maken van homo- 
seksualiteit in eigen kring geleerd dat er naast 
dialoog met de achterban ook ingezet moet 
worden op empowerment van Marokkaanse 
LHBT’s en deskundigheidsbevordering van 
hulpverleners. Daarom zijn er in samenwerking 
met stichting Maruf twee empowerment- 
weekenden voor Marokkaanse LHBT jongeren 
georganiseerd. Daarnaast vonden er  twee 
workshops met hulpverleners plaats om de 
problemen rondom hulpverlening bij etnische 
LHBT’s in kaart te brengen en de sensitiviteit 
van de zorgprofessionals te vergroten. Dit heeft 
geleid tot 15 aanbevelingen en een eerste aanzet 
tot een workshop voor sensitiviteit in samen-
werking met stichting Maruf.

Daarnaast merkte SMN dat er vanuit de 
Marokkaanse gemeenschap behoefte was naar 
meer religieuze aansluiting. Om te onderzoeken 
hoe homo-emancipatie binnen islamitische 
kringen bespreekbaar kan worden gemaakt, 
heeft SMN twee bijeenkomsten met 13 imams 
georganiseerd. 

5.3.3. VON
Samen met Stichting Hindustani, Stichting 
Maruf, Turkse Arbeidersvereniging HTIB, 
Turkse Vereniging Eindhoven ETÜD, Koerdi-
sche netwerken in Den Haag, Focus on Human 
Development en Stichting Hindoestaanse 
Welzijnsorganisatie Apna Bhawan, ontwikkelde 
het VON haar oorspronkelijke methodiek 
Changemakers voor vluchtelingengroepen door 
naar de nieuwe methode Gamechangers voor 
migrantengroepen. In dit kader trainde het 
VON tijdens twee workshops 28 kaders van  
de betrokken organisaties, zowel hetero’s als 
LHBT’s, om een breed gedragen Deze game-
changers leerden op een efficiënte manier hun 

eigen vrienden- en kennissenkring bewust te 
maken van hun houding en gedrag rond  
homoseksualiteit en de noodzaak om dat te 
veranderen. In totaal organiseerden zij 16 
activiteiten, waaronder lezingen, debatten en 
toneelstukken, voor ruim 250 deelnemers. De 
verschillende organisaties werkten daarin soms 
nauw met elkaar samen. De best practices en 
knelpunten van deze aanpak werden gebundeld 
in de nieuwe methodiek Gamechangers.

5.3.4. Stichting Malaica
Stichting Malaica koos er in haar aanpak voor 
om kleine maar effectieve stappen te zetten.  
Zij heeft zich binnen het project uitsluitend  
op jongeren georiënteerd. Daarbij stond het 
samenwerken met een actieve GSA groep 
centraal. 

Tijdens het Shout Out weekend van  
Stichting Malaica werd aan de deelnemers 
gevraagd de term LHBT’r te omschrijven. 
Een van de jongeren antwoordde:’ Adam  
en Eva, Adam en Stefan, Eva en Linda, 
Adam wordt Eva’

Er werden twee Shout Out weekenden  
georganiseerd om een GSA groep bestaande  
uit 31 LHBT- en hetero jongeren tussen de  
16 en 25 jaar te trainen. Tijdens het weekend  
werd naar aanleiding van een persoonlijk 
verhaal besloten 7 dialoogbijeenkomsten op het  
Comenius Lyceum in Amsterdam Nieuw-West 
te organiseren. Daarnaast werden er 3 dialoog-
bijeenkomsten op het Rosa Beroeps College in 
Amsterdam Noord georganiseerd. 

Tot slot heeft Malaica gewerkt aan het vergroten 
van weerbaarheid en zichtbaarheid van LHBT’s. 
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Zij hebben hierbij 12 LHBT en hetero jongeren 
van etnische afkomst tot ambassadeurs  
getraind. Deze ambassadeurs werden tijdens de 
bijeenkomsten ingezet om allerlei vragen vanuit 
het jonge publiek te kunnen beantwoorden.

5.3.5. OCAN
OCAN heeft, aansluitend op het karakter van 
haar gemeenschap, een driestappen aanpak 
gehanteerd bij het bespreekbaar maken van 
seksuele diversiteit.

Bij de eerste stap heeft OCAN deskundigen 
vanuit de gemeenschap bij elkaar gebracht.  
Zij hebben, middels gesprekken, literatuurstudie 
en onderzoek onder jongeren, bepaald wat ‘het 
bespreekbaar maken van seksuele diversiteit’ 
voor onze gemeenschap precies inhoudt. 
In stap twee is deze kennis verspreid via dia-
loogtrainingen, gericht op de sleutelfiguren uit 
de gemeenschap die actief zijn op lokaal niveau. 
Nadat deze sleutelfiguren kennis over het thema 
was bijgebracht, werden zij gestimuleerd het 
gesprek aan te gaan met hun achterban. Dit is 
dan ook meteen de derde stap in de aanpak:  
het resulteerde in diverse activiteiten, meestal 
met een cultureel karakter waar het thema 
‘seksuele diversiteit’ werd ingebed. Op deze 

manier wordt er ‘gepraat’ over moeilijke 
onderwerpen op een wijze die aansluit bij de 
cultuur.

Uit de poel van lokale bestuurders, politici, 
radiomakers, jongerenwerkers die ontstaan is, 
zijn vijf GSA ambassadeurs getraind. In de 
laatste fase van het project is OCAN namelijk 
bezig, deze (formele en informele) leiders van  
de gemeenschap, die actief bezig zijn het  
taboe op seksuele diversiteit te doorbreken,  
te presenteren als voorbeelden voor de gehele 
gemeenschap en het gehele Koninkrijk. De 
ambassadeurs en hun werkwijze worden op  
een landelijk mediaplatform gepresenteerd. 
Twee groepen, te weten jongeren en religieuze 
leiders, hebben in deze fase extra aandacht 
gevraagd. Zij worden via een inhaalslag extra 
gestimuleerd.
Opvallend is wel dat het voornamelijk vrouwen 
waren die de rol van ambassadeur op zich 
durfden te nemen. Mannelijke sleutelfiguren 
staan (na de training) wel positief ten opzichte 
van het onderwerp, maar de stap om dit naar 
buiten toe over te dragen gaat hen te ver. 
Hieruit blijkt dat binnen de Caribische gemeen-
schap mannelijkheid/ machismo een van de 
grootste voedingsbodems is voor homofobie.
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BeyonG Veldkamp (Respect2Love):  
‘Als je jezelf durft te accepteren, is de helft van het werk gedaan’

BoyonG was 24 jaar oud toen ze zichzelf volledig als transgender accepteerde. Dat moment 
herinnert ze zich nog goed. Voor een actie van StreetTeam kon ze geen gepaste, kinky kleding 
vinden. Iemand zei tegen haar: ‘Waarom doe je geen vrouwenkleding aan?’ Ze had dit altijd  
al een keer willen proberen, maar tot die dag nooit gedurfd. 
‘Toen ik me eenmaal als vrouw had aangekleed, voelde ik meteen; dit is wie ik ben.’ 

Het acceptatieproces van BeyonG ging gepaard met veel verwarring en zelfontkenning. Al van 
jongs af aan had BeyonG het gevoel dat er iets niet klopte. Het gevoel, dat ze als man in een 
verkeerd lichaam was geboren. Maar ze had toen nog geen idee wat transgender was. Omdat  
ze zich ten opzichte van haar familie schaamde, en omdat ze problemen met haar Surinaamse 
moeder en streng Rooms-Katholieke vader wilde voorkomen, ontkende ze deze gevoelens voor 
zichzelf. Wel vertelde ze haar ouders dat ze homoseksueel was. 
Toen ze op 24-jarige leeftijd bij het COC stage kwam lopen, nam haar leven een hele andere 
wending. Sindsdien is ze enorm gegroeid. BeyonG is niet alleen een mooie, sterke en zelfverze-
kerde vrouw geworden, maar is inmiddels ook projectleidster van Respect2Love. Dit project  
binnen het COC ondersteunt biculturele LHBT’s in hun acceptatieproces. 

In het kader van het GSA Integratie Project probeerde Respect2Love de zichtbaarheid en 
weerbaarheid van LHBT’s met een ethnische achtergrond te vergroten. Respect2Love richt zich 
vooral op biculturele LHBT’ers die niet goed weten hoe ze met hun geaardheid om moeten 
gaan en nog midden in hun acceptatieproces zitten. ‘Wij willen mensen absoluut niet pushen 
om uit de kast te komen. Maar we vinden het wel belangrijk om LHBT’s te ondersteunen in 
hun acceptatieproces. Want jezelf weerbaar kunnen opstellen begint bij het volledig accepteren 
van jezelf’. 

Het StreetTeam van Respect2Love bezoekt regelmatig evenementen en activiteiten om met 
jongeren op straat het gesprek over homoseksualiteit aan te gaan. Daarnaast wordt er door 
Denktank in samenwerking met Wereldcafe iedere laatste  vrijdag van de maand een bijeen-
komst voor biculturele LHBT’s georganiseerd. ‘Maar we discrimineren niet. Iedereen is  
welkom,’  benadrukt BeyonG. Zo kunnen hetero’s die open minded zijn de bijeenkomsten  
ook bijwonen. Op dit moment bestaat DenkTank uit 40 vaste leden. ‘Dit lotgenotencontact 
voor biculturele LHBT’s is heel erg belangrijk. Zij komen allemaal uit een cultuur waar  
homoseksualiteit een taboe is, en hebben daarom nooit geleerd over hun gevoelens te praten. 
De bijeenkomsten vinden plaats in een hele warme en vertrouwde sfeer, en dat biedt een plat-
form voor verwarde en wantrouwende jongeren om over hun problemen te kunnen praten.’
Ook is de sociale rol van Denktank heel erg belangrijk: ‘Veel LHBT’s die wij zien hebben  
geen contact meer met hun famillie. De contacten binnen Denktank zorgen ervoor dat er toch 
sprake is van een familieband. Er ontstaan mooie vriendschappen en soms zelfs stelletjes.’
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BeyonG legt uit waarom het acceptatieproces voor biculturele LHBT’s veel moeilijker is dan 
voor autochtone jongeren. ‘In ethnische kringen moeten niet alleen LHBT’s uit de kast komen, 
maar ook de hele cultuur, de familie, de omgeving. Ook ontbreekt het aan de juiste kennis over 
homoseksualiteit. Daardoor is de verwarring en schaamte groter en is het acceptatieproces veel 
moeilijker. 
Voor ons is deze culturele problematiek herkenbaar. Wij realiseren ons dat het acceptatieproces 
voor deze jongeren langer duurt en begeleiden hen hierbij. Daarnaast kunnen wij LHBT’s naar 
I-psy doorverwijzen. Daar kunnen ze met psychische problemen geholpen worden of bijgestaan 
in tijdelijke huisvesting.’
BeyonG wordt door haar werk regelmatig geconfronteerd met LHBT’s die zich in een uitzicht-
loze situatie bevinden. Ze probeert deze LHBT’s met haar eigen ervaringen te inspireren en op 
de goede weg te helpen. Ze wil hen laten zien dat hoe moeilijk en uitzichtloos hun situatie ook 
lijkt, er altijd een uitweg te vinden is. ‘Mijn boodschap is: ‘Geloof in jezelf, be all you can be.  
Er is voor alles op deze aardbodem een oplossing. De kracht moet alleen wel uit jezelf komen.’

En die kracht gaat samen met volledige zelfacceptatie. ‘Laatst kwam ik in de uitgaansscene 
iemand tegen, die een paar jaar terug het leven absoluut niet meer zag zitten. Het ging nu 
hartstikke goed met hem. Hij had zijn school weer opgepakt. Het contact met zijn familie was 
hersteld. Als ik dat meemaak denk ik, ik kan me geen betere baan wensen.’
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6. Bevindingen

6.1. Overeenkomsten en aandachts- 
punten

De bevindingen van de betrokken partijen 
kwamen veelal overeen. Binnen de methodiek 
zijn volgende uitganspunten met name belang-
rijk. 

Homoseksualiteit deel van grotere  
problematiek
Het taboe op homoseksualiteit maakt deel uit 
van een grotere, maatschappelijke problema-
tiek. Binnen gemeenschappen van etnische 
minderheden worden veel jongeren door 
bepaalde gedragscodes en genderrollen in hun 
individualiseringsproces en seksuele vrijheid 
belemmerd. Het taboe op homoseksualiteit 
staat daarom niet op zichzelf, maar moet 
binnen deze gehele problematiek benaderd 
worden.

Gebrek aan kennis over homoseksualiteit
Binnen gemeenschappen van etnische minder-
heidsgroepen heerst er vaak een groot gebrek 
aan de juiste kennis over homoseksualiteit.  
Men realiseert zich bijvoorbeeld niet altijd dat 
mensen als LHBT’s geboren worden en ‘homo-
seksueel zijn’ geen keuze is. 
De eerste stap binnen homo-emancipatie is de 
juiste voorlichting, zodat mensen beseffen dat 
LHBT’s ook gewone mensen zijn. Het is daarbij 
van belang serieus op alle vragen en meningen 
in te gaan. 

Ingang en doelgroep
Het is belangrijk om van tevoren de doelgroep 
vast te stellen zodat op de belangen van deze 
groep kan worden ingespeeld. Bij jongeren 
bleken effectieve ingangen o.a. individuele 
ontplooiing en ontwikkeling, zelfbeschikking, 
geweld en discriminatie. Bij ouderen werken 

ingangen als mensenrechten, uitsluiting en 
gezinscommunicatie goed. 

Weerstand
De dialoogbijeenkomsten gingen regelmatig 
gepaard met veel weerstand en soms agressie. 
Mensen liepen weg of een bijwonende LHBT’r 
werd uitgescholden. Het is als organisatieleider 
goed om zich op een dergelijke situatie voor  
te bereiden. Daarbij is het van belang dat de 
organisator van de bijeenkomst volledig achter 
homo-emancipatie staat. Uit de ervaringen  
van het IOT bleek bijvoorbeeld dat wanneer  
de leider het voor de LHBT’r opnam, de aan- 
wezigen kalmeerden.

Mohammed (SMN): Mensen denken in het 
begin van een bijeenkomst vaak: ‘Wat doe  
ik hier?’ Achteraf komen ze dan naar je toe 
om te zeggen dat ze een heel ander beeld 
hebben gekregen. Dat LHBT’s ook gewoon 
mensen zijn. Dan denken mensen  
‘Waar doen we eigenlijk zo moeilijk over?’

 

Het kwam natuurlijk ook voor dat mensen  
juist positief reageerden. In het begin waren 
mensen vaak argwanend, maar aan het einde 
bleek dat mensen opgelucht waren om een keer 
over het onderwerp gepraat te kunnen hebben. 
Ze hadden dan behoefte aan nog een bijeen-
komst. Wanneer mensen dermate positief 
reageren, moet daar op ingespeeld worden, 
door bijvoorbeeld bij een eventuele volgende 
bijeenkomst een LHBT’r uit te nodigen. 

Ingangen voor de achterhoede 
Uit ervaring van vooral SMN (met name 
mannen) en IOT (achterhoede) bleek dat 
bepaalde doelgroepen zeer moeilijk te bereiken 
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waren. Dit gold met name voor conservatief 
islamitische verenigingen, wiens naam niet in 
verband met homoseksualiteit kon worden 
gebracht. Voor deze doelgroep werden andere, 
indirecte ingangen gebruikt, zodat het thema  
bij orthodoxe organisaties toch op de agenda 
kon worden gezet: 

Harm (IOT): ‘Een van de federatievoor- 
zitters weigerde het woord homo- 
seksualiteit te gebruiken. Hij had het  
dan steeds over ‘dat woord, dat woord’.’

- Discriminatie en uitsluiting binnen  
Nederlandse samenleving

- Opvoeding en communicatie binnen het  
gezin en gemeenschap.

- Huiselijk en eergerelateerd geweld
- Uitsluiting binnen gezin of gemeenschap
- Overheidsbeleid (emancipatie) en gelijke 

rechten van burgers
- Agressie tegen LHBT’s in openbare ruimtes, 

o.a. (sport)school

Collectieve culturen
Veel etnische minderheden komen uit een 
collectieve cultuur waarin individualiserings- 
processen nauwelijks ruimte krijgen. Homo- 
acceptatie wordt bemoeilijkt omdat mensen 
door de groepsdruk niet vrijuit kunnen spreken 
en handelen. Daarbij zijn mensen niet gewend 
om vanuit een eigen mening te denken.

Tijdens dialoogbijeenkomsten bleek dat  
wanneer iemand zich positief over homo- 
seksualiteit uit, de rest van de groep bleef 
zwijgen. Wanneer iemand zich echter negatief 
over homoseksualiteit uitsprak, kwamen de 
emoties los. Het is daarom van belang mensen 

de ruimte te geven negatief over homo- 
seksualiteit te spreken. Alleen al het feit dat 
mensen praten over homoseksualiteit is een 
stapje in de richting van homo-emancipatie. 

Belang van individueel gesprek
Uit de praktijk blijkt dat veel mensen na een 
bijeenkomst of activiteit behoefte hadden aan 
een individueel praatje achteraf. Dan komen  
de werkelijke verhalen en vragen los. Het is 
belangrijk om hier na de bijeenkomst tijd voor 
te maken. 

Creatieve en laagdrempelige activiteiten
Uit de praktijk bleek dat creatieve en laagdrem-
pelige activiteiten zoals een film of toneelstuk 
effectieve methodes zijn om mensen bij het 
thema te betrekken. Door in een toneelstuk de 
problematiek binnen een herkenbare situatie te 
schetsen, kunnen mensen aansluiting vinden 
met het thema. 

Stichting Malaica: Fragment uit een  
talkshow, waarbij een homoseksuele  
jongen (Fatih) wordt geïnterviewd:
Meisje: ‘Hoe kom je erachter dat je op  
jongens valt?’
Fatih: ‘Hoe kom jij erachter dat je op  
jongens valt?’
Jongen: ‘Kan het zijn dat je je vergist?’
Fatih: ‘Zou jij op een jongen vallen? Nou,  
ik zie mezelf dus ook niet met een vrouw’
Jongen: ‘Val jij op jongens in de klas?’
Fatih: ‘Nee, want dat zijn mijn vrienden.  
Ik word niet verliefd op vrienden.  
Die zijn een soort familie.’
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Theologische discussie 
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten moeten 
theologische discussies vermeden worden. Het 
heeft weinig zin om mensen ervan te overtuigen 
dat passages in de Koran of Bijbel anders 
geïnterpreteerd moeten worden. Bovendien ligt 
de weerstand t.o.v. homoseksualiteit niet perse 
ten grondslag aan een religie, maar eerder aan 
culturele waarden, e.d.

De theologische discussie heeft echter wel  
zin voor het acceptatieproces van LHBT’s.  
Veel gelovige LHBT’s en hun naasten hebben 
behoefte aan een religieuze aansluiting. Daarbij 
is het belangrijk dat dit onder begeleiding van 
deskundigen plaats vindt. 

Rol van de media 
Niet alle zelforganisaties waren van het project 
op de hoogte. In de toekomst moet er daarom 
meer in de publiciteit geïnvesteerd worden  
om activiteiten en dialoogbijeenkomsten  
bekend te maken. Daarnaast is het verspreiden 
van informatie via internet en social media 
essentieel. Op deze wijze hoeven mensen niet  
bij dialoogbijeenkomsten aanwezig te zijn om 
toch bereikt te worden. 

Samenwerking organisaties en  
probleemuitwisseling
Op dit moment is er een gebrek aan samen- 
werking tussen onderlinge zelforganisaties.  
Deze samenwerking is echter essentieel om 
expertise uit te wisselen. 

Daarnaast bleek het uit ervaringen van het 
VON, waar wel werd samengewerkt tussen  
de betrokken organisaties, dat probleemuit- 
wisseling tussen verschillende gemeenschappen 
het proces positief beïnvloedt. Wanneer Turkse 
Nederlanders zien dat de Hindoestaanse  

gemeenschap met een vergelijkbaar probleem  
te maken heeft, worden mensen er zich van 
bewust dat dit probleem zich ook in andere 
gemeenschappen afspeelt en dus reëel is. 

Ali (IOT): ‘Ik ben van mening dat de  
GSA groep semiprofessioneel moet  
worden. Wanneer homo-emancipatie  
serieus aangepakt moet worden, kan dit  
niet enkel op vrijwilligers rusten.’

Informele leiders 
Het is zeer moeilijk gebleken om geestelijke 
leiders als kaderfiguren bij homo-emancipatie  
te betrekken. (imams, koorleiders, dominees). 
Dit is echter wel nodig, omdat mensen behoefte 
hebben aan religieuze aansluiting. Bovendien 
spelen vooral in de Marokkaanse en Caribische 
gemeenschap geestelijke leiders een belangrijke, 
maatschappelijke rol.

Naast geestelijke leiders moeten ook andere 
kaderfiguren meer bij het proces betrokken 
raken. Rolmodellen als lokale politici, sporters 
en zangers kunnen een grote bijdrage leveren 
aan homo-acceptatie. Niet alleen zijn zij idolen, 
ook treden zij (via media) in de openbaarheid 
en kunnen op deze wijze een groot publiek 
bereiken.

Jongeren als rolmodel
Zowel Stichting Malaica als het VON en 
OCAN hebben jongeren actief bij het project 
betrokken. Het uitgangspunt daarbij was dat  
zij voor andere jongeren toegankelijke rol- 
modellen zijn. Uiteindelijk zijn de jongeren  
als toekomstige generatie ook de aangewezen 
personen om aan mentaliteitsverandering 
binnen de gemeenschap bij te kunnen bijdragen. 
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4) Dit model is gebaseerd op het model van Jale Şimşek (2014). Zie verder in dit document Van: ‘het past niet in onze cultuur’, naar: 

‘het is wel ons kind’: homoseksualiteit bespreekbaar maken in Turkse kringen: P. 43

Duurzaam emancipatieproces 
Uit ervaringen van het SMN bleek dat  
Marokkaanse LHBT’s over het algemeen zeer  
wantrouwig en angstig zijn. Vaak vertrouwen 
deze jongeren zowel de Nederlandse als  
Marokkaanse instanties en hulpverleners niet. 
Het emancipatieproces moet daarom benaderd 
worden als een zeer langzaam proces en moet 
van binnenuit komen: LHBT’s moeten er 
bewust voor kunnen kiezen uit de kast te 
komen en als rolmodel in de openbaarheid te 
treden. Daarbij moet er ook begrip en onder-
steuning zijn wanneer een LHBT’r besluit niet 
uit de kast te komen. 

Lotgenotencontact en weerbaarheids- 
bevordering
Voor de weerbaarheidsbevordering van LHBT’s 
is lotgenotencontact essentieel. Hier moet in  
de toekomst meer in geïnvesteerd worden.  
Dit geldt niet alleen voor de LHBT’s zelf, maar 
ook voor familieleden en andere betrokkenen: 
een Marokkaanse moeder die net heeft gehoord 
dat haar zoon homoseksueel is, heeft behoefte 
aan hulp en ondersteuning. 

Deze ondersteuning kan onderdeel worden van 
eventuele toekomstige dialoogbijeenkomsten. 
Daarbij zou een website met informatie over 
gespreksgroepen, telefonische ondersteuning  
en informatie over homoseksualiteit een  
waardevolle bijdrage zijn. Toegankelijkheid, 
anonimiteit en een waardevrije benadering zijn 
hierbij van groot belang.

Juiste begeleiding en hulpverlening kan uitein-
delijk weer bijdragen aan de zichtbaarheid van 
LHBT’s. Wanneer familieleden van een LHBT’r 
hem of haar openlijk steunen, kunnen zij als 
rolmodellen fungeren waaraan de gemeenschap 
zich op kan trekken. 

Een meer specifieke hulpverlening
Bij de huidige hulpverlening in Nederland 
ontbreekt het aan de sensitiviteit voor de 
culturele achtergrond van LHBT’s van  
etnische afkomst en hun naasten. Er zou  
meer geïnvesteerd moeten worden in  
adequate hulpverlening voor deze groep.

Daarnaast is er na het verdwijnen van De 
Veilige Haven geen organisatie die specifiek 
opvang biedt aan LHBT jongeren. Veel LHBT’s 
van etnische afkomst missen bovendien een 
organisatie die aansluit bij hun cultuur en 
belangen. 

Emancipatieproces: een continuerend 
proces
Hulpverlening, empowerment, zichtbaarheid  
en mentaliteitsverandering zijn binnen het 
emancipatieproces onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. In een methodiek is het daarom 
essentieel deze elementen zo te benaderen, dat 
ze elkaar positief beïnvloeden. Zo heeft een 
adequate hulpverlening een positieve uitwerking 
op empowerment. Verbeterde weerbaarheid 
bevordert de zichtbaarheid van LHBT’s.  
Meer zichtbaarheid draagt bij aan mentaliteits-
verandering, en tot slot kan met een insluitende 
mentaliteit de hulpverlening verbeterd worden. 
Dit continuerend proces binnen homo-emanci-
patie kan als volgt schematisch worden weer- 
gegeven:4
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Figuur 1: Relatie tussen de verschillende  

actiepunten

Onzichtbare gemeenschappen
Tot slot zijn veel gemeenschappen van etnische 
minderheidsgroepen buiten beeld gebleven, aan- 
gezien nu alleen werd gefocust op migranten- 
gemeenschappen. Andere etnische minderheden 
die in Nederland een grote gemeenschap 
vormen zijn de Somalische, Ghanese, Chinese, 
Iraanse en Iraakse gemeenschap. Om homo- 
emancipatie binnen de gehele Nederlandse 
samenleving te kunnen bevorderen, zouden  
in de toekomst ook deze gemeenschappen 
ingesloten moeten worden. Dit is ook  
noodzakelijk in het kader van expertise- en 
probleemuitwisseling.

6.2. Verschillen en onderlinge  
versterking 

In het kader van een overkoepelende beschrij-
ving is het van groot belang om vast te kunnen 
stellen waar de organisaties elkaar bij een 
eventuele toekomstige samenwerking kunnen 
aanvullen. 

Stichting Malaica richtte zich uitsluitend op 
zowel hetero als LHBT jongeren van etnische 
afkomst. De aanpak van Stichting Malaica 
bleek met name succesvol omdat LHBT jonge-
ren actief betrokken werden bij het uitvoeren 

van het project en de ruimte kregen om de 
dialogen op eigen wijze vorm te geven. 

Voor het SMN bleek het aanvankelijk moeilijker 
de doelgroep te bereiken en een netwerk te 
creëren. Hier zijn ze met veel investering uitein-
delijk wel in geslaagd. Daarbij bleek het SMN 
goed in staat te zijn kaderfiguren bij het project 
te betrekken en in samenwerking met Stichting 
Maruf Marokkaanse LHBT’s de juiste steun te 
bieden. Ook OCAN was in staat uiteenlopende 
kaderfiguren en rolmodellen bij het project te 
betrekken.

Het IOT bleek te beschikken over een goede 
infrastructuur en had daardoor binnen de 
Turkse gemeenschap een goed bereik. Ook 
waren zij goed in staat Turkse LHBT’s bij hun 
project te betrekken en daarmee de zichtbaar-
heid van LHBT’s te vergroten. Daarnaast  
bleek het IOT met het oprichten van een GSA 
succesvol in deskundigheidsbevordering en 
leiderschapsontwikkeling. Moeilijker bleek wel 
de achterhoede te bereiken en om zogenaamde 
kaderfiguren actief bij het project te betrekken.

Het VON is vanuit haar achtergrond sterk  
in methodiekontwikkeling en heeft een zeer 
uiteenlopend bereik van verschillende etnische 
groepen. Door het VON waren niet alleen 
Marokkaanse en Turkse organisaties bij het 
project betrokken, maar ook o.a. Hindoestaanse 
en Koerdische zelforganisaties. Daarnaast heeft 
het VON een breed netwerk in diverse vluchte-
lingengemeenschappen, zoals de Somalische, 
Afghaanse, Iraanse en Iraakse.
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Jale Șimşek (IOT) - ‘We zijn allemaal homo- en heteroseksueel’. 

In 2008 werd psycho- en lichaamstherapeute Jale Simsek door het IOT gevraagd om voorlich-
tingstrainingen over homoseksualiteit te geven. Hierbij concentreerde zij zich voornamelijk op 
de moeilijk bereikbare achterhoede. Om tijdens deze bijeenkomsten aansluiting bij de groep te 
vinden, gebruikte ze situatieschetsen uit haar eigen praktijk. ‘Als ik zou zijn begonnen over 
homoseksualiteit, was iedereen meteen weggelopen.’

In de Turkse cultuur is homoseksualiteit altijd een bekend fenomeen geweest. ‘In onze straat 
hadden we bijvoorbeeld een cafetaria waar een homoseksuele man werkte. Deze man werd 
meisje Achmed genoemd. En een nichtje dat niet wilde trouwen was gewoon broer Fatima.’
Het heeft echter wel met historische continuïteit te maken hoe een taboe zich manifesteert.  
‘De Turkse cultuur in Turkije is bijvoorbeeld heel anders dan die in Nederland. Een grote groep 
binnen de Turkse gemeenschap in Nederland is buiten bepaalde ontwikkelingen gebleven.  
Een dergelijk geïsoleerde gemeenschap creëert zijn eigen werkelijkheid. De achterhoede bestaat 
met name uit deze groep.’

Jale legt uit hoe het taboe op homoseksualiteit deel uitmaakt van een grotere problematiek  
die individuele vrijheid binnen de gemeenschap belemmert. ‘Tijdens de overgangsfase naar 
volwassenheid komen kinderen zowel emotioneel als seksueel los van hun ouders. Binnen  
de Turkse gemeenschap ligt op dit loskomen echter veel taboe: Tot je huwelijk doe je wat je  
ouders zeggen. Wanneer je seksueel experimenteert is dit reden om verstoten te worden.  
Daar ligt dus de frictie.’

Daarbij speelt gender ook een belangrijke rol. Genderrollen binnen een gezin zijn afhankelijk 
van de gedragscodes van de gemeenschap en staan communicatie in de weg. ‘De reputatie van 
de man is afhankelijk van het gedrag van zijn vrouw. Mensen nemen daardoor een rol aan, 
maar laten hun ware ik niet aan hun partner zien. Tijdens bijeenkomsten hadden veel vrouwen 
het o.a. over een dubbelleven: hun mannen hadden geen idee wat er werkelijk in hen omging. 
Deze afstand tussen man en vrouw is voor iedereen herkenbaar.’ 

De bijeenkomsten werden meestal apart aan mannen en vrouwen gegeven. Een van de bijeen-
komsten die haar speciaal is bijgebeleven, vond plaats in een moskee. ‘Mannen en vrouwen 
waren door een gordijn van elkaar gescheiden. Ik stond met mijn powerpointpresentatie op  
de plek van de Imam. De aanwezigen luisterden alleen maar. Toch dacht ik: alle kleine beetjes 
helpen.’

Na een van de dialoogbijeenkomsten vroeg een jongen mij aanwezig te zijn tijdens zijn  
coming-out. Dit gesprek verliep dramatisch. Zijn moeder ging gillend op de grond liggen en 
riep: ‘Het is niet waar, het is niet waar.’ Hij bleef steeds herhalen: ‘Ma, het is wel waar. Ik ben 
gewoon homo’ Deze jongen is door zijn ouders uit huis gezet. Maar later kon hij wel weer 
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terugkeren. Ondertussen kreeg hij heel veel steun vanuit de Nederlandse kant. Dat was mooi 
om te zien.’

Als therapeute weet Jale door jarenlange ervaring biculturele LHBT’s de juiste begeleiding te 
bieden. Graag zou ze zien dat deze sensitiviteit zich ook bij andere hulpverleners ontwikkelt. 
‘De Nederlandse hulpverlening is sterk op de ik georiënteerd, terwijl veel biculturele LHBT’s 
een collectieve oriëntatie nodig hebben. Hun gevoelens moeten altijd tegen de belangen van de 
groep worden afgewogen.’

‘Jaren geleden heb ik een Iraakse homoseksueel begeleid die niet uit de kast wilde komen.  
Hij was samen met zijn ouders naar Nederland gevlucht. Zijn familie was zijn enige thuis,  
en hij wilde niet verstoten worden. Ik ben met die jongen gaan kijken hoe hij zijn geaardheid 
het beste verborgen kon houden. Daar knapte hij enorm van op. Maar daar moet je bij een 
Nederlander niet mee aankomen.’

Ze adviseerde hem in de relatie te investeren, zodat hij het op een later moment wel kon  
vertellen. ‘Op een dag nam die jongen onder het mom van een goede vriend zijn partner mee 
naar huis. Maar die moeder begreep het meteen. Er werd niet over gepraat, maar elke keer  
als hij met zijn vriend naar huis kwam, maakte zijn moeder het lekkerste eten klaar. Dit was 
haar manier van acceptatie, zonder dat er verder woorden aan vuil moesten worden gemaakt. 
Dat vind ik prachtig. Dat is waar acceptatie over moet gaan.’
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7. Conclusie

De afgelopen zes jaar is er met veel moeite een 
basis gelegd om homo-emancipatie binnen 
etnische kringen te bevorderen. De samen- 
werkingsverbanden zijn er in geslaagd homo-
seksualiteit bespreekbaar te maken, duurzame 
LHBT netwerken op te bouwen en effectieve 
GSA groepen op te richten. Zoals de voorzitter 
van het IOT Emre �nver tijdens de GSA actie  
op 15 mei verwoordde: ‘De steen is een stukje 
de berg opgeduwd. Nu is het zaak om deze 
steen niet te laten vallen en naar de top te 
dragen.’ De meeste partners binnen de huidige 
Gay Straight Alliantie zijn daarom bereid om  
de werkzaamheden rond homo-emancipatie 
voort te zetten. 

Stichting Malaica sluit het project op het 
Comenius Lyceum af op 5 juni met een slot- 
bijeenkomst. Stichting Hindustani (VON)  
heeft plannen om activiteiten op scholen te 
organiseren. Het SMN wil blijven investeren  
in de maatschappelijke rol van informele  
leiders en de zichtbaarheid van LHBT’s. OCAN 
wil haar aanpak, die succesvol is gebleken, 
uitbreiden naar het gehele Koninkrijk. Het IOT 
wil vooral naar nieuwe mogelijkheden zoeken 
om de achterhoede te bereiken.

Sommige samenwerkingsverbanden willen 
andere West-Europese landen zoals Zweden  
en Duitsland bij het emancipatieproces betrek-
ken. Zo wordt de methodiek van het IOT  
naar het Turks vertaald om deze beschikbaar  
te maken voor organisaties buiten Nederland. 

Bij een eventuele nieuwe alliantie is het echter 
noodzakelijk om naar nieuwe mogelijkheden 
van samenwerking te zoeken. Daarbij is het  
van belang eerst de functies af te bakenen en  
de synergie te beschrijven, om vervolgens 
effectieve partijen bij het project te betrekken. 
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5) Buijs, L. e.a. Als ze maar van me afblijven. Een onderzoek naar antihomoseksueel geweld in Amsterdam. Amsterdam 2009. Zie ook: 

Anti-homogeweld in Nederland. Analyse van (dreiging van) fysiek anti-homogeweld. Landelijke eenheid politie. Driebergen 2013.

1. Inleiding

Voor u ligt de methodiek die in opdracht van 
het Inspraakorgaan Turken is ontwikkeld om 
homoseksualiteit bespreekbaar te maken. 
 
De methodiek bouwt voort op de ervaringen  
die zijn opgedaan in de periode tussen 2009  
en 2014 en in het bijzonder in het project 
Bespreekbaar maken van homoseksualiteit dat 
in 2013 en 2014 is uitgevoerd met steun van  
het Europees Integratiefonds en het ministerie 
van OCW. In die periode zijn een reeks van 
activiteiten ondernomen om het thema homo-
seksualiteit duurzaam in te bedden binnen de 
Turkse gemeenschap. Voor die activiteiten  
komt bestuurders en kaderleden van Turkse 
organisaties veel lof toe. Zij hebben de weg vrij 
gemaakt om het thema aan de orde te stellen en 
dat met veel creativiteit gedaan. Niet zelden 
kwam hen dat op kritiek te staan, maar geen 
van hen is daarvoor weggelopen. Evenzeer komt 
lof toe aan de Turkse Lesbiennes, homo’s, 
biseksuelen en transgenders (LHBT) die in het 
project een rol hebben gespeeld. Het was voor 
hen niet gemakkelijk om in het openbaar hun 
levensverhaal te vertellen en voorlichting te 
geven over homoseksualiteit. Dat leverde soms 
hartverwarmende en ontroerende situaties op, 
maar ook weerstand en pijnlijke confrontaties. 

Doel van het project Bespreekbaar maken van 
homoseksualiteit was om de acceptatie van 
homoseksuelen in de Turkse gemeenschap te 
bevorderen. In de Turkse gemeenschap is de 
acceptatie van homoseksualiteit gering, maar 
dat uit zich niet doordat Turkse jongeren zich 
vaker dan gemiddeld gewelddadig of beledigend 
uiten jegens homo’s in de publieke ruimte.5  

Het probleem is dat een groot deel van de 
Turken in Nederland niet bereid is om homo’s 
te accepteren in de eigen kring van familie en 

sociale omgeving. Jongeren die uit de kast 
komen worden verstoten, soms bedreigt of 
gedwongen een huwelijk aan te gaan. 

Om acceptatie in eigen kring te bevorderen is 
een aparte insteek nodig, in de eerste plaats 
gericht op het creëren van een veilige omgeving 
voor jonge LHTB’s die uit de kast willen 
komen. Daarvoor is een bepaald referentiekader 
nodig. Zonder dit referentiekader kunnen 
Turkse LHTB-jongeren zich niet laten zien.  
De activiteiten waren er daarom op gericht om 
de Turkse gemeenschap te laten zien dat er niets 
mis is met LHTB zijn. Er is een stukje grond 
ontgonnen waarop jongeren hun voeten kunnen 
plaatsen. Al is het nog fragiel en klein, dat 
stukje grond is er.

De stappen die gezet zijn om homoseksualiteit 
binnen de Turkse gemeenschap bespreekbaar te 
maken, zijn op een organische manier ontstaan. 
Via de methode van trial and error is naar 
draagvlak gezocht voor een gesprek over 
homoseksualiteit. Met uiteenlopende kringen 
zijn gesprekken gevoerd en op grond van die 
gesprekken zijn er plannen gemaakt, activiteiten 
geformuleerd en van daaruit vervolgstappen 
ondernomen en begeleid. De uitkomsten van  
het project zijn het resultaat van een groot 
netwerk van vele actieve mensen, die uiteen- 
lopende ervaringen hebben opgedaan, stappen 
vooruit en stapjes terug. We hebben die zo goed 
mogelijk trachten te verwerken in de voor u 
liggende methodiek. Er is ervoor gekozen om de 
vraagstelling en de antwoorden zoveel mogelijk 
door mensen zelf te laten verwoorden.

Natuurlijk zijn we het project Bespreekbaar 
maken van homoseksualiteit niet van vanaf nul 
begonnen. In uiteenlopende projecten is de 
aanpak beproeft die wordt aangeduid met de 
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term participatiemodel. Het uitgangspunt is dat 
duurzame veranderingen alleen tot stand komen 
wanneer zij van binnenuit komen en concrete 
mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen 
voor veranderingsprocessen. Een van de 
voorgaande IOT voorzitters heeft daarover 
eens opgemerkt: ‘Het IOT brengt geen papier  
in beweging, maar mensen’.

Hoe breng je mensen in beweging? Niet door 
hen in het nauw te drijven, maar door hen de 
ruimte te geven om te bewegen. In ons project 
hebben we mensen uitgenodigd om LHBT’s  
een plaats te geven in hun eigen wereldbeeld. 
Daarbij heeft IOT aansluiting gezocht bij de 
vertrouwde waarden en normen van mensen, 
zoals ouderliefde, mensenrechten, gelijke 
rechten en gelijke behandeling, respect in de 
sport, strijd tegen racisme, een vooruitstrevende 
levensvisie. We hebben mensen gevraagd ruimte 
te maken voor acceptatie van LHTB’ers.  
Daarbij is aangehaakt bij bestaande (culturele) 
waarden. Aldus heeft men de gelegenheid 
gekregen om zich acceptatie van LHTB’s eigen 
maken.

De voor u liggende methodiekbeschrijving 
bestaat uit drie hoofdstukken. In het eerste 
hoofdstuk beschrijven we de ervaringen die  
zijn opgedaan in de periode voordat we aan  
het project begonnen. Vervolgens gaan we in 
op de uitvoering van het project zelf en de 
lessen die daaruit zijn getrokken. In het derde 
hoofdstuk tenslotte verwerken we die lessen  
in een methodiek. 
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2. De aanloop

Met de andere samenwerkingsverbanden van 
minderheidsgroepen bracht het IOT in 1993  
een advies uit aan de Nederlandse regering  
over de emancipatie van homoseksuelen in de 
gemeenschappen van etnische minderheden.  
De aanbevelingen van twintig jaar geleden 
vertonen overeenkomst met de aanpak van nu: 
de vorming van een gay-straight alliantie, ook 
al heette het destijds natuurlijk nog niet zo.  
Een belangrijke aanbeveling luidde: ‘Voor het 
bespreekbaar maken van homoseksualiteit  
en homo-eman cipatie binnen de afzonderlijke 
gemeenschappen van minderheden in Neder-
land valt te denken aan het oprichten van  
een lande lijk discussie platform waarin naast 
(leden van) de zelforgani saties ook imams, 
jour nalisten, hulpverle ners, bestuurders en 
andere personen die gezag en contacten hebben 
in zowel de allochtone gemeenschappen als de 
Nederlandse samenleving.’ Hetero’s en LHBT’s 
slaan de handen ineen en zorgen gezamenlijk 
voor veiligheid en solidariteit binnen gemeen-
schappen. 

Homoseksualiteit is een groot taboe binnen de 
Turkse gemeenschap in Nederland. Tegen een 
gesprek over homoseksualiteit heersen sterke 
weerstanden. De eerste reactie is: ‘Dat komt  
bij ons niet voor’. De heftigheid waarmee dat 
wordt uitgesproken doet vermoeden dat er meer 
achter schuil gaat, dan zomaar weerstanden 
tegen mensen die ‘anders zijn’. Met ons project 
zijn we de uitdaging aangegaan om dat te 
begrijpen, te benoemen en zichtbaar te maken.

Dat homoseksualiteit binnen de Turkse gemeen-
schap een groot taboe is, is niet de enige factor 
in het spanningsveld dat we betraden. ‘Het 
komt bij ons niet voor’, betekent ook ‘het wordt 
ons opgedrongen vanuit een vijandige omgeving, 
die het op onze eigenheid heeft gemunt’. 

Vanaf de eeuwwisseling zijn Turken en andere  
minderheidsgroepen permanent belaagd met  
de boodschap dat zij hun cultuur moeten 
aanpassen en dat hun religie minderwaardig is. 
De belerende en patroniserende houding van 
Nederlandse instellingen die daaraan gepaard 
gaat, versterkt die gedachte dat de eigen cultuur 
bedreigd wordt. Men heeft het idee dat de 
overheid voorschrijft wat men van het thema 
moet vinden. Men moet aan bepaalde eisen 
voldoen, en die worden vanuit een individualis-
tische achtergrond geformuleerd. De boodschap 
is duidelijk: de ideeën van Turken deugen niet, 
zo lang ze niet voldoen aan de algemeen gang-
bare opvattingen. 

Binnen een dergelijke verhouding is voorlichting 
op een klassieke wijze kansloos. De boodschap 
wordt immers al bij voorbaat gewantrouwd en 
als vijandig bestempeld. Alleen stemmen van 
binnenuit klinken nog oprecht en overtuigend. 
En daar gaat het juist om als we het hebben 
over doorbreken van taboes. Voorlichting op 
scholen bijvoorbeeld is vreselijk belangrijk, 
maar als daarvan geen echo doorklinkt binnen 
de eigen gemeenschap blijft homoseksualiteit 
iets van ‘die Nederlanders’. 

2.1. Taboe en acceptatie 

Een opa tegen zijn homoseksuele klein- 
zoon: ‘Er wacht je een moeilijk leven  
kind. Ik kan je accepteren en je ouders  
ook, maar de mensen in je omgeving niet’.

Deze uitspraak, die een Turkse grootvader  
tegen zijn kleinzoon deed, is tekenend voor  
de probleemstelling als het gaat om acceptatie 
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6) Dichter bij elkaar? SCP 2012.

7) Steeds gewoner, nooit gewoon, Saskia Keuzenkamp (red.) SCP 2010.

van homoseksualiteit binnen de Turkse gemeen-
schap. Turken in Nederland mogen overigens 
niet zomaar worden vergeleken met de bevolking 
van Turkije. Met de stelling ‘homoseksuele 
mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven 
kunnen leiden zoals zij dat willen’ is een meer-
derheid van Turken in Nederland (54%)6 het 
eens. Dat is lager dan het aantal Nederlanders 
dat het met de stelling eens is (91%), maar een 
stuk hoger dan de gemiddelde opvatting in 
Turkije (34%). 

Een tolerante houding jegens homo’s is onder 
Turken in Nederland dus eerder regel dan 
uitzondering. Met homoseksualiteit in de eigen 
kring hebben Turkse Nederlanders evenwel  
veel meer moeite. Een kind met een partner  
van hetzelfde geslacht zou 75% een probleem 
vinden. Voor 17% van de Nederlanders is een 
homoseksueel kind een probleem.7 Als we 
hierna spreken over homoseksualiteit zonder 
nadere aanduiding, wordt gedoeld op homo- 
seksualiteit in Turkse kring. 

Het probleem zit bij de Turken in de aanvaar-
ding van homoseksualiteit in eigen kring.  
De aanwezigheid van Turkse LHBT’s wordt 
ontkend. ‘Bij ons komen ze niet voor’. Negeren 
als houding is niet alleen negatief. Wegkijken 
betekent (ook in Turkije) dat men een confron-
tatie uit de weg gaat en dus niets tegen LHBT’s 
onderneemt. Het is niet leuk voor de homo’s  
dat massaal wordt gedaan of ze er niet zijn, 
maar daar staat tegenover dat er aan de 
zelfkant van de samenleving een betrekkelijk 
vrijheid bestaat.

Dat veel homo’s aan de zelfkant van de samen-
leving terecht komen is overigens voor veel 
moslimouders een vreselijk angstbeeld, dat de 
acceptatie van homoseksualiteit in de weg staat. 

Enerzijds deze angst en anderzijds een cultuur 
van verzwijgen.

Vrienden van een Turkse homoseksuele  
man, tegen andere vrienden: ‘hij moet mij 
niet meer op straat begroeten, straks denken 
ze dat ik ook een homo ben’.

Het negeren van homoseksualiteit gaat heel ver. 
Tijdens de uitvoering van het project zijn we 
bestuurders van organisaties tegengekomen, die 
het woord homoseksualiteit niet eens wilden 
uitspreken. ‘Dat woord waar jullie over spreken 
mag bij ons niet worden genoemd.’ Wanneer 
iets onbenoembaar is en in gesprekken conse-
quent wordt vermeden, wordt gesproken over 
een taboe. 

Zo sterk als bij de hierboven aangehaalde 
bestuurder is het taboe natuurlijk niet bij 
iedereen. Maar ook bij mensen die wel een 
gesprek over homoseksualiteit kunnen voeren  
is het een met huiver omgeven thema.  
Wanneer over een onderwerp systematisch 
gezwegen wordt, hebben vooroordelen en 
achterhaalde misvattingen vrij spel. Ook  
veel mensen die geen moeite hadden homo- 
seksualiteit te accepteren, dachten vaak dat  
het een ziekte was. 

‘Heel goed dat jullie dit doen! Een vriend 
van mij heeft een vreselijk leven gehad 
omdat hij homo is. Ik zeg altijd: ‘Als iemand 
zijn been gebroken heeft is dat toch ook geen 
reden om rottig tegen hem te doen?’
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8) Zie Sözhakkı 131, dubbelinterview met Ibrahim Yerden en Hüseyin Yanmaz

9) Türk toplumunda cinsellik ve homoseküeller, STOC, Amsterdam 2010.

Het spanningsveld wordt complexer wanneer 
praten over homoseksualiteit als gevaarlijk 
wordt ervaren. De algemeen gangbare opvatting 
is, dat wanneer er over homoseksualiteit  
wordt gepraat, dit de jongeren op een idee  
kan brengen. Je biedt hen als het ware een 
alternatief aan, dat vooral kwetsbare jongeren 
op verkeerde gedachten kan brengen.8 

‘Vader, heeft u er wel eens aan gedacht  
dat ik homoseksueel zou kunnen zijn?’
‘Onmogelijk jongen, je moeder en ik  
hebben je goed opgevoed.’

De idee dat homoseksualiteit een kwade invloed 
is waartegen kinderen en jongeren in bescher-
ming moeten worden genomen, verklaart ten 
dele het verschil tussen de betrekkelijk tolerante 
houding jegens homoseksualiteit in het alge-
meen en het schrikbeeld dat homoseksualiteit in 
de eigen omgeving oproept. Een jonge man of 
vrouw die uit de kast komt zadelt de familie op 
met een ondragelijk idee van falen. 

Ontkenning en onwetendheid, angst en  
schaamte, houden elkaar in een evenwicht en 
houden de dragers van het taboe gevangen in 
hun culturele cel. Door dit speciale karakter  
van een taboe, hadden veel van de bijeenkom-
sten in het kader van ons project een merk- 
waardig verloop. De deelnemers begonnen vaak 
ongemakkelijk en met de grootst mogelijke 
terughoudendheid aan het gesprek. Maar aan 
het einde van de avond wilde men alleen naar 
huis als de gespreksleider had beloofd dat er een 
vervolgbijeenkomst zou komen. Men had het 
gesprek ervaren als een bevrijding en er waren 
nog tal van andere vragen waarop men een 
antwoord zocht. 

2.2. De eerste stappen naar bespreek-
baar maken van homoseksualiteit

In november 2006 hield de HTIB een grote 
conferentie voor zijn leden in Veldhoven. 
Ooggetuigen verklaarden later dat zij zelden een 
zaal met Turken zo beduusd hebben zien kijken 
als op het moment dat voorzitter Mustafa 
Ayrancı aankondigde dat het volgende onder-
werp homoseksualiteit zou zijn. ‘Dat meent hij 
niet!’ Gesproken werd door ondermeer Tania 
Barkhuis, directeur van het COC in Amsterdam. 
De reacties waren uiteenlopend. Een groot deel 
van de 175 aanwezigen vond dat Turken meer 
dan genoeg problemen hadden om het ook nog 
eens te gaan hebben over het de acceptatie van 
homo’s. Een ander deel zei: ‘Wij komen al  
meer dan dertig jaar op voor gelijke rechten. 
Het zou toch raar zijn om anderen te misgun-
nen wat we voor onszelf opeisen.’ Enkele 
jongeren waren aan het eind van de vergadering 
al bij de consequenties van die gedachte aan- 
geland: ‘Als we dit serieus nemen, zal er in onze 
vereniging wel een en ander moeten veranderen.’

Het taboe bleek niet zo onbreekbaar als ge-
dacht. Ook andere Turkse organisaties zetten 
het thema homoseksualiteit op de agenda.  
De Stichting Turks Onderwijscentrum in 
Amsterdam hield een bijeenkomst en publiceer-
de een bundel met uitstekende voorlichtende 
artikelen.9 Voor zijn rol als baanbreker ontving 
Mustafa Ayrancı in 2008 de Bob Angelo Oor- 
konde uit handen van COC-voorzitter Vera 
Bergkamp. In het Landelijk Overleg Minder-
heden vroeg minster Plasterk het IOT en de 
andere samenwerkingsverbanden om een aan- 
pak te ontwikkelen. 
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Bij die aanpak is uitgegaan van het participatie-
model, dat door het IOT is beproefd in verschil-
lende projecten, in het bijzonder in het Kader-
programma Aan de goede kant van de eer.  
Het participatiemodel heeft vooral zijn waarde 
bewezen bij sociaal-culturele veranderingen ten 
aanzien van moderniseringsthema’s. De essentie 
van het model is verandering van binnenuit. 
Migrantenorganisaties worden in eerste instantie 
aangesproken op burgerschap (niet cultuur of 
religie) en hen wordt gevraagd zelf verantwoor-
delijkheid te nemen voor de aanpak van een 
maatschappelijk probleem. Daar slaat het 
begrip participatie op: men wordt niet aan- 
gesproken als een te bekeren object, maar als 
mede-eigenaar van algemene waarden die de 
samenleving vorm geven. Turken worden niet 
als groep apart gezet, maar benaderd op een 
wijze waardoor zij zich onderdeel voelen van  
de samenleving als geheel. 
De aanpak wordt niet vóór organisaties bedacht 
en evenmin worden zij gebombardeerd met 
voorlichtingsmateriaal dat iemand achter zijn 
bureau voor hen heeft bedacht. Een organisatie 
gaat aan de slag vanuit haar eigen definitie  
van het probleem binnen het algemene vereiste 
van burgerschap. Die hoeft niet voor iedereen 
hetzelfde te zijn. Of men bijvoorbeeld eergerela-
teerd geweld wil aanpakken vanuit de optiek 
van de mensenrechten of omdat de Islam eigen- 
richting verbiedt maakt niet uit. Het gaat om 
het resultaat. Er moet natuurlijk wel de bereid-
heid zijn om een misstand aan te pakken. Dat is 
een kwestie van de juiste personen benaderen en 
hun vertrouwen winnen. Vertrouwen en gezag 
zijn kernbegrippen in Turkse organisaties. 

Samengevat betekent het participatiemodel dat 
er niet zomaar informatie over een groepering 
wordt uitgestort, maar dat begonnen wordt met 
het formuleren van een eigen definitie van het 

probleem. Hoe dat probleem aan de orde wordt 
gesteld en welke oplossingen er worden voorge-
steld, daar wordt een organisatie betrekkelijk 
vrij in gelaten. Met heeft vrijheid bij het bepalen 
van de aanvliegroute, maar die vrijheid betekent 
ook dat men de verantwoordelijkheid aanvaard 
voor het welslagen van het proces. Vanzelfspre-
kend worden wel eisen gesteld aan de facilite-
ring, bijvoorbeeld t.a.v. de deskundigheid die 
wordt ingezet, samenwerking met anderen en 
rapportage.

Inmiddels wordt dit model ook buiten de 
Turkse gemeenschap toegepast. Een aantal 
gemeenten en GGD’s in Nederland maken  
er eveneens gebruik van om taboethema’s 
bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld t.a.v. licht 
verstandelijk beperkten. In sommige kringen 
wordt het model aangeduid met de term  
community benadering. De essentie is dat een 
beroep wordt gedaan op de eigen verantwoor-
delijkheid van mensen en groepen (bijvoorbeeld 
belangenorganisaties) als volwaardig burger  
van Nederland.

Voor we op de aanpak om homoseksualiteit 
bespreekbaar te maken nader ingaan past de 
opmerking dat degenen die als eersten hun nek 
hebben uitgestoken daar vervelende gevolgen 
van hebben ondervonden. Mustafa Ayrancı is 
lange tijd belaagd vanwege zijn steun aan 
homo’s. De voorzitter van DSDF, Zeki Baran, 
pleitte er als gemeenteraadslid voor dat homo-
seksualiteit zou worden besproken in het 
inburgeringsprogramma. Daarna kwam hij 
jarenlang een aantal moskeeën in Rotterdam 
niet meer in. Vanwege haar aanwezigheid op  
de Turkse boot die meevoer in Canal Parade in 
2012 is er bij de daarop volgende verkiezingen 
voor de Tweede Kamer een campagne gevoerd 
om niet meer op Fatma Kaya-Koşer te stemmen. 
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Andere opvarenden van de Turkse boot kregen 
te maken met bedreigingen. Over de directeur 
van IOT, Ahmet Azdural zijn de meest smerige 
publicaties op internet verschenen - anoniem 
natuurlijk. Wie het opneemt voor LHBT’s roept 
kennelijk over zich af om als LHBT te worden 
behandeld. 

2.3. Het project Bespreekbaar maken  
van homoseksualiteit in etnische kringen 
2009 - 2012

We zijn het project Bespreekbaar maken van 
homoseksualiteit in etnische kringen in 2009 
begonnen met een verkennende inventarisatie 
naar de mogelijkheden om binnen Turkse 
gemeenschap te spreken over homoseksualiteit 
en in het bijzonder over de uitsluiting van 
LHBT’s. Daar toe is in twee ronden een gesprek 
gevoerd met besturen van de bij het IOT 
aangesloten federaties, de eerste ronde om 
inhoudelijk in te gaan op het taboe en de visie 
daarop van het bestuur en de tweede ronde om 
per federatie een activiteitenplan op te stellen. 

Op basis van de verkennende inventarisatie 
kwamen we tot een indeling in drie groepen:

- Een voorhoede, waarvoor het de opgave  
was LHBT’s in de eigen organisatie een  
plaats te geven en zichtbaarheid te creëren.

- Een middengroep die bereid is om van 
niet-confronterende informatie over homo- 
seksualiteit kennis te nemen.

- Een achterhoede die we een brug naar het 
onderwerp zouden moeten aanbieden, bij-
voorbeeld door de breed gevoelde zorgen  
over communicatie in het gezin als uitgangs-
punt te nemen. 

Deze indeling is natuurlijk enigszins arbitrair  
en de grenzen tussen de groepen mogen niet  
al te strak worden getrokken, maar voor het 
opstellen van een aanpak en evalueren van 
vorderingen is enige categorisering onvermijde-
lijk.

Een deel van de federaties stemde niet in met 
het op de agenda zetten van homoseksualiteit. 
Wel waren zij bereid een opening te bieden  
door bij satellietorganisaties een gespreksavond 
te houden. Wat niet hielp was dat juist in die 
tijd in een van de Turkstalige tijdschriften een 
interview verscheen met de zeer gezaghebbende 
Turkse godsdienstattaché, die Turkse organisa-
ties opriep om niet meer mee te doen met het 
agenderen van taboeonderwerpen. ‘Daar 
moeten we onze mensen niet meer mee lastig 
vallen.’

Voor elk van de drie groepen wordt een module 
ontwikkeld om homoseksualiteit bespreekbaar 
te maken.

- Voor de voorhoede: wat is homoseksualiteit? 
Hoe kan je dit thema binnen de organisaties 
bespreekbaar maken? Tevens: module:  
Turkse LHTB’ers in Nederland, waar lopen 
zij tegenaan?

- Voor de middengroep: Voorlichting over  
homoseksualiteit op een algemene en 
niet-confronterende manier, met nadruk  
op feitenkennis. 

- Voor de achterhoede: homoseksualiteit  
ingebed in het thema ‘communicatie binnen 
het gezin’ over de vraag hoe gezinnen  
gelukkig kunnen worden en blijven. 

De laatst module vergt enige toelichting.  
Vooral in orthodox religieuze kringen bestaan 
veel zorgen over de harmonie in het gezin. 
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Wat gebeurt er als er niet wordt gepraat binnen 
een gezin? En wat zijn de kenmerken van een 
gezin waar alles onder de tafel wordt geveegd. 
Kinderen zijn bijvoorbeeld niet geneigd hun 
ouders veel informatie te verschaffen over hun 
bezigheden en de zaken die hen bezighouden  
uit angst in hun bewegingsvrijheid te worden 
beperkt. Als het gesprek gaat over de onder- 
werpen die in het gezin niet aan de orde komen 
wordt homoseksualiteit als voorbeeld genoemd. 
Binnen die context zijn weerstanden tegen het 
spreken over homoseksualiteit gemakkelijk te 
overwinnen. 

Als volgende stap heeft het bestuur van het IOT 
een Homoberaad ingesteld naar het model van 
het Vrouwenberaad en het Jongerenberaad.  
De opdracht van het Homoberaad was onder-
meer om de verdere uitvoering van het project 
te coördineren. De instelling van het Homo- 
beraad had ook een belangrijke symboolfunctie: 
Turkse LHBT’s maakten vanaf dat moment 
institutioneel deel uit van het IOT. 

Door regelmatig artikelen te publiceren in het 
maandblad Sözhakkı over de emancipatie van 
homo’s raken bredere kringen rond het IOT 
vertrouwd met het thema. Die artikelen leveren 
een groot aantal reacties op, zowel uit Nederland 
als uit Turkije, zowel positieve als negatieve.  
De Turkse homo-organisatie Labda neemt een 
artikel van Can Çelebi over in haar tijdschrift. 
Vanuit Nederland krijgt het IOT hoofdzakelijk 
het verwijten in de trant van ‘hebben jullie niets 
anders om je druk over te maken als het gaat 
om de positie van Turken in Nederland?’. 
Kritici zijn door de redactie onveranderlijk 
uitgenodigd om hun standpunt in een ingezon-
den artikel te verwoorden, maar daaraan wilde 
niemand gevolg geven. Het gaat er hen minder 
om dat homosesualiteit niet mag worden 

beschouwd als een normaal verschijnsel, dan 
dat er überhaupt over homoseksualiteit wordt 
gesproken. Anderen zijn bang een nieuwe golf 
van kritiek op de Islam over zich af te roepen. 

Op 10 februari 2011 wordt een drukbezochte 
landelijke conferentie gehouden over de emanci-
patie van Turkse LHBT’s, die wordt geopend 
door minister Marja van Bijsterveld. De opzet  
is een voor Turkse LHTB’ers een veilige setting 
te creëren om over hun homoseksualiteit te 
spreken door een paar bekende Turkse  
Nederlanders om hen heen te plaatsen: Hamit  
Karakuş, Metin Çelik, Fatma Koşer-Kaya, Sabri 
Kenan Bagcı en andere federatievoorzitters. 
Ook het PvdA Kamerlid Achmed Marcouch 
speelt een actieve rol tijdens de conferentie. De 
opzet wordt vormgegeven door gesprekgroepje 
te vormen die in een huiskamerachtige setting 
op het podium verschillende onderwerpen 
bespreken: 1. Coming-out en hulpverlening,  
2. Gezin en gemeenschap, 3.Emancipatie en 
burgerschap. Het signaal aan de Turkse gemeen-
schap is: wij (Turken met gezag) staan om 
Turkse homoseksuelen en bieden ze een veilige 
inbedding om voor hun seksuele geaardheid uit 
te komen. Tevens werd er naar gestreefd om 
deze boodschap door te laten klinken aan de 
(verborgen) Turkse LHBT’s.

Ondertussen betoont het IOT zich met andere 
maatschappelijke organisaties vaker actief 
tijdens bijeenkomsten in het kader van de 
homo-emancipatie. Namens het IOT spreekt 
Sevil Ertürk tijdens de Roze Zaterdag in  
Amersfoort. Ook spreekt het IOT bij de presen-
tatie van de film ‘Het zwarte schaap’ en bij  
Pink Istanbul. Het IOT heeft actief deelnemers 
geworven voor de Turkse boot die in 2012 
meedeed aan de Canal Parade - zelf deelnemen 
was nog een stap te ver. In 2013 voer de voor-
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zitter van het IOT wel mee op de kabinetsboot 
met als thema: homo zijn is een recht, ongeacht 
je roots.

Door de reacties uit hun achterban kwamen een 
aantal landelijke bestuurders van de federaties 
uit de hiervoor beschreven middengroep tot  
het besef dat een stevige aanpak voor hun 
achterban minder pijnlijk zou zijn dan een 
voorzichtige. Zij lieten de reserves die zij tijdens 
de verkennende inventarisatie hadden geuit 
varen en trokken het land in. 

In 2011 en 2012 werden 27 plaatselijke  
bijeenkomsten gehouden, meestal geleid door 
bestuursleden van de landelijke federaties 
Al waren het vaak landelijke bestuursleden die 
het gesprek op gang brachten, zelfs dan ging  
het niet altijd gemakkelijk. In veel verslagen 
staat: ‘Toen de spreker over homoseksualiteit 
begon werd het stil in de zaal.’ Bij de Turkse 
voetbalvereniging in Den Haag Bied Moedig  
Tegenstand (?!) was de rode draad van de 
voorlichting ‘Volwaardig leven voor iedereen’. 
Aanvankelijk durfde niemand iets te zeggen 
omdat men bang was voor homo te worden 
uitgemaakt. Na afloop van de discussie  
ontstond wel enig begrip. Je mag mensen niet 
bewust discrimineren of buitensluiten, vonden 
de aanwezigen. Opvallend is de creativiteit 
waarmee organisaties hun leden met het thema 
homoseksualiteit confronteren. De sociaal- 
democratische vereniging DSB in Rotterdam 
verzorgde een programma met de homo- 
jongerenvereniging Apollo. Ondermeer werden 
sketches gehouden door Theatergroep  
DIL-DADE, waarin allerlei herkenbare situaties 
werden nagespeeld die het buitensluiten van 
homo’s zichtbaar maken. Bij DAB-DER in Den 
Haag hebben de aanwezigen zelf rollenspelen 
gedaan. In Uden is met begonnen met het 

bekijken van de DVD Geloof in liefde met 
Orhan Bucaklı, die de aanwezigen van de 
Alevitische jongerenvereniging kenden als 
plaatsgenoot. 

De campagne mondde uit in de ondertekening 
van het Protocol van Leiden op 18 maart 2012. 
Vijfendertig Turkse organisaties ondertekenden 
een verklaring, waarin zij uitspraken homosek-
sualiteit in hun achterban bespreekbaar te 
zullen maken en te zullen nastreven dat LHBT’s 
die uit de kast kwamen niet langer zouden 
worden uitgestoten. 

Leiden 18 maart 2012

De onderstaande organisaties uit de Turkse 
gemeenschap hebben in de afgelopen  
periode activiteiten ondernomen om  
homoseksualiteit in de kring van hun leden 
bespreekbaar te maken. 
Wij rekenen het op tot onze taak om op  
te komen voor de gelijkberechtiging, het 
geluk en het zelfbeschikkingsrechten van 
individuen. Dat blijven we doen, ondermeer 
door de kennis over homoseksualiteit te  
vergroten en vooroordeel te bestrijden, en 
door regelmatig gespreksbijeenkomsten over 
het onderwerp te houden.

Niemand mag vanwege zijn seksuele geaard-
heid verstoten worden door zijn dierbaren  
of door onze gemeenschap. Het is onmens-
waardig dat kinderen en ouders uiteen- 
gedreven worden door roddel en achterklap. 
Jongeren mogen niet door angst voor sociaal 
isolement belemmerd word om uit de kast  
te komen.
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2.4. Gay-Straight Alliantie (GSA) 

De voorgaande paragraaf wekt wellicht de 
indruk dat de vaart er behoorlijke in zat, maar 
dat was niet in voldoende mate het geval om  
te beantwoorden aan het ongeduld van het 
Homoberaad. De gesprekken over homo- 
seksualiteit gingen niet verder dan een beperkte 
kring en het bleef vaak bij een oppervlakkige 
kennismaking met het thema. Het IOT had de 
wettelijk plicht om representatief te zijn voor  
de gehele Turkse gemeenschap en moest dus 
ook rekening houden met die delen van de 
gemeenschap die niet of nauwelijks bewogen.  
Er was behoefte aan een orgaan dat snelheid 
kon maken, aanjagen en als motor van de  
beweging kon fungeren. 

Op 1 en 2 oktober 2011 vond daarom in 
Noordwijkerhout de eerste bijeenkomst plaats 
van de Turkse Gay-Straight Alliantie, een groep 
van enkele tientallen LHBT’s en hetero’s die 
samen wilden opkomen voor seksuele diversiteit. 
Ondanks het enthousiasme waarmee werd 
begonnen verliepen de eerste gesprekken 
ongemakkelijk. Het gesprek kwam aanvankelijk 
moeizaam op gang. De discussie over de  
definitie van homoseksualiteit nam veel tijd in  
beslag. De hetero’s hadden vanzelfsprekend  
een forse kennisachterstand en wisten vaak  
nog weinig van alle moeilijkheden die Turkse 
homo’s moeten overwinnen om hun leven vorm 
te geven en de negatieve bejegening waaraan  
zij dagelijks bloot staan. De LHBT’s uitten 
argwaan jegens plotselinge solidariteit die hen 
ten deel viel: ‘Als jullie maar niet denken dat  
we voor ons bestaan van jullie erkenning 
afhankelijk zijn.’ Ook brachten zij een groot 
aantal praktische problemen in die tot het 
domein van de hulpverlening behoren. Niette-
min kwam een vruchtbaar gesprek op gang  

over de achtergronden van de weerstand tegen 
homoseksualiteit in de Turkse gemeenschap en 
in de Islam. 

Tijdens een tweede bijeenkomst op 17 en  
18 maart 2013 werd een profiel opgesteld  
voor ambassadeurs van de GSA en kwam een 
visiestuk en een handelingsprotocol tot stand. 

Uit het profiel van ambassadeurs: 

Het doel van dit netwerk, dat als een olievlek 
zal worden uitgebreid, is zichtbaar geven aan 
homoseksualiteit binnen de Turkse gemeen-
schap. Dat kan op verschillende manieren. 
Dit document is een hulpmiddel om een start 
te maken met een netwerk van Turkse 
hetero’s en HLTB’s om homoseksualiteit 
binnen de Turkse gemeenschap in Nederland 
op de kaart te zetten.

In het handelingsprotocol wordt ondermeer 
aandacht besteed aan veiligheid, inbedding in 
het gezin, participatie in de Nederlandse samen-
leving, verantwoordelijkheid nemen, de onder-
steuning van ouders van LHBT’s, mentaliteits-
verandering en bespreekbaarheid. 
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Uit Visie gay straight alliantie binnen de 
Turkse gemeenschap:

Er is weinig ruimte om een eigen individuele 
opvatting te ontwikkelen over welke thema 
dan ook. Angst voor wat de anderen ervan 
zullen vinden is zo groot en diep geworteld 
dat het veel inspanning en inzet vraagt om 
mensen hierin vrij te maken.

Dit vraagt een aantal stappen:
1) Inzicht verwerven om zich los te maken 
van de ‘opvattingen’ en ‘oordeel’ van ande-
ren.
2) Ruimte en veiligheid voelen en nieuwsgie-
righeid hebben om anders naar de eigen 
opvatting te kijken, zonder hierbij een 
bedreiging of een aanval in te voelen.
3) Voorbeelden zien en andere opvattingen 
horen waardoor men een eigen mening kan 
vormen over, in dit geval homoseksualiteit.
4) Deze mening kunnen toetsen in zijn 
gemeenschap en deze kunnen uitdragen naar 
de rest van zijn gemeenschap.

Dit proces heeft veel zorgvuldigheid en 
geduld nodig. Mensen sluiten een ander vaak 
uit omdat ze bang zijn. Er mag ruimte zijn 
voor deze angst en onwetendheid, zonder 
mensen te veroordelen.
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INSPRAAKORGAAN TURKEN
Maliebaan 13, 3581 CB UTRECHT
www.iot.nl  • info@iot.nl “VAN EU NAAR LOKAAL”

ADNAN YILMAZ ALİ KARACABAY ALİ MÜJDE AYHAN YALIN AYŞE ESKİ AYTÜL ABACIOĞLU

CAN ÇELEBİ DENİZ AKKOYUN DİLAN YEŞİLGÖZ EMRE ÜNVER ERGUN ŞİMŞEK FETHİ KİLLİ

FUNDA MÜJDE HATİCE BÖLEK TOKGÖZ İBRAHİM YERDEN İLHAN AKEL İNCİ AYDIN JALE ŞİMŞEK

KEKLİK YÜCEL LALE ESTELİK MELAHAT ÇAPOĞLU MELEK USTA MELTEM KAYA MERAL USLU

MURAT KURT MUSTAFA AYRANCI NAZMİ TÜRKKOL NAZMİYE ORAL NEVZAT CİNGÖZ ÖZGÜL BULUT ESER

RABİYE BAYSAL SABAHAT KINACI SELİM DOĞRU SERDAR MANAVOĞLU VEFA ÖCAL ZEKİ ARSLAN

 DESTEKLİYORUZ!Eşcinsel olma özgürlüğünü 

HOMO TE ZIJN!Wij komen op voor de vrijheid om
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3. Het project Bespreekbaar maken  
van homoseksualiteit in eigen etnische 
kringen 2013 - 2014

Uitgangspunt van het project Bespreekbaar 
maken van homoseksualiteit, waarvan de 
uitvoering in 2013 begon, is het verder  
ontwikkelen en implementeren van het Gay-
Straight Alliantie model. Daarbij gaat het om  
de volgende doelstellingen:

- Werken aan zichtbaarheid van homo- 
seksualiteit binnen de Turkse gemeenschap  
in Nederland.

- Empowerment van de Turkse LHBT’s zowel 
binnen de eigen gemeenschap als binnen de 
NL samenleving.

- Leggen van verbindingen tussen bestaande 
netwerken en waar nodig ontwikkelen van 
nieuwe netwerken.

Op 15 en 16 december 2013 houdt de  
Turkse GSA in Noordwijkerhout zijn derde 
bijeenkomst. 
 
- De GSA wordt uitgebreid naar 59 actieve 

ambassadeurs.
- De aanwezigen hebben allemaal inmiddels 

eigen ervaring met het bespreekbaar maken 
van homoseksualiteit. 

- Er is sprake van meer kennis over homo- 
seksualiteit; gesprekken zijn verplaatst van 
‘definitie van LHTB’ naar creatieve  
oplossingen en uitwisselen van ervaringen.

- De discussie wordt gevoerd op een veel  
hoger niveau; de GSA functioneert zichtbaar 
als centrum van strategieontwikkeling en 
deskundigheid;

- Er is een projectgroep GSA ingesteld die 
regelmatig bij elkaar komt en aanpak aan-
stuurt en bijstelt. Projectgroepleden onder-
steunen federaties bij bijeenkomsten om 
homoseksualiteit bespreekbaar te maken.

- De kring waarin homoseksualiteit wordt 
besproken is uitgebreid.

- Uitwisseling van methodieken en onder- 
steunend materiaal. De deelnemers bekijken 
en bespreken de documentaire De Turkse  
boot en het toneelstuk Bizde Insanız  
(Wij zijn ook mensen) van Toneelgroep Kulıs 

- Er worden oplossingen gezocht en geformu-
leerd op grond van de problemen die men 
tijdens de bijeenkomsten is tegengekomen.

- Er worden contacten uitgewisseld en druk 
genetwerkt. 

In april 2014 hebben een tiental leden van de 
GSA een aanvullende training gekregen van een 
dagdeel over de module ‘communicatie binnen 
het gezin’ en hoe je homoseksualiteit binnen  
de Turkse gemeenschap op een indirecte wijze 
bespreekbaar kunt maken.

In mei 2014 heeft de GSA zich gepresenteerd 
naar de Turkse gemeenschap en de Nederlandse 
samenleving, ondermeer door middel van een 
poster met de tekst Wij komen op voor de 
vrijheid om homo te zijn en een groot aantal 
foto’s van leden van de GSA en Bekende Turkse 
Nederlanders. 

Vanuit de GSA is gewerkt aan het verbreden en 
verdiepen van het gesprek over de acceptatie 
van LHBT’s in de Turkse gemeenschap. De bij 
het IOT aangesloten federaties houden in de 
tweede helft van 2013 en begin 2014 opnieuw 
een serie gespreksbijeenkomsten. Met de 
federaties wordt afgesproken dat bij elke bijeen- 
komst is een spreker van de GSA aanwezig zal 
zijn om te zorgen voor de nodige deskundigheid 
en de diepgang van de het gesprek. In veruit de 
meerderheid van de bijeenkomsten wordt als 
ervaringsdeskundige een LHBT uitgenodigd,  
die zijn of haar levensverhaal doet. Als gevolg 
daarvan zijn de gesprekken van een duidelijk 
hogere kwaliteit. Er is een uitgebreide lijst 
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samengesteld met beproefde en nieuwe materia-
len die t.b.v. de bijeenkomsten kunnen worden 
gebruikt, films, programma’s die op internet te 
vinden zijn, toneelstukken enz. 
In totaal worden dertig gespreksbijeenkomsten 
gehouden, waaraan door 988 mensen uit de 
Turkse gemeenschap wordt deelgenomen. 

Voor de beschrijving van het verloop van de 
bijeenkomsten hanteren we als rode draad de 
driedeling die voortkwam uit het verkennend 
onderzoek van 2010.

3.1. De voorhoede

Zoals hiervoor aangegeven rekenen we  
organisaties tot de voerhoede, wanneer zij het 
belang van homo-emancipatie betrekken op 
zichzelf. Dat betekent dat er niet (meer) wordt  
gesproken over homoseksualiteit als algemeen 
verschijnsel, maar over de betekenis van  
homo-emancipatie voor de structuur en de 
activiteiten van de vereniging. Het is interessant 
om in dat verband te kijken naar de bijeen- 
komsten die de ETÜD (Turkse vereniging van 
Eindhovenaren) heeft gehouden op 10 november 
en 8 december 2013. De eerste bijeenkomst ging 
het over vragen als Wat is homoseksualiteit?  
en Welke problemen ontmoeten homo’s binnen 
de Turkse gemeenschap in Nederland?  
De tweede bijeenkomst was ook de Wethouder 
van Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerpartici- 
patie Yasın Torunoglu, de Stichting Rainbow 
Colours en het COC uitgenodigd en is besloten 
om in 2014 mee te doen aan de Roze Zaterdag 
en om contact te zoeken met de Fatih Moskee 
om met het bestuur de mogelijkheden te bezien 
om homoseksualiteit ook in religieuze kringen 
bespreekbaar te maken. 

De tendens om nieuw verworven inzichten  
t.a.v. homoseksualiteit te exporteren kom in 
onze voorhoede vaker voor. Zo heeft de  
afdeling Amsterdam van de HTIB een bijeen-
komst georganiseerd samen met de Koerdische 
Gemeenschap en een avond gewijd aan het lot 
van homoseksuelen in Iran. Maar de bijeen-
komsten van de voorhoede werden toch vooral 
gebruikt om meer inzicht te krijgen in het  
leven van Turkse homoseksuelen in Nederland. 
Turkse LHBT’s hebben uitgebreid verteld  
over hun leven en over de conflicten met hun 
familie die zij hebben moeten doormaken. 
Een belangrijke notie voor de aanwezigen  
was de uitsluiting van LHBT’s. Daarbij werd 
gezocht naar overeenkomsten tussen discrimi-
natie van migranten en van homoseksuelen. 

Bestuurder van een federatie: ‘wij zetten  
ons in voor alle mensen die onderdrukt en 
geïsoleerd zijn... het is onze taak om homo-
seksualiteit hoog op de agenda te zetten’.

De organisaties hebben het thema ingebed in 
een groter geheel, hebben van de bijeenkomst 
een prettige avond van gemaakt met eten en 
muziek en soms een optreden van een koor. 
Hiermee wordt de signaal afgegeven dat de 
organisaties het thema serieus nemen en er 
achter staan dat het zichtbaar wordt. Tevens 
werd een vertrouwelijks sfeer geschapen, waarin 
mensen zich gemakkelijker zouden uitspreken. 

Een deelnemer: ‘Er zijn nu meer vragen  
in mijn hoofd dan toen ik hierheen kwam... 
er komt zoveel bij kijken, merk ik nu’.
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Homoseksualiteit en emancipatie was bij de 
voorhoede een belangrijke verbinding. Men 
heeft in diverse steden contact gezocht met 
(Nederlandse) politiek instellingen om samen 
te zoeken naar manieren om homoseksualiteit 
ook in de moskeeën bespreekbaar te maken.
 
Door de voorsprong van voorhoede organisaties 
en door herhaling en continuering van bijeen-
komsten is verdere verdieping ontstaan en 
hebben zij in het proces van bespreekbaar 
maken en belangrijke rol kunnen vervullen.  
Na het eerste begin van informatieverstrekking 
over homoseksualiteit, zijn deze organisaties  
in staat geweest om de komen tot een aantal 
kernvragen, zoals de innerlijke strijd van 
LHBT’s in relatie tot hun familie en gemeen-
schap, moslim en homo zijn en de innerlijke 
spanningen die dit strijd met zich meebrengt. 
Van daaruit kwamen weer andere vragen ter 
sprake: Hoe is het voor hetero Turken is om 
voor de vrijheid van Turkse LHBT’s op te 
komen? Hoe leer je kijken naar je kind als je 
kind en niet als je zoon of dochter (zonder de 
beladenheid van gender rollen)? Ook kwam  
de onmacht van imams aan de orde bij het 
‘genezen’ van Turkse LHBT’s. Opvallend was 
dat acceptatie van homoseksualiteit niets met 
hoge of lage opleiding te maken heeft. Andere 
vragen waren: Hoe praat je eigenlijk over 
LHBT’s zonder denigrerend te zijn? Hoe geven 
Turken vorm aan hun seksuele identiteit?  
Welke strategieën volgen LHBT’s en welke 
belemmeringen ontmoeten zij daarbij? Hoe 
wordt de beleving van seksuele geaardheid 
beïnvloed door cultuur/tradities en geloof?  
Hoe ziet het dubbelleven dat veel LHBT’s  
leiden er uit? Wat moet je zeggen tegen ouders 
en andere familieleden die homoseksualiteit  
zien als een ziekte of als een aandoening van 
voorbijgaande aard? 

Ook bij groepen die we tot de voorhoede 
rekenen is gebruik gemaakt van het vele nieuwe 
materiaal dat er beschikbaar is in de vorm van 
films en toneelstukken. Met name de film Benim 
Çocugum (Het ıs mijn kind) van de Turkse 
organisatie van ouders van LHBT’s, Listag.  
In de film vertellen ouders hoe zij met hun 
LHTB kinderen omgaan en over de reactie  
uit hun omgeving. Waar van de film gebruik  
is gemaakt heeft die een grote indruk achter- 
gelaten. Eens te meer bleek dat ouderschap een 
zeer belangrijke ingang is om homoseksualiteit 
ter sprake te brengen. De vraag: ‘Wat zou je 
doen als je kind homoseksueel was?’ confron-
teerde eenieder direct met het verwoestende 
effect van de uitsluiting van LHBT’s. 

Een deelnemer: ‘ik had mijn vooroordelen. 
Ik heb een zoon van 18 jaar. De gedachte  
dat hij homo zou kunnen zijn was voor  
mij een nachtmerrie. Na het zien van deze 
film ben ik helemaal ontspannen. Als ik naar 
huis ga en ik zie hem, ga ik hem omhelzen. 
Hij is mijn kind. We lopen weg voor dit 
onderwerp. Ik merk aan mezelf dat ik dit 
onderwerp nooit eerder heb besproken’.

Tijdens bijeenkomsten van de voorhoede was 
steeds een ervaringsdeskundige aanwezig, 
waarmee uitgebreid van gedachte is gewisseld. 
Ofschoon de meeste deelnemers homoseksuali-
teit accepteerden, had menigeen nog nooit een 
Turkse LHBT ontmoet. Het werd buitengewoon 
plezierig en geruststellend gevonden om te 
praten met een LHBT uit de kring van Turkse 
migranten. 
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10) Muhsin Hendricks, Islamic Texts, Kaapstad 2010. Vertaald door de HTIB in: ‘Wij zijn allemaal gelijk, samen kunnen we het verschil 

maken’,  Amsterdam 2012.

Enkele van de vele vragen die aan het werden 
gesteld zijn:

- Zou je het niet fijner hebben gevonden als  
je bijgestaan werd door een hulpverlener bij 
het vertellen van je geaardheid aan je ouders?

- Zijn er wel hulpverleners die uit dezelfde  
cultuur komen?

- Waarom heb je zo lang gewacht het vertellen 
aan je te ouders?

- Zou je echt niet trouwen als een man je  
ten huwelijk vraagt? (gesteld aan een Turkse 
lesbienne).

- Kan je ook homoseksueel zijn én moslim?
- Hoe ervaar je Turkse en Nederlandse hulp- 

verleners?
- Maak je overal bekend dat je homoseksueel 

bent?

Een LHBT inleider was ook daarom zo belang-
rijk, omdat ook op de bijeenkomsten van de 
voorhoede mensen kwamen die in de vaste 
overtuiging leefden dat homoseksualiteit ‘bij 
ons’ niet voorkomt. Voor Turkse LHBT’s waren 
het veelal plezierige bijeenkomsten, omdat  
het redelijk zeldzaam is dat je met een groep 
niet-homoseksuele Turken kunt spreken over je 
geaardheid. Ze werden door het publiek veel-
vuldig geprezen voor hun openheid en moed.

De voorhoedegroep vervulde een bijzonder 
pioniersrol waar het ging om de bijeenkomsten 
gewijd aan de islamitische theologie onder 
leiding van de Zuid-Afrikaanse imam Muhsin 
Hendricks. Naar de mening van deze imam is 
het helemaal geen vaststaand gegeven dat de 
Koran homoseksualiteit verbiedt, zoals vrij  
algemeen wordt aangenomen.10 In dit opzicht  
is imam Hendricks vooralsnog een eenzame 
uitzondering en om die reden erg belangrijk 
voor LHBT’s die hun moslim-zijn willen bele-

ven, maar ook voor andere moslims die zoeken 
naar bevestiging voor de acceptatie van homo-
seksualiteit. 

‘In zijn diepste kern veroordeelt de Islam 
niet-heteroseksuele intimiteit niet. In plaats 
daarvan wordt deze omarmt als onderdeel 
van een Goddelijk plan. Islam in zijn ware 
betekenis van vrede en rechtvaardigheid, 
komt tegemoet aan de individuele seksuele 
geaardheid als onlosmakelijk onderdeel van 
de biologische en psychologische gesteld-
heid.’ 

Concluderend willen we opmerken dat uit de 
activiteiten van de voorhoede in de achter ons 
liggende projectperiode duidelijk wordt dat de 
voorhoede zich niet zelfgenoegzaam baadt in  
de weelde van haar vooruitgeschoven positie. 
De functie van de voorhoede is tweeledig.  
Aan de ene kant wordt gezocht naar wegen  
om anderen mee te trekken in het proces van 
bespreekbaar maken van homoseksualiteit.  
Aan de andere kant worden nieuwe inzichten  
en argumenten ontwikkeld die voor andere 
groepen weer van belang kunnen zijn. De 
betekenis daarvan is naar onze waarneming 
groot. Zonder de activiteiten van deze voorhoe-
de is de kans groot dat de beweging binnen de 
andere groepen, middengroep en achterhoede, 
stil valt. De voorhoede blijft van groot belang 
om de weg vrij te maken voor de emancipatie 
van Turkse LHBT’s in Nederland.

3.2. De middengroep

De ervaring met de activiteiten van de midden-
groep in 2013 en 2014 bieden een ambivalent 
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beeld. Een deel van de kringen die we in 2010 
indeelden bij deze geroep moet wellicht inmid-
dels tot de voorhoede worden gerekend. Maar 
de projectopzet om explicieter, diepgaander en 
meer confronterend over homoseksualiteit te 
spreken stuitte ook op weerstand, soms zo hevig 
dat we zijn teruggeschakeld naar de methodiek 
voor de achterhoede. 

Tijdens de bijeenkomsten die we rekenen tot de 
middengroep lag de nadruk op het verstrekken 
van informatie over homoseksualiteit. Alle 
heersende vooroordelen en misvattingen jegens 
homoseksualiteit kwamen ter sprake. Telkens 
opnieuw is uitgelegd dat iemand als LHBT 
wordt geboren en dat homoseksualiteit geen 
keuze in de trant van, ‘laat ik eens homoseksu-
eel worden’. Telkens opnieuw hebben de 
inleiders van de GSA verteld dat homoseksuali-
teit door artsen en wetenschappers al lang niet 
meer wordt beschouwd als een aandoening,  
laat staan dat er sprake is van geneesbaarheid. 

Zoals hiervoor vermeld waren organisaties 
verplicht een spreker van de GSA uit te nodigen, 
zodat de gesprekken explicieter, informatiever en 
diepgaander zouden zijn. Voor de organisaties 
die we tot de middengroep rekenen bleek die 
verplichting eigenlijk niet nodig. De bestuurs- 
leden van bijvoorbeeld DSDF en Hak.Der 
gingen er zelf met gestrekt been in, zoals een 
van de aanwezigen het uitdrukte. Van de 
omzichtigheid waarmee homoseksualiteit in 
2011 en 2012 in de middengroep vaak werd 
benaderd, was eigenlijk geen sprake meer. 

Bij een aantal bijeenkomsten was niettemin 
sprake van stevige weerstanden. In Leerdam 
verliet een deel van de aanwezigen de zaal toen 
het onderwerp homoseksualiteit aan de orde 
werd gesteld. In Dronten is een bijeenkomst niet 

doorgegaan omdat de aanvankelijk uitgenodig-
de homoseksuele inleiders van de GSA niet 
welkom waren. In Enschede trachtten een paar 
oudere mannen de lesbische spreekster de mond 
te snoeren. Maar er klonken veelvuldig ook 
positieve geluiden, waarbij soms werd verwezen 
naar bekende en geliefde Turkse zangers.

‘Wij Turken zijn dol op Zeki Müren, Cemil 
Ipekci en Bülent Ersoy. We zingen met hen 
mee, we huilen als zij hun droevige liederen 
zingen en dansen op hun vrolijke gezangen. 
Het zijn mensen waar we gek op zijn, maar 
we willen niet dat onze familieleden net als 
hen zijn’.

Andere uitspraken tijdens bijeenkomsten in  
de middengroep waren:

- Homo zijn mag niet volgens Islam, het is door 
God verboden. 

- Het is eng om met homo’s te praten.
- Ik heb compassie met homoseksuelen: ze 

worden niet geaccepteerd. Vaak worden er 
vervelende opmerkingen gemaakt. Ze worden 
uitgelachen en kunnen zich niet verdedigen.

- In mijn straat wonen twee lesbiennes. Ik 
begroet ze als ik ze zie. Ze zijn altijd vrolijk  
en groeten iedereen.

- Het past niet binnen de Turkse cultuur.  
Dat kan bij mij niet gebeuren.

- Ik zou niet weten hoe ik hier op zou moeten 
reageren.

- Ik vind het heel moeilijk om over dit onder-
werp met mijn familie te spreken.

De meeste mensen die de bijeenkomsten  
bijwonen hebben moeite met het thema.  
Ze geven aan dat ze de ontwikkelingen in 
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Turkije nauwlettend volgen. In Turkije kan 
momenteel bepaald niet worden gesproken over 
een ontwikkeling in meer homovriendelijke 
richting. Tegelijkertijd zijn ouders van LHBT 
wel doende zich te organiseren om voor de 
belangen van hun kinderen op te komen.

Een paar maal bleek dat de deelnemers geen 
duidelijk beeld voor ogen hadden van het 
onderwerp van de bijeenkomst, waardoor 
confrontaties plaatsvonden die pijnlijk waren 
voor de sprekers uit de LHTB groep. In de 
projectgroep is geconstateerd dat dit geen goede 
manier van werken is. Dat er zal worden 
gesproken over homoseksualiteit en dat er een 
spreker van de GSA aanwezig zal mijn mag 
voor de aanwezigen geen verrassing zijn. Deze 
ervaringen onderstreepten wel het belang van 
de GSA als vangnet voor de Turkse LHTB’s die 
zich inzetten om vanuit zichtbaarheid de 
bijeenkomsten te bezoeken en het gesprek aan 
te gaan.

Tijdens de bijeenkomsten van de middengroep 
deed zich en nieuw en verrassend verschijnsel 
voor. Zoals we hiervoor hebben beschreven 
waren het in 2011 en 2012 vooral landelijke 
bestuurders die het gesprek aanzwengelden en 
homoacceptatie bepleitten. Tijdens het laatste 
project gingen bij een groot aantal bijeenkom-
sten voorzitters en bestuurders van plaatselijk 
organisaties voor de troepen staan om het op te 
nemen voor een gesprek over homoseksualiteit 
en een gesprek met LHBT’s. Bij confrontaties  
en pijnlijke momenten waren zij degenen die  
er voor zorgden dat er een veilige sfeer bleef 
bestaan waarin LHBT’s hun verhaal konden 
doen. Uit die verantwoordelijke opstelling kan 
de conclusie worden getrokken dat het thema 
homoseksualiteit bij de federaties uit de 
middengroep al een heel stuk is ingedaald. 

Het mooie is dat de leden van de middengroep, 
ondanks dat ze vaak tegen homoseksualiteit 
zeggen te zijn, wel naar de bijeenkomsten 
kwamen. Als weerstanden en ongemakkelijk-
heid eenmaal waren overwonnen, sloeg de  
stemming op de bijeenkomsten om en kreeg 
nieuwsgierigheid de overhand. Ineens bleek dan 
dat in de groep de behoefte leefde meer aan de 
weet te komen over homoseksualiteit en werd 
de aanwezigen LHBT’s de oren van het hoofd 
gevraagd. Vaak kreeg de voorzitter pas gelegen-
heid de bijeenkomst al te sluiten als hij de 
aanwezigen had beloofd dat er een vervolg- 
bijeenkomst zou komen. 

Bij de middengroep bestaat bereidheid om over 
het thema homoseksualiteit in gesprek te gaan, 
maar dat is slechts de eerste stap van de lange 
weg die nog moet worden afgelegd. De bijeen-
komsten in deze groep kenmerkten zich door 
weerstanden en twijfels. Er is aan de ene kant 
begrip en nieuwsgierigheid en aan de andere 
kant aversie en ontkenning. De religie verbiedt 
homoseksualiteit, maar verbiedt de religie mij 
ook homoseksuelen te accepteren zoals zij zijn? 
Met die vraag wordt door veel individuele 
moslims geworsteld, zeker zo lang het religieuze 
leiderschap zich op het standpunt blijft stellen 
dat elk woord dat aan homoseksualiteit wordt 
gewijd er een te veel is. Op deze kwestie zullen 
we nader ingaan in de volgende paragraaf. 
Concluderend kunnen we opmerken dat de 
bijeenkomsten van de middengroep hebben 
duidelijk gemaakt dat het mogelijk is om 
homoseksualiteit bespreekbaar te maken, maar 
dat het niet eenvoudig is. Beslissende factoren 
zijn bestuursleden en LHBT’s met moed, 
nauwkeurig op de deelnemers toegesneden 
maatwerk en betrouwbare informatie. 
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3.3. De achterhoede 

Een aantal federaties heeft niet aan het project 
meegedaan. Hun standpunt is kort samengevat 
dat hun achterban niet moet worden geconfron-
teerd met uitspraken ten voordele van de 
acceptatie van homoseksualiteit. Zij willen 
evenmin dat hun achterban in aanraking komt 
met uitspraken tegen homoseksualiteit. Naar 
hun mening kan over homoseksualiteit het  
best maar zoveel mogelijk worden gezwegen. 
Op de achtergrond daarvan zijn we hiervoor 
ingegaan. Elke aandacht voor homoseksualiteit 
zou jongeren op verkeerde gedachten kunnen 
brengen en komt daardoor feitelijk neer op het 
propageren van homoseksualiteit. Een veroor-
deling van homoseksualiteit geeft bovendien 
voedsel aan islambashing. 

Hiervoor weergegeven is het formele standpunt 
van de betreffende federaties. Dit standpunt 
betekent niet dat men niet weet of niet bereid  
is te erkennen dat er binnen de kring van de 
achterban behoefte bestaat om over homo- 
seksualiteit te spreken of tot elke prijs wil 
voorkomen dat een dergelijk gesprek plaats-
vindt. Waar het om gaat is dat de naam van de 
betreffende organisaties niet in verband kan 
worden gebracht met activiteiten die betrekking 
hebben op homoseksualiteit. Het vergt enig 
inlevingsvermogen om het aldus beschreven 
speelveld te overzien, maar wie die moeite 
neemt ontdekt tal van mogelijkheden. 

Hiervoor is al een paar maal de module ‘com-
municatie binnen het gezin’ ter sprake gekomen. 
In deze module wordt over gezinssituaties 
gesproken en wordt thema homoseksualiteit 
ingebed in dat geheel. Veel ouders maken zich 
er zorgen over dat de communicatie met hun 
kinderen zo beperkt is en dat zij maar weinig 

weten over de levenswereld van hun kinderen. 
Mogelijk beperken kinderen in behoudende  
of orthodoxe kringen de informatie die zij aan 
ouders verstrekken over hun dagelijkse bezig- 
heden, omdat zij bang zijn dat hun bewegings-
vrijheid door een te grote mededeelzaamheid 
zou kunnen worden ingeperkt. Hoe dan ook is 
de behoefte groot om het eens te hebben over 
de vraag welke onderwerpen er in het gezin niet 
kunnen worden uitgesproken en wat zijn de 
effecten daarvan zijn. 
Vanzelfsprekend is homoseksualiteit daar  
een van, en dan komt het gesprek op gang.  
De gesprekleider vertelt: ‘Ik ontmoette laatst 
iemand die al tien jaar getrouwd is en twee 
bloedjes van kinderen heeft. Maar hij is erg 
ongelukkig, want hij is eigenlijk homo en hij  
wil scheiden.’ 
Moet hij daar met zijn vrouw over spreken of 
niet? 
Die vraag maakt de tongen los. Veel mannen 
zijn van mening dat de man zich moet beheersen 
en het huwelijk moet voortzetten. Vrouwen  
zijn in de regel de tegenovergestelde mening 
toegedaan: ‘Zijn vrouw heeft ook verlangens!’  
Nadat alle argumenten zijn gewisseld vraagt de 
gespreksleider: ‘Had die man niet beter voordat 
hij trouwde over zijn geaardheid kunnen 
spreken?’ Daar is iedereen het natuurlijk mee 
eens. 
En dan komt de vraag: ‘Hoe denkt u dat zijn 
familie zou hebben gereageerd als hij dat zou 
hebben gedaan?’

Bovenbeschreven module is een aantal malen 
met succes in moskeeën gegeven op bijeen- 
komsten die zijn georganiseerd door de Sport- 
federatie. Daarnaast heeft de Sportfederatie  
op bijeenkomsten aandacht besteed aan het 
formeel juridisch kader (gelijke behandeling) en 
het overheidsbeleid (emancipatie), agressie tegen 
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11) Ondermeer kwamen aan het woord Ali Rıza Demircan, Hilal Kaplan en Hüseyin Kaçin. 

12) Can Çelebi, Maskelar ve aynalar (Maskers en spiegels) in Sözhakkı 126, juli 2013.

LHBT’s in de openbare ruimte, op scholen en 
bij sportverenigingen. Tevens is gewezen op de 
ontwikkelingen t.a.v. de acceptatie van homo-
seksualiteit in christelijke gemeenschappen. 

Ook de HTKB (Turkse Vrouwenvereniging) 
heeft een aantal bijeenkomsten belegd met 
deelnemers die tot de achterhoede kunnen 
worden gerekend. De weinige informatie die 
vrouwen hadden over homoseksualiteit week 
zeer sterk af van hetgeen in Nederland in brede 
kring bekend is. Men dacht ondermeer dat 
homoseksualiteit een hormonale aandoening 
was, waartegen medicatie bestond. Tevens en 
daarmee in strijd dachten de vrouwen dat 
homoseksualiteit een overdraagbare aandoening 
was. De vraag werd gesteld hoe je kinderen 
tegen homoseksualiteit zou kunnen beschermen. 

Ondanks hun stellige denkbeelden toonden de 
deelnemers een grote nieuwsgierigheid naar het 
onderwerp en de gastspreker werd het hemd 
van het lijf gevraagd, vaak met heel persoonlijke 
vragen. De deelnemers vonden het prettig dat  
er eens over homoseksualiteit gesproken kon 
worden en zouden dit in de toekomst ook graag 
vaker doen. Het liefst zouden ze meer met 
homoseksuelen zelf in gesprek gaan. Jong en 
oud namen allemaal deel aan het gesprek en 
onder de deelnemers heerste de wens om in de 
toekomst training te krijgen over het onderwerp 
homoseksualiteit. 

Ook op een aantal andere manieren is gepro-
beerd om de achterhoede te betrekken bij het 
gesprek over homoseksualiteit. 

In het maandblad Sözhakkı is in 2013 begon-
nen met een reeks artikelen over de pastorale 
rol van de islam t.a.v. LHBT’s en hun familie- 
leden. Omdat aanvankelijk gezaghebbende 

islamitische geestelijken en bestuurders in 
Nederland niet bereid waren tot een gesprek, 
heeft Hakan Kuyuncu in Turkije interviews 
gemaakt met vooraanstaande theologen en  
een psycholoog. In die interviews was ruimte 
voor theologische opvattingen, maar de vragen 
concentreerden zich vervolgens op kwesties  
als verstoting en uitsluiting.11 

Nadat Can Çelebi een indringende rapportage 
had geschreven over de problemen die een gezin 
heeft ervaren waarvan een van de dochters 
lesbisch is,12 vond de redactie Raşit Bal, coördi-
nator Islamopleidingen van de Hogeschool 
Holland en voorzitter van het Contactorgaan 
Moslims en Overheid, bereid om daarop te 
reageren in een moedig en grensverleggend 
artikel. 

‘Wat doe je als je kind homo is? Die vraag 
werd mij gesteld in aanwezigheid van 
honderden mensen. Iedereen wist dat ik 
moslim was en vertegenwoordiger van de 
moslims. Wat kon ik zeggen? ‘Als je kind 
homo is blijft het je kind. Dat de islam het 
verbiedt en de Turkse cultuur het afkeurt 
vind ik moeilijk. Maar het blijft je kind.  
Je houdt nog steeds van hem en je wilt hem 
zijn familie niet ontzeggen.’

Raşit Bal in Sözhakkı 137

Vanuit de GSA zijn verschillende pogingen 
ondernomen om in gesprek te komen met 
imams om een dialoog te voeren over homo- 
seksualiteit. Zij bleken wel bereid om informeel 
in gesprek te gaan, maar geen van hen wenste 
dat ook publiekelijk te doen. Dat maakt die 
gesprekken niet minder belangrijk, zij het dat  
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de impact er van beperkt blijft. In de regel 
huldigden zij de opvatting dat homoseksualiteit 
niet in overeenstemming is met de islam, maar 
dat dit geen reden mag zijn om familieleden  
uit elkaar te drijven. 
Ook al zijn Turkse imams vanwege de hiërar-
chische verhoudingen binnen islamitische 
organisaties zeer pertinent in hun standpunt 
over een publiek gesprek, bij imams van andere 
nationaliteiten ligt dat gemakkelijker. Op dit 
vlak liggen er naar onze mening belangrijke 
kansen om geestelijk leiders bij het gesprek over 
homoseksualiteit te betrekken. 

Tenslotte is geëxperimenteerd met een informele 
dialoogbijeenkomst waarin zeer gelovige 
jongeren in gesprek gingen met Turkse LHBT’s. 
Deze jongeren waren allen afkomstige uit 
moslimgezinnen en waren voor een deel actief 
in moskeeën. Zij waren allemaal in Nederland 
geboren, hadden wel dagelijks te maken met 
homoseksuelen op school of op de werkvloer, 
maar hadden nog nooit een Turkse homo- 
seksueel ontmoet. Het werd een hele open en 
hartelijke avond waarin intensief en vruchtbaar 
van gedachten is gewisseld. De inzichten van  
de jongeren zijn belangrijk voor de in te zetten 
vervolgstappen om homoseksualiteit in gesloten 
gemeenschappen zichtbaar en bespreekbaar te 
maken.

Het gesprek werd begonnen met de vraag of 
men zelf wel eens iets gedaan of meegemaakt 
had waardoor men zich buiten de gemeenschap 
geplaatst voelde. 
Dat bleek inderdaad het geval. Bij veel jongeren 
was er wel iets waardoor zij zich niet helemaal 
in de pas voelde lopen, maar dat hielden ze voor 
hun omgeving verborgen. Vervolgens hebben  
we gevraagd wat de reden daarvan was. Angst 
om er buiten te liggen? De angst dat ouders met 

de nek zouden worden aangekeken? De angst 
een stempel te krijgen?
Zo kwamen we op de vraag: Waar zijn we 
eigenlijk bang voor? En wie zijn die ogen van 
buiten?
Die angst heeft betrekking op de onzichtbare 
groep. Die groep bestaat niet los van ons, hij  
zit in ons en wij zijn zelf de ogen van buiten  
die ons steeds gadeslaan. 
Naarmate die ogen van buiten neutraler wor-
den, wordt het makkelijker om anders te zijn. 

Is het binnen de Turkse cultuur makkelijk  
om anders te zijn? Nee... , helemaal niet!  
Je ligt er zo eruit en iedereen drukt een stempel 
op je voordat je het zelf in de gaten hebt. Dus 
we moeten leren niet meteen te (ver)oordelen, 
maar om vragen te stellen aan de ander.
Onder de jongeren waren liberale stemmen en 
stemmen tegen homoseksualiteit. Een jonge 
meid zei: ‘Mijn vader is trots dat ik vanavond 
hier ben.’ Een ander: ‘Mijn ouders mogen het 
niet weten.’
Daarop ontspon zich een heftige discussie: ‘Ik 
ga mijn kind niet vertellen wat homoseksualiteit 
is en het is niet goed dat mijn kind twee mannen 
elkaar zien zoenen.’

Waarop een ander zei dat zij het hypocriet vond 
dat een jonge meid een hoofddoek draagt maar 
wel een strakke broek of een rok aanheeft waar- 
door de vorm van haar billen zichtbaar worden. 
De een meende dat letterlijk in de koran staat 
dat homoseksualiteit strikt verboden is.
Anderen meenden dat je de teksten niet letterlijk 
moet nemen, dat sommige teksten achterhaald 
zijn en dat iedereen die anders kan interpreteren. 
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Een meisje met hoofddoek: ‘In de Koran 
staat dat een piercing ook verboden is maar 
ik heb er mooi een! Ik geef zelf een invulling 
aan de Koran en ga niet zomaar ervan uit dat 
het niet mag. Dat geldt ook voor homosek-
sualiteit.’

Van alle kanten werd beaamd dat Turken een 
volk zijn dat moeilijk over seksualiteit praat: 
‘Ja, we praten nog liever over homo’s dan over 
onze seksualiteit.’ Uiteindelijk wilde iedereen in 
de groep bijdragen aan de bespreekbaarheid 
van homoseksualiteit.

Tot zover de bijeenkomst met gelovige jongeren. 
Het beeld van de activiteiten in de groep die  
we als de achterhoede hebben betiteld is dat  
van kleine openingen en kleine stapjes vooruit. 
Wij hebben het beeld van voor het bespreek-
baar maken van homoseksualiteit hermetisch 
gesloten deuren trachten te nuanceren. Achter 
deze deuren, zijn talloze jongeren en gezinnen  
in problemen en lijden in schaamte en in stilte. 
Hun omgeving is zich daarvan bewust en 
ervaart dat als een probleem dat niet kan 
worden genegeerd. Met creativiteit en door te 
blijven inzetten op een vertrouwensrelatie kan 
het gesprek in de achterhoede vervolgd worden. 

In de achterhoede overheersen de weerstanden 
jegens homoseksualiteit en Turkse LHBT’s.  
Het gaat om een numeriek omvangrijke groep, 
waarvan velen op behoorlijke afstand staan  
van de Nederlandse samenleving. Bespreekbaar 
maken van homoseksualiteit in die kringen kan 
uiteindelijk welslagen, maar zal een proces van 
lange adem zijn. Dit proces vereist dat we door 
blijven gaan met de stappen die reeds zijn 
genomen. Al wordt daar anders over gedacht, 
ook binnen deze groep zijn LHBT jongeren.  

In de gemeenschappen die tot de achterhoede 
behoren horen zijn niets of alleen negatief 
geluiden over homoseksualiteit, waardoor het 
gevaar bestaat dat zij als volwassenen in een 
dubbelleven terechtkomen. 

3.4. Wat heeft het project Bespreekbaar 
maken van homoseksualiteit opgeleverd?

In het eerste hoofdstuk hebben we aangegeven 
dat het onvriendelijke maatschappelijke klimaat 
jegens migranten in Nederland de weerstand 
tegen sociaal-culturele veranderingen versterkt. 
In de Turkse gemeenschap heerst bovendien  
de angst dat vertrouwde waarden en normen 
zullen verwateren en dat de kinderen van in 
Nederland wonende Turken, zullen vervreemden 
van ouders en grootouders. Het thema homo-
seksualiteit geldt bij uitstek als een bedreiging 
van die waarden en normen. Maar het taboe op 
homoseksualiteit is niet hermetisch. 

In 2010 is een ruwe indeling gemaakt van drie 
groepen, een voorhoede, een middengroep  
en een achterhoede, om middels een op maat 
gesneden aanpak homoseksualiteit bespreek-
baar te maken in de Turkse gemeenschap. Na de 
laatste serie van dertig bijeenkomsten kunnen 
we vaststellen dat het opnieuw mogelijk is 
gebleken om in elk van deze groepen beweging 
tot stand te brengen. 

Sociaal-culturele veranderingen gaan zelden snel 
en dat geldt zeker voor een gemeenschap die 
zich onder andere kenmerkt door een cultuur 
van zwijgen en verzwijgen als het om moeilijke 
thema’s gaat. 
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Het lukt om homoseksualiteit op de agenda te 
zetten bij organisaties door een beroep te doen 
op waarden die vertrouwd zijn en worden 
beschouwd als essentieel. Saamhorigheid is zo’n 
waarde: je zet niet een deel van je gemeenschap 
buiten de deur. Ouderschap heeft in de gesprek-
ken een belangrijke rol gespeeld: homoseksueel 
of niet, het blijven je kinderen. Mensenrechten 
speelden een rol, in het bijzonder het non-discri-
minatie beginsel. Emancipatie is in weer andere 
kringen een krachtige waarde. Voor Alevieten 
was het beroep op hun liberale traditie belang-
rijk. Zo heeft elke federatie met plaatselijke 
organisaties een benadering gezocht die je zou 
kunnen omschrijven als insluitend. Negatieve 
opvattingen over homoseksualiteit worden niet 
aangevallen of veroordeeld, maar er wordt  
wel aansluiting gezocht bij positieve waarden. 
De deelnemers worden uitgenodigd zich tot 
homoseksualiteit te verhouden vanuit hun  
eigen wereldbeeld, zonder dat zij bijvoorbeeld 
geloofsovertuigingen behoeven op te geven. 

Turkse organisaties hebben zich meester ge-
toond in de kunst is om hun achterban te laten 
zien dat het niet om een bedreiging van hun 
waarden en normen gaat, maar dat er een 
andere kijk op het thema homoseksualiteit 
nodig is. Men zou kunnen spreken over een 
paradigmaverandering. De deelnemers aan de 
bijeenkomsten zijn uitgenodigd om de zaak  
eens te bekijken vanuit een andere invalshoek. 
Zonder mensen te beledigen, zonder tegen zere 
benen te schoppen, is gezocht naar een andere 
manier om tegen homoseksualiteit en LHBT’s 
aan te kijken die toch aansluit bij de vertrouw-
de leefwereld. Deze zoektocht is de winst van 
dit project.

Welke invalshoek precies effectief is, verschilt 
weer per groep. Het is nu de taak om deze 

ervaring over te dragen en in bredere kring te 
verspreiden. Leden van de GSA, ambassadeurs 
en sleutelfiguren kunnen daarin verder worden 
getraind. De GSA vervult werkelijk de functies 
die aan het gezelschap zijn toebedeeld. Het is  
de afgelopen jaren een steeds grotere en steeds 
actievere groep geworden. Tezamen met de 
‘local hero’s’ die in de organisaties van de 
middengroep zijn opgestaan vormen zij een 
groeiende kracht met een aanzienlijk uitbrei-
dingspotentieel. 

In de toekomst zal de driedeling voorhoede, 
middengroep en achterhoede moeten worden 
genuanceerd. Naarmate er meer mensen ver-
trouwd zijn met een insluitende aanpak, kan 
nog effectiever maatwerk worden geboden. 

We hebben deze indeling gemaakt t.b.v. onze 
methodiek en om onze resultaten kritische te 
kunnen evalueren, maar het gaat natuurlijke 
niet om groepen die echt als afzonderlijke 
entiteiten in de werkelijkheid van de Turkse 
gemeenschap kunnen worden herkend. Het  
is van belang dat we ons realiseren dat in die 
werkelijkheid de voorhoede, de middengroep  
en de achterhoede onderling met elkaar zijn 
verbonden. Ontwikkelingen in de ene groep 
hebben effect op bewegingen die in de andere 
groepen plaatsvinden. In de GSA wordt deze 
dynamiek nauwkeurig in het oog gehouden  
en wordt gereageerd op nieuwe kansen en 
bedreigingen. De voornaamste opgave voor de 
komende jaren moet zijn dat op grotere schaal 
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden 
die gevonden zijn om beweging in de achter- 
hoede op gang te brengen. 

Als we terug blikken op afgelopen 5 jaar, staat 
de belangrijkste conclusie nog overeind: homo-
seksualiteit, in het bijzonder homoseksualiteit 
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van Turken, is een taboe in het grootste deel  
van de Turkse gemeenschap. Maar er is een 
ontwikkeling op gang gekomen die er uiteinde-
lijk toe kan leiden dat dit taboe wordt door- 
broken. De vraag is nu hoe we de openingen die 
er zijn gemaakt kunnen benutten door optimaal 
gebruik te maken van de kennis die is verworven 
om homoseksualiteit een plek te geven binnen 
de Turkse gemeenschap.

Een belangrijk aspect van de hierboven beschre-
ven dynamiek is dat er nu een bredere groep  
is bereikt die vol zit met vragen. Vragen die er 
voorheen niet waren en nu naar boven komen 
borrelen omdat er nieuwsgierigheid is gewekt. 
Deze vragen zijn essentieel. Het feit dat deze 
vragen naar boven komen, gesteld worden  
en men een vervolg op het gesprek wil, is het 
bewijs dat het project geslaagd is. Er is betrok-
kenheid ontstaan en men is bereid homo- 
seksualiteit te verbinden met de eigen leef- 
wereld. De kennis en ervaring die is ontstaan  
bij de leden van de GSA en bestuurders van 
Turkse organisaties is van groot belang om dat 
proces te continueren. 
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4. Een tweeledige methodiek

Elke cultuur kent een eigen dynamiek en een 
eigen historische context van waaruit taboe- 
thema’s worden gezien en zichtbaar, bespreek-
baar wordt gemaakt. Uit de ervaringen van de 
afgelopen jaren met het bespreekbaar maken 
van homoseksualiteit, zijn inzichten ontstaan 
die breed bruikbaar zijn in gesloten gemeen-
schappen waarin hechte taboes leven. In die zin 
is de methodiek niet alleen bruikbaar voor de 
Turkse gemeenschap, maar ook geschikt om in 
andere gesloten gemeenschappen in te zetten. 

Maatwerk is daarbij een kernbegrip. Zoals de 
Nederlander niet bestaat, bestaat ook de Turk 
niet. De Turkse gemeenschap is geen homogene 
groep en kent allerlei uiteenlopende mensen die 
bepaalde waarden en normen met elkaar delen, 
maar op andere punten weer heel erg van elkaar 
verschillen. De mate waarin men openstaat  
voor bespreekbaarheid van het thema homo- 
seksualiteit hangt af van een aantal factoren. 
Wat bij de ene groep werkt, werkt bij de andere 
groep niet. Uit de ervaringen die zijn opgedaan 
met het project Bespreekbaar maken van 
homoseksualiteit zijn de volgende elementen 
naar voren gekomen die van belang zijn. 

4.1. Participatiemodel

Het participatiemodel is ook in het project 
Bespreekbaar maken van homoseksualiteit 
gebleken een goed uitgangspunt te zijn.  
Uitgangspunt van dit model is dat migranten- 
organisaties zelf verantwoordelijkheid nemen 
voor het proces, omdat zij hun achterban het 
beste kennen. Het participatiemodel heeft ook 
in het achter ons liggende project zijn waarde 
bewezen. Als je organisaties zelf verantwoorde-
lijkheid geeft, dan nemen zij die ook. 

De manier waarop organisaties homo- 
seksualiteit bij hun leden en achterban aan  
de orde stellen is zoals we gezien hebben heel 
verschillend. Daarvoor zoeken zij naar een 
aangrijpingspunt dat dicht bij die leden ligt: 
mensenrechten, ouderschap, familiewaarden  
of een (liberale) religieuze traditie. Bestuurders 
stellen het kader middens het betoog dat de 
acceptatie van homoseksualiteit aansluit bij die 
vertrouwde kernwaarden. Daarmee wordt de 
ruimte gecreëerd voor informatieverschaffing 
over homoseksualiteit en het levensverhaal van 
Turkse LHBT’s. We hebben dat verandering van 
binnenuit genoemd: het gaat wel degelijk om 
nieuwe informatie en nieuwe houdingen, maar 
deze wordt gepresenteerd als iets vertrouwds, 
dat aansluit bij de eigen leefwereld. 

Deze aanpak tracht een confrontatie met de 
Turkse cultuur of de Islam op voorhand te 
vermijden. Het uitgangspunt is niet: ‘de waar-
den van uw groepering deugen niet en moeten 
worden veranderd,’ maar: ‘net als alle andere 
volwassen burgers van Nederland draagt u 
verantwoordelijkheid voor de oplossing van 
maatschappelijke problemen’. Er wordt geen 
tegenstelling gecreëerd tussen de Nederlandse 
samenleving en de Turkse gemeenschap, maar 
die gemeenschap wordt geacht daarvan deel  
uit te maken. Ook Turken moeten deelnemen 
aan het bevorderen van homo-emancipatie.  
Dat is de essentie van het idee van participatie: 
mensen worden niet benaderd als een te bekeren 
object, maar als mede-eigenaar van algemene 
waarden die de samenleving vorm geven. 

Ook in het laatste project hebben organisaties 
weer een grote creativiteit laten zien in de 
aanpak van de gespreksbijeenkomsten. Het zijn 
de vrijwilligers van plaatselijke organisaties, die 
de aanpak bedenken en garant staan voor het 
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welslagen er van. Tijdens de bijeenkomsten is 
gebruik gemaakt van zeer uiteenlopende  
materialen, films, stukjes video (soms door de 
organisatoren zelf op internet gevonden), 
toneelstukken, enz. Behalve de inleider van de 
GSA hebben organisaties een beroep gedaan  
op sprekers met zeer uiteenlopende kwaliteiten. 

Zo kan de ene organisatie die homoseksualiteit 
op de agenda zet op zoek gaan naar feitelijke 
kennis, terwijl de andere organisatie gaat  
voor een ontmoeting met Turkse LHBT om  
via die ontmoeting te werken aan mentaliteits-
verschuiving.
Organisaties dragen zelf de verantwoordelijk-
heid voor dat proces. Zij richten het in en  
geven er leiding aan. Zoals normaal is bij 
samenwerking tussen volwaardige partners kan 
facilitering worden gebonden aan bepaalde 
voorwaarden m.b.t. de inzet van deskundig- 
heid, samenwerking met andere partijen en de 
kwaliteit van verslaglegging. 

4.2. Methodiek op maat

Op grond van de bevindingen in de bijeenkom-
sten en de ervaringen die zijn opgedaan tijdens 
de GSA-weekenden, is de beschreven methodiek 
als basis voor alle groepen bruikbaar. In de 
gegeven omstandigheden waarin deze metho-
diek wordt toegepast zullen evenwel aanvul- 
lingen nodig zijn om uiteenlopende groepen zo 
optimaal mogelijk te bedienen.

Belangrijk is om aan te sluiten bij de leefwereld 
van de groepen waarin een gesprek wordt 
geëntameerd. De volgende elementen zijn van 
belang als het er om gaat in gespreksbijeenkom-
sten in de Turkse gemeenschap homoseksualiteit 
bespreekbaar te maken. 

1) De organisatoren van een bijeenkomst over 
homoseksualiteit dienen 100% achter te staan 
dat ze het thema bespreekbaar willen maken. 
Zij dragen de groep, zijn verantwoordelijk 
voor het proces en zorgen voor de veiligheid.

2) Het kan helpen dat bijeenkomsten gesteund 
worden door locale politici, zeker als die 
dezelfde achtergrond hebben. Als zichtbaar 
kan worden gemaakt dat mensen met gezag 
homoseksualiteit hebben geaccepteerd kan dit 
ontwikkelingen enorm versnellen. 

3) Gedegen informatie en deskundigheid. 
Mensen die kunnen vertellen wat homo- 
seksualiteit is en kennis van zaken hebben  
om in gesprek te gaan met de verschillende 
argumenten die bij het taboe op -, dan wel de 
aversie tegen homoseksualiteit een rol spelen. 

4) Om een gesprek op gang te brengen kan 
gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld 
films of een toneelstuk. Niet alle materiaal  
(zie bijlage) is voor alle groepen geschikt, 
maar er is inmiddels voor elke groep geschikt 
materiaal. 

5) De aanpak moet een verbinding leggen met 
de mensen. Bij de opzet van een bijeenkomst 
is de eerste vraag: waar staat de groep en  
hoe kunnen ze bereikt worden. Van belang  
is ook om in de gesprekken er het accent op  
te leggen dat er een gezamenlijk probleem 
bestaat dat we samen kunnen oplossen.

6) Niet altijd, maar wel in de meeste gevallen is 
het goed een gezicht te laten zien. Het taboe 
op homoseksualiteit, betekent ook dat Turkse 
LHBT’s betrekkelijk onzichtbaar zijn. Veel 
mensen hebben nooit contact met Turkse 
LHBT’s gehad. In contact kunnen veel dingen 
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zichtbaar gemaakt worden. Bedenk wel dat 
een bijeenkomst voor LHBT’s soms geen 
sinecure is. Training en feedback, zoals we  
die in de GSA hebben georganiseerd is erg 
belangrijk. 

7) Het uitnodigen van Turkse LHBT’s die  
hun levensverhaal vertellen vergt ook dat  
de organisatie zorgt voor een veilige en 
respectvolle. Tijdens ons project bleek  
overigens dat plaatselijke bestuurders zich 
daar goed van bewust zijn, maar het moet  
wel steeds een aandachtspunt zijn. 

8) Werk met verhalen en voorbeelden. Hiervoor 
is enkel malen de module Communicatie 
binnen het gezin ter sprake gekomen. In die 
module wordt het voorbeeld gegeven van een 
dochter die niet wilt trouwen. Het is voor de 
deelnemers erg stimulerend om te worden 
uitgenodigd om mee te denken. Hoe het komt 
dat zij niet wilt trouwen? Welke oplossingen 
zijn er voor die situatie? Een veel gebruikt 
voorbeeld is ook dat van een man die homo-
seksueel is een dubbelleven leidt. Wat zijn de 
gevolgen voor zijn gezin? De groep uitnodigen 
om mee te denken leidt tot een zeer levendige 
gedachtewisseling. 

9) Een insluitende benadering betekent dat  
men weerstanden tegen en kritiek op homo-
seksualiteit serieus neemt. Het is een gevoelig 
thema en het aan de orde stellen wordt al snel 
gezien als het er mee eens zijn. Weerstanden 
moeten worden opgevangen en erkend.  
De eerste opgave is dat er een gesprek op 
gang komt. Dat men de bereidheid daartoe 
heeft is waardering waard, ongeacht de 
mening die men er over heeft. 

10) Homoseksualiteit behandelen als een 
onderdeel van een breder thema, werkt voor 
groepen waarin homoseksualiteit nog erg 
moeilijk ligt goed. We spreken dan over een 
situatie waarin de weerstanden dermate groot 
zijn dat het woord ‘homoseksualiteit’ mensen 
afschrikt. Als er eenmaal een begin is gemaakt 
bijvoorbeeld middels de module ‘communica-
tie binnen het gezin’ of ‘ouderschap’ komen 
de deelnemers vanzelf zelf met voorbeelden 
over homoseksualiteit.

11) Dat mensen na een bijeenkomst helemaal 
anders over homoseksualiteit gaan denken is 
een illusie. Mensen hebben tijd en mentale 
ruimte nodig om op hun eigen wijze vat te 
krijgen op homoseksualiteit. 

12) Het is goed om ook te spreken over uitslui-
tingsmechanismen. Migranten hebben daar 
ervaring mee en begrijpen snel hoe dit mecha-
nisme in zijn algemeenheid werkt en kunnen 
dat vervolgens vertalen naar de uitsluiting van 
LHBT’s.

13) Ook informatie over de ontwikkeling van 
de seksuele identiteit helpt deelneemers tot 
een beter begrip van homoseksualiteit.  
Homoseksualiteit staat niet op zichzelf...  
er ligt een cultuur achter van verzwijgen, 
negeren en doen alsof het er niet is. Er is 
binnen de Turkse cultuur geen ruimte om over 
seksualiteit te praten. In de bijeenkomsten 
waarin homoseksualiteit bespreekbaar wordt 
gemaakt, ontkom je niet deze informatie bij 
de hand te hebben.

14) Besteed ook aandacht aan het wettelijk en 
beleidsmatig kader. Dat LHBT’s in Nederland 
op vrijwel alle gebieden gelijkberechtigd  
zijn en dat je als burger geacht wordt dat te 
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respecteren, is in veel kringen gewoon niet 
bekend. 

15) Ga serieus in op vragen over homo- 
seksualiteit als aandoening en op de vrees  
dat het besmettelijk is. Weliswaar heeft  
de Wereldgezondheidsorganisatie homo- 
seksualiteit in 1990 van de lijst met gezond-
heidsklachten geschrapt, zo lang is dat nu  
ook weer niet geleden, dat dit bij iedereen 
bekend mag worden verondersteld. 

De fase van, voor of tegen homoseksualiteit is 
voorbij! De vraag is nu: hoe brengen we goede 
informatie bij de mensen en brengen we hen 
aan het nadenken. De afgelopen tijd is er veel 
informatie gegeven over wat homoseksualiteit 
is. In de komende tijd kunnen verdere stappen 
worden gemaakt naar thema’s als het proces 
van coming-out, hoe om te gaan met roddel, 
hoe om te gaan met angsten van ouders,  
de effecten van verzwijgen en van uitsluiting.
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5. Tot slot

De methodiek die wij aan u hebben voorgelegd 
heeft betrekking op mentaliteitsverandering. 
Middels de aanpak die wij hebben gepresen-
teerd is het mogelijk om in de Turkse gemeen-
schap homoseksualiteit bespreekbaar te maken. 
Het participatiemodel is een goed uitgangspunt 
om zeer uiteenlopende kringen binnen die 
gemeenschap organisaties te bereiken en te 
betrekken bij gespreksbijeenkomsten over 
homoseksualiteit. Door middel van methodiek 
op maat is het mogelijk om te bewerkstelligen 
dat de deelnemers meer ontspannen aankijken 
tegen homoseksualiteit en LHBT’s en dat velen 
zich bewegen in de richting van acceptatie van 
LHBT’s. 

Het is van belang dat we ons realiseren dat de 
mentaliteitsverandering die aldus op gang komt 
slechts een onderdeel is van het proces van de 
emancipatie van homoseksualiteit waar het 
uiteindelijk om gaat. Met andere woorden: dat 
homoseksualiteit in bredere kring bespreekbaar 
is, maakt het niet direct voor jongeren gemak-
kelijker om uit de kast te komen. Daar is - zo 
hebben we gemerkt, meer voor nodig. 

Spreken over homoseksualiteit maakt ook een 
groot aantal vragen los die op het terrein van 
geschoolde hulpverleners liggen. Wij zijn nogal 
eens geconfronteerd met de klacht dat professi-
onele instanties onvoldoende zijn toegerust voor 
specifieke hulpvragen waarmee Turkse LHBT’s 
worstelen. Er is veel behoefte aan hulpverlening 
die rekening houdt met bijvoorbeeld Turkse 
familiewaarden en de wijze waarop die in de 
migratie worden beleefd. 

Lange tijd is Homoloket een belangrijke vraag-
baak geweest voor LHBT’s die worstelden  
met hun gevoelens en voor familieleden die  
zich geen raad wisten, maar helaas heeft deze 

organisatie het om verschillende redenen niet 
kunnen bolwerken. 

Een van de aanbevelingen die tijdens bijeen-
komsten van de GSA telkens terug komt is dat 
er dringend behoefte is aan een organisaties  
van Turkse homo’s. Die aanbeveling heeft ook 
een beetje te maken met de Turkse cultuur: iets 
bestaat pas echt als er een statutair opgerichte 
vereniging is die er voor op komt. Maar het is 
vanzelfsprekend ook van wezenlijk belang dat 
jongeren die uit de kast willen komen weten 
waar ze moeten zijn voor lotgenotencontact. 

Lotgenotencontact is ook belangrijk als het  
gaat om familieleden, ouders, broers en zussen. 
Een website met informatie over gespreks- 
groepen, telefonische ondersteuning en  
informatie over homoseksualiteit kan al heel 
veel helpen. Van belang daarbij is de toeganke-
lijkheid, anonimiteit en waardevrije benadering. 

Ik het voorgaande is een paar maal gerefereerd 
aan de geruchtmakende Turkse boot die in 
2012 heeft meegevaren met de Canal parade in 
Amsterdam. Zo daar in de Turkstalige media  
in Nederland al aandacht aan werd besteed -  
en dat was maar heel mondjesmaat het geval 
- werd het vanzelfsprekend allemaal veel te 
expliciet gevonden. Niettemin is zichtbaarheid 
van Turkse homo’s voor het emancipatieproces 
van grote betekenis. In dat verband zijn in het 
bijzonder de activiteiten van Pink Istanbul van 
belang.

Voor de homo-emancipatie in de Turkse  
gemeenschap zijn alle vier de hierboven  
genoemde elementen van belang:  
hulpverlening, empowerment, mentaliteits- 
verandering en zichtbaarheid. 
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Als we dit proces schematisch weergeven zou 
het er zo uit kunnen zien:

 

Nodig is ons inziens een aanpak waarin alle  
vier deze elementen op samenhangende wijze 
een plaats hebben. 

Met doorbreken van taboes, bespreekbaar 
maken van homoseksualiteit is een begin 
gemaakt naar andere dimensies. Van ‘dit komt 
bij ons niet voor’ naar ‘gaan er iets mee doen’. 
Dat is de afgelopen jaren de winst geweest van 
de inzet van ons project. Het hardnekkige 
taboethema is als het ware gekraakt. Het is nu 
van belang dat dit proces wordt doorgezet.  
De acceptatie van homoseksualiteit en LHBT’s 
is nog kwetsbaar. De steen is een heel eind de 
heuvel opgerold - als we ophouden met duwen 
rolt hij terug de vlakte in. 

Bronnen

Verkennend onderzoek 2011 naar bespreek-
baarheid van homoseksualiteit binnen de 

Turkse gemeenschap. IOT 2011

Verslagen GSA weekenden 2011/2012 en 2013

Notulen projectgroep GSA

Diverse artikelen Sözhakkı

Verslagen bijeenkomsten van de Turkse  
federaties
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Bijlage: Materiaal

In opdracht van het IOT zijn door de auteur  
een aantal presentaties ontwikkeld die behoren 
bij verschillende modules om homoseksualiteit 
ın Turkse kring bespreekbaar te maken.  
Deze modules kunnen bij het IOT worden 
aangevraagd. 

- Türk toplumunda eşcinsellik
- Hollandada yaşayan Türk eşcinselleri
- Aile içi iletişim ve mutlu aileler

Een aantal malen is met succes gebruik gemaakt 
van de documentaire rond ondermeer Orhan 
Bucaklı met de titel Geloof in Liefde (Tolerance 
United), die ingaat op religieuze aspecten van de 
aanvaarding van homoseksualiteit. 

Door de Sportfederatie is een gesprek gehouden 
met voetballers naar aanleiding van het  
geruchtmakende interview op Kanaltürk (http://
www.youtube.com/watch?v=M4kXp_6tR6c) 
met de scheidsrechter Halil Ibrahim Dinçdag 

Aanbevelenswaardig is zeker ook de film van 
Ali Karacabay Allah heeft het zo gewild. 

Er is een prachtige film uitgebracht door de 
organisatie van Listag die zeker zal leiden tot 
een constructieve discussie. 

Erg veel indruk heeft het toneelstuk Bizde 
Insanız gemaakt van Toneelgroep Kulıs uit 
Eindhoven. Het sluit erg goed aan bij de  
belevingswereld van een Turks publiek.

Van Theatergroep AanZ is er het toneelstuk 
Gaia, een moeder dat eveneens met succes voor 
een Turks publiek is vertoond. 

Voor groepen die al minder moeite hebben  
om over homoseksualiteit te spreken kan ook 
de documentaire De Turkse boot worden 
aanbevolen.

Op een enkele bijeenkomst is gebruik gemaakt 
van het filmpje Gay Murder - Turkey. Niet aan 
te raden voor groepen die warme gevoelens 
voor de AKP regering koesteren. 

Ook de documentaire Kara Koyun (het Zwarte 
schaap) van Can Çelebi gaat over de moord op 
Ahmet Yıldız
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1. Inleiding

Homoseksualiteit is in Marokkaanse kringen 
een beladen thema dat veel weerstand ontmoet. 
Tot voor kort haalde dit onderwerp bij  
Marokkaanse zelforganisaties zelden de agenda. 
Geweldsincidenten waar Marokkaans  
Nederlandse daders bij betrokken waren 
werden doorgaans scherp veroordeeld, maar 
aandacht voor homo-emancipatie was er 
nauwelijks. 

Met name de vrees om te vervreemden van een 
groot deel van de achterban zorgde voor een 
gebrek aan bereidwilligheid bij Marokkaanse 
organisaties. De algemene opvattingen die  
in Marokkaanse kringen heersen over homo- 
seksualiteit zijn immers niet mals: homo- 
seksualiteit wordt gezien als een ‘zonde’, iets 
wat wij niet kennen in Marokko, maar een 
‘opgelegde Westerse norm’ en soms zelfs een 
‘ziekte’. Daarnaast zijn fabels en vooroordelen 
over homoseksualiteit, ook bij de tweede en 
derde generatie Marokkaanse Nederlands, 
dermate geïnternaliseerd, dat een aanzet tot 
dialoog vrijwel onmogelijk leek. 

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse 
Nederlanders (SMN) is ondanks deze gevoelig-
heden toch de uitdaging aangegaan om het tij  
te keren. De afgelopen jaren heeft het SMN 
stevig ingezet op het bespreekbaar maken van 
homoseksualiteit in Marokkaanse kringen. Dit 
bleek, zoals verwacht, geen makkelijke opgave.  
Het SMN heeft in de beginfase van het project 
nochtans veel geïnvesteerd in een grassroot 
methode: het benaderen van Marokkaanse 
zelforganisaties die dicht in contact staan met 
moeilijk bereikbare doelgroepen.

Deze inzet resulteerde uiteindelijk in een groot 
project met een breed scala van activiteiten  
op landelijk en lokaal niveau. In deze periode 

heeft het SMN een sterk netwerk opgebouwd 
met betrokken organisaties, rolmodellen en 
professionals die een bijdrage willen leveren  
aan het doorbreken van het Marokkaanse taboe 
op homoseksualiteit. Als aanjager en facilitator 
van de dialoog was het SMN de spil in het web 
van deze positieve ontwikkelingen.

In het eerste deel van het project vormden de 
dialoogbijeenkomsten het belangrijkste onder-
deel. In vrijwel alle grote steden van Nederland 
zijn, sinds de start van het project, meer dan  
30 dialoogbijeenkomsten georganiseerd die 
door ruim 900 Marokkaanse Nederlanders  
zijn bezocht. Het SMN ging de discussie in  
met de insteek dat er ruimte, begrip en respect 
moet zijn voor elke mening, ook als die mening 
niet sociaal wenselijk is: een debat kan niet 
gelijkwaardig gevoerd worden zonder dat  
iedere deelnemer zich serieus genomen voelt.

Maar het SMN liep ook tegen nieuwe drempels 
aan. Marokkaanse LHBT’s waren nauwelijks 
zichtbaar, Nederlandse hulpverleners waren - 
door een gebrek aan kennis over de culturele  
en religieuze achtergrond - niet altijd kundig 
genoeg om Marokkaanse LHBT’s te helpen, en 
onder bezoekers van de dialoogbijeenkomsten 
was veel behoefte aan religieuze duiding voor 
vragen en dilemma’s rondom islam en homo-
seksualiteit. Dit heeft ertoe geleid dat het SMN 
voor het tweede deel van het project voor een 
nieuwe insteek koos. Het SMN wilde meer 
investeren in empowerment van Marokkaanse 
LHBT’s, de deskundigheid onder hulpverleners 
bevorderen en religieuze instanties meer betrek-
ken bij dit emancipatieproces. 

Kortom: van bespreekbaarheid naar acceptatie. 
De activiteiten waren nu meer gericht op 
weerbaarheidstrainingen voor Marokkaans- 
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Nederlandse LHBT’s, workshops voor hulp- 
verleners en imams en expertmeetings voor 
professionals. De dialoogbijeenkomsten gingen 
ondertussen door.

Er is dus veel vooruitgang geboekt. Maar  
we zijn er nog niet. Het ontwikkelen van een 
duurzame methodiek om homoseksualiteit 
bespreekbaar te maken in Marokkaanse krin-
gen - en andere migrantengemeenschappen -  
is een volgende stap in dit emancipatieproces. 

Deze methodiek is bedoeld voor organisaties  
en instellingen die zich willen inzetten om 
homoseksualiteit bespreekbaar te maken in 
minderheidsgroepen. Hiermee wil het SMN  
een handleiding bieden om een pakket van 
diverse activiteiten uit te voeren zoals dialoog-
bijeenkomsten, empowermentweekenden, 
workshops en expertmeetings.

Het SMN blikt tevens terug op het verloop  
van dit proces om knelpunten en krachten 
inzichtelijk te maken. Hoe heeft het project  
zich ontwikkeld? Wat waren de tegenslagen? 
Welke successen zijn er behaald? En hoe is het 
nu gesteld met de homo-emancipatie binnen 
Marokkaanse kringen? 
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2. SMN actief met homo-emancipatie 
2009 - 2014
2.1. Mei 2009 - januari 2012

Na een inventariserend onderzoek in 2009 
besluit het SMN om het thema homo-emanci-
patie in Marokkaanse kringen te agenderen.  
De noodzaak om homo-emancipatie wordt in 
de zomer van 2010 nog eens bevestigd wanneer 
een reeks geweldsincidenten tegen LHBT’s, 
gepleegd door daders met een Marokkaans 
Nederlandse achtergrond, het nieuws haalt.  
De incidenten veroorzaken maatschappelijke 
onrust, en ook lokale Marokkaanse organisaties 
beginnen nu in te zien dat het bestrijden van 
geweld en de onverdraagzaamheid jegens 
LHBT’s niet langer kan wachten. Er is echter 
nauwelijks kennis over dit thema, de middelen 
ontbreken en er zijn nog te weinig Marokkaan-
se LHBT’s die zich zichtbaar willen inzetten als 
rolmodel. Het SMN ziet hierin voor zichzelf,  
als landelijke en ervaren Marokkaanse belangen- 
organisatie, een taak weggelegd als de aan- 
jagende kracht die professionals, organisaties, 
rolmodellen en andere betrokkenen met elkaar 
verbindt en lokale en landelijke initiatieven 
faciliteert. 

Enkele maanden voor de geweldsincidenten, in 
mei 2010, organiseert het SMN twee trainings-
weekenden voor jongerenwerkers om homo- 
seksualiteit bij de achterban bespreekbaar te 
maken. De twee trainingsweekenden zijn de 
eerste, verkennende, activiteiten van het project 
dat nog tot juni 2014 zal lopen. De vooruit- 
zichten zijn hoopvol: de deelnemende jongeren  
zijn enthousiast en zijn er klaar voor om aan  
de slag te zijn.

Hierna neemt het project een vlucht: in septem-
ber wordt een kick-off belegd voor vertegen-
woordigers van verschillende organisaties uit 
het netwerk. Tijdens deze bijeenkomst geeft 

het SMN een presentatie over het project en 
nodigt lokale partners uit om te participeren  
bij de uitvoering. Het SMN zet in deze fase in 
op netwerkvorming en expertise-uitwisseling. 
Hierna wil het SMN zich meer richten op 
activiteiten die gericht zijn op een mentaliteits-
verandering onder Marokkaanse Nederlanders 
ten aanzien van homo-emancipatie.

Die activiteiten gaan in oktober 2010 al van 
start: het SMN organiseert in samenwerking 
met lokale Marokkaanse organisaties de eerste 
reeks dialoogbijeenkomsten. 

In december 2010 doet het SMN mee aan het 
Common Ground project van het COC en The 
Inner Circle (TIC), een internationale organisa-
tie die moslim LHBT’s helpt empoweren en het 
acceptatieproces van LHBT’s in moslimgemeen-
schappen bevordert. Op uitnodiging van het 
COC gaat het SMN samen met het Inspraak 
Orgaan Turken (IOT) en de Turkse Arbeiders-
vereniging in Nederland (HiTB) een week naar 
Zuid-Afrika om kennis te maken met de werk-
wijze van TIC. 

Uit deze nadere kennismaking ontstaat een 
goede partnerschap tussen de organisaties. 
Samen halen de organisaties Muhsin Hendricks, 
alias de roze imam, naar Nederland. In januari 
2011 wordt een conferentie georganiseerd over 
Islam en homoseksualiteit die door 180 mensen 
uit het netwerk van het SMN, IOT en HITB 
wordt bezocht. 

In oktober 2011 gaat het Common Ground II 
project van start. De reis naar Zuid-Afrika 
wordt nu door het SMN gecoördineerd, waarbij 
het accent ligt op leiderschapsontwikkeling. 
Samen met de andere organisaties van het 
partnerschap worden zeven LHBT’s uit eigen 
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achterban geselecteerd om mee te gaan. Ook 
na deze reis komt de roze imam op uitnodiging 
naar Nederland. 

Tijdens zijn bezoek in november 2011 organi-
seert het SMN onder andere een besloten 
rondetafelgesprek met imams uit Nederland  
in aanwezigheid van Turkse en Marokkaanse 
LHBT’s. Het wordt een emotioneel gesprek:  
een Turkse homoseksuele jongen vertelt over 
zijn eenzaamheid in de moskee wanneer hij  
de dienstdoende imam hoort preken over de 
verderfelijkheid van de islam, en een Marok-
kaanse lesbische vrouw vindt dat de aanwezige 
imams nog niet voldoende stelling nemen tegen 
homo-intolerantie. Er wordt die dag geen 
consensus bereikt over een goede manier voor 
insluiting van islamitische LHBT’s door de 
moskee, maar het gesprek is op gang gekomen. 
De aanwezige imams tonen zich bereid de 
dialoog voort te zetten en het onderwerp 
bespreekbaar te maken in de eigen geloofs- 
gemeenschap.

In mei 2011 lanceert het SMN de jongeren- 
campagne. Het SMN laat hiervoor een filmpje 
maken waarin anti-homogeweld duidelijk 
wordt veroordeeld door een gerespecteerde 
jongerenimam. Het filmpje is wekenlang te  
zien op www.marokko.nl, een webcommunity 
met een groot bereik onder Marokkaans- 
Nederlandse jongeren. Er wordt meer dan  
2000 keer gereageerd op het filmpje. Niet  
alle reacties zijn positief, maar het onderwerp 
blijkt te leven onder de jongeren en de discussie 
is, hoe fel ook, constructief.

Eind 2011 werkt het SMN aan een publicatie 
‘Op zoek naar balans’ met diverse artikelen 
over het thema. Het eerste exemplaar van het 
boekje wordt in januari 2012 overhandigd  

aan minister Van Bijsterveldt tijdens de slotcon-
ferentie van het project ‘Bespreekbaar maken 
van homoseksualiteit in Marokkaanse kring’.

2.2. Januari 2012 - december 2012

Vanwege gebrek aan middelen moest het 
vervolg van het project een jaar wachten.

2.3. Januari 2013 - juni 2014

In januari 2013 wordt het project weer voortge-
zet. Er moet echter weer opnieuw geïnvesteerd 
worden in het behouden en vergroten van het 
netwerk: de aandacht voor het thema is merk-
baar verminderd. Een aantal organisaties is in 
deze periode wegbezuinigd, en de organisaties 
die zich wel overeind weten te houden moeten 
bovendien door bezuinigingen keuzes maken. 
Voor een aantal organisaties behoort dit thema 
niet langer meer tot een van de prioriteiten. 

Het SMN pakt het project met frisse moed op. 
De ervaringen uit het eerste deel worden 
geïnventariseerd. Bezoekers van de eerste reeks 
dialoogbijeenkomsten hebben nog veel vragen 
en dilemma’s met betrekking tot islam en 
homoseksualiteit. Ze hebben behoefte aan meer 
religieuze duiding van islamitische geestelijken 
die verstand hebben van het onderwerp.  
Het SMN neemt deze behoefte serieus en neemt 
zich voor in haar nieuwe koers (‘Van bespreek-
baarheid naar acceptatie’) meer religieuze 
instanties te betrekken bij het project. Het SMN 
maakt een begin met twee workshops voor 
imams. Het SMN doet dit voorzichtig; gevreesd 
wordt dat het expliciet benoemen van homo- 
seksualiteit imams zal afschrikken. De imams 
reageren echter positief. 
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Het SMN heeft daarnaast, onder andere  
door samenwerking met een internationale 
islamitische LHBT-organisatie zoals Inner 
Circle, niet alleen expertise uitgebouwd;  
ook het eigen bewustwording is geprikkeld. 
Marokkaanse LHBT’s waren tijdens het eerste 
deel van het project nauwelijks zichtbaar.  
Ook de LHBT’s wiens familie op de hoogte  
was van hun seksuele geaardheid vinden het 
nog te eng om er openlijk over te spreken. 
 
Het SMN concludeert dat er meer geïnvesteerd 
moet worden in de empowerment van LHBT’s; 
het SMN is van mening dat homo-emancipatie 
krachtiger wordt als het vanuit de Marokkaanse 
LHBT’s zelf komt. In juni 2013 en januari 2014 
organiseert het SMN, in samenwerking met 
stichting Maruf, trainingsweekenden voor jonge 
LHBT’s met een Marokkaanse achtergrond. 
Stichting Maruf is een organisatie die zich  
inzet voor een betere positie van islamitische 
LHBT’s. Het SMN en stichting Maruf hebben 
met deze trainingsweekenden zeker vijftien 
LHBT’s bereikt en met elkaar in contact  
gebracht. Voor sommigen is het de eerste  
keer dat hij of zij een andere homoseksuele  
of lesbische Marokkaan(se) ontmoet.

Na het eerste project wordt tevens duidelijk  
dat er bij hulpverleners meer behoefte is aan 
voorlichting over Marokkaans-Nederlandse 
LHBT’s. Er is weinig kennis over de culturele  
en religieuze achtergrond van de Marokkaanse 
LHBT’s die met hun hulpvragen aankloppen. 
Voor veel Marokkaanse LHBT’s wordt de 
sociale afstand als te groot ervaren door een 
gebrek aan begrip voor hun situatie. Het SMN 
zet een tweetal workshops op touw voor 
hulpverleners om ze sensitiever te maken voor 
hulpvragen van islamitische/Marokkaans- 
Nederlandse LHBT’s. De eerste workshop

De dialoogbijeenkomsten worden voorgezet,  
nu acht in plaats van dertig: hoewel de bijeen-
komsten in het eerste deel van het project goed 
worden bezocht, kost de werving veel energie. 
Na evaluatie van de bijeenkomsten uit het 
eerste project komt het SMN tevens tot de 
conclusie dat er meer nagedacht moet worden 
over nieuwe laagdrempelige vormen om  
bezoekers te prikkelen. Een mooi voorbeeld van 
een originele vorm is een dialoogbijeenkomst  
in Amsterdam, georganiseerd door jongeren.  
De jongeren begonnen de bijeenkomst met een 
quiz. Zo moesten de bezoekers de geaardheid 
van een rij bekende voetballers raden. Zo’n quiz 
is een speelse en interactieve manier om de 
dialoog in te leiden.

2.4. Huidige stand van zaken in het 
homo-emancipatieproces

Anno 2014 is een positieve ontwikkeling 
merkbaar in het emancipatieproces van  
Marokkaans-Nederlandse LHBT’s. De roep  
om acceptatie van homoseksualiteit klinkt 
vaker vanuit de gemeenschap zelf. En jonge, 
bevlogen LHBT’s met een Marokkaanse  
achtergrond worden steeds zichtbaarder door 
openlijke coming outs en het verrichten van 
pionierswerk met particuliere initiatieven. In het 
onderwijs is meer ruimte voor voorlichting over 
het thema en geestelijk leiders uit islamitische 
gemeenschappen zijn vaker bereid tot dialoog.

In augustus 2014 vaart, voor het eerst in de 
geschiedenis, een Marokkaanse homoboot  
mee tijdens de jaarlijkse Gayparade. En een 
nieuw initiatief als Stichting Maruf, waarvan  
de oprichter ook deelnam aan het Common 
Ground project, is een veelbelovende start  
van een sterke en duurzame islamitische  
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LHBT-beweging die niet alleen in Nederland, 
maar ook internationaal opereert. 

Het SMN is als aanjager van het debat en 
facilitator bij al deze ontwikkelingen betrokken 
(geweest) en is ook van plan om bij nieuwe 
ontwikkelingen nauw betrokken te blijven.
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3. Visie en doel

De visie en doelstellingen van het SMN ten 
aanzien van dit thema zijn sinds het begin van 
dit project in beweging. Waar de focus tijdens 
het eerste deel van het project vooral lag op  
het bespreekbaar maken van homoseksualiteit 
in Marokkaanse kringen, is de aandacht in  
het tweede deel – vanuit de eerste ervaringen -  
verlegd naar acceptatie van homoseksualiteit. 

Vanuit deze nieuwe visie en doelstellingen, zoals 
hieronder beschreven, zijn een viertal actiepun-
ten opgesteld. Deze actiepunten heeft het SMN 
vertaald naar een activiteitenpakket dat bestaat 
uit 8 dialoogbijeenkomsten voor de achterban, 
4 workshops voor imams en hulpverleners,  
2 empowermentweekenden voor islamitische/
Marokkaans-Nederlandse LHBT’s, 5 expert-
meetings voor betrokken professionals en tot 
slot een slotbijeenkomst. 

3.1. Visie

Het SMN steunt ondubbelzinnig de strijd van 
LHBT’s voor hun emancipatie en seksueel 
burgerschap. De sociale problematiek waar 
LHBT’s tegenaan lopen liegen er niet om: 
drank- en drugsmisbruik, verstoting, en zelfs 
suïcide komen buitenproportioneel vaker voor 
bij LHBT-ers die worstelen met hun seksuele 
geaardheid. Wij zijn daarom overtuigd van de 
urgentie om dit thema te blijven agenderen. 

Allianties met lokale, reguliere instellingen zijn 
onmisbaar voor dialoog en voorlichting over dit 
thema. Werken aan duurzame oplossingen is 
niet te realiseren zonder inbreng van expertise 
uit de hulpverlening, het onderwijs en de 
homobeweging. Het SMN streeft ernaar  
deskundigheid en netwerken te verbinden om 
bij te dragen aan adequate antwoorden op 

vragen rond seksueel burgerschap, effectieve 
hulpverlening en gerichte empowerment van 
LHBT’s met een Marokkaanse achtergrond.

3.2. Doelstellingen

- De bevordering van de sociale acceptatie  
van LHBT’s

- Mentaliteitsverandering ten aanzien van 
seksuele diversiteit op gang brengen

- Weerbaarheid van LHBT’s versterken 
- Een podium creëren voor leiderschaps- 

ontwikkeling

3.3. Actiepunten

Dialoog en voorlichting
Ervaring leert dat lokale (zelf)organisaties en 
partners er goed in slagen om moeilijk bereik-
bare groepen voor deze gevoelige discussie te 
interesseren. Daarnaast levert het inzetten van 
voorlichters uit eigen kring met kennis over  
de Marokkaanse cultuur en islam een positieve 
bijdrage aan een constructieve dialoog.  
Het SMN zal daarom ook voor het vervolg  
van dit project doorgaan met de dialoogbijeen-
komsten.

Religie en homoseksualiteit
Marokkaanse Nederlanders met vragen en 
dilemma’s rondom islam en homoseksualiteit 
moeten terecht kunnen bij religieuze  
organisaties die hiervoor toegerust zijn. Het 
SMN streeft naar meer openheid over dit thema 
en zet zich in om islamitische koepels en hun 
leiders de komende jaren actiever betrekken  
bij de dialoog over dit thema. Hierin ziet  
SMN voor zichzelf een faciliterende taak, zoals 
het organiseren van workshops voor imams.
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Empowerment
Het SMN ondersteunt LHBT’s met een  
Marokkaanse achtergrond door te investeren  
in hun weerbaarheid en door de hulpverlening 
toegankelijker en gevoeliger te maken voor  
hun hulpvragen. Rolmodellen uit eigen kring 
spelen hierin een onmisbare rol. Het SMN wil 
bovendien actieve Marokkaans-Nederlandse 
LHBT’s als ambassadeurs nauw betrekken bij 
activiteiten op het gebied van empowerment. 
Voor dit onderdeel zal het SMN twee trainings-
weekenden op touw zetten voor jonge LHBT’s 
die worstelen met hun seksuele identiteit.

Expertise uitbouwen en delen
Het SMN bouwt aan een breed netwerk met 
LHBT-organisaties en brengt ze in verbinding 
met Marokkaans-Nederlandse (zelf)organisa-
ties. Het SMN zal daarnaast haar opgebouwde 
kennis en netwerken delen met professionals 
(uit bijvoorbeeld het onderwijs en hulpverle-
ning) die werken met (LHBT’s uit) migranten-
groepen waarin homoseksualiteit nog een groot 
taboe is. Het SMN vertaalt dit voornemen  
naar vijf expertmeetings voor professionals en 
twee workshops voor hulpverleners.
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4. Activiteitenprogramma

4.1. Dialoogbijeenkomsten  
(dialoog en voorlichting)

Toen het SMN aan het project begon, richtte 
het zich in eerste instantie op het bespreekbaar 
maken van homoseksualiteit. Vanwege de 
gevoeligheid van het thema wist het SMN dat 
dit project een grote uitdaging zou worden.  
Die zorg bleek terecht tijdens een eerste rond-
gang langs Marokkaanse zelforganisaties:  
niet alle vertegenwoordigers reageerden even 
enthousiast. Ze vreesden negatieve reacties uit 
de achterban en gaven liever de prioriteit aan 
het bestrijden van islamofobie en discriminatie 
in Nederland. 

Maar het SMN heeft, door intensief netwerken, 
toch een groot aantal organisaties bereid 
gevonden om aan het project mee te doen.  
Met deze organisaties ging het SMN direct aan 
de slag: er werden afspraken gemaakt met 
contactpersonen om uitgebreid informatie te 
geven over het project en het opzetten van  
een dialoogbijeenkomst. Het SMN was ook 
actief betrokken bij de voorbereidingsfase: 
organisaties werden, waar wenselijk, in contact 
gebracht met voorlichters van het COC en 
Marokkaanse LHBT’s, materialen werden 
geregeld, etc. Het SMN dacht mee over de 
invulling van een dialoogbijeenkomst, maar 
geïnteresseerde vertegenwoordigers kozen  
hun eigen vorm (debat, theater, etc.). 

De dialoogbijeenkomsten zijn een belangrijk 
middel om in contact te komen met moeilijk 
bereikbare doelgroepen. Zo gingen in Rotter-
dam Marokkaanse vaders in gesprek met hun 
zonen over dit onderwerp. Voor de jongere 
generatie was dit soms best onwennig; de 
vaders spraken daarentegen juist verrassend 
openhartig over het onderwerp. En tijdens  

een bijeenkomst voor Marokkaanse moeders 
vertelde een lesbische Marokkaanse vrijwillig-
ster over haar eigen weg naar acceptatie door 
haar familie. Voor de meeste bezoekers was het 
de eerste keer dat ze openlijk en serieus over  
het onderwerp in gesprek gingen. 

Het SMN organiseerde ook een besloten 
rondetafelgesprek met imams: een mijlpaal. 
Homoseksualiteit ligt zeer gevoelig in de islam, 
maar het SMN is erin geslaagd om een aantal 
imams bij elkaar te krijgen.

4.2. Trainingsweekenden (empowerment)

Tijdens het eerste project kwam het SMN in 
contact met verschillende LHBT’s met een 
Marokkaanse achtergrond. Slechts enkelen 
waren echter bereid om als rolmodellen zicht-
baar en actief deel te nemen aan het project: 
veel Marokkaanse LHBT’s zijn thuis nog niet 
uit de kast gekomen of willen de band met 
familie niet beschadigen door openlijk over  
hun seksuele geaardheid te spreken. 

Dit leidde ertoe dat het SMN voor het tweede 
project meer wilde investeren in de weer- 
baarheid van LHBT’s en het stimuleren van 
leiderschap. Het SMN is hierop een samen- 
werking aangegaan met Stichting Maruf,  
een Nederlandse LHBT-organisatie met een  
islamitische inslag. Stichting Maruf heeft 
ervaring met specifieke hulpvragen van  
moslim-LHBT’s die betrekking hebben op 
religie en culturele diversiteit. 

Voorzitter Dino Suhonic: ‘Ik wil met mijn 
stichting een breed platform creëren voor 
LHBT’s met een islamitische achtergrond. 
Onder andere door hen met elkaar in contact  
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te brengen, zodat ze weten dat ze niet alleen 
staan. Herkenning is ontzettend belangrijk.  
Veel van deze jongeren worstelen al jaren, in 
eenzaamheid, met hun identiteit. De werving 
van deelnemers was voor hun veiligheid low 
profile. Met de meeste deelnemers ben ik  
via-via in contact gekomen. Social media was 
hier een handig middel voor.’

Voor dit onderdeel zijn twee trainingsweeken-
den georganiseerd waar in totaal 15 moslim- 
jongeren (in de leeftijdscategorie 18 - 35 jaar) 
aan hebben deelgenomen. Het programma 
bestond uit twee delen: een educatief gedeelte 
en een sociaal emotioneel gedeelte. Hiervoor 
zijn diverse methodieken gebruikt, zoals Inter-
national Personal Empowerment Program van 
The Inner Circle en Non-Violent Communicati-
on van CNA Sarajevo.

De groep is bewust klein gehouden (maximaal  
7 of 8 deelnemers per keer), zodat er voldoende 
ruimte was voor persoonlijke aandacht. Dino 
Suhonic: ‘De weekenden waren zo intensief en 
emotioneel, dat we de jongeren na de weekenden 
nazorg aanboden. Een jongen vertelde tijdens 
het weekend dat hij voor het eerst het gevoel 
had dat hij zichzelf kon zijn.’ 

De trainingen hadden ook een ander positief 
gevolg: er ontstonden vriendschappen en 
groepjes die ook anderen willen helpen bij hun 
bewustwordingsproces. Dino Suhonic: ‘Stichting 
Maruf wil het contact met deze jongeren niet 
verloren laten gaan. De jongeren die deelnamen 
aan de weekenden doen nu mee aan een  
maatjessysteem: ze helpen en begeleiden als 
vrijwilligers nieuwe moslim LHBT’s die bij 
stichting Maruf aankloppen.

4.3. Workshops (expertise uitbouwen  
en delen - religie en homoseksualiteit)

Het SMN werkt sinds de start van het project 
aan het vergroten van een breed netwerk met 
LHBT-organisaties, islamitische instellingen  
en welzijnsorganisaties. Voor een efficiënte 
samenwerking en deskundigheidsbevordering 
heeft het SMN voor het tweede project vier 
workshops georganiseerd: twee over homo- 
seksualiteit en islam en twee over homo- 
seksualiteit en hulpverlening. Voor de inhoude-
lijke organisatie van dit onderdeel heeft het 
SMN per workshop een expert ingehuurd.

Tijdens de dialoogbijeenkomsten uit het eerste 
project bleek onder bezoekers en zelforganisaties 
sterke behoefte te zijn aan meer aandacht  
voor vragen en dilemma’s rondom het thema 
homoseksualiteit en islam. Het SMN heeft 
hierop twee workshops voor imams op touw 
gezet.

Voor de eerste workshop stond het thema 
‘opvoeding’ centraal. Dit deed het SMN bewust, 
om de imams niet af te schrikken. De voorzitter 
van het SMN liet het onderwerp homo- 
seksualiteit tijdens de workshop subtiel alsnog 
aan bod komen. De imams reageerden positief 
op het voornemen om het onderwerp bespreek-
baar te maken met hun geloofsgemeenschappen.  
De tweede workshop ging wel specifiek over 
islam en homoseksualiteit. De imams hebben 
aangegeven de workshops door te willen zetten 
en nemen hierin zelf het initiatief.

Vanuit de hulpverlening ontving het SMN 
signalen over behoefte aan meer voorlichting. 
LHBT’s met een islamitisch (Marokkaanse) 
achtergrond zouden moeilijk bereikbaar zijn  
en de kennis van islam en culturele diversiteit 
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zou niet voldoende zijn om adequate hulp  
te kunnen bieden aan deze kwetsbare groep. 
Tijdens deze workshops is onder andere  
ingezoomd op effectieve communicatie binnen 
migrantengemeenschappen en de invloed  
van religie en cultuur op omgaan met homo- 
seksualiteit. Ook deze workshops bleken een 
succes: de deelnemers hebben samen 14 aan- 
bevelingen opgesteld om mee te nemen naar 
hun eigen werkveld.

4.4. Overige activiteiten

Het SMN heeft een klankbordgroep samen- 
gebracht waarin betrokken experts ideeën en 
ervaringen uitwisselen, de laatste ontwikkelin-
gen bespreken en de visie van SMN verder 
ontwikkelen. De experts (hulpverleners, vrij- 
willigers, vertegenwoordigers van organisaties 
uit het netwerk, onderzoekers, geestelijk leiders) 
komen gedurende het project op regelmatige 
basis bij elkaar.

Het project wordt afgesloten met een slot- 
conferentie. Tijdens deze bijeenkomst wordt het 
project met alle betrokkenen geëvalueerd en 
nieuwe ideeën voor vervolgstappen besproken. 
Het SMN organiseert de slotbijeenkomst geheel 
zelf en stuurt betrokkenen en geïnteresseerden 
een uitnodiging.
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5. Conclusie

Omwille van de gevoeligheid van het thema  
in Marokkaanse kringen, heeft het SMN in de 
opstartfase van het eerste project voorzichtig-
heid betracht in de werving van Marokkaanse 
organisaties om homoseksualiteit bespreekbaar 
te maken. Sommige organisaties liepen niet  
over van enthousiasme. Ook deze organisaties 
horen bij de achterban van het SMN, en het 
SMN wil niet van hen vervreemden. Er is veel 
geïnvesteerd om in gesprek met hen te blijven. 
Dat vergt geduld, ruimte en begrip.

Een goede balans vinden is niet makkelijk 
wanneer je als belangenbehartiger van een 
heterogene gemeenschap op ongebaande  
paden begeeft. Toch is het SMN een serieuze 
gesprekspartner geworden in het emancipatie-
proces van LHBT’s met een etnische achter-
grond. In vier jaar tijd is een sterk netwerk  
van diverse organisaties en sleutelfiguren 
opgebouwd: van moslim LHBT’s tot imams  
die bereid zijn dit thema met hun lokale  
gemeenschap te bespreken.

Na het eerste project is het SMN bewust 
geworden van de kracht van weerbaarheid  
en zichtbaarheid. Tijdens het tweede project 
was er, naast dialoog, meer aandacht voor 
empowerment en deskundigheidsbevordering. 

Het SMN (onder)steunt de initiatieven van  
deze wegbereiders, maar het is noodzakelijk om 
als belangenbehartiger energie te blijven steken 
in dit emancipatieproces. Dat heeft een periode 
van tien maanden stilstand tussen de twee 
projecten van SMN wel bewezen. Ondanks  
drie jaar lang intensief opbouwwerk (onder 
meer weerbaarheidstrainingen, voorlichting en 
workshops) is het proces nog kwetsbaar. Een 
begin is gemaakt, maar de aandacht voor dit 
thema mag niet verslappen. Het SMN zal zich 

daarom ook in de toekomst blijven inspannen 
voor acceptatie van LHBT’s in Marokkaanse 
kringen. 

Voor nu biedt het SMN na vier jaar stevige 
ervaring de volgende aanbevelingen aan:

- Bij de werving van organisaties voor  
dialoogbijeenkomsten dient rekening  
gehouden te worden met de diversiteit  
van de Marokkaanse gemeenschap en de 
organisaties. Niet iedere organisatie behartigt 
de belangen van een brede achterban: zo zijn 
er jongerenorganisaties, vrouwenorganisaties, 
ouderenorganisaties, etc. Een vaste formule 
voor een dialoogbijeenkomst is niet aan  
te bevelen. Uit ervaring weet het SMN nu  
dat een originele en prikkelende vorm het 
beste werkt om bezoekers aan te trekken en 
ze tijdens de bijeenkomst geïnteresseerd te 
houden. De mogelijkheden zijn divers: een 
quiz, een theaterstuk, een debat, het vertonen 
van een filmpje, enz.

- Zorg dat er ruimte is voor positieve én 
negatieve opvattingen over homoseksualiteit. 
Sommige mensen zijn zeer conservatief of 
hebben nooit eerder over het onderwerp 
nagedacht of gesproken. Hoe impopulair en 
onverdraagzaam sommige opvattingen ook 
klinken, een gelijkwaardige dialoog waarin 
alle overtuigingen serieus worden genomen  
is een voorwaarde voor progressie in het 
emancipatieproces. Houdt bovendien reke-
ning met weerstand en wantrouwen die niet 
perse te maken hebben met homoseksualiteit, 
maar met het politieke klimaat ten aanzien 
van de islam en de Marokkaanse cultuur:  
men kan de timing niet geslaagd vinden 
wanneer Marokkaanse Nederlanders an sich 
afwijzing en discriminatie ervaren in sociale 
domeinen zoals de arbeidsmarkt. 
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- Kennis is noodzakelijk om effectief het 
emancipatieproces te stimuleren. Een breed 
klankbordgroep van mensen (Marokkaanse 
LHBT’s, professionals, vrijwilligers, hulp- 
verleners, etc.) biedt een uitkomst voor 
deskundigheidsbevordering. Tijdens expert-
meetings komt iedereen bij elkaar om na te 
denken over (aanpassing van) visie en beleid. 
Expertise en ervaringen worden met elkaar 
verbonden om tot ideeën te komen voor 
concrete vervolgstappen.

- Werk samen met andere professionele  
(belangen)organisaties die de dialoog  
kunnen ondersteunen. Het SMN heeft goede 
ervaringen met internationaal opererende 
organisaties als The Inner Circle (TIC) en 
stichting Maruf. Tic en Maruf zijn gespeciali-
seerd in kennis over islam en homoseksualiteit 
en bieden methodieken en trainingen aan  
om deze kennis te delen met moslims (LHBT 
én hetero) die daar behoefte aan hebben.

- Mentaliteitsverandering dwing je niet af door 
proberen te overtuigen met religieuze bronnen 
die homo-tolerantie suggereren. Religie ligt 
niet altijd ten grondslag aan afkeer van, en/of 
onbegrip en onwetendheid ten aanzien van 
homoseksualiteit. Opvattingen over homo- 
seksualiteit worden ook gevormd door sociale 
en demografische kenmerken zoals (straat)
cultuur, geslacht of leeftijd. Het is zinloos  
om een homofobe jongere alleen te wijzen  
op islamitische bronnen wanneer hij in zijn 
dagelijks leven weinig bezig is met de islam.  
In dat geval is dus een andere insteek nodig 
om beweging te krijgen in zijn bewustwor-
dingsproces.

- Investeer in empowerment - en daarmee de 
zichtbaarheid – van Marokkaanse LHBT’s. 

De ervaring leert dat emancipatie krachtiger 
en overtuigender is wanneer het van binnenuit 
komt. De trainingsweekenden die het SMN 
samen met stichting Maruf organiseerde 
waren een van de meest geslaagde activiteiten. 
LHBT’s vonden even een veilige thuishaven  
en er is een begin gemaakt aan een platform 
voor een LHBT-community van mensen met 
een islamitische achtergrond. Dat laatste 
breidt zich nu al uit.

- Veel bezoekers van de dialoogbijeenkomsten 
hadden behoefte aan religieuze duiding van 
dit thema. Niet door voorlichters zonder  
een islamitische achtergrond, maar door 
islamitische geestelijken. Zoek actief contact 
met islamitische instanties en imams die 
daarvoor toegerust zijn en betrek ze bij het 
proces.

- Maak je project zichtbaar in de publiciteit. 
Het SMN heeft een succesvolle media- 
campagne opgezet om aandacht te genereren 
voor homo-emancipatie: er is onder meer  
een filmpje ontwikkeld dat wekenlang op een 
drukbezochte Marokkaanse jongerensite heeft 
gestaan (waar zeker 2000 keer op gereageerd 
is) en er is een publicatie van artikelen, inter- 
views en sfeerverslagen van dialoogbijeen- 
komsten uitgegeven. Op die manier bereik 
je ook mensen die (nog) geen dialoogbijeen-
komst over dit onderwerp hebben bezocht.

- Ondersteun hulpverleners in de welzijns- 
wereld en het onderwijs die Marokkaanse 
LHBT’s niet of moeizaam bereiken door 
gebrek aan kennis over culturele en religieuze 
achtergrond van deze doelgroep. Om hulp- 
verleners sensitiever te maken voor hulp- 
vragen van Marokkaanse LHBT’s zodat onder 
meer voorkomen wordt dat deze groep buiten 
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de boot valt zijn workshops aan te raden.  
Doe dit structureel en schakel daar experts 
voor in.

- Voor vrijwel alle aanbevelingen is een breed 
en sterk netwerk vereist. SMN adviseert om 
hier veel tijd en energie in te steken. Hoe 
groter het web, hoe breder de mogelijkheden, 
hoe effectiever goede resultaten behaald 
kunnen worden.
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Voorwoord

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

Ieder mens heeft het recht om vrij vorm en 
inhoud te geven aan zijn of haar identiteit, 
inclusief de eigen seksuele identiteit. Het afwij-
zen, 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 Arbeiders-
vereniging 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 homo-
seksualiteit in migrantengemeenschappen. 

We danken onze projectpartners voor de 
waardevolle samenwerking in dit project.  
In het bijzonder danken wij de gamechangers 
Soerin Nairan, 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 vrouwe-
lijke genitale verminking, een mensenrechten-
schending was. Onder de naam ‘Haawa Tako’, 
een beroemde Somalische vrouwenrechtenstrijd-
ster, 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-Organsi-
aties 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 verander-
management 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 Neder-
land, het Inspraakorgaan Turken, het Samen-
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werkingsverband van Marokkaanse Neder- 
landers, het Overlegorgaan Caribische en 
Antilliaanse Nederlanders en Stichting Malaica, 
kregen wij de gelegenheid om onze methodiek 
Changemakers verder te ontwikkelen. In samen-
werking met Stichting Hindustani, Stichting 
Maruf, Turkse Arbeidersvereniging HTIB, 
Turkse Vereniging Eindhoven ETÜD, Koerdi-
sche 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 verschil-
lende 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 aan-
passingen op onze oorspronkelijke methodiek 
door. 

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 metho-
de. 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. 
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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 hardnek-
kigst. 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 homo-
seksualiteit. 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 ander-
zijds in de herverdeling van het probleem- 
eigenaarschap bij hetero’s en lhbt’s. Toen we 
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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 problema-
tiek, motiveren tot verandering? Hoe konden 
we ouders met lhbt-kinderen laten zien dat  
zij een belangrijke taak hebben bij het onder-
steunen 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? 

1.2. Referentiekader en trigger

Wil je een groep mensen bewegen tot verande-
ring, dan is het essentieel om te opereren vanuit 
het referentiekader van die groep. Als je begrijpt 
wat mensen beweegt en wat voor hen herken-
baar 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 verschui-
len 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 persoon-
lijke 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 levens-
partner 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 migrantengroe-
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pen 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 focus-
groepbijeenkomsten 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. 

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 biseskueel zijn. Anderen worden 
genegeerd en uitgesloten van het sociale leven. 
Het taboe op homoseksualiteit en op de eman-
cipatie 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 scheld- 
partij 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 diversi-
teit: ‘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. 
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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 krij-
gen. Zoals een deelnemer in een van de work-
shops voor gamechangers het verwoordde:  
‘Zijn mijn ouders minder mens zijn omdat ik 
homo ben?’

Door deze worsteling kampen sommige jonge-
ren 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 game-
changer Anita Nanhoe.

Mannelijk en vrouwelijk
Een deel van de homofobie onder migranten-
groepen 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 manne-
lijke 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. 

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 homo- 
seksualiteit 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 
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niet een goed christen, moslim of bijvoorbeeld 
hindoe 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 identiteits-
vorming. 

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 aange-
brachte hiërarchie in vrijheden: vrijheidsbeper-
kingen 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 vrijheids-
beperking 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 ‘top- 
prioriteit‘ 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 onder-
deel van een systeem. Alle individuen tezamen 
vormen het fundament van dat systeem, waar-
van 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 
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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.

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 veilig-
heid. ‘Als groep zijn we er voor elkaar, je kunt 
altijd rekenen op onze steun.’ Maar het systeem 
werkt alleen als iedereen zich volgens de groeps-
codes gedraagt. Beleefdheid, respect en gehoor-
zaamheid 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 zelfregule-
ring 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 
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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 individualiserings- 
proces 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.’



114



Ik kan m
ezelf niet zijn, m

aar ook geen ander

115

2. Changemakers: een methode voor 
mensenrechtenactivisten
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 oorspron-
kelijke 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 
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 mensen- 
rechtenactivisten 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 vlucht-
ten 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 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 inrich-
ten 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 vluchtelin-
gengroepen en zo ook van de vluchtelingen- 
organisaties. 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,  
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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 hoog- 
opgeleid 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 ontwik- 
kelen 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 oplever-
den. In de jaren dat mensen in afwachting 
waren van hun verblijfsvergunning, misten  
zij de natuurlijke contacten met de gastsamen- 
leving. 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’.

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 minder-
hedenbeleid ontwikkeld. Ingezet werd op 
emanciperen ‘met behoud van eigen identiteit’. 
Rijk en gemeenten richtten zich op de onder-
steuning en ontwikkeling van de eigen cultuur, 
religie en taal. Migranten- en vluchtelingen- 
organisaties die daaraan wilden bijdragen, 
werden ruimhartig gefaciliteerd.

Onverwachte paradox
Onverwacht leidde het Nederlandse minder- 
hedenbeleid 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 vluchtelingen- 
groepen 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 
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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 daarbui-
ten.

Nieuwe emancipatiestrijd
De mensenrechtenactivisten bij Vluchtelin-
gen-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.

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 mentaliteits-
verandering, 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 huwelijks-

dwang, maar ook eergerelateerd geweld en 
homofobie te voorkomen, is nog niet tot iedere 
beleidsmaker of hulpverlener doorgedrongen.

Mensenrechtenactivisten zoeken naar  
instrumenten om hun strijd effectiever  
in te kunnen zetten.

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 
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voor individuele zelfbeschikking en 4) inbed-
ding te realiseren bij maatschappelijke partners. 
Deze vier doelstellingen zijn nadrukkelijk 
onderdeel van de methodiek. In de volgende 
paragrafen vertellen we meer over de uitgangs-
punten, 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 veran-

deren 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 minderheidsgroe-
pen. 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 maatschap- 
pelijke positie of een andere eigenschap. 
Het minimumdoel van de methodiek Change-
makers 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 ontken-
nen. En juist daarom is het noodzakelijk dat 
mensen uit de gemeenschap zélf starten met een 
mentaliteitsverandering. Zij kennen het referen-
tiekader 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 gemeen-
schap 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 individu-
en met ieder hun eigen kracht en mogelijkhe-
den. 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 doel- 
gericht, kleinschalig veranderproces m.b.v. 
de atspAr®-formule en de Vaarkaart
Om effect te bereiken, richten we ons in deze 
methodiek op doelgericht, kleinschalig verande-
ren. 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 verander-
krachten. En activiteiten organiseren die 
vernieuwend en effectief zijn. 

Als changemaker moet je strategieën  
kunnen uitzetten waarbij je inspeelt op  
veranderkrachten.
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Om dit succesvol te kunnen doen, moeten de 
dynamiek en interactie beheersbaar zijn. Dat 
betekent dat realistische, meetbare doelstellin-
gen 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 verander-
krachten 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 veran-
dering. 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 Volksgezond-
heid om de problematiek van lhbt moslim-
jongeren onder de aandacht te brengen, is 
een voorbeeld van een proactieve verande-
ring.

Veranderkrachten
De invloed van veranderkrachten is de belang-
rijkste 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 ge-
bruikt 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 orga-
nisatie 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 ondersteu-
nen en waarmee we in de oorspronkelijke 
methode Changemakers werkten, zijn de 
Vaarkaart en de atspAr®-formule, ontwikkeld 
door Martin J. Loeve van Delta Changemanage-
ment.
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2.4.1. De Vaarkaart 
De Vaarkaart is een nuttig instrument voor het 
uitzetten en implementeren van een verander-
traject (zie figuur 1). 

 

Figuur 1: De Vaarkaart als leer- en ervarings-

traject

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 huidi-
ge positie, (3) de toekomstige (gewenste) positie 
en ten slotte (4) de way-points.

De elementen van de Vaarkaart
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 lang-
zaam 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 startposi-
tie. 

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. Bijvoor-
beeld: 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 toe-
komstige 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 aange-
boren. 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.
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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 veran-
dertraject. Op de Vaarkaart zijn die aangegeven 
als A1-A6. Ze geven de richting aan en de 
daaraan gekoppelde activiteiten om het beoog-
de 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. 
Door een dergelijk traject bewust in stukken te 
knippen, krijg je de mogelijkheid om op pro-
ductieve 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 verandertra-
ject beheersbaar te maken en te houden.

Samenvattend is de Vaarkaart vooral een 
praktisch en resultaatgericht instrument om een 
verandertraject uit te zetten en te implemente-
ren. Het is richtinggevend en zorgt ervoor dat 
persoonlijke doelen ook echt en met succes 
worden bereikt. 

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 planningsfa-
se. Tijdens deze fase wordt het ontwikkelings-
traject 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-in-

strument

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 program-
meer 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. 

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 omge-
ving en het in kaart brengen van de invloeden 
daarvan op het individu of op een gemeenschap. 
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Met deze eerste component wordt de huidige 
positie op de Vaarkaart aangebracht en wordt 
input geleverd voor het bepalen van de toekom-
stige 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 doel-
stellingen. Met deze tweede component wordt 
de toekomstige gewenste positie op de Vaar-
kaart 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 effectie-
ve manier te bereiken?

- Welke koers zet je uit? Welke route volg je?

De P van Plan 
De vierde component staat voor plan. Het plan 
is de verdere uitwerking van de verschillende 
componenten: de samenstelling van een veran-
der- of projectteam, de kernactiviteiten, de 

benodigde middelen en de te verwachte resulta-
ten. 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. 
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Kernvragen voor het reflecteren op de verander-
activiteiten en het verandertraject zelf zijn:
- Wat is de effectiviteit van de veranderactivitei-

ten? 
- 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 imple-
menteren van doelgerichte, kleinschalige veran-
dertrajecten. Ze helpen de dynamiek en interac-
tie van een verandertraject beheersbaar te 
houden. Ook bieden ze de mogelijkheid om 
productief richting te (leren) geven aan een 
verandering zodat doelen daadwerkelijk wor-
den bereikt. Meer informatie over deze chan-
ge-instrumenten, vind je op www.deltachange-
management.nl. 

De Vaarkaart als leer- en ervaringstraject en 
de atspAr® formule als navigatie-instrument 
voor het succesvol uitzetten en implemente-
ren van doelgerichte, kleinschalige verander-
trajecten.

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

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. Boven-
dien worden deelnemers gemotiveerd proble-
men 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 veran-

derproces?
- Wat is de rol van een changemaker in een 

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

veranderproces? 
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2) Demonstratie toepassing van een veran-
derproces:
- 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, Accepta-
bel, Realistisch, Tijdgebonden) doelstellingen. 
Met behulp van de atspAr®-formule formule-
ren zij een strategie. Ook stellen de deelnemers 
met een team uit het eigen netwerk een plan op 
dat zij in eigen kring (focusgroepen) uitprobe-
ren. 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, kleinscha-
lig 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 leefom-
geving 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. 

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 stuur-
groepleden, 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. 



126

De stuurgroep is een groep community-lei-
ders die openlijk het beoogde veranderproces 
dat wordt geactiveerd door de changema-
kers, 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 verbin-
ding 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. 
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3. Gamechangers: inspirerende leiders 
met lef
3.1. Introductie

De methode Gamechangers kent dezelfde 
uitgangspunten, opbouw en gebruik van 
change-instrumenten als de oorspronkelijke 
methode Changemakers van Vluchtelingen-Or-
ganisaties Nederland (zie hoofdstuk 2). Con-
creet betekent dat:

1) kaders van migrantengemeenschappen 
worden getraind om doelgerichte, kleinschali-
ge 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 reflecte-
ren 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 inhoude-
lijke 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 gemeen-
schappen. We verbonden de concepten ‘keuze-
vrijheid’ 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 Hindostaane komaf, opereerden 
wel nadrukkelijk vanuit een mensenrechtenka-
der. Zij stelden dat uitkomen voor je zelfbe-
schikking een individueel recht is, dat moet 
worden verdedigd. Dat dat recht niet vanzelf-
sprekend is in de achterban, was aanleiding 
voor verandering.

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 Hindostaane  
Welzijnsorganisatie Apna Bhawan, opereerden  
vanuit het belang van een goede opvoeding. 
Opvoeding is in de Hindostaane 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 biseksuali-
teit kan worden verenigd met het geloof.  
De trigger voor veranderen was dat te veel 
lhbt-moslimjongeren dagelijks in een slacht- 
offerrol terecht komen en geen regie hebben 
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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 mensen-
rechten 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 verkre-
gen input kan worden gebruikt in de workshop 
en kan worden verwerkt in een cursusmap die 
de deelnemers meekrijgen. 

3.2. Ontwikkelingsproces methodiek 
Gamechangers

In de praktijk doorontwikkelen van een metho-
de betekent iets anders dan mensen een metho-
diekboek laten lezen en om feedback vragen. 
Alle onderdelen van de methode moesten stap 
voor stap met de betrokkenen worden uitgepro-
beerd 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 Hin-
dustani, Stichting Maruf en Koerdische netwer-
ken 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 net-
werken. 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  
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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 work-
shop werd gezamenlijk en individueel schrifte-
lijk 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-doelstellin-
gen, uitzetten van een veranderstrategie en 
bedenken van concrete activiteiten).

Cursusmap
Tijdens de workshop kregen alle deelnemers  
een cursusmap met werkbladen en met achter-
grondinformatie over homofobie, homo-eman-
cipatie 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 metho- 
diekontwikkeling het implementeren van de 
zelfbedachte, doelgerichte en kleinschalige 
verandertrajecten in eigen kring. Dit gebeurde 
via focusgroepbijeenkomsten. De stuurgroep- 
leden waren aangewezen om de focusgroepen 
samen te stellen en de gamechangers inhoude-
lijk en organisatorisch te ondersteunen.  
Voorwaarde daarvoor was dat stuurgroeplid  
en gamechanger uit hetzelfde netwerk kwamen. 
Zo kon het stuurgroeplid bestuurlijke commit-
ment in de achterban creëren voor de activiteiten 
van de gamechanger. Daardoor was het voor  
de gamechanger makkelijker draagvlak te 
realiseren voor de aanpak. 

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 bijeen-
komst: zij boden en bieden rugdekking aan de 
gamechangers die het aandurfden homoseksua-
liteit uit de taboesfeer te halen. Zoals eerder 
aangegeven, kan zelfs toegeven dat lhbt’s 
normale mensen zijn, leiden tot sociale uitslui-
ting. Publieke bijeenkomsten organiseren over 
homoseksualiteit is dan ook zelfs voor de 
gamechangers - leiders van sociale verandering 
met lef - spannend. In een aantal gevallen was 
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het dan ook noodzakelijk dat tijdens de foscus-
groepbijeenkomst 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 Hindostaane Welzijnsorganisatie 
Apna Bhawan. 
Het organiseren van die rugdekking en het 
faciliteren van die samenwerking tussen verant-
woordelijke bestuurders (of andere gezagheb-
bende personen in een groep) en gamechangers 
is dan ook een randvoorwaarde gebleken voor 
een succesvolle aanpak en een integraal onder-
deel ervan. Dit is opgenomen in de volgorde  
van opbouw van de methode, waarbij eerst  
een stuurgroep wordt opgericht bestaande uit 
community-leiders die vervolgens kandidaat- 
gamechangers uit hun midden aanwijzen. 

Het organiseren van rugdekking en het  
faciliteren van samenwerking tussen  
bestuurders en gamechangers is een rand-
voorwaarde 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 netwerk- 
analyse 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 focus-
groepbijeenkomsten aan de hand van evaluatie-
formulieren 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. 
In totaal realiseerden 28 gamechangers via 15 
focusgroepbijeenkomsten met circa 250 deelne-
mers, een doelgericht en kleinschalig verander-
traject 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 belang-
rijke 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 varieer-
den van het organiseren van kleinschalige 
workshops met bekenden tot het organiseren 
van debatten, voorlichting en theatervoorstellin-
gen 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 
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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 persoon-
lijke columns illustreren de unieke aanpak van 
deze gamechangers en betrokken organisaties. 
Ze bieden inzicht in de achterliggende proble-
matiek binnen de verschillende gemeenschap-
pen. Ook laten de verslagen zien vanuit welk 
referentiekader werd geacteerd, wat aanleidin-
gen waren voor veranderen, welke strategieën 
werden ingezet en wat het verloop was van de 
uitgevoerde activiteiten. 

3.3. Toepassing in de praktijk: van  
blauwdruk naar uniek veranderproject

3.3.1. Stichting Hindustani:  
Respect voor allen 

Door Soerin Nairan, Ambar Choudry en Irshad 
Gobind

Een serieuze aangelegenheid
Binnen de Hindostaane 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. 

Binnen de Hindostaane cultuur is opvoeden 
een serieuze aangelegenheid, waarbij beleefd-
heid, respect en gehoorzaamheid centraal 
staan.

Daarnaast zijn godsdienstige waarden belang-
rijk 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 Hindostaane 
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 Hindoestanen. 

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

De Hindostaane cultuur is een machocultuur.  
In de Hindostaane cultuur is de familie-eer erg 
belangrijk. Er wordt grote waarde gehecht aan 
familiebanden. Dit heeft invloed op de beoorde-
ling van homoseksualiteit. Wanneer een zoon of 
dochter uitkomt voor zijn of haar homoseksua-
liteit, is dit een schande voor de hele familie. 

Het Hindostaane deel van de Surinamers hecht 
daarbij grote waarde aan het huwelijk, waar-
door zelfs bij homoseksuelen de druk om te 
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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. Transgender- 
gevoelens 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.

Seksuele ontwikkeling
Kortom, volwassenen en kinderen die een 
andere dan heteroseksuele voorkeur bij zichzelf 

ontdekken, hebben het zwaar. Zij zijn onder-
werp 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 Hindostaane kinderen nage-
noeg. 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, ont-
breekt ondersteuning van de seksuele ontwikke-
ling van Hindostaanse kinderen nagenoe.
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 Hindostaane gemeenschap. 
Wij geloven dat verandering alleen mogelijk is 
als we met andere organisaties en belangheb-
benden op een positieve manier samenwerken. 
We kunnen dan onze lasten delen en komen  
tot betere resultaten op het maatschappelijk, 
gezondheids- en welzijnsvlak. Vanuit dit ge-
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dachtengoed 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 verandermanage-
ment 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 Hindostaane gemeen-
schappen. 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 theaters-
ketch 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 taboe- 
sfeer halen, door mensen te confronteren  
met hun eigen gedrag. punt

Met de sketch ‘Manai Ka Bolie’ oftewel ‘Wat 
zullen de mensen zeggen?’ wilden we kwesties 
aan de kaak stellen rond homoseksualiteit en 

suïcide onder Hindostaane jongeren. We wilden 
homoseksualiteit uit de taboesfeer halen, door 
mensen te confronteren met hun eigen gedrag. 
Daarbij maakten we gebruik van groepsproces-
sen, waardoor veranderingen in gedrag en 
attitude worden versneld bij deelnemers. Onder-
delen 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 homo- 
seksualiteit 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 
Hindostaane gemeenschap en de dilemma’s die 
voort kunnen komen uit het niet accepteren van 
homoseksualiteit. 

Met de sketch wilden wij uitdragen dat homo-
seksuele mannen en vrouwen hun leven moeten 
kunnen leiden zoals zij dat willen (zelfbeschik-
kingsrecht). 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 handelings- 
alternatieven bieden en met mensen in gesprek 
gaan over de algemene aanvaarding van en 
gelijke rechten voor homoseksuelen (normver-
andering). Want homorechten zijn ook mensen-
rechten. 
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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 bleek luisteren. Mensen gaven 
hun oprechte reacties en leken elkaars mening 
te respecteren. Wat goed werkte was de wisse-
ling 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 organisa-
ties 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

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 filosofi-
sche en theologische gedachten. De voorstan-
ders 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. Maaris zelfbe-
schikking 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: 
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‘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 vervol-
gens 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 zelf- 
beschikking 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 verdraag-
zaamheid van homo’s binnen de migrantenge-
meenschap 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 antidog-
matisme 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 ondemo-
cratische 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. 
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Tolerantie kan niet tolerant staan tegenover 
de intoleranten.

Maatstaven voor de nieuwe generatie
Migrantengemeenschappen functioneren op 
grond van sterke onderlinge verbondenheid en 
heteronormatieve waarden. Die sociale samen-
hang 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 voldoen-
de inkomen is nou eenmaal zwaar, het is ten-
slotte 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 schaak-
spel. 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 democratise-
ring 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 feminis-
ten wordt volledig genegeerd, ondanks dat ze 
hun leven riskeren met hun herinterpretaties 
van de heilige teksten. Want die feministen 
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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 ontwikkelings-
hulp 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 binnen-
valt, noemt niemand de homo’s meer. Bovendien 
is het belangrijk op te merken hoe onze priori-
teiten 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 samen- 
leving en we moeten het stimuleren.  
Maar het mag geen middel worden om  
anderen onze wil of ons idee van vrijheid  
op te leggen.

Organiseren van een empowermentproces
Kijken we specifiek naar de acceptatie van 
seksuele diversiteit en met name van homosek-
sualiteit 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 ge-
meenschap - 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 discrimina-
tie. Het is hard nodig om een deel van de groep 
te empoweren, te motiveren en te stimuleren  
om zichzelf te laten zien. Stichting Maruf onder-
steunt 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.
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Een belangrijke onderdeel van het empower-
mentproces 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 leefomstandighe-
den, 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 verwezen-
lijken stellen we ons ten doel: 
- een platform te bieden aan progressieve 

denkers en activisten uit de moslimgemeen-
schap;

- een constructieve dialoog te bevorderen over 
seksuele diversiteit binnen de moslimgemeen-
schap 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 mensenrechtenper-
spectief. Dat is natuurlijk geen verkeerd uit-
gangspunt, maar om een doelgroep te bereiken 
die het begrip ‘mensenrechten’ gelijk stelt aan 
westerse losbandigheid, dominantie en oppres-
sie, is een ‘common ground’ nodig. Die ‘com-
mon 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.

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 Change-
makers van VON. 

MarufMessages
Een van de manieren waarop Stichting Maruf 
doelgerichte en kleinschalige verandertrajecten 
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startte was via de inspirerende lezingenreeks 
MarufMessages. In zes avonden praatten we 
over religie en seksuele diversiteit. In het bijzon-
der werd de relatie tussen islam, mensenrechten, 
seksuele diversiteit en genderidentiteit belicht. 
Het was een platform waar theologie, filosofie 
en activisme samenkwamen. We beantwoord-
den er vragen als: Hoe gaan we om met weten-
schappelijke 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 organi-
seerden samen met de Turkse Arbeidersvereni-
ging HTIB. Ferdows Kazemi, een Iraanse 
schrijfster vertelde over haar boek ‘De onge-
wenste zoon’. Het boek gaat over een moeder 
die worstelt met het idee dat ze een homoseksu-
ele 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 voortko-
mend uit religieuze dogma’s. Maar ook de 
invloed van de anti-homowetgeving in Iran op 
de positie van homo’s in de migrantengemeen-
schap 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 voor-
waarde voor zelfbeschikking en een grondrecht 
van ieder mens. 

3.3.3. Focus on Human Development:  
God maakt geen fouten 

Door Anita C. Nanhoe

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 Hindostaane, 
om me in te zetten voor de lhbt-acceptatie 
onder Hindoestanen. 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 lhbt’s. Maar deze 
jongeman gaf zich niet gewonnen. Om mij te 
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overtuigen, vertelde hij mij keer op keer over 
zijn levensloop. Zijn seksuele ontwikkeling 
begon heel spannend, maar werd al vlug trau-
matisch. 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 voor-
keur 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 eenzaam-
heid, 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 hulpver-
leners 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 door-
maakt. 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 homo-
seksualiteit ben, of omdat ik nog steeds de 
vrouw in zijn leven was, maar omdat mijn kind 
niet te maken zou krijgen met onbegrip, peste-
rijen, uitsluiting en vooroordelen vanwege zijn 
seksuele geaardheid. Maar hoe zal het andere 
kinderen vergaan, die op jonge leeftijd ontdek-
ken 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 homo-
seksuele kinderen. 

Ik was opgelucht. Niet omdat ik tegen 
homoseksualiteit ben, maar omdat mijn  
kind niet te maken zou krijgen met  
onbegrip, pesterijen, uitsluiting en vooroor-
delen vanwege zijn seksuele geaardheid.

Naarmate ik deze jongeman - nu mijn vriend - 
beter leerde kennen, ontstond bij mij meer 
inzicht in de dynamiek rondom homoseksuali-
teit, 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 Hindoestanen.

Lhbt onder Hindoestanen 
Ik kende maar weinig homoseksuelen onder 
Hindoestanen. Mijn familiekring lijkt zelfs 
‘homovrij’ te zijn. Het is alsof ze niet bestaan. 
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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 Hindostaane 
homoseksuelen en hun verhalen kennen. Ik zag 
dat het voor hen makkelijker was om zich te 
bewegen onder andere homo’s en in de autoch-
tone 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.

De marginalisering van homo’s heeft een 
wisselwerking naar twee kanten. Enerzijds 
worden Hindostaanse lhbt’s 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 vrijgezel-
len 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 inspan-
ning en inzet vereist.

Het Gamechangersprogramma 
Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) 
bood mij de mogelijkheid om mij als gamechan-
ger 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 trans-
genders 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 
Hindoestanen. 

Hindostaane 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.
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Hindostaane 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 aller-
minst homovriendelijk. 

Stichting Hindostaane 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 taboe- 
onderwerpen aan de orde te stellen. 

In de regio Rotterdam organiseert de Stichting 
Hindostaane Welzijnsorganisatie Apna Bhawan 
reeds een decennium lang bijeenkomsten over 
taboekwesties onder Hindoestanen. Maar 
lhbt-acceptatie als taboeonderwerp had deze 
bijeenkomsten nog niet bereikt. Er werd hard-
nekkig gezwegen over lesbiennes, over homo-
seksuelen 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 Hindoestanen? Om hoeveel 
Hindoestanen ging het dan? Na een aantal 

gesprekken kwamen we overeen dat we  
het onderwerp lhbt-acceptatie langzaam en 
voorzichtig in het Rotterdamse onder de 
Hindoestanen zouden introduceren. 

We wilden de wereld veranderen.  
Om te beginnen de wereld van een  
paar homoseksuele kinderen.

Wij wilden dat minimaal 75 Hindoestanen de 
bijeenkomsten zouden bijwonen. Wij wilden 
ouders bereiken die te maken hebben met 
homoseksuele kinderen. Wij wilden homo- 
seksuele jongeren bereiken in hun outcomings- 
proces. 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 
Hindoestanen in Rotterdam over ouderschap  
en homoseksualiteit. Direct belanghebbenden 
(ouders en homoseksuele jongeren) moesten 
zien dat de bredere Hindostaanse bevolkings-
groep 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. 

Dialoogbijeenkomsten 
In Rotterdam waren eerder geen bijeenkomsten 
over lhbt-acceptatie onder Hindoestanen 
georganiseerd. Wij besloten om het onderwerp 
voorzichtig in te luiden en een drietal dialoog-
bijeenkomsten te organiseren. Als locatie kozen 
wij voor de warme huiskameromgeving van 
Societeit Matrix in het centrum van Rotterdam. 
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Wij besloten om het onderwerp voor- 
zichtig in te luiden en een drietal dialoog- 
bijeenkomsten te organiseren.

We begonnen met een dialoogbijeenkomst over 
taboes onder Hindoestanen. Taboes brengen 
emoties naar voren. Daarom vergde de voor- 
bereiding 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 (gemeente-
raadslid Rotterdam) en Anita Nanhoe (Game-
changer VON). Door middel van casusbeschrij-
vingen stipten wij verschillende taboes aan, 
waaronder huiselijk geweld, incest, alleenstaan-
de 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 voorbe-
reid. 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. Geluk-
kig 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. 
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Wie heeft haar gemaakt dan? Was dat niet 
God?

De derde dialooogbijeenkomst was een beperk-
te focusbijeenkomst met een 15-tal genodigden. 
De aanwezigen waren op naam uitgenodigd. 
Sommigen vertegenwoordigden een samenwer-
kingsorganisatie, anderen brachten professione-
le expertise in. Ook enkele jongeren waren 
uitgenodigd. We voerden een heftige discussie 
onder voorzitterschap van Werner Kharagjitsing 
(arts letselschade bij Defensie/voorzitter Stich-
ting Nauw Djawan). De discussie startte met 
hindoegeschriften over Tritiya-Prakriti (mensen 
van het derde geslacht), waaronder lhbt’s 
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 Hindoestanen. De 
belangrijkste conclusie was wel dat de seksuali-
sering eraf moest en de liefde meer benadrukt 
moest worden. Deze bijeenkomst leverde een 
bijzonder neveneffect op: gedurende de discus-
sie 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 (persoon-
lijke) 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 
Hindostaane 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 dialoogbijeenkom-
sten. 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 Nairan, 
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. 
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Context van de aanpak
Wat zijn de lessons learned voor een goede 
inbedding van de nieuwe methode Gamenchan-
gers voor de aanpak van homofobie in migran-
tengroepen? 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 binnen-
uit en toets de opgevangen signalen bij verte-
genwoordigers 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 game- 
changer 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 empowe-
red om te allen tijde op te staan voor hun 
keuzevrijheid, dan moet de gamechanger dat 
recht ook in alle openbaarheid willen en kun-
nen 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.

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 over-
wicht 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 ruggen-
steun in situaties waarin de gemoederen oplaai-
en. 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.
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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 verande-
ren, maakten mogelijk dat kaders van Stichting 
Hindustani, Stichting Maruf, Turkse Arbeiders-
vereniging 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. 
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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/meld-
punt-eergerelateerd-geweld

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
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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

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
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