HANDREIKING LHBT-EMANCIPATIE

De kastdeur op een kier
Seksuele en genderdiversiteit in multicultureel Nederland

Biculturele LHBT’s vormen een diverse en vrij onzichtbare groep.
Tegelijkertijd kunnen ze te maken krijgen met verschillende vormen
van weerstand en zijn ze kwetsbaar op uiteenlopende levensgebieden.
Uitkomen voor hun gevoelens is niet altijd makkelijk, zeker niet
wanneer hun omgeving die gevoelens niet accepteert. Hoe kunnen
gemeenten, beroepskrachten en belangenorganisaties biculturele
LHBT’s de juiste ondersteuning bieden?
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In 2014 bleek uit onderzoek van het Soci-

man of vrouw voelt? Welke ondersteuning

In deze handreiking beschrijven we de

aal Cultureel Planbureau (SCP) dat de ac-

hebben deze groepen nodig?

onderzoeksresultaten over LHBT-accepta-

ceptatie van homoseksualiteit lager is on-

Deze handreiking gaat over biculturele

tie. We gaan in op de specifieke effecten

der zogenoemde migrantengroepen dan

LHBT’s en hun omgeving. Hun binding aan

van een lage acceptatie voor biculturele

onder autochtonen. Wat verklaart deze

hun familie, netwerk en culturele achter-

LHBT’s. Ook staan we stil bij de positie van

verschillen in acceptatie? Wat betekent dit

grond enerzijds en de wens om uiting te

LHBT-vluchtelingen. Tenslotte geven we

voor zowel deze gemeenschappen als voor

geven aan hun LHBT-gevoelens anderzijds,

beleidsaanbevelingen en praktische tips

de mensen met een biculturele achter-

maakt hen kwetsbaar. Het kan leiden tot

voor gemeenten, beroepskrachten, LHBT-

grond en homo- of biseksuele gevoelens?

veel stress, maar ook tot depressie, dak-

en migrantenorganisaties.

En wat betekent het als je je niet helemaal

loosheid en schulden.

Terminologie
In deze handreiking spreken we over
biculturele LHBT’s als het gaat over

• De term biculturele LHBT’s suggereert dat de mensen om wie het

het land van herkomst kan verschillen.

gaat zichzelf benoemen als lesbisch,

• LHBT is een internationaal gebruikte

homo, bi of transgender. Dat is echter

afkorting van lesbisch, homoseksueel,

niet altijd het geval. Jezelf als LHBT

met lesbische, homoseksuele, bisek-

biseksueel en transgender. Deze groe-

benoemen is een westerse manier die

suele of transgendergevoelens (LHBT)

pen vallen onder een noemer, omdat

uitgaat van identiteit, coming out en

en een biculturele achtergrond.

zij veelal met dezelfde processen van

zichtbaarheid. Daarom hebben we het

zelfacceptatie en acceptatie door de

in deze publicatie ook wel over LHBT-

• De term bicultureel geeft aan dat zij

buitenwereld te maken krijgen. Omdat

gevoelens. Dat iemand romantische of

naast hun Nederlandse achtergrond

er niet altijd gegevens beschikbaar zijn

seksuele gevoelens heeft voor iemand

een band hebben met minimaal

over transgenders gebruiken we ook

van hetzelfde geslacht, of het gevoel

wel eens de afkorting LHB.

heeft (min of meer) tot de andere

term gaat een grote diversiteit aan
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relatie die zij hebben met de Nederlandse cultuur en met de cultuur uit

mannen, vrouwen en transgenders

nog één andere cultuur. Achter de

***
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• Transgender is een verzamelnaam voor

sekse te behoren, betekent nog niet

culturele, etnische en religieuze

mensen wiens identiteit niet (helemaal)

dat hij of zij zichzelf ook LHBT noemt

verschillen schuil. Het kan zijn dat

samenvalt met hun geboortegeslacht.

(identiteit) of ook handelt naar die

hun ouders of grootouders vanuit

De grootste groep transgenders zijn

gevoelens (gedrag).

het herkomstland naar Nederland

mensen die zich vrouw voelen maar die

zijn gekomen, of dat zij zelf zijn

met het lichaam van een jongetje zijn

In deze handreiking hebben we voor

gevlucht naar Nederland. Ze kunnen

geboren (transvrouwen) en mensen die

de leesbaarheid gekozen voor de term

opgegroeid zijn in een gelovige om-

zich man voelen maar met het lichaam

biculturele LHBT’s met deze kant-

geving of niet. Ze kunnen te maken

van een meisje zijn geboren (transman-

tekeningen erbij. In verwijzingen naar

krijgen met vooroordelen en discri-

nen). Maar er zijn ook mensen die zich

onderzoeken of publicaties door derden

minatie wat betreft hun culturele

noch man, noch vrouw voelen, of juist

hanteren we de door hen gebruikte

achtergrond of hun uiterlijk. Ook de

allebei.

terminologie.
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De feiten op een rij
Antilliaanse Nederlanders geeft aan dat

Haardvuuravonden
Amsterdam

LHB’ers hun leven moeten kunnen leiden

De Haardvuuravonden zijn voort-

In 2014 deed het SCP voor de tweede keer

zoals zij dat willen en is voorstander van

gekomen uit de behoefte van een

onderzoek naar de acceptatie van homo-

het huwelijk voor partners van hetzelfde

groep Nederlandse moslim LHBT’s.

seksualiteit onder migrantengroepen.

geslacht. Ongeveer een op de drie geeft

Zij wilden samenkomen zonder

Aanleiding was het vermoeden dat de

aan moeite te hebben met een homo-

veroordeeld te worden op hun

acceptatie van homoseksualiteit binnen

seksueel kind. Ter vergelijking: één op

gender of geaardheid en samen

deze groepen sterk minder zou zijn dan

de tien autochtone Nederlanders vindt

van gedachten wisselen over aspec-

onder de autochtone Nederlandse bevol-

homoseksualiteit (altijd) verkeerd, 4/5

ten van het leven en de islam. De

king. Dit onderzoek bevestigt dit beeld.

vindt het goed dat mannen met man-

Haardvuuravonden zijn een plek

Van de vier grootste migrantengroepen

nen, en vrouwen met vrouwen kunnen

voor meditatie, bewustzijn, kennis-

is er onderscheid tussen enerzijds de

trouwen en een zesde zegt er problemen

wisseling en spiritualiteit. Elke laat-

Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders

mee te hebben als hun kind homoseksu-

ste donderdagavond van de maand

en anderzijds de Turkse en Marokkaanse

eel blijkt te zijn.

organiseren zij een bijeenkomst in

Acceptatie
homoseksualiteit door
migrantengroepen

grote meerderheid van Surinaamse en

Nederlanders. De houding van die laatste
twee groepen is negatiever.

Amsterdam.
Begin 2015 verscheen een ander onderzoek van het SCP rondom acceptatie:

Meer informatie:

In het onderzoek geeft de helft van de

dit keer over jongeren en seksuele

www.haardvuuravond.nl

Turkse en Marokkaanse Nederlanders

oriëntatie. Hieruit kwam naar voren dat

expliciet aan homoseksualiteit (altijd)

leerlingen van Surinaamse, Antilliaanse,

verkeerd te vinden. Een meerderheid

Marokkaanse, Turkse en andere niet-

keurt het af dat koppels van hetzelfde

westerse achtergronden negatiever staan

Tegelijkertijd blijken homonegativiteit

geslacht kunnen trouwen en driekwart

ten opzichte van homo- en biseksualiteit,

en uitsluiting van etnische minderheden

zou het problematisch vinden als hun

net als jongens en religieuzen (Kuyper,

vaak hand in hand te gaan: uit SCP-

kind homoseksueel blijkt te zijn. Een

2015).

onderzoek komt naar voren dat jongeren
wiens vriendenkring minder etnisch
divers is en die een negatieve opvatting
hebben ten opzichte van migranten, ook
vaak homo-negatiever zijn (De Roos,

Ramona Pikeur, oprichter en voorzitter van
stichting Dushi & Proud, en Nos Baranka:
“Wij hangen de vuile was bewust buiten om het gesprek open
te breken. Hierdoor kunnen we de Bossche Antillianen bereiken,
bewust maken en naar de juiste instanties doorverwijzen.
Wat voor de meeste Nederlanders heel normaal is, is voor

Kuyper & Iedema, 2014).

Acceptatie van
transgenders
Naar de acceptatie van transgenders onder migranten is geen onderzoek gedaan.
Wel is bekend dat zes op de tien Neder-

Antillianen en Surinamers nog steeds een groot taboe. Met

landers het idee van een geslachtsaan-

alle risico’s en gevolgen van dien! Wij confronteren de zaal

passende operatie ondersteunt, waarbij

met zaken uit de cultuur die vaak doodgezwegen worden. Wij

ongeveer vier op de tien vindt dat trans-

willen de angst- en schaamtecultuur doorbreken. Wij proberen
mensen weerbaarder te maken. Zowel mensen die zelf LHBTgevoelens hebben als hun familie of directe omgeving.”

genders dat dan wel zelf moeten betalen.
Met onduidelijkheid hebben Nederlanders meer moeite: meer dan de helft van
de mensen wil bij de eerste ontmoeting
weten of iemand een man of vrouw is

Bron: De Roze Gemeentegids 2014-2015

(Kuypers, 2012).
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Verschillen in acceptatie nader bekeken
Generatie
De tweede generatie migranten in
Nederland heeft gemiddeld positievere
opvattingen dan de eerste generatie.
Maar deze verschillen zijn volgens het
SCP toe te schrijven aan andere factoren
dan leeftijd. De onderzoekers noemen
met name het eigen opleidingsniveau en
het opleidingsniveau van de ouders als
verklaring. Opgroeien in de Nederlandse
context lijkt voor de tweede generatie dus
niet van invloed te zijn op acceptatie.
Enerzijds zijn er verschillende groepen
actief die binnen de islam het onderwerp
homoseksualiteit bespreekbaar maken.
Anderzijds kunnen de toegenomen religiositeit onder sommige groepen jonge
moslims en hun afstand ten aanzien van
de Nederlandse samenleving een belemmering vormen voor acceptatie (Maliepaard & Gijsberts, 2012).

Stichting Maruf

Mythes

Stichting Maruf is een

Over LHBT’s bestaan veel mythes en vooroordelen die acceptatie in de weg

organisatie die zich inzet voor

kunnen staan. Deze kunnen verschillen in verschillende culturen. Een paar

een betere positie van moslim

voorbeelden:

LHBT’s in Nederland en in de

• Dat het alleen maar voorkomt in het westen (en daar buiten niet bestaat);

hele wereld. Het doel is om

• Dat homoseksualiteit alleen met seks te maken heeft (en niet met liefde);

het bewustzijn rondom islam,

• Dat LHBT’s ziek zijn (en kunnen genezen);

gender en seksuele diversiteit te

• Dat ‘het’ besmettelijk is of verslavend;

vergroten. Maruf heeft als visie

• Dat je homo of lesbisch wordt door seksueel misbruik;

een samenleving die vrij is van

• Dat LHBT’s bezeten zijn door kwade geesten;

elke vorm van discriminatie op

• Dat homoseksualiteit hetzelfde is als kindermisbruik;

grond van seksuele oriëntatie

• Dat transgender-zijn hetzelfde is als homo-zijn;

of genderidentiteit. Daarbij

• Dat alle transgenders heteroseksueel of juist allemaal homoseksueel zijn;

ondersteunt Maruf moslims in het

• Dat biseksualiteit niet bestaat.

acceptatieproces van hun seksuele
oriëntatie en genderidentiteit.

Zoals met mythes het geval is, zijn deze niet juist en dragen ze bij aan veel
onbegrip jegens LHBT’s. Betrouwbare informatie staat onder meer op:

Meer informatie:

iedereenisanders.nl onder ‘Check de facts’. Bij het vergroten van acceptatie

www.stichtingmaruf.com

is het goed om zulke mythes te bespreken en te ontkrachten. Meer over
bespreekbaarheid lees je verderop.

***
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Een langer verblijf in Nederland leidt bij
Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders

Warda, 23-jarige student maatschappelijk werk:

wel tot positievere opvattingen over

“Ik denk dat mijn vader een hartverzakking krijgt en mijn

homoseksualiteit.

moeder depressief wordt, wanneer ze te horen krijgen dat ik

Opleidingsniveau

niet alleen op mannen maar ook op vrouwen val, maar ik ga er

Met name het opleidingsniveau en de

niet van uit dat ik het ze ooit zal moeten vertellen. De kans dat

religieuze achtergrond van de ouders

ik gewoon verliefd word op een man, trouw en kinderen krijg, is

verklaren dat migranten gemiddeld

immers groot. Een homoseksuele dochter zou ze zoveel verdriet

LHBT’s minder accepteren dan autochtone

doen, ik wil die pijn vermijden. Ik wil dat mijn ouders gelukkig

Nederlanders. Migranten zijn voorname-

zijn, ook al gaat dat ten koste van mijn eigen geluk.”

lijk opgegroeid in gezinnen met een lager
opleidingsniveau; dit verklaart deels hun
negatievere opvattingen ten aanzien van

Bron: Imad el Kaka & Hatiçe Kursun (2002). Mijn geloof en mijn

homoseksualiteit. Een lagere opleiding

geluk. Islamitische meiden en jongens over hun homoseksuele
gevoelens. Amsterdam: Schorer Boeken.

gaat samen met minder homoacceptatie
(Huijnk & Dagevos, 2012).

Religie
Het verschil in acceptatie wordt voor een

homoseksualiteit, terwijl dit bij de niet-

deld religieuzer dan autochtonen. De

deel verklaard door religie, opleidingsni-

kerkgangers ongeveer driekwart is, aldus

islamitische achtergrond van Turkse en

veau en demografische factoren (Keuzen-

het SCP in 2013. Gelovigen zijn vaker

Marokkaanse groepen weegt sterk mee

kamp & Kuyper, 2013; Huijnk & Dagevos,

migrant, lager opgeleid en hebben ouders

in hun geringe acceptatie van seksuele

2012). Religie blijkt in het bijzonder een

die gemiddeld lager zijn opgeleid dan

diversiteit. Migranten zijn bijvoorbeeld

belangrijke verklaring. Van de mensen

niet-gelovigen.

vaker gelovig en bepaalde religieuze

die een keer per week of vaker naar de

Religie en etnische herkomst gaan vaak

stromingen komen hoofdzakelijk voor bij

kerk gaan is 42 procent positief over

samen en migranten zijn dan ook gemid-

specifieke etnische groepen.

Biculturele LHBT’s
Veel biculturele jongeren met LHBT-

dat de LHBT-gevoelens ontdekt worden,

transgender zijn. Daarmee worden LHBT’s

gevoelens groeien op in een omgeving

waardoor mensen hun familie kunnen

zichtbaar voor hun omgeving. Het kan fijn

waarin hun gevoelens slecht geaccepteerd

kwijtraken en er alleen voor komen te

zijn om gevoelens te delen en niet met

worden. Dat geldt zeker wanneer ze sterk

staan. Ook is het stressvol wanneer zij hun

een geheim te leven.

religieus zijn opgevoed. Zij ervaren dan

gevoelens proberen weg te stoppen of

Tegelijkertijd is het een individuele keuze

ook meer problemen dan autochtone

een afkeer van zichzelf krijgen vanwege

om uit de kast te komen; het hoeft niet.

LHBT’s. Welke obstakels komen zij tegen?

die gevoelens.

Voor biculturele LHBT’s kan het extra

Dit geldt overigens ook voor LHBT’s

moeilijk zijn om te vertellen dat ze op ie-

Dubbelbinding

die opgroeien in orthodox-christelijke

mand van hetzelfde geslacht vallen, zeker

Biculturele LHBT’s kunnen terecht komen

gemeenschappen. Lees daarover meer in

als ze vermoeden dat hun omgeving daar

in een loyaliteitsconflict. De loyaliteit naar

Geloven onder de regenboog (De Wolf,

negatief tegenover staat. Of erger nog,

hun ouders en familie en het verlangen

Van Hoof & Van den Berge, 2013).

dat ze hun familie kwijt kunnen raken of

uiting te geven aan hun LHBT-gevoelens

zelfs gevaar lopen als hun familie erachter

gaan immers niet altijd samen. Dit wordt

Coming out

ook wel dubbelbinding genoemd. Juist in

Coming out, is een belangrijke stap

eer ermee op het spel zetten. Daarom kie-

families die homoseksualiteit en trans-

volgens de westerse LHBT-beweging. Met

zen zij er soms voor om het bijvoorbeeld

gender sterk afkeuren, levert dat veel

een coming out vertellen mensen aan hun

alleen te vertellen aan goede vrienden,

stress op. Bijvoorbeeld vanwege de angst

omgeving dat zij homo, lesbisch, bi of

maar niet aan hun familie.

komt, bijvoorbeeld omdat ze de familie-
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In reguliere LHBT-organisaties kan het
idee spelen dat het beter is om uit de
kast te komen en ‘voor jezelf te kiezen’.
Coming out kan als norm gelden, als de
enige goede weg om vorm te geven aan
LHBT-gevoelens. Voor biculturele LHBT’s

Mohamed: “Toen ik me bewust werd van mijn homoseksuele
gevoelens, raakte ik in paniek. Ik kon het mij niet voorstellen
om, én homo én gelukkig te zijn zonder mijn Marokkaanse
familie te kwetsen. Ik heb een jaar een dubbelleven geleid.

geldt echter dat zij ook voor zichzelf

Dit ging echter niet zonder slag of stoot: ik ben na een jaar in

kiezen als zij zorgvuldig omgaan met de

elkaar gestort. Kort daarop zocht ik hulp bij onder andere een

vraag wie ze wat vertellen.

Scheiding tussen privé
en publiek
Veel biculturele LHBT’s lossen het verschil

psycholoog en een stichting voor lotgenoten. Door te praten
met lotgenoten en mijn psycholoog, ben ik mij steeds beter
en zekerder gaan voelen. Hierdoor heb ik de moed gehad om
mijn moeder en de rest van mijn vriendenkring op de hoogte

tussen de normen van hun familie en die

te stellen. Zij staan aan mijn zijde en willen mij gelukkig zien

van de Nederlandse samenleving op door

en accepteren mij volledig. De enige persoon die het nog niet

een scheiding aan te brengen tussen privé

weet, is mijn vader. Dit blijft voorlopig ook zo. Sommige dingen

en publiek: de binnenwereld van het gezin

hebben gewoon tijd nodig.”

is een andere dan die van school of werk
bijvoorbeeld. Dat geldt niet alleen voor
homoseksualiteit of transgender, maar op

Bron: www.iedereenisanders.nl

meerdere gebieden.

Het kan wel verwarrend zijn als je steeds

gaan er vanuit dat hun ouders weten wat

Eergerelateerd geweld

moet schakelen tussen verschillende

het beste voor hen is of ze hebben in-

werelden: de gemeenschap waar sek-

spraak in de partnerkeuze. Jongeren met

In gemeenschappen waar de

suele en genderdiversiteit taboe is, en

LHBT-gevoelens willen echter vaak niet

familie-eer belangrijk is, kan een

de buitenwereld waar openlijk leven als

trouwen met iemand van het andere ge-

LHBT-kind ernstig gezichtsverlies

LHBT de norm is. Met deze verwarring

slacht. Tegelijkertijd vertellen ze meestal

betekenen. Als iemand uitkomt

kunnen ook orthodox-christelijke LHBT’s

niet aan hun familie dat hun LHBT-ge-

voor LHBT-gevoelens of een relatie

te maken krijgen, omdat hun religieuze

voelens de reden zijn dat zij niet willen

aangaat met iemand van hetzelfde

achtergrond ook afkeurend is ten aanzien

trouwen. Een deel ziet geen andere keus

geslacht, en dat wordt bekend in

van homoseksualiteit en transgender. (De

dan in te stemmen en gaat een dubbel-

de gemeenschap, betekent dat een

Wolf, Van Hoof & Van den Berge, 2013).

leven te leiden met enerzijds een hetero-

schending van de eer van de hele

***
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gezin en anderzijds een geheim seksueel

familie. Om de eer te herstellen,

Huwelijksdwang

kan de familie geweld toepassen.

In veel traditionele families is trouwen de

van een geregeld huwelijk hèt moment

Daarvoor zijn verschillende manie-

norm: liefst op jonge leeftijd en altijd met

om thuis weg te gaan en mogelijk zelfs te

ren: mishandeling, uithuwelijking

iemand van het andere geslacht. Ook is

(moeten) breken met de familie.

of zelfs moord. Dit noemen we

het gebruikelijk dat de familie een part-

eergerelateerd geweld. Je leest er

ner uitzoekt. Vrije partnerkeuze en sek-

Dubbele discriminatie

meer over in de factsheet Eerge-

suele vrijheid buiten het huwelijk worden

LHBT’s met een multiculturele achter-

relateerd geweld en seksuele en

daarmee afgekeurd. Maar er zijn meer

grond krijgen op meerdere manieren te

genderdiversiteit.

redenen om een partner voor je zoon of

maken met discriminatie. Ze kunnen ge-

leven ernaast. Voor anderen is de dreiging

dochter uit te zoeken. Bijvoorbeeld om

pest en buitengesloten worden vanwege

Meer informatie:

het familiekapitaal te behouden, een fa-

hun culturele achtergrond. Ook kunnen ze

https://www.movisie.nl/publicaties/

milielid of kennis naar Nederland te laten

te maken krijgen met homovijandigheid

eergerelateerd-geweld-seksuele-

komen, of de familiebanden aan te halen.

of discriminatie vanwege het feit dat ze

genderdiversiteit

Sommige jongeren hebben geen proble-

niet mannelijk of vrouwelijk genoeg eruit

men met zo’n gearrangeerd huwelijk: zij

zien of zich gedragen. Ze stuiten op voor-

DE KASTDEUR OP EEN KIER
oordelen op school, thuis, in migrantenzelforganisaties en in LHBT-organisaties.
Het feit dat er weinig plekken zijn waar

Multiproblematiek door verstoting

ze zichzelf kunnen zijn en ze in verschil-

In sommige gevallen kunnen biculturele LHBT’s naar aanleiding van hun coming

lende gemeenschappen op hun hoede

out, of als gevolg van roddels, verstoten en uit huis gezet worden door hun fa-

moeten zijn, kan veel stress opleveren.

milie. Als iemand dit overkomt, verliest diegene niet alleen zijn of haar familie,

Psychische en
lichamelijke gezondheid

maar ook het contact met buren, vrienden en kennissen in de gemeenschap. Hij
of zij komt er dan letterlijk alleen voor te staan. Dat kan leiden tot psychische
problemen, maar ook tot een zwervend bestaan, schulden en daardoor contact

De meeste mensen die erachter komen

met het prostitutie- of criminele circuit. Als een professional te maken krijgt met

dat ze homoseksuele, lesbische, bi- of

iemand met deze multiproblematiek, is het goed om de oorzaak – verstoting

transgender-gevoelens hebben, ervaren

door de familie vanwege LHBT-gevoelens – te achterhalen, juist omdat die niet

stress of spanning doordat ze bijvoorbeeld

altijd zichtbaar is.

piekeren, bang zijn dat anderen ‘erachter
komen’, of zich eenzaam voelen, omdat
ze denken dat ze de enige zijn die zich zo
voelt. Wanneer hun omgeving het moei-

krijgen van allerlei gezondheidsklachten:

In grote steden wordt de groep wel

lijk zal accepteren, maken zij zich vaak

lichamelijke klachten zoals buikpijn of

steeds groter en zichtbaarder. Dit is onder

nog meer zorgen. Hierdoor kunnen ze last

hoofdpijn maar ook psychische klachten

andere het gevolg van diverse projecten

zoals depressie.

waarin ontmoeting en de inzet van rolmo-

Sommige LHBT’s zien zelfmoord als de

dellen uit de ‘eigen groep’ centraal staan.

enige uitweg. Dat is terug te zien in de

In de hulpverlening zijn enkele specifieke

cijfers: zelfmoord komt veel meer voor

initiatieven voor biculturele LHBT’s, zoals

onder LHBT’s aldus het SCP (Keuzenkamp,

Veilige Haven in Amsterdam en in Nijme-

Meiden en vrouwen

2012; Keuzenkamp, Kooiman & Van

gen en het maatschappelijk werk via COC

Onder biculturele LHBT’s zijn

Lisdonk, 2012; Kuyper, 2015). Daar komt

Haaglanden en RotterdamV

vrouwen en meiden extra kwets-

bij dat zelfmoord in sommige culturele

baar. Zij hebben doorgaans minder

kringen überhaupt vaker als uitweg ge-

Transgenders

bewegingsvrijheid. Veel meisjes en

zien wordt dan in andere. Zo komt het

Transgender-gevoelens lijken in veel

vrouwen mogen niet naar kroegen,

relatief veel voor onder Turkse meisjes

biculturele kringen nog moeizaam

cafés of discotheken en sommigen

en vrouwen en Hindoestanen. De LHBT’s

geaccepteerd te worden, zo bleek onder

mogen zelfs niet zonder broer,

onder deze groepen doen mogelijk nog

meer in een onderzoek naar hulpverle-

vader of echtgenoot de deur uit. In

vaker een suïcidepoging (Van Bergen,

ning aan biculturele LHBT’s (Meintser &

dat geval moeten ze direct vanuit

2009; Felten, 2011).

Pierik, 2008). Vaak wordt het verward

school naar huis komen en worden

met homoseksualiteit. Bovendien gelden

ze ook op het schoolplein in de ga-

Onzichtbare groepen

ten gehouden door broers, neven

Biculturele jongeren met LHBT-gevoelens

landen strikte genderrollen, die ervoor

of andere familieleden. Stiekem

die problemen hebben, zijn vaak onzicht

zorgen dat het gedrag of de kleding

naar een vrouwenavond of op ge-

baar. Velen leiden een dubbelleven,

van de andere sekse worden afgekeurd

sprek bij een hulpverlener is voor

waardoor zij kwetsbaar zijn en hun pro-

(Brenninkmeijer et al., 2009). Op die

hen moeilijk. Ze zijn extra kwets-

blematiek niet zichtbaar is, ook niet voor

manier is er weinig ruimte om uiting

baar omdat er van hen verwacht

professionals op school of in de wijk.

te geven aan transgender-gevoelens. In

wordt dat ze trouwen en kinderen

Als zij om hulp vragen bij een reguliere in-

sommige kringen wordt transgender-zijn

krijgen. Vrouwen hanteren dan

stelling, wordt hun problematiek op LHBT-

juist beter geaccepteerd dan homo-zijn.

ook eigen strategieën om de wei-

gebied niet altijd gesignaleerd. Door hun

Zo worden geslachtsveranderende

nige ruimte die er is, te benutten.

onzichtbaarheid en hun vaak complexe

operaties wel toegestaan in Iran maar is

Het is belangrijk dat professionals

multiproblematiek is het niet eenvoudig

homoseksualiteit verboden (Bluck, 2012).

zich hier bewust van zijn bij het

voor reguliere hulpverleningsinstellingen

bereiken van deze subgroep.

om in hun aanbod op deze groepen aan

in verschillende culturen van herkomst-

te sluiten.
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Trans United
Trans United is een zelfhulpgroep
voor transgenders met verschillende culturele achtergronden. Het
doel van de bijeenkomsten van
Trans United is lotgenotencontact,
het vergroten van de zichtbaarheid
en empowerment. Trans United
komt op de tweede en de vierde
woensdag van de maand samen.
Meer informatie:
www.transvisie.nl/transvisie.nl/
index.php/trans-united

Vluchtelingen
Een specifieke groep biculturele LHBT’s

leving zeer negatief staat ten opzichte

zijn vluchtelingen. Vervolging vanwege

van LHBT’s en anti-LHBT-geweld aan de

Een buddy van Cocktail

hun homoseksualiteit of transgenderge-

orde van de dag is, komen asielverzoeken

Cocktail is een maatjesproject om

voelens kan voor hen de reden zijn om

binnen. Denk bijvoorbeeld aan Jamaica,

het isolement van asielzoekers

asiel aan te vragen in Nederland.

Rusland en Zimbabwe.

en vluchtelingen met een lesbi-

Strenge wetgeving

Asielprocedure

In hun land van herkomst is het strafbaar

In de asielprocedure is het belangrijk dat

te doorbreken en hen op een

om seks of relaties te hebben met iemand

een vluchteling direct vertelt wat de reden

veilige manier te introduceren in

van hetzelfde geslacht, waardoor zij het

van de vlucht was. Mocht iemand dat niet

de Nederlandse samenleving. In dit

risico lopen op ernstige straffen van geld-

onmiddellijk doen, dan kan dat gevolgen

maatjesproject wordt de nieuw-

boetes tot in sommige gevallen, levens-

hebben voor de toekenning van een ver-

komer één-op-één gekoppeld aan

lange opsluiting of zelfs de doodstraf. In

blijfsvergunning. Juist omdat LHBT in het

een Cocktailmaatje, die indien

principe is homoseksualiteit een grond

land van herkomst zo gevoelig ligt, kan

mogelijk dezelfde taal spreekt.

voor een verblijfsvergunning, wanneer

het zijn dat iemand in de procedure juist

Deze buddy wordt geregeld

het land van herkomst zulke wetten kent.

niet zomaar vertelt over zijn privéleven.

door een lokaal COC in de regio’s

Of mensen daadwerkelijk legaal in Neder-

en/of transseksuele oriëntatie

Utrecht, Nijmegen, Groningen/

land kunnen blijven, bepaalt de Immigra-

Opvang in Nederland

tie- en Naturalisatie Dienst (IND).

Tijdens de asielprocedure heeft iemand

In Nederland zijn er signalen dat het

recht op opvang in Nederland. Opvanglo-

Meer informatie:

aantal asielaanvragen met LHBT-motief

caties zijn te vinden in verschillende ge-

www.cocktailonline.nl

toeneemt. Dat geldt in ieder geval voor

meenten over heel Nederland verspreid.

Nigeria en Oeganda waar recent strenge

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

anti-homowetten zijn ingevoerd en voor

is verantwoordelijk voor de opvang.

de Verenigde Arabische Emiraten, Iran,

***

sche, homoseksuele, biseksuele

Drenthe, Arnhem en Maastricht.

bent zoals veel LHBT-vluchtelingen. Veel
mensen zijn er niet open over hun LHBT-

Irak en Afghanistan waar de wetgeving al

Wonen in een asielzoekerscentrum is niet

gevoelens en dus ook niet over de reden

streng is. Ook uit landen waar de samen-

makkelijk, zeker niet als je alleen gevlucht

van hun vlucht. Als het toch bekend wordt,

8
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kunnen ze te maken krijgen met vooroordelen, pesterijen en geweld van andere
asielzoekers vanwege hun seksuele of

Pink Security

genderdiversiteit. Juist omdat er mensen

Naar aanleiding van klachten van LHBT-asielzoekers startte COC Nederland

uit allerlei landen en culturen dicht op

samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Vluchtelingen-

elkaar wonen, kan de spanning oplopen.

Werk Nederland een project. In negen asielzoekerscentra trainde het COC het
personeel van het COA, werkte aan een lokaal netwerk waar LHBT-asielzoe-

Onder de LHBT-asielzoekers is een behoor-

kers terecht kunnen en verspreidde positieve informatie over LHBT voor alle

lijk percentage transgender. Voor hen is

bewoners van het centrum. Zo hoopte het COC de veiligheid te vergroten van

het belangrijk dat zij in een opvangcen-

LHBT-asielzoekers en het personeel van het COA te trainen om LHBT’s goed te

trum op de juiste afdeling (mannen of

begeleiden. Om er achter te komen met welke locaties van het COA het COC

vrouwen) terecht komen: daar waar ze

samenwerkt, kunt u contact opnemen met COC Nederland.

zich zelf het meeste thuis voelen.

Tips voor gemeenten
Inmiddels zijn er diverse initiatieven

• Bespreekbaarheid van LHBT, oftewel

organisaties niets horen, wil overigens

voor en door LHBT’s met een biculturele

het betrekken van de sociale omgeving

niet zeggen dat er geen problemen

achtergrond. Zij bieden bijvoorbeeld

en het bevorderen van tolerantie.

zijn. Juist vanwege de onzichtbaarheid

informatie en praktische hulp. De initia

Voorafgaand aan dit pakket is het belang-

en de grote druk waaronder LHBT’s

tieven draaien op vrijwilligers die zelf

rijk om in kaart te brengen welke proble-

kunnen leven, is het logisch wanneer

LHBT zijn en een biculturele achtergrond

men er in de gemeente spelen.

deze groep hulp en ondersteuning

hebben, zodat ze de problematiek goed
bezoekers makkelijk winnen.

Breng samen met partners
de lokale situatie in kaart

Tegelijkertijd is er aandacht nodig

• Inventariseer of er signalen

kunnen begrijpen en het vertrouwen van

nodig heeft. Wijs organisaties hierop en
vraag hen om deze groep in het vizier
te krijgen.
• Inventariseer of er kennis en expertise

in reguliere organisaties voor deze

binnenkomen bij de hulpverlening,

in de gemeente aanwezig is om deze

problematiek. Hoe kan de gemeente

het welzijnswerk, zelforganisaties

groep goed van informatie en hulp te

informatie en hulp voor deze specifieke

van migranten en van LHBT’s,

voorzien. Zijn er zelforganisaties voor

groepen goed organiseren? Bovendien

antidiscriminatiebureaus en scholen

biculturele LHBT’s? Bieden zij informatie

is er algemene aandacht nodig voor

over deze groepen. Het feit dat deze

en lotgenotencontact?
• Inventariseer bij migrantenorganisaties

tolerantie. Een belangrijke uitdaging is
dan ook het bespreekbaar maken van

op welke manier zij het onderwerp

seksuele diversiteit en genderdiversiteit

bespreekbaar (willen) maken in

zodat LHBT’s op minder weerstand in

eigen kring. Wat hebben zij hiervoor

hun omgeving stuiten.

Het is van belang dat
deze drie aspecten in
samenhang worden
aangeboden:
• Ontmoeting met lotgenoten:
versterking van zelforganisatie;
• Goede en toegankelijke

Meer kennis over LHBT
in religieuze gezinnen

nodig? Wat voor ondersteuning
willen zij van de gemeente? Geef

In een enquête onder professionals

hen ruimte voor interne discussie en

die werken met jongeren in de

visievorming. Laat ze hun eigen manier

jeugdzorg, het jeugdwelzijn en

ontwikkelen zonder het belang uit

in de zorg voor licht verstandelijk

het oog te verliezen. Zorg wel dat er

beperkte jongeren gaf bijna

bijeenkomsten worden georganiseerd

60 procent aan meer te willen

mét de groep in plaats van alleen óver

leren over LHBT-zijn in orthodox

de groep.

informatievoorziening en

religieuze gezinnen (Emmen,

hulpverlening;

Addink & Felten, 2012).
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Praktijkvoorbeeld Den Haag

samenwerking mogelijk wordt,
bijvoorbeeld op het gebied van

De gemeente Den Haag constateerde dat de sociale acceptatie van LHBT’s onder

signaleren, het delen van kennis en

jongeren, niet-westerse migranten en orthodox religieuze gemeenschappen

vaardigheden en de drempels voor

sterk achterbleef. In de periode tussen 2011 en 2014 maakte zij dit speerpunt
van beleid. De gemeente stimuleerde een groot aantal migrantenorganisaties

hulp verlagen.
• In gemeenten met een

en religieuze organisaties om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken binnen

asielzoekerscentrum is het belangrijk

de achterban. Daarvoor stelde de gemeente financiële middelen beschikbaar

om ook het aanbod van zelforganisaties

voor voorlichting, debatten, lezingen en evenementen. Bij sommige evene-

bekend te maken onder bewoners,

menten leverden stadsbestuurders een bijdrage. De gemeente werkt samen

zonder mensen uit de kast te trekken.

met Stichting Rainbow Den Haag en Stichting Hindustani. Bovendien stelde de

• De problematiek van biculturele

gemeente een kwartiermaker aan bij COC Haaglanden die in de stad de situatie

LHBT’s is doorgaans zo complex dat

en behoeften van biculturele LHBT’s aan de ene kant en het aanbod en de

ketenaanpak noodzakelijk is. Als de

mogelijkheden aan de andere kant in kaart bracht.

hulporganisaties één keten vormen,
kunnen migranten met homoseksuele

Meer informatie:

gevoelens makkelijker informatie

www.stichtinghindustani.nl

vinden over opvang, begeleiding,

www.rainbowdenhaag.nl

hulpverlening en zorg. En daarmee

www.cochaaglanden.nl

kunnen zij dus ook beter geholpen
worden.

Veranker aandacht
bij zorg- en
welzijnsinstellingen

kan mensen die hulp zoeken wijzen op
de mogelijkheden op lokaal, regionaal
en nationaal niveau. Besteed daarbij

Roze Gemeentegids

betrekking hebben op (jeugd)

aandacht aan de specifieke situatie van

Wat doen Nederlandse gemeenten

hulpverlening en zorg is het van belang

biculturele LHBT’s.

aan de emancipatie van lesbische

• Bij het maken van afspraken die

oog te houden voor deze doelgroep. Dit

• Besteed in communicatie-uitingen van

vrouwen, homoseksuele mannen,

kan door bij uitvoerende organisaties

de gemeente aandacht aan deze thema-

biseksuelen en transgenders?

aandacht te vragen voor specifieke

tiek en aan homoseksualiteit in het

De Roze Gemeentegids 2014-2015

hulpverlening, of organisaties te

algemeen, met specifieke voorbeelden

laat zien wat er binnen de ruim

stimuleren nauw samen te werken

uit deze groep. Maak de sociale kaart

veertig Koplopergemeenten én

met zelforganisaties. Benoem in de

breed bekend.

andere gemeenten gebeurt op het

aanbesteding van het welzijnswerk

gebied van LHBT, welke resultaten

doelgroep en vraag de organisatie

Ondersteun
zelforganisaties

naar de aanwezige expertise op de

• Gemeenten kunnen zelforganisaties

Gemeentegids 2014-2015 biedt

eventuele problematieken. Mocht die

ondersteunen en zo ontmoeting en

daarnaast gemeenten en lokale

nog niet (voldoende) aanwezig zijn,

onderlinge steun onder biculturele

belangenorganisaties actuele

faciliteer dan informatievoorziening of

LHBT’s bevorderen. Dit kan door

handreikingen voor de vormgeving

een training voor de medewerkers die

lokale of regionale organisaties bij

van LHBT-emancipatiebeleid in de

in contact (kunnen) komen met deze

elkaar te brengen en samenwerking

toekomst.

groep.

te bevorderen, waardoor wederzijdse

biculturele LHBT’s als specifieke

• Geef lokale of regionale

***

LHBT’s op te stellen. Deze sociale kaart

zij behalen en wat de succesen faalfactoren zijn. De Roze

uitwisseling plaatsvindt. Ook kan

Meer informatie:

welzijnsinstellingen de opdracht om,

de gemeente zelforganisaties

www.movisie.nl/publicaties/

samen met belangenorganisaties en

introduceren bij bestaande zorg-

roze-gemeentegids-2014-2015

zelforganisaties, een sociale kaart voor

of welzijnsorganisatie waardoor
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Ketenaanpak

Wethouder Jeroen Weyers van ‘s Hertogenbosch:

In de Ketenaanpak voor migran-

“Goede voorbeelden en mensen die hun nek durven uit te steken,

ten met homoseksuele gevoelens

verdienen alle steun van de overheid. Zo is de zelforganisatie

staan tips voor gemeenten, lokale

voor Caribische Nederlanders in ’s-Hertogenbosch, Nos

organisaties en hulpverleners. Deze

Baranka, naar ons toegekomen met voorstellen om zoals ze het

aanpak een inspiratie zijn voor

zelf zeggen ‘de vuile was buiten te zetten’. Zij hebben binnen de

gemeentelijk beleid en concrete
instrumenten aanreiken voor de
opvang, hulpverlening, ondersteuning en empowerment van migranten met homoseksuele gevoelens.

eigen gemeenschap een dappere en heftige discussie op gang
gebracht over cultuur en religie. Vanuit de gemeente hadden wij
dit nooit kunnen initiëren, maar door gemeentelijke steun heeft
het plan wel aan kracht en draagvlak gewonnen.”

Meer informatie:
www.movisie.nl/publicaties/ketenaanpak-migranten-homoseksuelegevoelens

Toolkit
Bespreekbaarheid
seksuele diversiteit
De toolkit Bespreekbaarheid
seksuele diversiteit is een database
met methodieken en materialen
om seksuele voorkeur en genderdiversiteit bespreekbaar te maken.
Denk hierbij aan toneelstukken,
film en informatie over opvang en
ondersteuning voor LHBT’s.
Meer informatie: www.movisie.nl/
bespreekbaarheidLHBT
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Tips voor professionals
Empowerment
Uit een project met vier steden in 2006
kwamen signalen dat biculturele LHBT’s

Specialistische eerstelijns hulp en opvang

minder aansluiting vinden bij de reguliere hulpverlening (Pierik, 2007; Pierik

In Amsterdam en in Nijmegen kunnen biculturele jongeren met vragen over

& Meintser, 2008). Tegelijkertijd kunnen

LHBT-gevoelens terecht bij Veilige Haven. Veilige Haven verricht de eerste

professionals, samen met zelforganisaties,

opvang en begeleidt jongeren bij het zoeken van oplossingen rondom hun

een sleutelrol vervullen in de empo-

gevoelens. Eventueel kunnen jongeren ook tijdelijk onderdak krijgen. Het

werment van deze groep. Het gaat dan

maatschappelijk werk van COC Haaglanden en RotterdamV biedt ook hulp en

bijvoorbeeld over sociaal werkers, sociale

ondersteuning. Specifieke ondersteuning voor transgenders wordt geboden

wijkteam-medewerkers, jongerenwerkers

door Transvisie Zorg.

en docenten op middelbare scholen. Zij
kunnen in een vroeg stadium problemen

Meer informatie:

signaleren en de doelgroep ondersteunen

www.veiligehavenamsterdam.nl

www.rotterdamv.nl

bij zelfacceptatie en hen leren grip te krij-

www.veiligehavenoost.nl

www.transvisiezorg.nl

gen op hun problematiek. Sociaal werkers

www.cochaaglanden.nl

en andere professionals hebben zo een
belangrijke taak bij het versterken van de
eigen kracht van deze groep kwetsbare
cliënten. Tegelijkertijd kunnen zij letten
op de veiligheid en eventueel verstoting
of eergerelateerd geweld voorkomen.

Versterk de zelfregie
Zet in op het versterken van zelfregie.
Ervaringsdeskundigheid, aandacht voor

• Help bij het opbouwen van een onder-

kan helpen; misschien als ervaringsdes-

ondersteuning met mensen in dezelfde

kundige vrijwilliger in een zelforganisa-

positie of zorg voor een buddy.

tie of online als maatje. Dit versterkt de

• Bied ruimte voor het geloof: hoe passen

eigen kracht.

motivatie, zingeving en de eigen contac-

de LHBT-gevoelens bij de religieuze

Meer informatie over zelfregie:

ten kunnen helpen de eigen regie van

overtuiging van de ander? Ondersteun

www.movisie.nl/zelfregie

iemand met een hulpvraag te versterken.

hem of haar in het zoeken naar infor-

Dat betekent voor deze doelgroep onder

matie hierover.

meer:
• Bedenk dat de jongere of volwassene
met LHBT-gevoelens zelf eigenaar is van
het probleem én van de oplossing.

Zorg voor informatie,
opvang en praktische
ondersteuning
• Goede ondersteuning van biculturele
LHBT’s vraagt om kennis van intercultu-

out. Verken met iemand de situatie.

Kijk jij al door een
roze bril?

Bespreek de verschillende keuzes en

Het handboekje Kijk jij al door een

mogelijke gevolgen van die keuzes.

roze bril? is speciaal geschreven

Wek geen valse verwachtingen over

voor sociaal werkers. Het staat

de reactie op een coming out. Zeg dus

stil bij de specifieke problemen

steun bij praktische problematiek. Zeker

niet: “Je ouders houden toch wel van je,

en kwetsbaarheden van LHBT’s en

wanneer mensen door hun familie op

dus ze reageren vast goed.” Dat weet

geeft tips vanuit de praktijk van

straat zijn gezet, of ze zelf hebben ge-

je niet.

het sociaal werk.

broken met hun sociale netwerk, is het

• Stimuleer niet automatisch een coming

• Ook al heeft de cliënt veel problemen,

rele aspecten in combinatie met kennis
over seksuele- en genderdiversiteit.
Raadpleeg een deskundige, of spijker je
kennis zelf bij, als dat nodig is.
• Regel indien nodig opvang en onder-

belangrijk dat zij opvang en onderdak

blijf eigen kracht benadrukken. Waar is

Meer informatie: www.movisie.nl/

hebben. Het is cruciaal dat de opvang-

hij of zij trots op? Wanneer voelt hij of

publicaties/kijk-jij-al-door-roze-bril

faciliteiten deskundig, veilig en geschikt

zij zich goed?

***

• Bekijk waar de cliënt zelf weer anderen

steunend netwerk: organiseer zo nodig
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In gesprek met biculturele
LHBT’s
• Stel open vragen over liefde, relaties
en gender om LHBT-gevoelens
bespreekbaar te maken. Geef iemand
ruimte voor twijfels en stop iemand niet

reageren. Vraag van wie hij of zij steun
ondervindt. En zijn er mensen die een

Iedereenisanders.nl

risico vormen wat betreft de veiligheid?

Iedereenisanders.nl is een website

• Bij een onveilige situatie of in het geval

voor jongeren met LHBT-gevoe-

in een hokje wanneer hij of zij dat zelf

van dreigend eergerelateerd geweld

lens. Op de site staan informatie,

niet doet.

of huwelijksdwang maak je samen een

tips, ervaringsverhalen en door-

• Houd er rekening mee dat veel mythes

vluchtplan. Ook kun je samenwerking

verwijzing naar hulp. Zo zijn er

over LHBT ook leven onder mensen met

zoeken met het steunpunt huiselijk

bijvoorbeeld pagina’s voor homo’s,

LHBT-gevoelens. Het kan dus goed zijn

geweld, het steunpunt eergerelateerd

lesbo’s en bi’s over de islam, feiten

wanneer je ook feitelijke informatie

geweld of de politie.

over seksuele voorkeur en: Wat

over lesbisch, bi of homoseksueel
zijn, geeft, of uitlegt wat transgender

• Garandeer anonimiteit en bespreek de
mate van geheimhouding en registratie.

als je bang bent voor je familie?.
Ook voor transgenders is er veel

allemaal kan inhouden. Bied ruimte

informatie te vinden. Op ieder-

voor vragen en geef tips voor

eenisanders.nl is ook een pagina

betrouwbare informatie over LHBT.

speciaal voor ondersteuners van

• Besteed aandacht aan iemands context.

deze jongeren.

Bespreek hoe hij of zij zelf inschat
dat anderen in de omgeving zouden
13
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Tips voor belangen- en zelforganisaties
Wat kunnen reguliere LHBT-organisaties
en migrantenzelforganisaties doen
voor deze groepen? Biculturele LHBT’s
voelen zich niet altijd thuis bij reguliere
LHBT-belangenorganisaties, maar ook
niet altijd bij migrantenzelforganisaties.
Tegelijkertijd is het voor deze organisaties ook lastig om de doelgroep over
de drempel te krijgen. Voor COC’s en
andere LHBT-belangenorganisaties is het
dus belangrijk om open te staan voor
culturele diversiteit en de specifieke problemen van biculturele LHBT’s. Datzelfde
geldt voor organisaties voor mensen
met een multiculturele achtergrond. Dit
kan door een speciale activiteit aan te
bieden of ruimte aan te bieden aan een
groep en daarover te communiceren in
de gemeente. Goede contacten van deze
organisaties onderling en gezamenlijke
projecten rondom het vergroten van
bespreekbaarheid kunnen ook de
drempel verlagen.

turele LHBT’s groeit. Hun belangrijkste

Bevorder
bespreekbaarheid

doelstelling is empowerment van de

• Op korte termijn helpt opvang,

Het aantal zelforganisaties van bicul-

doelgroep en het bevorderen van

steun, praktische hulp en de verhalen

acceptatie. Bovendien weet de doelgroep

van anderen in een vergelijkbare

elkaar in grote steden en via internet

situatie. Op de langere termijn zijn

steeds beter te vinden. Vaak bestaat dit

biculturele LHBT’s geholpen bij een

Prismagroep Utrecht

contact op lokaal niveau uit informele

toleranter klimaat binnen hun eigen

bijeenkomsten bij mensen thuis, of

gemeenschappen. Daarvoor helpt het

De Prismagroep is een groep

spreken zij af om samen uit te gaan.

om de dialoog in eigen kring aan te

voor biculturele en/of islamitische

Soms vinden bijeenkomsten plaats op

gaan en daarmee onwetendheid tegen

LHBT’s in Utrecht en omgeving.

locaties van belangenorganisaties. Omdat

Bij de Prisma groep ontmoeten

biculturele LHBT’s vaak nog niet uit de

jongens en meiden elkaar die een

kast zijn en een reële angst hebben dat

voorbeeld discriminatie of partnerkeuze

biculturele achtergrond hebben en

familie en bekenden erachter komen,

en werk samen met een (ervarings-)

homoseksueel, lesbisch, biseksueel

kunnen zij een voorkeur hebben om

deskundige of een vooraanstaand lid

of transgender zijn. Zij organise-

activiteiten te bezoeken in een andere

van de gemeenschap. Aan de hand van

ren inhoudelijke avonden, met

stad dan hun eigen woonplaats.

menselijke verhalen van iemand met

bijvoorbeeld gastsprekers die hun
persoonlijk verhaal vertellen en het
gesprek aangaan met aanwezigen.

te gaan en taboes te doorbreken.
• Kies daarbij een herkenbare insteek, bij-

autoriteit of een rolmodel komt de
boodschap beter over.
• Bespreekbaarheid kan leiden tot meer
zichtbaarheid, ook van problemen.

Meer informatie:

Onderhoud contact met LHBT- en

prismagroep.webklik.nl

andere organisaties om goed en veilig
naar door te kunnen verwijzen.

***

14

DE KASTDEUR OP EEN KIER

Werk outreachend
• Biculturele LHBT’s zijn meestal onzicht-

Respect2Love

baar en willen dat soms blijven. Toch is

Respect2love is een community voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en

het belangrijk om als organisatie op de

transgender (LHBT) jongeren met een biculturele achtergrond. Respect2Love

hoogte te zijn van eventuele behoeften

geeft informatie en advies en organiseert bijeenkomsten in Amsterdam, Den

van deze groep en daarop in te spelen.

Haag, Utrecht en Rotterdam. Respect2Love heeft onder meer een gesloten

• Doe daarom extra je best om deze

groep waar biculturele LHBT’s elkaar veilig kunnen ontmoeten. Projectleider

doelgroep te vinden. Outreachend

BeyonG vertelt daarover: “Respect2Love voelt als een nieuwe familie, waar je

werken is de sleutel. Vooral

liefde en erkenning kunt vinden. En een grote diverse familie, want de bezoe-

voor lokale LHBT-organisaties én

kers hebben culturele invloeden van Turkije tot de Antillen en van India tot Irak.

migrantenorganisaties is het belangrijk

Er ontstaan veel vriendschappen waardoor jongeren elkaar empoweren.

om de doelgroep in de gaten te

Streetteams en ambassadeurs zorgen op openbare events voor zichtbaarheid.”

houden.
• Werk aan interculturalisatie van het

Meer informatie: www.respect2love.nl

medewerkers- en vrijwilligersbestand.
Als de medewerkers een afspiegeling
van de samenleving zijn, kan de
organisatie ook beter inspelen op en
aansluiten bij de behoeften van een
diverse doelgroep.
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