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In 2016 is er gestart met het ‘focusproject’ door VON
(Vluchtelingen Organisaties Nederland) rondom het bespreekbaar maken van
homoseksualiteit binnen vluchtelingen en migrantenkringen. Dit project is door het
VON geëvalueerd. Zij geven in hun advies aan door te gaan met de ingezette koers.
In lijn met dit advies gaat de gemeente Haarlem in 2018 door met het project.
Het college stuurt deze informatienota en het evaluatierapport van VON ter
kennisname naar de commissie Samenleving.

Relevante eerdere
besluiten

Collegebesluit van 19 april 2016 ‘Het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in
vluchtelingen en migrantenkringen’ (2016/112471)
Brief van wethouder Botter aan de commissie Samenleving van 15 november 2017
betreffende het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in vluchtelingen en
migrantenkringen, (2017/526680)
Collegebesluit van 14 november 2017 betreft het vaststellen van de
uitvoeringsregeling subsidie zelf en belangenorganisaties (2017/470058)

Besluit College
d.d. 20 februari 2018

1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding
Naar aanleiding van de motie ‘Een nieuwe focus op het Haarlems Homobeleid’ van april
2015 is het collegebesluit 2016/112471 ‘Plan van aanpak bespreekbaar maken van
homoseksualiteit in vluchtelingen en migrantenkringen’ genomen. Het college en de
gemeenteraad vinden het belangrijk dat er speciale aandacht gaat naar de positie van de
allochtone lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en
intersekse personen (LHBTI's). De acceptatie van deze groep ligt moeilijker dan in het
algemeen binnen de lokale samenleving.
Uit het onderzoek ‘Pink Panel’ dat door Bureau Discriminatiezaken in 2017 is uitgevoerd,
blijkt twintig procent van de honderd vijf en veertig respondenten het afgelopen jaar te maken
gehad met beledigende of homovijandige incidenten in de eigen straat of wijk, op het werk
en/of in de openbare ruimte. Het onderzoek heeft zich niet specifiek gericht op groepen in de
samenleving met een etnische achtergrond. Dit is wel wenselijk, gezien het feit dat bekend is
dat veiligheid en sociale acceptatie van LHBTI’s nog steeds niet vanzelfsprekend is binnen
migrantenkringen.
In 2016 is er naar aanleiding van de motie ‘Een nieuwe focus op het Haarlems Homobeleid’
uitvoering gegeven door VON (Vluchtelingen Organisaties Nederland) met het focusproject.
Op 18 januari 2018 is het eindrapport van VON ontvangen, waarin zij een evaluatie geven en
een advies voor de toekomst.
2. Kernboodschap
Haarlem gaat door met de aanpak om homoseksualiteit bespreekbaar te maken in
vluchtelingen- en migrantenkringen’. In 2016 is de Vluchtelingen Organisatie Nederland
(VON) gestart met het project ‘nieuwe focusgroepen groepen in Haarlem’. Deze aanpak is
onlangs geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de gesprekken over dit onderwerp niet
gemakkelijk zijn verlopen. Met de aanpak zijn deuren geopend en is er een start gemaakt om
dit onderwerp bespreekbaar te maken binnen groepen met een etnische achtergrond. De
methodiek changemakers is een goede methode gebleken. In de praktijk blijken voornamelijk
jongeren en vrouwen hier een goede rol in te kunnen vervullen. VON adviseert in haar
rapport om door te gaan met de ingezette koers. De VON geeft in haar advies aan om het
onderwerp in een bredere context te bespreken, zoals met de onderwerpen ‘mensenrechten’,
‘kennis hebben van de brede context van artikel 1’, ‘zelfbeschikking’, ‘partnerkeuze’,
‘participatie’ en ‘democratie’. Daarnaast is het belangrijk bijeenkomsten van de
zelforganisaties over deze onderwerpen te blijven ondersteunen. Mede gezien de verbreding
van de scope is ervoor gekozen om bij het vervolg tenminste één – lokale- uitvoeringspartner
te betrekken.
3. Consequenties
Haarlem kiest voor andere uitvoeringspartners
De samenwerking met het VON in dit project wordt beëindigd. De continuering wordt met
nieuwe uitvoeringspartners voortgezet, die enerzijds een betere lokale inbedding hebben en
anderzijds aantoonbaar meer ervaring heeft met de specifieke problematiek in dit kader. (De
partners zijn Bureau Discriminatiezaken en Projectbureau Zasja).
Voor de uitvoering van dit project is het budget van € 28.950, -beschikbaar in de begroting
van 2018.
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Structureel overleg met de zelforganisaties
In november 2017 is het collegebesluit ‘vaststellen uitvoeringsregeling zelf- en
belangenorganisaties’ vastgesteld (2017/470058) dat de mogelijkheid biedt voor
zelforganisaties om meer te investeren in activiteiten en projecten voor hun achterban. Het
college heeft structureel overleg met deze organisaties om het contact met de gemeente te
versterken. Daarbij zullen onderwerpen als discriminatie en uitsluiting ook onderwerp van
gesprek zijn.
Acceptatie homoseksualiteit is een blijvend onderwerp van aandacht
In de afgelopen twee jaar komt naar voren dat het lastig is gebleken om dit onderwerp
bespreekbaar te maken. Er zijn goede stappen gezet. Het is duidelijk dat er blijvend aandacht
nodig is voor dit onderwerp. Nagedacht moet worden hoe dit goed geborgd kan worden in de
toekomst. Daarbij mag van zelforganisaties verwacht worden dat zij hier een belangrijke rol
vervullen.
4. Vervolg
Na definitieve afronding van het project ontvangt het college een rapportage over de
resultaten en een advies over duurzame inbedding van dit thema.
5. Bijlagen
1. Evaluatierapport van Vluchtelingen Organisatie Nederland (VON)
2. Pink Panel 2008-2017
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