Geacht college van burgemeester en wethouders, geachte leden van de gemeenteraad van de
Beuningen,
Allereerst hartelijk dank dat ik hier vandaag gebruik mag maken van mijn spreekrecht als inwoner
van Beuningen. Mijn naam is Ricardo Brouwer, 27 jaar oud en sinds april inwoner van deze fijne
gemeente. In het dagelijks leven werk ik onder andere als studievoorlichter in het onderwijs, als
coördinator van Transvisie; de patiëntenorganisatie voor transgenders in Nederland en als
bestuurslid bij het roze netwerk van een politieke partij.
Vandaag sta ik hier namens een minderheid van de inwoners van deze gemeente. Laat ik maar gelijk
eerlijk zijn. Ik sta hier niet omdat ik een grote meerderheid vertegenwoordig die hier in deze zaal iets
probeert te bereiken.
Vandaag sta ik hier namens de vier tot zes procent die zich identificeert als lesbiënne, homo of
biseksueel; 1 op de 20 inwoners. Namens de 0,6 tot 0,7 procent van de inwoners die zich niet
identificeert als het geslacht wat ze bij de geboorte toegewezen hebben gekregen; 1 op de 250
inwoners is transgender. Namens de 0,5 procent inwoners met een intersekse conditie. En namens
de 3,9 procent die zich niet eenduidig identificeert met óf man óf vrouw; ongeveer 1 op de 25
inwoners is non-binair of genderfluïde. In totaal zou je statistisch gezien een kleine 2600 inwoners
van onze gemeente kunnen rekenen tot de LHBTI-gemeenschap; iets meer dan Weurt inwoners
heeft.
Rond de acceptatie van de LHB’s en T’s staan we er relatief goed voor in Nederland; graag deel ik wat
cijfers met u allen. We zijn helaas uit de top 10 van landen met beste LHBTI-rechten gevallen, maar
92% van de Nederlanders vindt dat LHB’s het leven moeten kunnen leiden dat ze willen en 57%
denkt er ook zo over ten aanzien van transgenders. 9% is negatief over transgenders. Nog steeds 1
op de 10.
Gemiddeld krijg 1 op de 5 LHB’ers, 20%, te maken met negatieve reacties en geweld vanwege hun
seksuele voorkeur. 40% van de transgenders in Nederland, 4 op de 10, hebben te maken gehad met
een negatieve ervaring in de openbare ruimte.
Qua psychische gezondheid hebben LHBT’s vaker last van psychische klachten en depressies en
hebben twee keer zo vaak emotionele en gedragsproblemen. 73% van de transgenders heeft te
maken met psychische problemen.
LHBT-ouderen hebben een sterk verhoogd risico op eenzaamheid. 66% van de transgenders is
eenzaam, 25% is zelfs sterk eenzaam.
8% van LHB-volwassenen ondernam een zelfmoordpoging. 50% dacht wel eens aan zelfmoord.
Onder LHB-jongeren komen zelfmoordpogingen 4,5 keer zo vaak voor.
55+LHB’s zijn twee keer zo vaak arbeidsongeschikt. Transgender personen hebben vaker geen werk.
LHB’s hebben op het werk vaker te maken met intimidatie en burn-out-verschijnselen.
Deze cijfers zijn voortgekomen vanuit onderzoek door Else Boss en Hanneke Felten van Movisie,
landelijk adviesbureau en kennisinstituut voor welzijn en zorg wat opereert vanuit de overheid.
Wellicht heeft u al wat termen voorbij horen komen die nieuw voor u zijn. Of termen die u wel eens
voorbij heeft horen komen, maar waar u eigenlijk niet zo goed van weet wat ze nu precies inhouden.
U bent niet de eerste en al helemaal niet de enige.

Juist om die reden sta ik hier. Eind oktober 2015 heeft u als gemeenteraad unaniem een motie
aangenomen van D66 en GroenLinks, Ik lees hem even voor ter opfrissing van het geheugen:
De gemeenteraad van Beuningen, in vergadering bijeen op 20 oktober 2015.
Overwegende dat:
•
•
•
•
•
•
•

Er in de wereld nog steeds geen sprake is van gelijke rechten voor lesbiennes, biseksuelen,
homo's, en transgenders (LBHT);
Ook in Nederland er nog steeds sprake is van discriminatie en agressie vanwege de seksuele
geaardheid van mensen;
De overheid kan helpen om de acceptatie van LBHT te vergroten door actief uit te dragen dat
dit geaccepteerd is;
Dit in steeds meer gemeenten gebruikelijk is;
De gemeente Beuningen ook actief discriminatie tegen wil gaan;
De Vierdaagse op "Roze Woensdag" door Beuningen trekt;
Er daarnaast tenminste één jaarlijkse gelegenheid is om de regenboogvlag te hijsen, namelijk
de internationale Coming Out Day,

Verzoekt het College:
Tijdens festiviteiten, waaronder de Vierdaagse en gelegenheden die LBHT-gerelateerd zijn, de
regenboogvlag te hijsen om hiermee uit te dragen dat lesbiennes, homo's, biseksuelen en
transgenders welkom zijn in Beuningen en dat Beuningen staat voor acceptatie en gelijkheid.
En gaat over tot de orde van de dag.
Over deze motie ben ik erg tevreden en de regenboogvlag als symbool hijsen werkt als symbool wat
LHBTI’s sterkt. Maar ik sta hier niet te pleiten voor een grotere regenboogvlag, een
regenboogzebrapad of een roze toegangspoort tot de gemeente. Kortom: ik sta hier niet om
symboolpolitiek door uw kelen te duwen.
Graag wil ik u vragen om met mij mee te denken over het organiseren van een complete Roze Dag.
Een feestelijke dag, zeker. Maar vooral een dag waarin we sprekers uitnodigen om LHBTI-kennis met
ons te delen. Waarin de bibliotheek een dag lang in het teken staan van LHBTI-literatuur. Waarin
drag queens en kings kunnen optreden op het Julianaplein ter entertainment. Waarin aandacht kan
worden gegeven aan seksuele diversiteit en gezondheid. Waarin de gemeente een duidelijk en actief
signaal afgeeft dat als een blok achter de acceptatie van LHBTI’s staat.
Organisaties die hieraan willen en kunnen meewerken zijn onder andere COC Nijmegen, Dito! LHBTjongerenorganisatie, GGD Gelderland-Zuid, Ieder1 Gelijk en meer. Daarnaast heeft de provincie
Gelderland zich in 2016 uitgeroepen tot Regenboogprovincie na een unaniem aangenomen motie
van de Statenfracties van D66, PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP en CDA, waarmee de
sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI’s willen bevorderen. Kortom; daar valt ook nog wel wat te
halen.
De komende Coming Out Day is al snel, daarom wil ik het college vragen om zo snel mogelijk
LHBTI’ers uit de gemeente uit te nodigen om samen de vlag te hijsen op 11 oktober aanstaande.
Aan de raad wil ik vragen om op korte termijn na te denken over deze Roze Dag en ik wil graag mijn
hulp aanbieden bij het organiseren hiervan. Bij doorgang hebben we volgend jaar 11 oktober niet
alleen een mooi staaltje symboolpolitiek, maar ook een actief statement dat de gemeente Beuningen
zich achter LHBTI-rechten schaart. Dankuwel en een goede vergadering gewenst.

