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UITNODIGING KLEURRIJK ANDERS DEN HAAG
Stedelijk kick-off ‘Seksuele Diversiteit in Bi-culturele Kringen’
in samenwerking met gemeente Den Haag
Datum:
Informatie:

donderdag 3 december 2015, in Theater De Vaillant, 13.30-18.00 uur
Rohit Vyas, netwerker thema Seksuele Diversiteit in Bi-culturele Kringen
netwerker@cochaaglanden.nl / 06-24187848

Oktober 2015
Inleiding
Acceptatie van seksuele diversiteit binnen de migrantengroepen heeft grote aandacht in de vier grote steden (4
G). Er bestaat nog veel taboe, onwetendheid en onbegrip over dit onderwerp. De bevolking van deze steden
bestaat voor meer dan de helft uit bi-culturele groepen en dat zal met de instroom van vluchtelingen toenemen.
De minister mevr. J. Bussemaker (OC&W) acht dit agendaonderwerp daarom van groot belang en heeft sinds
2013 opdracht gegeven om het thema seksuele diversiteit breed onder de aandacht te brengen. Dit heeft in de
afgelopen jaren in Den Haag geleidt tot verschillende activiteiten zoals voorlichtingen, dialogen, expertmeetings,
een conferentie en trainingen voor bijvoorbeeld professionals en vertrouwenspersonen.
In het gemeentelijke Actieprogramma Emancipatie Den Haag (2015-2018) wordt ook aandacht besteed aan
LHBT’s (homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgender).
De Denktank Seksuele Diversiteit Den Haag (DSDD) 1 organiseert in samenwerking met Gemeente Den Haag op 3
december a.s. Kleurrijk Anders Den Haag, een kick-off bijeenkomst met als doelstelling meer aandacht voor biculturele LHBT’s in de Haagse stadsdelen te bewerkstelligen. De opzet is organisaties en belanghebbenden, zoals
stadsdelen en migrantenorganisaties, te betrekken bij de uitwerking van het bewustwordingstraject. Om die
reden wordt ook u gericht uitgenodigd om aan de bijeenkomst deel te nemen.
Inzet





Een eerste, stads-brede bijeenkomst om aandacht te vragen voor het thema Seksuele Diversiteit in Biculturele Kringen om dit thema stedelijk en in de stadsdelen meer op de kaart te zetten
Betrekken en (ver)binden van organisaties en belanghebbenden op dit thema
Inventarisatie stand van zaken en bevorderen inhoudelijke kennisuitwisseling over dit thema: ‘lessons
learned and sharing’ vanuit ‘bestpractises’
Nadere kennismaking en netwerkgelegenheid voor mogelijke samenwerking op dit thema

Doelgroep / deelnemers
Bi-culturele organisaties in Den Haag, bi-culturele LHBT’s , bestuurders c.q. stadsdeeldirecteuren en
beleidsmedewerkers stadsdelen, belangenbehartigers, hulpverleners, religieuze leiders, DSDD partners, Haags
Emancipatie Netwerk/Ambassadeurs, Visitatiecommissie Emancipatie Den haag etc.

1

) DSDD is een werkgroep waarin COC Haaglanden, Stichting Rainbow Den Haag, St. Interreligieus Beraad Segbroek, St. Dialooghuis Den Haag, St. Africa
Life, PEP Den Haag, Bureau Discriminatiezaken Haaglanden en St. Arya Samaj Nederland deelnemen . De DSDD heeft als doelstelling seksuele diversiteit
binnen de migrantengroepen in Den Haag bespreekbaar te maken.
COC Haaglanden is lid van de F ederatie va n Nederlandse Verenigingen tot I ntegratie van Homoseksualiteit COC Nederland.
Bank-nr. IBAN: NL79 INGB 0000 6439 39 & BIC : INGBNL2A | KvK-nr. 27184795 | BTW-nr. NL808859870B01

Datum/tijd/locatie kickoff
De bijeenkomst is gepland op: donderdag 3 december 2015, Theater De Vaillant, 13.30 – 18.00 uur.
In verband met het beperkte aantal plaatsen verzoeken wij u z.s.m. aan te melden (zie onderin).
Programma (voorlopig)
13.30 Inloop
14.00 Welkom en opening door dhr. G. Hagenaars (directeur Zorg, Maatschappelijke Coöperatie en
Ondersteuning, gemeente Den Haag)
Spreker vanuit stadsdeel
Toneelvoorstelling ‘Geen Gezicht’ van Theater aan Zet, incl. nabespreking met zaal
15.45 Pauze
16.15 Paneldiscussie met vertegenwoordigers uit stadsdelen, migrantenorganisaties, bi-culturele LHBT’s en
interactie met publiek
Afsluiting met een commitment voor agenderen thema seksuele diversiteit in de stadsdelen
17.15 Netwerkborrel
Betrokken organisaties
COC Haaglanden i.s.m. DSDD partners, een aantal bi-culturele organisaties, de gemeente Den Haag en alle
stadsdelen.
Wij hopen u op 3 december te mogen begroeten, namens de DSDD,
met vriendelijke groet,
Ed de Iongh
(Stichting Rainbow Den Haag, deelnemer Denktank Seksuele Diversiteit Den Haag)

Voor aanmelding, vragen en nadere informatie kunt u terecht bij:
Rohit Vyas
Netwerker Seksuele Diversiteit in Bi-Culturele Kringen Den Haag
COC Haaglanden
Email: netwerker@cochaaglanden.nl
Mobielnr. 06-24187848

