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1
het Dordtse programma Koploperschap lesbisch en homoemancipatiebeleid 2009-2012

De volgende informatie verstrekken wij aan u om te voldoen aan onze
informatieplicht.
Wij stellen u in kennis van het Dordtse programma Koploperschap lesbisch en
homo-emancipatiebeleid 2009-2012, dat wij onlangs aan de minister van
Onderwijs, Cultuur Wetenschap (OCW) dr. R.H.A. Plasterk hebben aangeboden.
Begin januari zijn wij de Koploperovereenkomst lesbisch en homoemancipatiebeleid 2009-2012 met de minister van OCW aangegaan. In de
overeenkomst verplichten wij ons voor 1 juli 2009 een plan of programma in te
dienen waarin wij aangeven hoe Dordrecht gedurende deze periode haar
koploperschap uitvoert.
Wij hebben in onze aanvraagbrief van 22 september 2008, waarin wij de minister
hebben verzocht de voornoemde Koploperovereenkomst met ons aan te gaan,
vermeld hoe wij menen bij te dragen aan een open, veilig en homovriendelijk
klimaat in Dordrecht. In het Dordtse programma Koploperschap lesbisch en
homo-emancipatiebeleid 2009-2012 is dit nader uitgewerkt. De belangrijkste
punten zijn:
• Dordrecht ziet vrijheid van de seksuele geaardheid als één van de belangrijke
kernwaarden van de samenleving. Vrijheid zowel in de betekenis van de door
de overheid te waarborgen juridische vrijheid, als individuele ruimte voor
(zelfacceptatie en emancipatie in een vrije, maatschappelijke context.
• Dordrecht kiest in het programma Koploperschap voor de cultureel
maatschappelijke insteek. Tussen homoseksualiteit en cultuur zijn veel
raakvlakken aangaande thema's, makers, producties en producten. Een
overvloed aan voorbeelden op het gebied van dans, theater, film, kunst,
vormgeving en literatuur toont dit aan. Bovendien kunnen in culturele uitingen
specifieke maatschappelijke onderwerpen anders worden belicht en duidelijk
gemaakt. Dordrecht ziet cultuur in al haar aspecten en verschijningsvormen
als een belangrijke factor van het beoogde open, bloeiend, cultureel en sociaal
economisch stadsklimaat. Cultuur in haar maatschappelijke betekenis is
verbonden aan gedeelde leefwijzen en -sferen van de diverse
bevolkingsgroepen. Bij een aantal daarvan wordt vanwege uitgangspunten,
overtuiging, identiteit en codes homoseksualiteit niet geaccepteerd waardoor
de boogde vrijheid kan worden beperkt.
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De drie centrale thema's, zoals die in de voornoemde aanvraagbrief zijn
vermeld, zijn in het programma vertaald in de volgende hoofddoelstellingen:
1. veiligheid: Het centrale doel is het bewerkstelligen van een open, veilig
en homovriendelijk stadsklimaat. Het is niet zo dat dit nu volstrekt
ontbreekt, maar het is weinig zichtbaar en soms, zo blijkt uit incidenten,
zelfs afwezig. Het gaat daarbij om zowel individuele veiligheid als om
veiligheid in de leefomgeving. Dit geldt in het bijzonder voor het nieuw
ontwikkelde Leerpark, waar de meeste scholen voor voortgezet en
middelbaar beroepsonderwijs zijn gevestigd, en op andere locaties voor
voortgezet onderwijs in de stad.
2. diversiteit: Het doel van het maatschappelijke insteek is het
bewerkstelligen van bespreekbaarheid en maatschappelijk acceptatie in
diverse milieus waarin homoseksualiteit taboe is. In het bijzonder geldt dit
voor etnische en orthodox gelovige kringen. Debatten, projecten en
andere werkvormen gericht op specifieke doelgroepen zijn nu in
voorbereiding.
3. cultuur: Het doel van de culturele insteek is het op verschillende
momenten, binnen verschillende kringen en op uiteenlopende manieren
zichtbaar maken van de homoseksuele factor in het Dordtse culturele
leven. Hiermee is al in 2008, voor de ingang van de Dordtse
koploperjaren, begonnen. In de op stapel staande projecten en activiteiten
wordt deze doelstelling operationeel gemaakt en geconcretiseerd.
Deze doelstellingen zijn geconcretiseerd in een gevarieerd, flexibel
driejarenprogramma waarin ruimte is voor experimenten, uiteenlopende
benaderingen in diverse samenwerkingsverbanden en in samenhang met
het reguliere cultuur- en maatschappelijke beleid. Er zal daarbij ook
sprake zijn van uitwisseling en samenwerking met andere
Koplopergemeenten die zich met het ministerie geïnteresseerd hebben
getoond voor de Dordtse benadering en aanpak.
Dordrecht prioriteert mensen uit kringen waarin homoseksualiteit en heeft ook
oog voor bi- en homoseksuele mensen met een beperking. Als
centrumgemeente stelt Dordrecht de programmaonderdelen ook open voor
mensen uit de Drechtsteden.
Op basis van de uitkomsten van de Dordtse Jeugdmonitor zet Dordrecht in
2009 extra in op de (zelfacceptatie van bi- en homoseksualiteit van en door
Turkse jongens en hun omgeving.
Dordrecht kiest voor een actieve regierol waarin stimulering en facilitering van
het particulier initiatief dat voor de uitvoering van het programma zorg zal
dragen. Dit in nauw overleg met de stuurgroep van het Platform
Koploperschap.
Gedurende de drie Koploperjaren beoogt Dordrecht een wisselwerking tussen
concrete programma's en de gemeentelijke beleidsontwikkeling te realiseren.
Het programma wordt zo geen loze letter, maar sluit aan bij, stimuleert en is
geworteld in het stadsklimaat.
De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid waar het gaat om het veilige
en open klimaat binnen haar eigen organisatie en bedrijven.
De minister stelt vanwege de Koploperovereenkomst een bedrag beschikbaar
van € 60.000,-- verdeeld over drie jaarlijkse termijnen van € 20.000,—.
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Dordrecht heeft toegezegd ten minste een zelfde bedrag uit reguliere
budgetten beschikbaar te stellen. In 2009 voegt zij daar vanuit het Grote
Steden Beleid zij daar € 35.000,— extra aan toe voor de inzet richting Turkse
jongens.
• In 2011 zullen wij het ministerie en u nader informeren over de resultaten en
effecten van het programma en of en hoe wij het lesbische en homoemancipatiebeleid in het gemeentelijke beleid zullen integreren.
• Vooralsnog verbinden wij dit programma aan het integratiebeleid en is er
feitelijk sprake van diversiteitbeleid. Dit in nauwe samenhang met het
cultuurbeleid.
U heeft zich sterk ingezet voor het tot stand komen van de Koplopersovereenkomst. Wij nodigen u uit deze belangstelling ook te tonen tijdens de
uitvoering van het Koploperprogramma en hopen u tijdens de uitvoering van de
projecten en activiteiten veelvuldig te ontmoeten.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor meer
en uitgebreide informatie verwijzen wij naar het programma.
Het college van Burgemeester en Wethouders
D-secretaris
de loco-burgemeester
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