
 
 
PERSBERICHT COMING OUT DAY 2021 
Wees gewoon jezelf 
 
 
 

Leiden, 7 oktober 2021 
 
 
Geacht college van B&W, geachte raadsleden, 
 
Komende maandag 11 oktober is het Coming Out Day! 

De dag dat we vieren dat iedereen mag zijn wie die is en wie die wil zijn. Iedereen heeft recht heeft op veiligheid 
en verbinding, ongeacht diens seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit en/of sekse-kenmerken. Verschillende 
gemeenten, organisaties en personen daarom op deze dag de regenboogvlag wapperen. Een steun in de rug voor 
de LHBTI+-gemeenschap.  

We hopen dat uw gemeente dit jaar ook de regenboogvlag gaat ophangen. Van een aantal van u weten we 
inmiddels dat ze dat ook gaan doen. Wilt u nog iets extra’s doen? Dan hebben we een speciale foto bijgevoegd die 
u kunt delen op uw social mediakanalen. Hiermee kunt u net als vele andere organisaties, bedrijven en personen 
aan iedereen laten zien dat uw gemeente vóór de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit is. 

Week van Coming Out Day 

Het is uiteraard mooi dit allemaal te kunnen vieren. Minstens even belangrijk is het om een thema als ‘Coming Out 
Dag’ in relatie tot veiligheid, zichtbaar zijn en overal jezelf kunnen zijn, bespreekbaar te maken. Daarom organiseren 
we een speciale week van Coming Out Dag met een gevarieerd programma. Naast diverse zichtbaarheidsacties in 
de stad Leiden, bieden we een aantal interessante activiteiten aan. Het doel daarvan is ontmoeting, verbinding met 
elkaar en het delen van verhalen en ervaringen. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van ons programma. In 
de bijlage en op onze website vindt u het volledige programma.  

U bent hierbij van harte uitgenodigd om het programma bij te wonen. Iedereen is welkom en de toegang is gratis! 

Programma voor 'De week van Coming Out Dag' 
 
11 okt | Diverse regenboogvlag hijsingen (o.a. in gemeente Katwijk, Leiden) 
             Zichtbaarheidsactie op het Centraal Station van Leiden met flyers, bellenblaas en 
             regenboogvlaggen (07.00-9.00 uur) 
             Open gespreksavond met een panel van LHBTI+-personen uit de Leidse Regio |  

 20.00 – 22.00 uur met o.a. Magda Römgens (Miss Senior Pride 2021). 
13 okt | Open voorlichtingsavond over seksuele- en gender diversiteit | 19.30 - 21.30 uur 
  met o.a. Remke Verdegem 
14 okt | Filmavond 'Monument van Trots' incl. nagesprek met de maker 
             Sebastiaan Kes | 19.30 - 22.00 uur (NL met Engelse ondertiteling 

Waarom is Coming Out Dag belangrijk? Op deze dag vragen we ook extra aandacht voor de situatie van LHBTI+-
ers in Nederland. Ondanks dat er in de afgelopen jaren veel is veranderd, gaat het helaas nog steeds niet goed 
met de acceptatie en emancipatie van LHBTI+-ers. Zo hebben diverse discriminatie en geweldsincidenten onlangs 
weer het nieuws gehaald. Bij het uitschrijven van dit persbericht zijn er in de Tweede Kamer gelukkig wel twee 
moties aangenomen om zogenaamde ‘anti-homoverklaringen’ te verbieden op scholen in Nederland. Daarnaast is 
besloten dat de onderwijsinspectie signalen van onveiligheid van LHBTI’-ers altijd serieus moet nemen en moet 
oppakken. Een positieve stap maar helaas liegen de cijfers uit diverse onderzoeken er ook niet om:  

• 1.000 - 2.000 LHBTI+-jongeren zijn dak- of thuisloos.  
• 7 op de 10 LHBTI+ personen krijgt te maken met fysiek of verbaal geweld rondom hun seksualiteit.  
• 33% van de politie registraties op grond van discriminatie had te maken met seksuele oriëntatie  
• 29% van de bevolking vindt het aanstootgevend wanneer een mannenkoppel met elkaar zoent, bij een 

vrouwenkoppel is dat 11%. 
• 57% van de LHBTI+’ers durft niet hand in hand te lopen op straat 
• 4,5 keer zo vaak als onder hetero jongeren komt zelfmoord voor onder LHBTI+ jongeren 



• 41% van de LHBTI+ ouderen van 65 jaar en ouder heeft ooit last gehad van vooroordelen of discriminatie 
door buren en 36% door zorgverleners 

• 21% geeft aan vanwege hun seksuele of genderidentiteit het contact met een of meerdere familieleden 
verloren te hebben. 

• De wachtlijsten voor transgenderzorg duren inmiddels twee jaar. 

Juist daarom is het belangrijk om op dagen als Coming Out Day te laten zien dat u ook gelooft dat iedereen het 
recht heeft om veilig zichzelf te kunnen zijn en helpt u mee aan de acceptatie van seksuele – en genderdiversiteit.  

 
Hartelijke groet, mede namens het bestuur, 
 
Debbie Helaha 
Voorzitter COC Leiden 

 

Wie zijn wij?   COC Leiden zet zich in voor de belangen van de LHBTI+-ers (lesbi, homo-, bi, trans personen, 
mensen met een intersekse conditie en iedereen binnen het brede spectrum van de regenbooggemeenschap) in 
de regio Leiden, Alphen aan den Rijn en de Bollenstreek. We houden ons bezig met veiligheid en anti-discriminatie, 
(politieke) belangenbehartiging en we geven voorlichtingen op scholen over seksuele - en genderdiversiteit. Ook 
organiseren we verschillende ontmoetingsactiviteiten en evenementen voor verschillende doelgroepen waaronder 
jongeren, ouderen, transpersonen, vluchtelingen, vrouwen en LHBTI+-ers met een fysieke of verstandelijke 
beperking. Verder zoeken we regelmatig het regionale nieuws. Café de Kroon aan de Langegracht is onze 
‘huiskamer’, bekend als de heterovriendelijkste uitgaansgelegenheid van Leiden en omstreken. Al ons werk wordt 
gedaan door betrokken en enthousiaste vrijwilligers die zich met ziel en zaligheid inzetten voor de vereniging en de 
regenbooggemeenschap. We zijn een van de 20 lokale verenigingen van COC Nederland dat is opgericht in 1946. 
Daarmee is het COC de oudste LHBTI-organisatie ter wereld.  

*) LHBTI+ staat voor lesbi, homo, bi, trans-, intersekse personen en iedereen die zich niet als hetero of cisgender identificeert 
zoals bijvoorbeeld non-binair, a-seksueel, panseksueel. 
 
www.cocleiden.nl | Twitter: @COCLeiden  | Facebook: COC Leiden/COC de Kroon (bar/disco) | Instagram: @COC_Leiden | 
Langegracht 65, 2312 NW Leiden |info@cocleiden.nl 
 
 


