
  

vOOrtdurend gevecht
Discriminatie van homo’s is verboden maar 
dat wil nog niet zeggen dat iedereen hen 
accepteert. nog steeds worden mensen  
in elkaar geslagen alleen maar omdat ze 
verliefd zijn. in sommige andere landen is  
de discriminatie van homo’s nog veel erger.

iedereen geLijk
Vanaf de jaren zestig veranderde er 
veel in Nederland. De welvaart steeg 
en de nieuwe generatie jongeren 
was beter opgeleid dan hun ouders. 
Ze stelden bijvoorbeeld kritische 
vragen over het milieu en over 
oorlogen. Er ontstonden verschillende 
jeugdculturen. Deze groepen jongeren 
dachten en leefden anders dan hun 
ouders. 
Mensen kregen meer individuele 
vrijheid. Ze wilden en konden steeds 
vaker zelf bepalen wat goed voor 
hen was. Groepen, zoals vrouwen en 
homo’s, voelden dat ze niet gelijk 
behandeld werden. Ze streden in 
actiegroepen voor gelijke rechten 
en gelijke behandeling. Deze 
strijd noemen we emancipatie. Via 
demonstraties en acties lieten de 
Dolle Mina’s zien dat er ongelijkheid 
was tussen mannen en vrouwen. 
Deze vrouwen die opkwamen voor 
vrouwenrechten heten feministen.
Tegelijkertijd streden ook homo’s voor 
een gelijke behandeling. In 2001 werd 
gestemd over het wetsvoorstel voor 
het homohuwelijk en konden homo’s 
in Nederland trouwen. 
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stOp discriminatie!
op hun werk werden homo’s vaak gepest en ze 
hadden minder kans om hogerop te komen. in 
1946 werd het coc opgericht. Deze vereniging 
komt nog steeds op voor gelijke rechten van 
homoseksuele mannen en lesbische vrouwen.  

In de tijd van televisie en computer kwamen mensen 
vaker op voor hun rechten. Vanaf de jaren ’60 van  
de twintigste eeuw streden steeds meer homo’s en 
vrouwen voor gelijke behandeling. Vrouwen wilden 
dezelfde kansen als mannen. En homo’s wilden  
gewoon kunnen laten zien dat ze verliefd waren  
op iemand van hetzelfde geslacht.

Kom op voor 
je recht

iedereen gelijk
twee mannen of twee vrouwen jonger dan  
21 jaar mogen geen relatie met elkaar hebben. 
Dat stond in wet nummer 248. een jongen 
en meisje mochten dit wel. oneerlijk, toch? 
studenten protesteerden tegen de wet. het  
hielp: twee jaar later werd deze wet geschrapt.

rOze driehOek
De nazi’s vonden homo’s minderwaardige mensen. 
ze werden naar concentratiekampen gestuurd. 
Daar was een homo te herkennen aan een roze 
driehoek op de kleding. na de oorlog maakten  
de homo’s van de kleur roze hun ereteken. 

eerlijke Wetten
in 1993 werd discriminatie van 
homoseksuelen strafbaar. Maar 
trouwen mochten ze nog niet.  
er werd een wetsvoorstel voor  
het homohuwelijk ingediend. 
Dat werd aangenomen. in de 
nederlandse wet staat nu dat  
twee mensen van hetzelfde  
geslacht ook met elkaar mogen 
trouwen. in 2001 werd in 
amsterdam het eerste homo-
huwelijk ter wereld gesloten!

 Protest tegen de Russische  
 president Poetin  die in 2014 
 een anti-homowet aannam. 

 In 1970 was voor het eerst  
 een zoen van twee  

 mannen op tv te zien. 

 Op Roze Zaterdag vieren homo’s en hetero’s samen feest. 
 ‘Vier de verschillen’, is de leus op deze feestelijke protestdag. 

ja, ik ben hOmO
ontwerper benno premsela vertelde in 1964 op tv dat hij homo 
was. De uitzending sloeg in als een bom! Veel gelovige mensen 
zeiden dat ze homoseksualiteit nooit zouden accepteren.


