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Op 11 oktober 2016 is het weer Nationale Coming-Outdag. Deze dag, die
landelijk ondersteund wordt door het kabinet, draait om de sociale acceptatie
van de gehele LHBTI-gemeenschap in Nederland (lesbiennes, homoseksuelen,
biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie).
De Nationale Coming-Outdag wordt onder andere zichtbaar gemaakt door
provincies en gemeenten die de regenboogvlag uithangen op 11 oktober. In
2015 deden al meer dan 80 gemeenten in Nederland mee aan dit mooie
gebaar. De regenboogvlag staat voor de trots en diversiteit van de LHBTIgemeenschap en wordt sinds 1979 in haar huidige vorm (6 strepen) gebruikt.
Sinds de jaren negentig vormt de regenboogvlag ook in Europa het trotse
symbool van de LHBTI-gemeenschap.
Door de regenboogvlag uit te hangen op Coming-Outdag onderstreept de
gemeente haar steun voor de sociale acceptatie van de LHBTI-gemeenschap en
laat de overheid zien dat zij er voor alle burgers op dezelfde manier is. Steun
vanuit de overheid voor de zichtbaarheid van de LHBTI-gemeenschap in het
algemeen en de regenboogvlag in het bijzonder, is van groot belang voor de
sociale acceptatie in uw gemeente en de rest van Nederland.
In Nederland accepteert circa 35 procent van de bevolking een relatie tussen
twee mannen of vrouwen niet, zo blijkt uit recente gegevens van het Sociaal
en Cultureel Planbureau. De laag tolerantie is dun, de acceptatie nog kleiner.
De emancipatiestrijd van de LHBTI-gemeenschap is nog lang niet gestreden.
Ook u heeft een rol in deze strijd. U kunt de LHBTI-gemeenschap in uw
gemeente een hart onder de riem steken door op 11 oktober de
regenboogvlag uit te hangen. Daarmee laat u zien dat u als gemeente de
LHBTI-gemeenschap in al haar diversiteit accepteert. Daarnaast bevordert de
vlag het gesprek over de sociale acceptatie van de LHBTI-gemeenschap in
Nederland.
Als Mister Gay Netherlands zet ik mij in voor de LHBTI-gemeenschap. Ik wil alle
Nederlanders laten zien dat we mogen zijn wie we zijn. Daarom doe ik een
appèl aan u als vertegenwoordiging van de inwoners van uw gemeente om de
regenboogvlag te hijsen op 11 oktober.
Ik reken op u.
Met hartelijke groet,
Tom van den Nieuwenhuijzen
Mister Gay Netherlands

