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isha van alsenoy

column isha werpt op

Isha is een enthousiaste wereldburger 

 met een hardnekkige schrijfmicrobe. 

Ze houdt van ontdekkingen en 

uitdagingen, blijft immer kritisch en 

verwonderd.

‘THE ONLY GAY IN THE 
VILLAGE’ Fo
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Terwijl ik deze zinnen aan het schrijven ben, sijpelt 
het nieuws binnen over de ergste terreurdaad in de 
Verenigde Staten sinds ‘9/11’. In een gay nachtclub 
in Orlando schoot een man meer dan 100 holebi’s 
omver, minstens 49 onder hen lieten het leven. Haat 
en onverdraagzaamheid in zijn puurste vorm. Gewoon 
omdat hij het niet kon verkroppen dat twee mannen 
stonden te kussen. 
Het schrijven van deze column voor ZiZo is meestal 
één van de schrijfopdrachten waar ik met plezier naar 
uitkijk. In overleg met Dennis 
hebben we vorig jaar afge-
sproken dat ik meer op de ac-
tualiteit en het themanummer 
mag inspelen, én ‘kritischer’ 
uit de hoek kan komen. Een 
‘counteredito’ noemen we het. 
Vandaag valt het me zwaar. 
Onze strijd is nog lang niet 
gestreden. 
In mei hoorden we het goede 
nieuws dat België de tweede 
plaats kreeg op de Rainbow 
Europe Map. Dit overzicht 
geeft weer hoe het gesteld is 
met het LGBT-beleid en -wet-
ten in alle Europese landen. 
LGBT is een letterwoord dat 
staat voor lesbisch, homo of 
gay, bi en transgender. Nadat 
ons land in 2015 nog op de 
derde plaats stond, mochten we dit jaar één bank 
vooruit. Enkel Malta moeten we laten voorgaan, en 
het Verenigd Koninkrijk zit ons op de hielen. Akkoord, 
onze transgenderwetgeving kan een pak beter, maar 
samengevat doen we het goed. 
Ontnuchterend is echter het ILGA World-overzicht 
‘Sexual Orientation Laws in the World’, dat in juni 
verscheen. De spijtige realiteit is dat veel holebi’s en 
transgenders wereldwijd risico’s lopen: risico’s op ver-
volging, gevangenschap, verbanning, uitsluiting, fysiek 
geweld … In 73 landen en 5 ‘entities’ loop je het risico 
op gevangenschap, in 13 staten kan je de doodstraf 
krijgen. Met andere woorden, in 78 van de 195 landen 
wordt holebiseksualiteit gecriminaliseerd. 
Al surfend naar een insteek voor deze ZiZo rond ‘Asiel 
en Migratie’, kwam ik terecht op een fotoreeks van 
Diana Zeyneb Alhindawi. Deze Amerikaanse fotografe 

maakte een reeks over het leven van de LGBT-
gemeenschap in Oeganda, een van de landen 
waar ze niet enkel met stilzwijgen, maar ook 
met repressie en levenslange celstraffen LGBT’s een 
waardig bestaan ontzeggen. Ik scrolde met verbazing 
door de foto’s: de geportretteerde mensen zien er niet 
alleen trots en vrolijk uit, maar ook moedig en sterk. 
Ongelooflijk wat ze durven: zich opmaken, naar buiten 
komen, dansen en elkaar ontmoeten. ‘I am the only 
gay in the village’ staat op een T-shirt. De man die het 

draagt, kijkt recht in de lens. 
Ik houd mijn hart vast voor 
hem. 
In alle eerlijkheid, ik weet 
niet hoe ik me zou ‘gedragen’ 
mocht holebiseksualiteit hier 
op dezelfde extreme manier 
worden vervolgd als in  
Oeganda. Dat is nog iets 
anders dan tegen je rechtsge-
zinde buurman zeggen ‘get 
over it’ en met regenboog-
tattoo en dito verkleedkleren 
naar Pride.be trekken. Onder-
tussen zijn we dat in België al 
zo gewoon, dat we ons niet 
meer realiseren hoe bijzonder 
het is dat we ons leven hier 
kunnen uitbouwen in alle vrij-
heid. België is echter niet de 
middellijn, wij zitten toevallig 

aan het ‘gelukkige’ uiteinde van deze mediaanverde-
ling. Het wereldwijde gemiddelde van hoe het met 
LGBT’s is gesteld, is slecht. 
Wordt het geen  tijd om ook diepgravende projecten 
in het buitenland op te zetten en het voortouw te 
nemen? Om kennis en ervaringen uit te wisselen om 
zo LGBT-activisten te ondersteunen in landen waar 
het veel moeilijker gaat? LGBT’s die in hun eigen land 
worden vervolgd omwille van hun seksuele geaard-
heid, moeten hier vlot asiel kunnen krijgen, en goede 
opvang. Mijn rechten als lesbienne zijn niet gedefi-
nieerd door de grenzen van mijn land. Ik wil solidair 
blijven met LGBT’s wereldwijd: zolang zij niet overal 
gewoon ‘zichzelf’ kunnen zijn, zolang een kus woede 
en geweld uitlokt, zolang iemand graag zien aanlei-
ding kan zijn voor een gevangenisstraf, ben ik niet trots 
op die tweede plaats op de Rainbow Europe Map. 

Wordt het geen 
tijd om diepgra-
vende projecten 
in het buitenland 
op te zetten en 
het voortouw te 
nemen?


