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isha van alsenoy

column isha werpt op

Isha is een enthousiaste wereld-
burger met een hardnekkige 
schrijfmicrobe. Ze houdt van ont-
dekkingen en uitdagingen, blijft 
immer kritisch en verwonderd.
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Rotterdam, een van de grootste steden van Nederland, 
startte eind mei een campagne over vrije partnerkeuze. 
De campagneposters tonen zoenende koppels voor 
de Erasmusbrug, een iconische plaats in de havenstad. 
Wethouder (wat we in België schepen noemen) voor 
integratie Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) gaf 
de aftrap voor de campagne met het ophangen van 
een ‘prikkelende' poster in de abri voor het Centraal 
Station. “Dit beeld zou doodnormaal moeten zijn, 
maar is het niet. De gemeente wil uitdragen dat wij 
in Nederland pal staan voor vrije partnerkeuze. Een 
moslima die verliefd wordt op een joodse jongen zou 
zich niet geremd moeten voelen om bij hem thuis 
te komen, hand in hand met 
hem over straat te gaan, met 
hem te zoenen.” In nauwe 
samenwerking met Femmes 
for Freedom en Dona Daria, 
organisaties die strijden voor 
het zelfbeschikkingsrecht van 
vrouwen, heeft Schneider vier 
beelden uitgekozen van stel-
letjes die problemen kunnen 
verwachten in hun sociale 
omgeving. Er zijn ook posters 
van zoenende lesbiennes, van 
een moslima met een witte 
man en van een zwart-getint 
koppel. “Veel kleur, weinig wit”, 
schrijft de Volkskrant op 25 
mei. De campagne, die met 
de #zelfbeschikking ook op 
sociale media wordt gevoerd, 
valt niet overal in goede aarde. 
Zij zou stigmatiserend zijn en 
de onderdrukte doelgroep niet bereiken. “Ha, ha, een 
Leefbaar-wethouder die campagne voert voor diver-
siteit. Geloof je het zelf? Dit is een campagne van een 
etnocentrische witte wethouder. Dit is een campagne 
voor: onze cultuur is de beste cultuur. ‘Wij hier in 
Nederland zijn zo vrij. Poeh, poeh’”, twitterde Nourdin 
el Ouali, fractievoorzitter van NIDA Rotterdam. Is wat 
el Ouali de wereld in floot juist, en kunnen we hier 

spreken van pinkwashing?
Pinkwashing is het fenomeen waarbij iemand 
LGBT-rechten luid proclameert om de aandacht 
van de echte problemen af te wenden. Bijvoorbeeld, 
luidkeels de nadruk leggen op het feit dat in België 
mannen met mannen mogen trouwen en dat ieder-
een dit moet aanvaarden, en zeker diegenen die hier 
asiel aanvragen. Zo gaat er meer aandacht naar ons 
zogenaamd pluralisme en de mogelijkheid dat dit bij 
de asielzoekende moslims moeilijk ligt, dan naar de 
opvang van die asielzoekers.
Een vriendin van me heeft beroepshalve contact met 
asielzoekers en nieuwkomers. Ze vertrouwde me toe 

dat ze soms echt schrikt van 
de holebifobe uitspraken 
die ze hoort. We hebben 
inderdaad nog een lange 
weg te gaan, wereldwijd, 
om te blijven ijveren voor 
keuzevrijheid, openheid en 
aanvaarding van mensen 
die niet hetero zijn en die 
een andere genderbeleving 
hebben dan de klassieke 
man-vrouwopdeling.
Maar het gebruiken van onze 
‘vooruitstrevende’ mentaliteit 
als vingerwijzing voor zij die 
in een andere cultuur zijn 
opgegroeid, met andere ge-
woonten, een andere religie 
en hun eigen geschiedenis, 
vind ik moreel oneerlijk.
Is echte diversiteit niet juist 
het feit dat we ook van elkaar 

aanvaarden dat we sommige maatschappelijke feno-
menen niet aanvaardbaar vinden? Dat je door gesprek 
en contact met elkaar in openheid van gedachten kan 
wisselen? Laat ons met andere woorden overeenko-
men dat we niet overeenkomen. Want waar houdt het 
maatschappelijk brainwashen op? Gelijke rechten voor 
iedereen, zonder probleem. Iedereen kan trouwen met 
wie hij of zij wil. Ben je dan ook verplicht dat te doen?
Op de website zelfgekozen.nl vind je meer informatie 
over de Rotterdamse campagne.

Laat ons 
overeen-
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we niet 
overeen-
komen


