Aan al onze leden, vrijwilligers, samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden.

Graag willen we u uitnodigen voor de officiële start van onze campagne ‘Dit is gewoon Rotterdam’.

Woensdag 17 december aanstaande om 18:00 uur
in

Café LOUD Rotterdam, Posthoornstraat 9

Na een overhandiging en toelichting staan we dan ‘gewoon hand in hand’ aan de bar bij het onlangs
vernieuwde café.
Bijgevoegd vindt u een toelichting op onze Rotterdamse campagne.

We hopen dat u bij dit bijzondere moment in de Rotterdamse LHBT-wereld aanwezig kunt zijn.

Tot 17 december!

Met vriendelijke groet,
Martin Frank, voorzitter

PERSBERICHT
December 2014

COC Rotterdam presenteert campagne voor meer zichtbaarheid LHBT’s in de stad

DIT IS GEWÓÓN, ROTTERDAM!
Op woensdag 17 december 2014 lanceert COC Rotterdam de campagne ‘Dit is gewoon
Rotterdam’. Voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (ofwel LHBT-)
stadgenoten zijn de leefomstandigheden de afgelopen jaren veel verbeterd maar op het
gebied van acceptatie, integratie en veiligheid is er nog veel te doen, concludeert het COC
Rotterdam. Zorg, veiligheid, culturele diversiteit, maar ook de omstandigheden op school, op
het werk of op straat spelen daarbij een rol. Daar gaat de nieuwe campagne dan ook over.
“De ‘gewoon’-campagne laat verschillende stelletjes zien die hand in hand hun ogen hebben gericht
op herkenbare punten in onze stad. Een beeld dat we in Rotterdam eigenlijk niet vaak zien. Met de
posters die COC Rotterdam vanaf nu verspreidt, wordt eigenlijk ook de zichtbaarheid van LHBT’s
vergroot. Als we meer gewend raken aan het beeld van mensen die openlijk laten zien dat zij als
LHBT’s ook gewone Rotterdams zijn, dan zullen de leefomstandigheden beter worden, verwachten
we”, aldus COC Rotterdam-voorzitter Martin Frank. “En om te laten zien dat we streven naar
integratie en wederzijdse acceptatie, hebben we in de campagne naast de verschillende LHBTgroepen ook aandacht voor niet-LHBT’s.
Van school tot zorg: tekst van onze poster
Wat is gewoon in Rotterdam, vraagt COC Rotterdam zich af? Twee mannen die veilig hand in hand
over straat lopen? Homo- en transjongeren die gesteund worden door hun school? Ouderen die
samen met hun partner (m/v) kunnen blijven rekenen op goede zorg? Vrouwen die samen als
gelijkwaardige partners hun kind opvoeden? Transgenders die na hun transitie hun baan behouden?
Allochtonen die binnen eigen kring veilig voor hun seksualiteit kunnen uitkomen? Biseksuelen die
zich vrij voelen in hun partnerkeuze? Of Rotterdammers die hardop durven te zeggen dat iedereen in
de stad er ‘gewoon’ bij hoort? COC Rotterdam vindt dat dát gewoon zou moeten zijn en richt zich
daarom op de eigen stad.

Belangenbehartiger
COC Rotterdam is al zo’n 70 jaar dé belangenbehartiger voor alle LHBT’s in Rotterdam en
omstreken. De positie van LHBT’s is zeker in vergelijking met veel andere plaatsen op de wereld sterk
verbeterd. Toch blijft het ook hier lang niet altijd ‘gewoon’: zoenende jongens, twee lesbische
vrouwen die samen kinderen opvoeden, een openlijk homoseksuele leerkracht, transseksualiteit in de
wijk. Veel stadgenoten kunnen op school of op het werk nog steeds niet openlijk praten over hun
leven. “COC Rotterdam speelt met een eigen pand en 75 vrijwilligers een centrale rol als het gaat
om de belangenbehartiging voor tienduizenden LHBT’s. Naast al onze andere activiteiten gaan we
met ‘Dit is gewoon Rotterdam’ extra aandacht besteden aan de zichtbaarheid”, aldus de voorzitter.

Niet voor publicatie:
Het COC Rotterdam is bereikbaar via 010 - 41 41 555 voor alle vragen op het gebied van LHBTgerelateerde onderwerpen.
Contactpersoon: Martin Frank (voorzitter). martin@cocrotterdam.nl of 06-46 28 20 62.
Van de website (www.cocrotterdam.nl) kunt u vanaf 10 december aanstaande fotomateriaal
downloaden. Voor het aanvragen van posters of ander materiaal mailt u naar
secretariaat@cocrotterdam.nl.

