Humanistisch Café Haaglanden

Donderdag 30 januari 2020
Café Utopie, Waldeck Pyrmontkade 116 (halte lijn 3 Elandstraat)
Aanvang: 18.30 u, inloop v.a. 18.00 u (gratis toegang en gratis kopje soep)

Waarom praten wij nog steeds over genderdiversiteit?
Omdat het schuurt in de samenleving?
Nog steeds moeten vragen beantwoord worden over tot welke seksuele categorie je behoort. Alsof
elke persoon exact in een bepaald hokje past! Grote ophef was er toen Nikkie de Jager, bekend van
haar video's over make-up en lifestyle via haar NikkieTutorials, uit ‘de kast’ kwam over haar
transitie.
LHBTQI+ als cryptische omschrijving van genderdiversiteit. Wat is dat eigenlijk?
Polariserend geformuleerd: hetero’s enerzijds en de rest, te weten alle andere vormen van
seksualiteit, anderzijds. Dit terwijl binnen de diverse groepen een grote diversiteit bestaat. Kortom:
de mensheid is een fluïde continuüm van de meest uiteenlopende vormen van seksualiteit.
Uit onderzoek blijkt dat LHBTQI+ personen nog steeds te maken hebben met discriminerend fysiek of
verbaal geweld en dat de aangiftebereidheid bij de slachtoffers laag is. Ook de positie op de
arbeidsmarkt is slecht: arbeidsongeschiktheid en werkeloosheidspercentages liggen hoger dan
gemiddeld.
Gastspreekster is mevrouw Döne Fil, sociaal ondernemer te Amsterdam en LGBTQI activist.
Zij zal ingaan op de positie van LHBTQI+ personen. Daarna is er zoals altijd gelegenheid tot het stellen
van vragen en tot gedachtewisseling over het onderwerp, al dan niet op basis van eigen (in)directe
ervaringen.

Programma
18.00 uur Inloop
18.30 uur Welkomstwoord Ludolf van Hasselt, voorzitter HV Den Haag-Haaglanden
18.35 uur Voordracht gedicht Geslachtelijke Bepaling van Marieke Lucas Rijneveld
18.45 uur Inleiding door Wim Monasso over zijn vormende jaren, van Rooms-Katholiek naar

Humanisme en zelfbeschikking. Wim is HV-lid en activist voor LHBT+ Mensenrechten, zowel op
lokaal, nationaal als mondiaal niveau: ‘Ik zie pijn door uitsluiting, zelfonderdrukking, discriminatie en
geweld. Er is noodzaak voor educatie bij kinderopvang, scholen, politie, sportwereld, zorgsector, etc.’
19.00 uur Mevrouw Döne Fil, sociaal ondernemer te Amsterdam en LGBTQI activist.
Zij zal ingaan op de positie van LHBTQI+ personen.
19.30 uur Vragen en gedachtewisseling
20. 30 uur Sluiting.

