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Homo's voelen zich vaak onveilig
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Homo's voelen zich onveilig. Het COC vindt het verontrustend dat veel homo's hun gedrag aanpassen om niet in
de problemen te komen.
VOLLEDIGE TEKST:
door Ad Rijken
DEN BOSCH - Homo's en lesbiennes in de regio Den
Bosch voelen zich regelmatig onveilig en passen hun
gedrag aan om problemen te voorkomen.
Dat blijkt uit een recent gehouden onderzoek waaraan
261 homo's, lesbiennes, biseksuelen en personen die een
geslachtsverandering hebben ondergaan. Het onderzoek
is uitgevoerd door criminoloog Ben Rovers, in opdracht
van het COC Brabant-Noord-Oost. Gisteren werd het
onderzoek gepresenteerd in de Verkadefabriek in Den
Bosch.
De homobelangenorganisatie wilde volgens veiligheidscoordinator Rob Burghouts weten of veiligheid 'ook
in deze regio een punt is'. "In de landelijke pers horen we
daar veel van. We wilden weten of het hier ook speelt."
De uitkomst vindt Burghouts 'verontrustend, als je kijkt
dat er veel homo's en lesbiennes zijn die vinden dat ze
minimaal hun gedrag moeten aanpassen om zich veilig te
voelen'.
Circa de helft van de deelnemers gaf aan het voorafgaande jaar zelf een antihomoseksueel incident te hebben
meegemaakt. Het vaakst betrof het daarbij naroepen of
schelden. Een derde deel zegt ten minste drie incidenten
te hebben ervaren.

Een kwart van de ondervraagden komt met discriminatie in aanraking. Pesten en treiteren werd gerapporteerd
door een vijfde deel van de ondervraagden. Tien procent
zegt geconfronteerd te zijn met bedreiging met lichamelijk geweld. Ongeveer een zelfde percentage met chantage. Een kleiner deel heeft aangegeven ernstige tot zeer
ernstige incidenten te hebben meegemaakt, zoals aanranding, verkrachting, beroving en mishandeling (6,5 procent), diefstal (8 procent) en beschadiging van eigendommen (4 procent).
Het onderzoek heeft ook een beeld opgeleverd van
plaatsen waar incidenten zich vaak voordoen, van daders
en risicofactoren.
Incidenten doen zich meestal voor in de eigen woonplaats, waarbij het centrum, de woonbuurt en de school
veelvoorkomende omgevingen zijn. Daders zijn doorgaans jong en opereren meestal in groepsverband. Marokkaanse en lichtgetinte jongeren zijn sterk oververtegenwoordigd. Overigens is bij tweederde van de gemelde
incidenten de dader niet bekend.
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat personen
die van geslacht zijn veranderd, allochtonen, jongeren en
personen die nog niet voor hun geaardheid zijn uitgekomen een bovengemiddeld risico lopen om anti-homo
incidenten te ervaren. Een verhoogd risico op ernstige
incidenten lopen laagopgeleiden, niet-werkenden en
bezoekers van homo-ontmoetingsplaatsen. De gevolgen
blijven doorgaans beperkt tot psychisch letsel, maar tien
procent van de deelnemers aan de enquete zegt lichamelijk letsel en materiële schade te hebben ondervonden.
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