	
  

Een gelukkig en voorspoedig leven. Voor
iedereen.
Voorzitter, excellenties, dames, heren,
alle overige aanwezigen,
Een gelukkig en voorspoedig leven. Zo’n leven dat mijn ouders hoopten dat ik zou
gaan leiden. Mijn moeder was verpleegster die twee jaar na haar huwelijk in 1959
stopte met werken en huisvrouw werd. Dat hoorde zo in het Nederland van de jaren
’50. Mijn vader was centrale verwarmingsmonteur, afgekeurd op zijn vijftigste, na
jaren van zware fysieke arbeid.
Ik realiseer me, 46 jaar oud, hoeveel geluk ik heb gehad dat ik het leven heb kunnen
leiden en leidt dat mijn ouders voor mij voor ogen hadden.
Een voorspoedig leven.
Als de jongste van vijf kinderen en het enige meisje na vier jongens, was ík het kind
met hersens en dus de eerste in het gezin dat naar het gymnasium ging daarna naar
de universiteit. Na mijn examen ontvouwde mijn carrière zich langzaam maar zeker
in een breed ondernemerschap. Ik werd professioneel zangeres en spreker,
evenementenorganisator, schrijver en… mensenrechtenactivist.
Ik kan het eenvoudigweg niet laten om op te komen voor mensen die vanwege hun
cultuur of religie in zulke onveilige omstandigheden verkeren, dat ze zich gedeisd
moeten houden. Daarom voel ik me zo bevoorrecht dat de Nederlandse vrouwen mij
hebben verkozen hun vertegenwoordiger en daarmee hun woordvoerder te zijn.
Op 27 september jongstleden bevestigden 80 wereldleiders nogmaals hun eerder
toegezegde verplichtingen aan het ‘Beijing Platform for Action’ en daarmee de oproep
om de druk op de weg naar gendergelijkheid op te voeren zodat deze tegen het jaar
2030 grotendeels zal zijn behaald. Voor wat betreft de vooruitgang van vrouwen zijn
er nog een behoorlijk aantal enorme kwesties waar we tegenaan lopen, zoals het
beëindigen van gendergerelateerd geweld, het bekrachtigen van zelfbeschikking over
lichaam, leven en liefde, zonder enige vorm van discriminatie of stigma. [1]	
  
	
  
Natuurlijk beperkt deze problematiek zich niet tot meisjes en vrouwen.	
  
	
  
Als we vinden dat mensenrechten voor iedereen gelden en als alle aanwezigen
werkelijk een tandje harder willen lopen om dit te bereiken, dan moeten de
mensenrechten voor mensen die zichzelf als lesbisch, homo, trans, biseksueel of
interseks (LHBTI) beschouwen, worden benoemd en worden toegevoegd.
Daarom was ik zó blij toen ik op 29 september bij de VN het historische statement
hoorde waarin 12 VN-organisaties, waaronder UN Women, staten oproepen om met
grote spoed geweld tegen en discriminatie van LHBTI volwassenen, jong
volwassenen en kinderen te beëindigen. [2]
Het is nu immers zo dat bijna 2,8 miljard van de ruim 7 miljard mensen die de
wereldbevolking telt, in landen leven waar tradities, religies, waarden, gewoonten en
cultuur boven mensenrechten worden gesteld. Waar LHBTi-zijn tot gevangenisstraf
zou kunnen leiden of tot lijfstraffen. Dit is het geval in 76 landen. Of zelfs de
doodstraf, wat geldt voor 7 landen.

	
  

Zo’n leven wens je je je dierbaren toch niet toe? Beste delegatieleden, dat doen jullie
toch niet. Toch? Je kind, je broer of zus, je vriend zo’n leven toewensen? Of jezelf?
Geweld tegen LBT-vrouwen en mensen met een intersekse-conditie komt in alle
regio’s van de wereld veelvuldig voor.
- Mannen die vrouwen verkrachten waarvan ze denken dat ze lesbisch zijn onder
het voorwendsel dat ze proberen hun slachtoffers van homoseksualiteit te
“genezen”. [3]
- In vele staten, zelfs in Nederland, worden kinderen met een intersekseconditie
aan onnodige chirurgische en andere procedures onderworpen met als doel hun
uiterlijk aan te passen aan binaire seks stereotypen, ‘jongen’ of ‘meisje’. [4]
- Transvrouwen hebben een hoger risico geïnfecteerd te raken met HIV. Als gevolg
van stigmatisering en discriminatie zijn ze vaak werkloos en nemen ze hun
toevlucht tot sekswerk. Het is bepaald niet ongewoon dat transpersonen beperkte
toegang hebben tot gezondheidszorg en er bovendien slechte ervaringen mee
hebben. [5]
Voor een voorspoedig leven zijn een veilige omgeving en gelijke behandeling, ook
wat genderidentiteit of seksuele oriëntatie betreft onontbeerlijk om om je volle
potentieel te bereiken, zowel zakelijk als privé.
Een gelukkig leven.
Toen ik erachter kwam dat de kans dat ik op vrouwen verliefd werd groter was dan
ik op mannen zou vallen, steunden mijn ouders me, mijn broers en… ja, ik weet
eigenlijk van geen enkel persoon die die me heeft laten vallen om het feit dat ik
lesbisch ben.
Als ik slachtoffer zou worden van een ‘hate crime’, dan beslist de wet in mijn
voordeel. De politie zou naast me staan, de burgemeester zou naast me staan, de
minister president, de overheid. Ik voel me beschermd, veilig en gelukkig.
Nu is de tijd rijp om allemaal de schouders onder de vooruitgang van àlle vrouwen te
zetten, of ze nou heteroseksueel, lesbisch, biseksueel, transgender zijn of een
intersekseconditie hebben. Zorg dat ook zij zich beschermd en veilig weten en een
gelukkig en voorspoedig leven kunnen leiden.
Ik weet zeker dat dàt nou juist de soort “sustainable development goal” is die we
allemaal zouden willen bereiken. Eentje waarbij niemand wordt vergeten. En bij
voorkeur op korte termijn, maar zeker niet later dan 2030.
Dank u.

Statement van Irene Hemelaar, Nederlandse Vrouwenvertegenwoordiger in de
Koninkrijksdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2015.

	
  
	
  

Indien u contact wilt opnemen, mail of bel me: irenehemelaar@gmail.com of +31650567256

	
  

In fond and loving memory of my parents	
  
Will Zonneveld and Chiel Hemelaar.	
  

	
  

“Keep a heart filled with warmth and love in your chest	
  
But remember, you rule on your square meter.	
  
Whatever you’re looking for, you’ll have to fend for yourself	
  
Man, dare to live!”	
  

	
  

“Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst,	
  
Maar wees op je vierkante meter een vorst.	
  
Wat je zoekt, kan geen ander je geven.	
  
Mensch, durf te leven!”	
  

	
  

Dirk Witte, 1917	
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