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Op onze wekelijkse koffieochtend in Vrouw & Vaart kwam Marja Lust ons vertellen over haar 

werk bij de politie. Marja is de tweelingzus van Elly en ook lesbisch.  

Roze in Blauw is opgezet naar aanleiding van de Gay Games in 1998. Toen kwamen zo’n 

100.000 roze sporters naar Amsterdam, waarvan velen in hun thuisland slechte tot zeer slechte 

ervaringen hadden met de politie. Hoe kun je dan als politie uitstralen dat je ‘veiligheid voor 

iedereen’ op het oog hebt? Ze bedachten de leus: ‘PROUD to be YOUR FRIEND’. Dit was wel 

nieuw, en ook voor veel Roze Amsterdammers moeilijk te geloven!  

Er was tijdens deze dagen buitengewoon veel politie op de been en er waren geen 

noemenswaardige incidenten. Het waren, mede door de opstelling van de politie, geweldige 

dagen waarin het leek alsof heel Amsterdam Roze was.  

 

Na de Gay Games werd het Homo-netwerk opgezet. Al gauw werd duidelijk dat ‘homo’ vooral 

met mannen werd geassocieerd. En dat bij geweld vooral aan geweld in de openbare ruimte 

werd gedacht waar vooral mannen mee te maken hebben.  

Daarbij komt dat veel lesbische vrouwen zich niet bewust zijn wanneer ze met geweld te maken 

hebben. B.v. het uitschelden voor ‘vuile pot’ en bespugen zijn strafbare feiten.  

In 2005 bleek bij een overleg met het COC dat bij het COC 36 geweldsincidenten gemeld waren, 

allemaal door mannen. Reden voor de politie om hun aanpak bij te stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het LHBT-netwerk Roze in Blauw werd opgezet. Dit is het meest actieve netwerk binnen de 

politie en bestaat uit 10 vrouwen en 15 mannen. Ze zijn 24/7 uur telefonisch bereikbaar. Iedereen 

bij de politie is op de hoogte van het netwerk en staat erachter. Als je aangifte doet kun je altijd 

vragen naar iemand van het Roze in Blauw netwerk.  

 



Het netwerk zoekt actief verbinding met LHBT-ers. Ze zijn aanwezig bij de Dodenherdenking bij 

het homomonument, de Roze Zaterdag en varen jaarlijks mee met een boot tijdens de Gay Pride. 

Dit wordt ondersteund door de meeste politiemensen, hoewel een enkele politieagent er moeite 

mee heeft dat mensen soms denken dat álle agenten roze zijn! (tja, hoe hoog is dan de 

werkelijke acceptatie van roze mensen?) 

Er zijn plannen om tot een Europees label te komen.  

Een belangrijk onderscheid om te weten is dat het Roze in Blauw ondersteunend is, terwijl je voor 

een acute situatie 112 moet bellen.  

 

Bij spoed: 112 

Geen spoed: 0900-8844 

 

Huiselijk geweld.  

Huiselijk geweld in lesbische relaties komt evenveel voor als in heterorelaties, een opmerkelijk 

feit wat bijna niemand weet. Dit betekent dat het in één op de vier relaties voorkomt! Het gaat om 

psychische, lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging. In lesbische relaties 

is het moeilijk om te onderkennen wie de ‘dader’ is en wie het ‘slachtoffer’. De dader voelt zich 

ook vaak slachtoffer.  

De drempel om aangifte te doen bij de politie is buitengewoon hoog en is tot nu toe nog niet 

voorgekomen. Dit komt door het zgn. Taboe², taboe in het kwadraat: eerst moet je bij aangifte 

vertellen dat je lesbisch bent en dan ook nog dat je mishandeld wordt. Dit maakt het wel heel 

ingewikkeld! Zie ook http://www.taboekwadraat.nl met persoonlijke verhalen 
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