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Den Haag, 10 augustus 2021
Betreft: instrumentalisering LHBTIQ+ tijdens Pride March

Geachte organisatoren,
Langs deze weg willen we u feliciteren met de succesvolle Pride March afgelopen weekend in
Amsterdam! De vrijheid om te laten zien wie je bent zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar is dat nog
altijd niet. Daarom is het een belangrijk signaal dat duizenden de straat op gingen om zich sterk te
maken voor LHBTIQ+-rechten en tegen homohaat.
Wij staan zij aan zij met jullie in de strijd tegen alle haat en intolerantie. Ook daarom hebben we
onlangs, samen met het COC, initiatief genomen om maatregelen tegen discriminatie op de agenda te
krijgen bij de huidige coalitieonderhandelingen.
Helaas hebben sommige deelnemers de Pride March getracht te kapen voor cynische politieke
doeleinden, door de staat Israel in haar bestaansrecht te ontkennen en te beschuldigen van ‘apartheid’.
Er werden leuzen geuit als “You can’t pinkwash apartheid”, “No pride in Israeli apartheid” en “Free
Palestine – reclaim it all”.
Het idee van ‘pinkwashing’, stelt, in deze context, dat LHBTIQ+-rechten in Israel slechts een
schijnvertoning zouden zijn om gunstig over te komen in onze ogen. De Tel Aviv Pride, een van de
grootste ter wereld, en de met afstand meest verstrekkende LHBTIQ+-rechten in het Midden-Oosten,
zouden niets minder dan een cynisch complot van Israel zijn om de Palestijnen te onderdrukken. De vele
duizenden die zich als LHBTIQ+ kunnen uiten in Israel, ongeacht hun (geloofs)achtergrond, zouden dit
slechts doen als welwillende acteurs in een collectief toneelstukje. Dit geldt ook voor diegenen die de
Palestijnse gebieden ontvluchten omdat zij zich daar onveilig voelen. Dit is een schoffering van alle
LHBTIQ+ in het Midden-Oosten die streven naar échte vrijheid om te zijn wie ze zijn.
De leus ‘reclaim it all’ roept ondubbelzinnig op Israel te ‘herclaimen’, oftewel het bestaan van het land
als zodanig terug te draaien. Ook dit plan zou LHBTIQ+-rechten in het Midden-Oosten geen meter
vooruit helpen, integendeel.
Wij verzoeken Pride Amsterdam daarom afstand te nemen van deze uitingen die eerder bedoeld zijn
om Israel in een kwaad daglicht te stellen dan dat ze gelijke berechting voor LHBTIQ+ bevorderen, en
om dit publiekelijk kenbaar te maken.
Met vriendelijke groet,
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