Wat is My True Color?

Visie en missie

My True Color is een project dat zich richt

Als invalshoek voor het project is gekozen voor

op de bespreekbaarheid en acceptatie van

het gelijkheidsbeginsel, gebaseerd op artikel

homoseksualiteit in allochtone kring. Het

1 van de Nederlandse grondwet. Een volgend

project wordt uitgevoerd door Stichting OVAA,

uitgangspunt vormde ‘de dialoog als doel

in opdracht van de gemeente Eindhoven.

en als middel.’ Een belangrijk uitgangspunt
hierbij is dat mensen met verschillende

Uit het debat “ruimte voor verschillen” dat

achtergronden op een respectvolle manier met

recentelijk in Eindhoven werd georganiseerd

elkaar in gesprek gaan over het onderwerp

door OVAA en COC, bleek enorm veel

homoseksualiteit.

belangstelling om het thema bespreekbaar te

“Homoseksualiteit,
dat is iets
typisch Nederlands?”

maken vanuit verschillende invalshoeken.

We willen met het project bereiken dat het

Men constateerde dat de verhouding tussen

thema homoseksualiteit bespreekbaar wordt

homoseksualiteit en de multiculturele

gemaakt in allochtone kring en daarmee

samenleving moeizaam was.

acceptatie van
OVAA en COC Eindhoven en regio

het onderwerp.

hebben in samenwerking met Palet,
voortgeborduurd op de conclusies
van

Informatie voor hulpverleners

bijdragen aan de

het

debat

en

vanuit

dit

driehoeksoverleg zijn uitgangspunten

Bezoek ook onze website:

voor het project geformuleerd.

www.mytruecolor.nl

over homoseksualiteit in allochtone kring

Of volg ons op facebook:

MyTrueColor

Problematiek

Maatschappelijke dialoog

De problematiek rond homoseksualiteit in

Door mensen en organisaties met elkaar te

onze multiculturele samenleving valt grofweg

verbinden kunnen nieuwe inzichten, ideeën,

uiteen in drie thema’s:

inspiratie en concrete initiatieven ontstaan
die bijdragen aan een prettig leefklimaat.

1) Onbespreekbaarheid van homoseksualiteit
in sommige culturele groepen;

In de hulpverlening aan allochtone jongeren
met homoseksuele gevoelens is het belangrijk
om te weten welke relevante partners betrokken

Uitgevoerd door:

Stichting OVAA
Stichting ter bevordering van

2) Geringe tolerantie tegenover

zijn bij deze problematiek, zodat men tijdig

homoseksualiteit in sommige

en goed door kan verwijzen en eventuele

bevolkingsgroepen met een van

samenwerking aan kan gaan om homospecifieke

oorsprong niet-Nederlandse achtergrond,

hulpverlening en transculturele hulpverlening

en multiculturele spanningen rond

te kunnen combineren.

(homo)seksualiteit;
Maar ook om in de toekomst taboes te kunnen

diversiteit in Eindhoven
3) Knelpunten voor jongeren met

voorkomen en om het onderwerp bespreekbaar

homoseksuele, biseksuele, lesbische of

te blijven houden in een diverse samenleving

transgendergevoelens.

is het belangrijk elkaar te vinden en gebruik te
maken van elkaars expertise en ervaring.

www.mytruecolor.nl

Voor meer informatie over de

contact@mytruecolor.nl

relevante partners verwijzen we

Klokgebouw 196

u naar de sociale kaart die u op

5617 AB Eindhoven

onze website kunt downloaden.

Tel: 040-2569787

www.mytruecolor.nl

