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homo-acceptatie’
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Over het EenVandaag Opiniepanel
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen
onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes
variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over
het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van
2017. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan
een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70
procent van de panelleden.
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Over dit onderzoek
Aan het onderzoek deden 25.964 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee waaronder
1.911 mensen die 1.911 homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en
mensen met een intersekse-conditie (LHBTI). Het onderzoek vond plaats van 29 juli tot en
met 1 augustus 2017. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met redacteur / onderzoeker Rozemarijn
Lubbe, rozemarijn.lubbe@eenvandaag.nl.
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Samenvatting
Peiling: In openbaar geaardheid laten zien volgens
tweederde LHBTI’s probleem
Tweederde (68%) van de LHBTI’s zegt dat het een probleem is om in het
openbaar je geaardheid te laten zien. Dit blijkt uit onderzoek van
EenVandaag onder 25.964 mensen, waaronder 1.911 homoseksuelen,
lesbiennes, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekseconditie (LHBTI). Volgens slechts een kwart van hen (28%) is het geen
probleem openbaar homoseksueel te zijn.
Desondanks zegt driekwart (74%) van de deelnemers dat het over het algemeen
goed gaat met de homoacceptatie, en ook van de LHBTI’s zegt 68 procent dat.
Een deelnemer schrijft: “Homoseksualiteit is in Nederland bekend en over het
algemeen geaccepteerd. Als ik zeg dat ik homo ben wordt daar nooit een
probleem van gemaakt. Maar op straat voelt het toch anders, daar hoeft maar één
gek te lopen.”
Een derde (33%) van de LHBTI’s heeft het afgelopen jaar in de praktijk te maken
gehad met negatief gedrag, vooral in het openbaar of op het werk. Dat aantal is
gelijk aan een jaar geleden; toen gaf 31 procent aan te maken te hebben gehad
met negatieve reacties.
De helft kreeg (grappig bedoelde) opmerkingen of vragen. Veel homoseksuele
deelnemers geven aan dat ze vooral vragen krijgen over hun seksleven die niet
zouden worden gesteld als ze hetero waren.
Canal Parade
Aankomende zaterdag is de Canal Parade in Amsterdam, waarbij een bonte stoet
boten door de grachten vaart om aandacht te vragen voor homo-acceptatie. Ruim
een derde van alle deelnemers (37%) denkt dat de Canal Parade juist een
averechts effect heeft op de homo-acceptatie. De grootste groep ondervraagden
(42%) denkt dat de botenparade geen invloed heeft op het beeld van
homoseksualiteit en 16 procent verwacht vooral een positieve invloed. Ook drie op
de tien (32%) ondervraagde LHBTI’s is van mening is dat de Canal Parade een
negatief effect heeft op de homo-acceptatie.
Genderneutraal taalgebruik
De gemeente Amsterdam en de NS maakten onlangs bekend dat ze
genderneutrale taal gaan gebruiken om mensen die zich man noch vrouw voelen
niet buiten te sluiten. Een kwart (27%) van alle deelnemers vindt het toepassen
van genderneutraal taalgebruik een goede zaak, iets meer dan de helft (54%)
vindt van niet. De laatste groep vindt het vooral een overdreven aanpassing voor
een kleine groep.
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Uitslagen
Hoe vindt u dat het over het algemeen gesteld is met de homoacceptatie in Nederland?
Iedereen
LHBTI
Goed
74%
68%
Niet goed
22%
30%
Weet niet / geen mening
3%
2%
'In Nederland is het geen probleem om in het openbaar je geaardheid te
laten zien.'
Iedereen
LHBTI
Mee eens
44%
28%
Mee oneens
45%
68%
Weet niet / geen mening
11%
4%

Eén van de hoogtepunten van de Pride Amsterdam is de Canal Parade. Tijdens de
Canal Parade vaart een bonte stoet van boten door de Amsterdamse grachten om
aandacht te vragen voor homo-acceptatie.
Denkt u dat de Canal Parade vooral een positief of een negatief effect
heeft op de acceptatie van homo's in Nederland, of maakt het weinig
verschil?
Iedereen
LHBTI
Vooral positief
16%
20%
Hetzelfde
42%
45%
Vooral negatief
37%
32%
Weet niet / geen mening
5%
3%
Wordt uw eigen beeld van homoseksualiteit door de Canal Parade positief
of negatief beïnvloed, of blijft het ongeveer hetzelfde?
Iedereen
LHBTI
Positief
9%
15%
Hetzelfde
55%
64%
Negatief
34%
17%
Weet niet / geen mening 2%
3%
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De gemeente Amsterdam en de NS maakten afgelopen week bekend dat ze
genderneutrale taal gaan gebruiken om mensen die zich man noch vrouw voelen
niet buiten te sluiten.
De woorden ‘dames en heren’ worden bijvoorbeeld vervangen door ‘inwoners’ of
‘mensen’ en ‘vaders en moeders’ wordt vervangen door ‘ouders’.
Vindt u het een goede of een slechte zaak dat instanties genderneutraal
taalgebruik invoeren?
Iedereen
LHBTI
Een goede zaak
27%
47%
Een slechte zaak
54%
37%
Weet niet / geen mening 19%
16%
Naast de Pride Amsterdam met de Canal Parade bestaan er meer nationale
evenementen: bijvoorbeeld roze zaterdag (dit jaar in Den Bosch), roze maandag
(Tilburg) en Coming Out dag. Meerdere gemeenten organiseren daarnaast zelf
‘roze dagen’.
Vindt u het een goede of een slechte zaak dat er zoveel actiedagen voor
de LHBTI-gemeenschap zijn?
Iedereen
LHBTI
Een goede zaak
42%
69%
Een slechte zaak
32%
19%
Weet niet / geen mening 25%
11%
"Nederland is doorgeslagen in het
gemeenschap."
Iedereen
Mee eens
54%
Mee oneens
32%
Weet niet / geen mening 14%

activisme voor de LHBTILHBTI
30%
63%
8%

Onderstaande vragen zijn alleen gesteld aan de LHBTI-gemeenschap
Afkorting
De letters LHBTI staan voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en
intersekse-conditie. Er is veel discussie over het gebruik van de afkorting:
sommigen zeggen dat de afkorting groepen zou uitsluiten en dat er letters moeten
worden toegevoegd, anderen zeggen dat de afkorting helemaal niet meer moet
worden gebruikt en weer anderen vinden de discussie onbelangrijk.
Letters die soms worden toegevoegd zijn bijvoorbeeld de Q voor questioning
(twijfelend), de A voor aseksualiteit,de P voor panseksualiteit, of + waarbij het
plusje allesomvattend is.
Vanaf dit jaar is de Gay Pride hernoemd naar ‘Pride Amsterdam’. De organisatie
zegt dat veel mensen zich niet in het woord ‘gay’ herkennen, en vindt ook de
afkorting LHBTI onduidelijk.
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Wat vindt u, zou de afkorting LHBTI moeten worden aangevuld met extra
letters en symbolen, of hoeft dat niet?
De afkorting LHBTI moet worden aangevuld met verschillende letters en symbolen
3%
De afkorting LHBTI moet worden aangevuld met alleen een + 18%
De afkorting LHBTI moet zo blijven 17%
(Een variant op) de afkorting LHBTI moet helemaal niet gebruikt worden 26%
Weet niet / maakt niet uit 35%
Hoe denkt u over de discussie over de afkorting waarmee de
gemeenschap wordt aangeduid?
Ik vind dat wel een belangrijke discussie
30%
Ik vind dat geen belangrijke discussie
63%
Weet niet / geen mening
8%
“Het maakt mij niet uit met welke letters de gemeenschap wordt
aangeduid."
Mee eens
72%
Mee oneens
18%
Weet niet / geen mening
10%
Zijn er situaties waarin u het afgelopen jaar uw gedrag hebt aangepast
om negatieve reacties over uw geaardheid te voorkomen?
U kunt meerdere antwoorden geven.
Ja, in het openbaar (bijv. op straat of tijdens het uitgaan)
43%
Ja, op het werk
15%
Ja, op de sportclub
5%
Ja, in privé-situaties
5%
Ja, ergens anders
7%
Nee
45%
Heeft u het afgelopen jaar wel eens negatief gedrag meegemaakt alleen
vanwege uw seksuele geaardheid?
Ja
33%
Nee
64%
Wil niet zeggen
2%
Mensen die negatief gedrag hebben meegemaakt:
Waar heeft u dat meegemaakt?
U kunt meerdere antwoorden geven.
In het openbaar (bijv. op straat of tijdens het uitgaan)
Op het werk / op mijn opleiding
Op de sportclub
In privé-situaties
Ergens anders
Weet niet / wil niet zeggen
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Zijn er de afgelopen twee jaar situaties geweest waarin u reacties of vrag
en kreeg waarvan u denkt dat ze anders zouden zijn als u hetero was?
U kunt meerdere antwoorden geven.
Ja, in het openbaar (bijv. op straat of tijdens het uitgaan) 30%
Ja, op het werk
19%
Ja, op de sportclub
3%
Ja, in privé-situaties
23%
Ja, ergens anders
10%
Nee
48%
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