LOGO EIGEN ORGANISATIE

Amsterdam, 6 november 2020

Van: [Uw naam of uw organisatie] en het Transgender Netwerk Nederland

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente [naam gemeente]
In afschrift aan: de Gemeenteraad van [naam gemeente]

Geachte College van Burgemeester en Wethouders,

Elk jaar wapperen op Coming Out-Dag honderden Regenboogvlaggen door heel Nederland.
Tientallen gemeenten hijsen inmiddels deze vlag om aan hun burgers te laten zien dat zij de
acceptatie van lhbti’ers in onze samenleving een warm hart toe dragen. Deze zichtbaarheid van de
lhbti-gemeenschap geeft een positief signaal af.
Een positief signaal is voor onze transgender gemeenschap in [naam gemeente] nog harder nodig.
Dagelijks krijgen mensen die afwijken van de gendernorm te maken met uitsluiting, discriminatie en
geweld. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat trans mensen zeven keer vaker mishandeld of daarmee
bedreigd worden dan cisgender1 personen. Wij hebben ook nog steeds te maken met minder
acceptatie vanuit de maatschappij. Zo blijft het aantal meldingen van discriminatie van transgender
personen nog steeds stijgen2. Daarnaast zijn transgender mensen een onzichtbare bevolkingsgroep in
de maatschappij, en zelfs binnen de lhbti-gemeenschap.
Daarom is het hijsen van de transgender vlag ook nodig. Om het positieve signaal af te geven, dat u
als College van B&W achter ons, uw transgender burgers staat. Dit kan op één of beide van de
volgende twee dagen in het jaar. Op 31 maart, Internationale Transgender Zichtbaarheidsdag, en op
20 november, Internationale Transgender Gedenkdag. Die laatste datum zou het gaan om halfstok
hijsen van de transgendervlag.
Transgender Zichtbaarheidsdag is de dag waarop juist zichtbaarheid van transgender personen
centraal staat. Juist in een maatschappij waarin het nog altijd als normaal wordt gezien dat er slechts
mannen en vrouwen bestaan en dat dit geslacht bij de geboorte vaststaat, is zichtbaarheid van
mensen die afwijken van deze norm essentieel voor het doorbreken van die norm. Transgender
mensen bestaan en hun bestaan verdient het om genormaliseerd te worden. Dat betekent een
nieuwe norm in plaats van als afwijking geaccepteerd worden binnen de bestaande norm. Daar
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gebruikt de transgender gemeenschap deze dag voor en daar kan uw gemeente door het hijsen van
de transgendervlag aan bijdragen.
Transgender Gedenkdag is de dag waarop de transgender gemeenschap stil staat bij de dood van
vele transgender personen wereldwijd die het dodelijk slachtoffer zijn geworden van antitransgender geweld. Elk jaar worden er enkele honderden mensen vermoord omdat hun bestaan als
trans persoon niet werd geaccepteerd. Deze dag maakt elk jaar weer diepe indruk op transgender
personen en de mensen die hen liefhebben. U kunt de transgender gemeenschap op deze dag een
hart onder de riem steken en uw solidariteit tonen met transgender personen wereldwijd door de
transgendervlag halfstok te hijsen.

Om een positief signaal te geven aan transgender burgers van uw gemeente roepen wij op om een
transgendervlag uit te hangen. Door deze vlag te hijsen op Transgender Zichtbaarheidsdag, en
halfstok op Transgender Gedenkdag, kunt uw gemeente uitdragen dat u ons steunt. Deze steun is
gezien de discriminatie, uitsluiting en onzichtbaarheid van transgender mensen hard nodig. Wij
kijken uit naar het zien van de transgendervlag op het stadhuis van uw gemeente en denken graag
verder mee.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en-of uw organisatie]

Transgender Netwerk Nederland

