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Homoseksuele SP' ers . pleiten 
voor roze thema-afdeling 

Nu de SP groter en groter 
groeit, ontstaat de mogelijkheid 
om ons als SP breder te oriënte
ren op standpunten die tot voor
heen meer ad-hoc werden inge
nomen. Alhoewel er altijd rede
lijk wat openlijke lesbische 
vrouwen en homomannen actief 
waren binnen de partij , is homo
seksualiteit nooit echt een on
derwerp geweest waar de SP 
zich actief mee bezig hield. 
Standpunten werden ad-hoc be
paald. Soms gaat dat goed, maar 
soms slaan we de plank mis. Het 
stoort enorm wanneer dat het 
geval en niet nodig is gezien de 
kennis en ervaring die we in 
huis hebben. 
Wij bepleiten daarom om, op 
het congres, te komen tot de 
oprichting van een thema-afde
ling rond homoseksualiteit. 
Roze krijgt daarmee, evenals 
Rood en Grijs, de plaats binnen 
de SP die het verdient, ook op 
de website. Na sluimerende dis
cussies binnen de partij over ho
moseksualiteit is het volgens 
ons nuttig en nodig om voortaan 
betrokken leden in een vroegtij
dig stadium te betrekken bij de 
standpuntbepa ling binnen de 
partij. 
In antwoord op een vraag van de 
GAY Krant (januari 2003) 
wordt bijvoorbeeld de SP geci
teerd dat er wat valt te zeggen 
voor de uitsluiting van homo's 
bij donatie van bloed en orga
nen, want het belang van de ont
vanger dient immers voorop te 
staan. Dit standpunt staat vol-

Na rood en grijs moet ook roze 
een eigen plaats krijgen binnen 

de SP, vinden Willy Laurenssen en 

Ron van Zeeland in onderstaand 

pleidooi voor een thema-afdeling 

rond homoseksualiteit. 

gens ons haaks op wat er waar
schijnlijk bedoeld wordt. Niet 
de homo maar onveilig seksueel 
gedrag kan gevaar opleveren 
voor de ontvanger van bloed en 
organen. Dat betekent dat ieder
een, homo én hetero, uitgesloten 
zou moeten worden. Dat wil de 
SP niet, dus zal iedereen uit 
vrije wil de keuze moeten ma
ken om al of niet te doneren. Bij 
donatie dient er wel gecontro
leerd te worden op veilig mate
riaal, zoals nu al gebruikelijk is. 
Een ander citaat in de GAY 
Krant 475 (18 t/m 31 januari 
2003): 'De SP heeft meerdere 
openlijke homo's op de lijst, 
zelfs bij de top, maar ze kiezen 
er bewust voor dat niet aan een 
groot publiek kenbaar te maken 
omdat het geen rol zou mogen 
spelen.' De vraag is nu wat be
doeld wordt met 'openlijk', als 
betrokkenen er bewust voor kie
zen dat njet aan een groot pu
bliek kenbaar te maken. Is dat 
dan nog wel openlijk? En omdat 
het geen rol zou mogen spelen, 
wordt verondersteld dat het dat 

Spanning • 17 april2003 

dus wel doet. Wij willen dan 
weten welke rol? Wij storen ons 
in hoge mate aan deze houding 
van we willen wel maar durven 
niet. Het is toch triest om te 
moeten constateren dat ze bij 
het CDA en de VVD deze 
schaamte al voorbij zijn. 
Om voor standpuntbepaling een 
beter platfo.rm binnen de SP te 
creëren .is voorstel 18 van de 
congresstukken, een thema-af
deling, een geëigend middel. 
Wij bepleiten dan ook de op
richting van zo'n thema-afde
ling rond homoseksualiteit, 
waarin allerlei vraagstukken 
rond geaardheid en de daarvan 
afgeleide leefstijl aan de orde 
kunnen komen. Gegadigden 
voor de roze thema-afdeling 
kunnen nu al met ons contact 
opnemen om samen de handen 
ineen te slaan voor een gedegen 
congresvoorbereiding. • 

Ron van Zeeland 
Willy Laurenssen 
wlourenssen@sp.nl 
(0572) 35 6716 
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