Blijf strijden voor gendergelijkheid en zelfbeschikking!
Reactie WO=MEN Dutch Gender Platform op Nederlandse Nashville-verklaring
Dit weekend tekenden ruim 250 orthodox-protestantse predikanten een Nederlandse ‘Nashvilleverklaring’. In deze verklaring over seksualiteit, mannelijkheid en vrouwelijkheid, spreken zij zich
uit tegen de acceptatie van homoseksualiteit. Ook roepen de opstellers transgenders op om tegen
hun eigen bestaan als zodanig te strijden. Deze verklaring betekent niet alleen een stap terug in de
emancipatie en acceptatie van LHBTI’s. Het illustreert ook de wereldwijde backlash van het recht
op beschikking over je eigen lijf en leven.
Het COC benadrukt dat de Nashville-verklaring een achteruitgang betekent voor de emancipatie van
LHBTI’s in de protestants-christelijke gemeenschap. Wel vaker vinden predikanten van de orthodoxe
kerk dat LHBTI’s hun liefde niet in de praktijk mogen brengen. Maar de opstellers van het pamflet
gaan verder en stellen dat het niet ‘in overeenstemming is met de heilige bedoelingen wanneer
mensen zichzelf bewust willen laten zien en positioneren als personen met een homoseksuele of
transgenderidentiteit’. Ofwel, LHBTI’s moeten als zodanig onzichtbaar blijven voor de samenleving.
Hun rechten worden hiermee geschonden.
Daartegenover verheerlijken de opstellers van de Nashville-verklaring heteroseksuelen die voldoen
aan de Bijbelse vrouwelijke en mannelijke normen. Mits zij ten overstaan van God trouwen. Hierin
staan de opstellers en ondertekenaars van de Verklaring niet alleen.
Fundamentalisme
Wereldwijd zien we een tendens van religieus en politiek fundamentalisme dat fel en openlijk strijdt
tegen iedereen die afwijkt van de traditionele ‘norm’. Namelijk dat van het traditionele ‘kerngezin’
met een vader, moeder en meerdere kinderen. Zo financieren verschillende extremistische religieuze
regimes fundamentalistische anti-homo en anti-choice bewegingen. Extremistische regimes van
Noord tot Zuid en Oost tot West strijden samen bij ondermeer de Commission on the Status of
Women tégen verworven vrijheden rond seksualiteit en gendergelijkheid.
En ook in Europa worden traditionele normen steeds feller verdedigd. Kijk naar Hongarije waar
Orban een actief ‘family first’ bewind voert. Kijk ook naar landen als Polen waar de antigenderbeweging stelt dat liberaal Europa het voortbestaan van de mens bedreigt.
Uitingen als de Nederlandse Nashville-verklaring betekenen een achteruitgang van verworven
individuele vrijheden en mensenrechten. Zoals het recht niet te worden gediscrimineerd op basis van
je sekse of seksualiteit. Of het recht om als echtpaar van hetzelfde geslacht een kind te adopteren.
Maar ook het recht van een vrouw op anticonceptie en de toegang tot abortus. De opstellers van het
Nederlandse Nashville pamflet stellen het zelf: we staan op een kantelpunt in de geschiedenis. Laten
we individuele vrijheden en mensenrechten afkalven? WO=MEN roept iedereen op het recht om te
beschikken over eigen lijf en leven blijvend centraal te stellen. En blijvend te bevechten.
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