
'Waar zil de
twijfel? Dat vind
ik interessant!'
Namens het Humanistisch Verbond

organiseerde Sahand Sahebdivani dialoog-

bijeenkomsten in het Amsterdams-lraanse

cultureel centrum Mezrab:'Gelijkgestemden

kom je makkelijk tegen. Maar hoe vaak kom

je met mensen in aanraking die anders ziln?'

Als Sahebdivani al een missie heeft, dan is dat verbindingen leg-
gen, een platform bieden voor bijzondere ontmoetingen. 'Soms

is dat best gecompliceerd. Twee maanden geleden gaf ik iemand
het woord die de zaal wilde bekeren, hij zag de islam als enige
weg. Ik ben toen, weliswaar met trillende handen, een open
gesprek met hem aangegaan en daar ben ik nóg blij om. In de

Iraanse cultuur zijn veel onderwerpen een mijnenveld en ik vind
het een overwinning als mensen hun mening openlijk met ande-
ren durven te delen.'

Hoe maak je homoseksualiteit bespreekbaar?
Ik nodig mensen uit die we normaal gesproken minder snel be-
reiken - ouderen en vrouwen die veel thuis zijn - en het thema
is dan algemeen, zoals 'opvoeden tussen twee culturenl Homo-
seksualiteit komt vanzelf ter sprake, ook omdat ik er wel voor
zorg dat er iemand uit de eigen cultuur aanwezig is die lesbisch,

homo-, ofbiseksueel is. De houding van veel Iraniërs ten opzichte
van homoseksualiteit is toch dat het een ziekte is en datje als

ouder moet rouwen als je kind dat heeft. Sommigen vrezen dat
het zich verspreidt doordatje erover praat.

Bereiken je ideeën ook lran?
Er zijn diverse media die vanuit Nederland uitzendingen verzor-
gen gericht op Iran. De site van radiozender Zameneh heeft zelfs

een aparte pagina over homoseksualiteit. Zelf kan ik niet terug
naar Iran, dan word ik gearresteerd. Ik bel en mail wel met men-
sen daar, ook met mijn tante. Zij vindt het heel erg wat ik doe

en zegt dan le bent zelf homo'! Maar dat vind ik zo'n onzin.
Wat heeft het er mee te maken? En bovendien: als ik voor de

walvissen opkom dan ben ik toch ook geen walvis?

Je ouders zijn uit lran gevlucht toen je drie was, hoe kijk je nu
tegen dat land aan?
Iran is vanouds heel multicultureel. Er heerst veel onbegrip onder
elkaar. De samenleving is gefragmenteerd, zowel in sociaal en

economisch als in religieus opzicht. Zelf leef ik met drie identi-
teiten: de Iraanse, de Nederlandse en de ongebonden, kosmopoli-
tische migranten-identiteit. Ze zijn voortdurend in beweging en

overlappen elkaar. De heftigheid van het multiculturele debat in
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Nederland verbaast me soms. Het lijkt hier nog in de kinder-
schoenen te staan, terwijl die discussie in Iran al eeuwen wordt
gevoerd.

Wat heb je met het humanisme?

Ik ben in hart en nieren humanist, vanjongs af aan. Ik ben ook
jong aan het denken gezet: mijn moeder komt uit een fundamen-
talistisch gelovige familie en m[jn vader is niet gelovig. Toch is
mijn vader de meest morele persoon die ik ken, met meer besef

van goed en kwaad dan wie ook. En hoewel mijn vader dit nooit
zo benoemd heeft, zou ik hem - kijkend naar zijn respect voor
de mens en naar zijn wereldbeeld - nu een humanist noemen.

'Als ik voor de walvissen

opkom dan ben ik toch

ook geen walvis?'

Hoe zie jij de toekomst van De Dialoog?
Dialoog is wat ik deed, doe en zal doen. In mijn studententijd
werkte ik op de serviceafdeling van een internetprovider die -
uit naam van de vrijheid van meningsuiting - ook een extreem
rechtse site hostte. Toen de beheerder, een oudere man, belde,

ben ik met hem zijn site doorgelopen. Nadat hij mij uitvoerig
bedankte sloot ik - volgens protocol - af met mijn naam. Daar-
na werd het heel stil en werd er snel opgehangen. Het was een

allochtoon die hem zo goed geholpen had... Kijk, dát beweegt
me: een legosteentje bii te dragen in iemands meningsvorming.

Nathalie uan Loon

De Dialoog, een gezamenlijk initiatief van het Humanistisch Verbond,

COC Nederland en Stichting Malaica, maakt homoseksualiteit be-

spreekbaar. En dat is nodig: zo is de acceptatie van homoseksualiteit

bij grote groepen - zoals onder jongeren, bij etnische minderheden

en in orthodox-religieuze gemeenschappen - nog altijd problematisch

en durft een derde van de homoseksuelen niet op het werk uit de kast

te komen. Op scholen, in de buurt, bij spodverenigingen oÍ in de ou-
derenzorg is dat percentage nog hoger. Kijk op www.dedialoog.nu.
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