Feiten en statistieken
Hoeveel mensen in Europa zijn LHBT (lesbienne,
homoseksueel, biseksueel, transgender)?
•	
Er zijn geen exacte, wetenschappelijk
onderbouwde cijfers bekend over het aantal
LHBT’s in Europa, alleen vrij onbetrouwbare
schattingen.
•	
Bij veel van deze schattingen wordt aangenomen
dat ongeveer 5 tot 10% van de bevolking LHBT is.
•	
LHBT schijnt een onderwerp te zijn dat nog vaak
gepaard gaat met onzekerheid en angst. Dit
maakt onderzoek op dit gebied zeer lastig.
Waarom zijn sommige mensen LHBT?
In tegenstelling tot de aanname van sommige
mensen dat bepaalde opvoedingsstijlen of het
hebben van LHBT-ouders een (ingrijpend) effect
hebben op de ontwikkeling van je seksuele
geaardheid of genderidentiteit, gaat de wetenschap
er in overgrote meerderheid vanuit dat
homoseksualiteit (en naar alle waarschijnlijkheid
ook BTIQ) het gevolg is van een complexe interactie
van genetische factoren in combinatie met
uiteenlopende omgevingsinvloeden. Met andere
woorden: iemand leert niet om LHBT te worden, het
is geen biologische afwijking, geen ziekte of een
kwestie van wilskracht.
Waarom is het van belang het thema van LHBT’s
in sport aan te snijden?
•	
Bij veel sporten is het onderwerp LHBT nog
steeds een enorm taboe, waardoor het lastig is
het aantal LHBT’s in sport te bepalen. Sommigen
ontkennen zelfs dat er LHBT’s in de sport zijn,
bijvoorbeeld in het mannenvoetbal.
•	
LHBT’s voelen zich vaak niet welkom of
gediscrimineerd, zoals onlangs bleek uit een
internationaal rapport over homofobie in
teamsporten (Out On The Fields) dat zich richtte
op de ervaringen van homoseksuelen, lesbiennes
en biseksuelen :

-	62% van alle deelnemers, en zelfs 73% van de
homoseksuele mannen, was van mening dat
homofobie een ernstiger probleem is in
teamsporten dat in andere delen van de
samenleving.
-	73% van de deelnemers was van mening dat
LHBT’s niet veilig of welkom zijn in jeugdsporten.
-	Meer dan de helft van de homoseksuele (54%) en
biseksuele mannen (60%) en bijna de helft van
de homoseksuele vrouwen (48%) en 29% van de
biseksuele vrouwen gaf aan homofobie in hun
sport te hebben ervaren.
-	44% van de homoseksuele mannen en 29% van
de homoseksuele vrouwen was bang dat hun
teamgenoten hen zouden afwijzen als ze uit de
kast zouden komen
-	Sporters die uit de kast kwamen, meldden dat de
meest waardevolle ondersteuning om daartoe te
besluiten afkomstig was van een vertrouwde/
ondersteunende persoon in hun team, in
combinatie met een teamcultuur die diversiteit
stimuleerde.
-	Uit een Frans onderzoek onder 363 sporters bleek
dat homofobie nog steeds veel voorkomt in het
professionele voetbal, met name bij mannelijke
jeugdspelers waar 50% van de spelers een
negatieve of zeer negatieve houding heeft ten
opzichte van homoseksualiteit.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van homofobie,
bifobie en transfobie in sport en voetbal?
Homofobie, bifobie en transfobie in sport, voetbal
en de bredere samenleving heeft diverse mogelijke
negatieve gevolgen voor LHBT’s. Hieronder worden
enkele van de belangrijkste hiervan aangegeven.
Met dit in gedachten wordt het belang van
diversiteit en het creëren van een veilige,
verwelkomende en accepterende omgeving voor
iedereen nog groter. Enkele voorbeelden van
negatieve gevolgen van discriminatie en gebrek aan
acceptatie zijn:
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Voor personen
•	
Ervaring van afstand, repressief en buitensluitend
gedrag van de sociale omgeving
•	Hogere mate van stress en psychisch negatieve
gevolgen
• Laag zelfvertrouwen en zelfachting
• Negatieve gevolgen voor carrière
Voor sport en voetbal
• Hoger aantal afhakers
•	Groeiende cultuur van onnadenkendheid
en uitsluiting
•	Onbenut potentieel van sociale
verantwoordelijkheid
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