
Met de ondertekening van het veiligheids-
pact tegen discriminatie wil een groot aan-
tal organisaties en personen stelling nemen 
tegen dit geweld en iedereen oproepen  het 
pact mede te ondertekenen.
Het COC,  islamitische, joodse, christelijke 
en organisaties van niet-gelovigen nemen 
op 30 september het voortouw.

Voorafgaand aan de ondertekening worden bloemen gelegd bij het 
Homomonument, de Syrisch-orthodoxe kerk, de Fatih moskee, het Anne 
Frankbeeld en de Westerkerk.

Sprekers zijn: Ineke van de Valk, Laurens Buijs, Elise Friedman, Henk Krol

Mensen verschillen van elkaar, maar deze verschillen kunnen 
nooit een reden zijn voor lichamelijk of verbaal geweld. Iedereen 
heeft het recht te zijn wie hij of zij is. Ook al is dat voor een 
ander moeilijk te aanvaarden. Laat dat inzet zijn voor dialoog of 
debat. Veel minderheidsgroepen krijgen te maken met geweld. 
Met name moslims, homoseksuelen en joden.

Komt allen!

     Doe mee met de bloementocht tussen    
het Homomonument, de Syrisch-orthodoxe kerk, 

de Fatih moskee, het Anne Frankbeeld en de Westerkerk 
en teken met ons het veiligheidspact tegen discriminatie!

Zondag 30 september 2012

13:00 start bloementocht Westermarkt/Westerkerk,  
    vervolgens langs het Homomonument, 
    de Syrisch-orthodoxe kerk, de Fatih moskee, 
    het Anne Frankbeeld en de Westerkerk.
14:00 ondertekening pact door moslims, christenen,  
    joden, niet gelovigen en COC in de Westerkerk
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Bloementocht en veiligheidspact in de Jordaan
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