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CONVENANT Amsterdam Gay Capital 2009 - 2011
Gemeente Amsterdam - COC Amsterdam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,
in deze vertegenwoordigd door wethouder Ohr. F. Ossel
Vereniging cae Amsterdam,
in deze vertegenwoordigd door voorzitter Ohr. O. Boutkan
Kornen overeen:
In het kader van de G4 koploperproject homo-emancipatie 2008-2011 met het Ministerie van
oew en het Actieprogramma Amsterdam Gay eapita1"2009-2011

•

Oat de gemeente blijft investeren in de ontwikkeling van Amsterdam als (homo)seksuele
emancipatiestad (HLTB). Het bevorderen van homo-emancipatie en sociale acceptatie in de
Amsterdamse samenleving is binnen dit kader de hoofddoelstelling. Belangrijke
aandachtsgroepen voor verdergaande homo-emancipatie in 2009 - 2011 zijn: jongeren,
ouderen, Amsterdammers met een niet-westerse achtergrond en vrouwen. Naast deze
groepen zijn ook de vele partners van groot belang, waaronder maatschappelijke (geloofs-)
instellingen, zorg- en welzijnsinstellingen, buurthuizen, sportclubs, scholen.
• Oat het bestuur van de gemeente Amsterdam dit doet vanuit haar sturende rol als aanjager
van het emancipatiebeleid voor de gehele stad; zij zal ook richting de Stadsdeelbesturen en
gemeentelijke adviesraden een stimulerende rol vervullen.
• Oat cae Amsterdam vanuit haar ambitie de sociale acceptatie van homoseksualiteit in
Amsterdam vergroot. Op die plekken in de Amsterdamse samenleving waar de socia Ie
acceptatie versterking behoeft, zal cae Amsterdam dit signaleren en intervenieren. Een
belangrijk instrument vormt het sluiten van allianties met 'heteroseksuele' organisaties.
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Oat onderzoek naar tolerantie, discriminatie en homofoob geweld systematisch onderzoekt,
onder andere middels de Oiversiteitsmonitor. Oit zal aansluiten bij het discriminatiebeleid van
de gemeente.
Oat cae Amsterdam als expertisecentrum en meld punt voor slachtoffers een bijdrage levert
aan het verbeteren van de situatie rondom homofobisch geweld. cae Amsterdam geeft
relevante signalen en ervaringen door aan de gemeente en politie.

Oat zichtbaarheid, rolmodellen, voorbeeldfuncties, voorlichting, dialoog en samenwerking met
diverse organisaties belangrijke instrumenten zijn om wederzijds homo-emancipatie te
beYnvloeden en te stimuleren. Prioriteit wordt gegeven aan het ontwikkelen van betere
preventie-instrumenten. Voor 2009-2011 wordt ingezet op verdergaande trainingen en
sensitivering van schoolbesturen, docenten, politie, zorg, hulpverlening en jongerenwerkers.
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Oat het COC Amsterdam al decennia de plek in de stad is waar jongeren met homoseksuele
gevoelens terecht kunnen. In 2011 zal het COC Amsterdam zijn locatie aan de Rozenstraat
verruilen voor een nieuwe locatie, een nieuw 'Roze Huis' voor haar activiteiten. Gezien het
belang voor jongeren en andere groepen zal de gemeente de organisatie daarbij zoveel
mogelijk ondersteunen.
Oat de gemeente de schoolvoorlichting van het COC Amsterdam de komende periode gaat
ondersteunen ten behoeve van expertiseontwikkeling van de voorlichters en om de
voorlichting in samenhang te brengen met de andere schoolprojecten over diversiteit. COC
Amsterdam heeft zitting in Strategische Adviesgroep van het Kwartiermakerproject.
Oat de gemeente Amsterdam en COC Amsterdam met elkaar overeen komen dat de etnische
organisaties die zich specifiek op homoseksualiteit richten de komende jaren organisatorisch
en publicitair ondersteund zullen worden via het COC Amsterdam. Verwacht wordt dat er
tenminste drie maal per jaar een aansprekende bijeenkomst over homoseksualiteit zal
plaatsvinden die taboe-doorbrekend is en de zichtbaarheid van homo's met een niet-westerse
achtergrond verbetert. Oit gebeurt in samenwerking met een of meer etnische organisaties.
De gemeente zal het COC Amsterdam hiertoe financieel ondersteunen.

Oat de gemeente Amsterdam en COC Amsterdam de gezamenlijke ambitie hebben om
Amsterdam te versterken als Gay Capital, zowel in binnen- als buitenland.
Oat voor de internationale uitstraling van Amsterdam als emancipatiestad samengewerkt
wordt met een combinatie van internationale contacten en initiatieven. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van verschillende gemeentelijke diensten en organisaties en daarnaast de
zustersteden (b.v. Riga, Sofia, Soekarest, Sarajevo) en internationale homo-organisaties,
waaronder ILGA, Transgender Europe Network, IGLYO, World Outgames en het Company
Pride Platform. Een goede, structurele samenwerking met Amsterdam Partners en ATCS is
hierbij van groot belang. Middels internationale conferenties en evenementen worden
gezamenlijke initiatieven georganiseerd.
Oat COC Amsterdam samenwerkt met andere Amsterdamse (homo) zelforganisaties op basis
van respect voor elkaars rol en expertise. Het COC Amsterdam streeft hierbij een verbindende
rol na binnen de Amsterdamse homo gemeenschap.

Oat de regie van homo-emancipatie en veiligheidsontwikkeling bij het gemeentebestuur Iigt.
Oat de expertise-inbreng en analyse van ontwikkelingen rond seksuele diversiteit mede door
COC Amsterdam wordt ingebracht. COC Amsterdam heeft een belangrijke adviserende en
signalerende functie ten aanzien van veiligheid en sociale acceptatie van homoseksualiteit in
de Amsterdamse samenleving.
Oat in het samenwerkingsverband van COC Amsterdam en Gemeente Amsterdam voor de
financiering van een meerjarenprogramma, naast gemeentelijke budgetten, ook gezocht wordt
naar andere financieringsmogelijkheden bij ministeries, (EU-)fondsen, steunfunctieinstellingen en dergelijke. Een evaluatie van het huidige meerjarige Zichtbaarheidproject 20052009 zal najaar 2009 beschikbaar zijn.
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