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COC Amsterdam roept op tot regenboog stembusakkoord

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen roept COC Amsterdam en 
omstreken de politiek op tot actie, te beginnen met het afsluiten van 
een regenboog stembusakkoord. Als voorzet publiceert COC Amsterdam van-
daag haar maatschappelijke agenda 2018-2022 waarin brede diversiteit en 
wederzijds  respect  centraal  staan.  COC  Amsterdam  draagt  vanuit  haar 
LHBTIQ+ perspectief bij aan het tegengaan van discriminatie en uit-
sluiting.

Naast brede diversiteit en wederzijds respect pleit COC Amsterdam voor 
een  betere  ondersteuning  van  vrijwilligers  organisaties  in  het  bij 
elkaar brengen en verbinden van groepen en individuen. Daarbij blijft 
het essentieel dat de overheid zich inzet zodat LHBTIQ+’s zich net als 
iedereen veilig over straat kunnen bewegen. De aandacht voor seksuele 
en  gender  diversiteit  in  zorginstellingen  en  op  scholen  is  nog  te 
afhankelijk van vrijwillige inzet en goede wil. COC Amsterdam pleit er-
voor deze aandacht beter in de operationele activiteiten van deze in-
stellingen  te  verankeren.  Vanuit  de  activiteiten  van  COC  Amsterdam 
blijkt verder dat zorg- & welzijnsorganisaties soms onvoldoende tege-
moet kunnen komen aan specifieke behoeften van LHBTIQ+ personen. Train-
ing van medewerkers en een betere aansluiting tussen welzijnswerk en 
zorg-professionals zijn hier belangrijke aandachtspunten. Als laatste, 
er is een groeiende behoefte aan ondersteuning bij zelfbeschikking en 
empowerment van verschillende groepen en initiatieven. COC Amsterdam 
bepleit het ontwikkelen van een integrale visie waarmee deze initi-
atieven effectief ondersteund kunnen gaan worden.

Peter de Ruijter, voorzitter van COC Amsterdam en omstreken, zegt: “met 
deze agenda zetten we in op het slaan van bruggen met verschillende 
emancipatie bewegingen om samen discriminatie en uitsluiting effectief 
terug te dringen. Ook binnen de LHBTIQ+ gemeenschappen zelf is op dit 
vlak werk te doen. We hopen met onze maatschappelijke agenda 2018-2022 
ook inspiratie te geven voor een nieuw regenboog stembusakkoord voor de 
komende raadsperiode.”
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Over COC Amsterdam en omstreken 
COC  Amsterdam  en  omstreken  richt  zich  op  persoonlijke  empowerment, 
verbinding en mobilisatie rondom seksuele oriëntatie, gender identiteit 
& expressie en sekse kenmerken, door ons samengevat in de term ‘sek-
suele en genderdiversiteit’. COC Amsterdam is onderdeel van een brede 
maatschappelijke beweging waar verandering vooral voortkomt uit (geza-
menlijk) doen. Binnen COC Amsterdam staan eigen initiatief, motivatie 
en respect voor elkaar centraal. Onze kernwaarden zijn: initiatiefrijk, 
zichtbaar, samen en geaard. COC Amsterdam en omstreken is een verenig-
ing van plm. 1900 leden en 150 vrijwilligers. COC Amsterdam en om-
streken is actief in de gemeenten Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amster-
dam, Diemen, Landsmeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn en Waterland.



(*) LHBTIQ+ staat voor Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen, Trans-
gender, Intersekse en Queer personen en anderen in het spectrum van 
seksuele en genderdiversiteit.


