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Regenboog stembusakkoord getekend in Amsterdam

Vertegenwoordigers van acht Amsterdamse politieke partijen hebben op 
initiatief van COC Amsterdam en omstreken een regenboog stembusakkoord 
getekend. D66, PvdA, VVD, SP, Groenlinks, CDA, de Piratenpartij en Ams-
terdam BIJ1 commiteren zich hiermee aan een inhoudelijk en concreet 
pakket aan maatregelen voor de gemeenteraadsperiode 2018-2022.

Het  regenboog  stembusakkoord  omvat  beleidsvoornemens  op  de  thema’s 
‘veilig zijn, veilig voelen’, ‘goede geestelijke, lichamelijke en sek-
suele gezondheid’, ‘Amsterdam van en voor iedereen’, ‘verbonden, zelf-
bewuste en weerbare LHBTIQ+’s’ en ‘de zichtbare LHBTIQ+ gemeenschap’. 
Ondertekenaars van het akkoord wijzen tevens elke vorm van discrimi-
natie of uitsluiting van de hand en zetten zich actief in voor gelijk-
waardigheid van alle inwoners van Amsterdam.

Peter de Ruijter, voorzitter van COC Amsterdam en omstreken, zegt: “dit 
akkoord laat zien dat er brede politieke steun is om aan de slag te 
gaan  voor  en  met  de  superdiverse  LHBTIQ+  gemeenschap.  Naast  het 
bevorderen van de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit zet dit 
akkoord  in  op  verbondenheid,  gezondheid  en  weerbaarheid  van  LHBTIQ+ 
personen.”

“Met dit regenboog akkoord in de hand nodigt COC Amsterdam en omstreken  
ook andere politieke partijen in Amsterdam van harte uit tot mede-on-
dertekening”, aldus Peter de Ruijter.

Ondertekenaars van het regenboog stembusakkoord zijn Jan-Bert Vroege 
(D66), Dennis Boutkan (PvdA), Rik Torn (VVD), Cobie Groenendijk (SP), 
Simion Blom / Tirza de Fockert (Groenlinks), Marc Haverkamp (CDA), Lynn 
Fokkens / Jelle de Graaf (de Piratenpartij) en So Roustayar (Amsterdam 
BIJ1).
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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.


