Motie vreemd aan de orde van de dag
'Utrecht Regenboogprovincie'
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 juni 2018;
Constaterende dat:
‒ Hoewel Nederland internationaal gezien voorop loopt als het gaat om
sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders (LHBTI) de
acceptatie op lokaal niveau behoorlijk verschillend kan zijn in aard en
omvang *
‒ Intolerantie in de vorm van pesterijen, discriminatie en dreigen met
geweld nog steeds voorkomt **
‒ Uit onderzoek blijkt dat Nederland als het gaat om de rechtspositie en
rechtsbescherming van LHBTI-inwoners naar de elfde plaats is gezakt ***
‒ Dit gevoelens van psychische en sociale onveiligheid oplevert bij veel
LHBTI-inwoners
‒ Iedere overheid volgens de grondwet zorg dient te dragen voor onder
meer gelijke behandeling, sociale samenhang, veiligheid, leefbaarheid en
maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners
‒ Utrechtse LHBTI-inwoners daarmee ook recht hebben op veiligheid, op een
eerlijke kans op participatie en een gelijkwaardige behandeling
Overwegende dat:
‒ Het onacceptabel is dat LHBTI-inwoners op school, op straat, op het werk,
in de zorg, in de sport en in hun eigen sociale kring niet (meer) durven
uitkomen voor hun identiteit
‒ samen met gemeenten en relevante maatschappelijke organisaties een
impuls gegeven moet worden aan het stimuleren van LHBTI -emancipatieen acceptatiebeleid;
Spreken uit dat: Utrecht een Regenboogprovincie is
en
Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
–
–

Een impuls te geven aan sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van
LHBTI'ers in de provincie Utrecht
zich in te zetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van
LHBTI-inwoners verder te bevorderen

–
–
–

Aan te sluiten bij het netwerk van Regenboogprovincies Groningen,
Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland, Noord-Brabant
en Limburg.
Om Utrechtse gemeenten te stimuleren aan te sluiten bij het landelijk
project Regenboogsteden
Om met het COC en Artikel 1 organisatie Midden Nederland te kijken naar
de aard en omvang van discriminatie jegens LHBTI'ers in Utrecht, om
ontwikkelingen te kunnen volgen en de sociale acceptatie te monitoren en
PS daarover jaarlijks te informeren.

En gaan over tot de orde van dag
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Recente onderzoeken en publicaties
* Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa;
Sociaal en Cultureel Planbureau, mei 2018
(https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Opvattingen_o
ver_seksuele_en_genderdiversiteit_in_Nederland_en_Europa)
** Tolerantie blijkt een dun laagje vernis; NRC, 24 mei 2018
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/24/tolerantie-voor-lhbters-blijkt-een-dunlaagje-vernis-a1604136 en https://nos.nl/artikel/2220136-elkaar-voor-de-geinhomo-noemen-is-niet-zo-onschuldig-als-het-lijkt.html
*** Nederland valt uit de top 10 van landen waar LHBTI-rechten goed geregeld
zijn; Parool, 14 mei 2018
https://www.parool.nl/binnenland/nederland-valt-uit-top-tien-landen-met-goedelhbti-rechten~a4598254/ en
https://rainbow-europe.org/country-ranking

