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Gelderland Regenboogprovincie 

Constaterende dat: 

• 
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Intolerantie jegens lesbische vrouwen, homoseksuele mannent·en transgenders veelvuldig aa~~ 
voorkomt en verergert, en pesterijen, discriminatie en uitinge v~n vijandigheid aan de orde /'. 
van de dag zijn in Gelderland; :) b; B,&A lMt.' VI ,w..v,/ u~ 04 i..v~ 
De daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid bij veel mensen zijn versterkt of 
toegenomen; 
Iedere overheid volgens de grondwet zorg dient te dragen voor onder meer gelijke 
behandeling, sociale samenhang, veiligheid, leefbaarheid en maatschappelijke ondersteuning 
van haar inwoners; 
Alle inwoners van Gelderland recht hebben op veiligheid, op een eerlijke kans op participatie 
en een gelijkwaardige behandeling; 
De acceptatie van homoseksualiteit en transgenders op lokaal niveau behoorlijk kan 
verschillen in aard en omvang, vooral binnen een grote provincie als Gelderland met zowel 
steden als platteland, en structurele problemen binnen het gebied de Veluwe; 
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Overwegende dat: 

• Het onacceptabel is dat lesbische, homoseksuele en transseksuele inwoners van Gelderland 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 moet worden 
gegeven aan het stimuleren van emancipatie- en acceptatiebeleid; 

Spreken uit dat: Gelderland een Regenboogprovincie is. 

Verzoeken het College: 

Een impuls te geven aan sociale acceptat.ie, veiligheid en zichtbaarheid van ies~ische v:ouwen,~ . I 
homoseksuele mannen en transgenders lil Gelderland; f...' IJ IJ e ~t4 e ~ me.{ ,,~ I fA2cu u/a 
Om zich in te zetten om hun veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie verder te 
bevorderen en dit te vertalen naar doelstellingen en een aanpak in samenspraak met het 
Meldpunt Discriminatie en Pesten, ledengelijk, Art. 1 Noord-Oost Gelderland, het COC en 
betrokken partners; 
Om in de politie-eenheid Oost-Nederland ook samenwerking te zoeken met de provincie 
Overijssel; 
Om de ontwikkelingen te monitoren en PS daarover regelmatig te informeren. 
Om Gelderse gemeenten te stimuleren aan te sluiten bij het landelijk project 
Regenboogsteden; 

En gaan over tot de orde van de dag 

Anne Wieggers, GroenLinks 

~~~A= 

• 

• 

• 

• 
• 

L. van der Veer 
Partij voor de Dieren 




