
In 2013 was Utrecht Roze Stad met Roze Zaterdag, Midzomergracht Festival en de aanleg van 
het regenboogzebrapad. Maar ook in het roze jaar kregen lesbiennes, homo’s, biseksuelen, 
transgenders en queers in Utrecht te maken met discriminatie en intolerantie. En daar 
leggen we ons niet bij neer. Want in Utrecht mag je zijn wie je bent en moet je je veilig 
kunnen voelen om dit uit te dragen, altijd en overal. Vrijheid om jezelf te zijn in Utrecht 
moeten we bewaken en bevechten.

Over veel maatregelen zijn we het als politieke partijen eens. Maar dat betekent 
niet altijd dat ze ook worden uitgevoerd. Met dit akkoord zeggen we toe dat wij alle 
maatregelen in de gemeenteraad zullen steunen, en dat we ze prioriteit geven. Of we 
nu wel of niet in het gemeentebestuur komen. Want deze maatregelen overstijgen 
ideologische tegenstellingen en zijn van belang voor alle Utrechters en Utrechtenaren. 
We hopen en verwachten dat ook alle roze organisaties en instellingen met ons mee 
willen werken aan het realiseren van deze regenboog van maatregelen. Want samen 
geven we kleur aan onze mooie stad.

1. Integraal aandacht voor seksuele- en genderdIversIteIt op alle 
utrechtse scholen
Voorlichting over seksuele diversiteit is inmiddels gelukkig verplicht. Maar soms bestaat die voorlichting uit 
slechts één les per schooljaar. Dat moet anders. Het is belangrijk om LHBT-emancipatie op scholen te doen in 
samenwerking met een onafhankelijke instelling zoals het COC of de GG/GD. De door de gemeente aangeboden 
menukaart is hierbij onmisbaar, even als bewezen anti-pest programma’s. De gemeente gaat actief met 
schoolbesturen in gesprek om voorlichtingsactiviteiten op scholen te ondersteunen en stimuleren. Ook worden 
basisscholen gestimuleerd om in groep 8 uitleg te geven over seksuele gerichtheid en genderdiversiteit.

Actiepunten
•	 De wethouder Onderwijs gaat actief in gesprek met schoolbesturen, ook van basisscholen 
•	 Utrecht steunt, stimuleert en bevordert Gay Straight Alliances (GSA) op Utrechtse scholen

2. veIlIgheId voor lhBt’s
Discriminatie en geweld op grond van seksuele- en genderdiversiteit worden vrijwel nooit bestraft. Dat heeft niet 
alleen te maken met de lastige bewijsbaarheid, maar ook met het feit dat slachtoffers vaak geen aangifte doen. 
Utrecht heeft sinds een aantal jaren een zogenaamd Gay Alert en is er het ‘pink meldpunt’ van Art.1 Midden 
Nederland. Melding en aangifte doen worden hiermee gestimuleerd. Iedereen moet zich in Utrecht veilig voelen. 
Thuis, op straat, op het werk en in het uitgaansleven. Veilig aangifte doen moet beter geregeld worden. Ondanks de 
wens om dit goed te regelen is er nog een wereld te winnen. Snel en adequaat optreden door de politie na aangifte 
of melding van geweld, bedreiging en/of intimidatie tegen LHBT’s moet prioriteit krijgen. Een goed functionerend 
Roze in Blauw bij de politie is hierbij essentieel.

Actiepunten
•	 De burgemeester gaat met de politie in gesprek over veilige aangifte door LHBT’s. 
•	 De burgemeester dringt er op aan dat politieagenten in wijkteams worden getraind op LHBT-sensitiviteit

3. traInIng professIonals
Ontmoetingsfaciliteiten en voorlichting voor LHBT-jongeren en zelforganisaties voor groepen die ondersteuning 
nodig hebben worden ondersteund, in het bijzonder indien zij een culturele of religieuze achtergrond hebben 
waarbinnen de acceptatie van LHBT’s moeilijk kan liggen.
LHBT-jongeren, ouderen en mensen met een beperking hebben soms professionele steun nodig om hun eigen leven 
in te richten zoals ze graag willen. Op school en in de wijk moeten docenten, jongerenwerkers en buurtteams worden 
getraind op sensitiviteit ten aanzien van seksuele en genderdiversiteit. Dit kan soms met een theatervoorstelling, een 
workshop of een gerichte training.

Actiepunten
•	 Bij de aanbesteding van de buurtteams wordt meegenomen dat organisaties kennis van- en voeling hebben 

met LHBT-problematiek. 
•	 Onderzoeken of het concept ‘Veilige Haven’ ondergebracht kan worden in de buurtteams. 

(zie veiligehavenamsterdam.nl)

roZe 
steMBusakkoord 
utrecht

✔

✔

✔



4. aandacht voor lhBt-ouderen 
Vergrijzing onder LHBT’s leidt tot een groeiende behoefte aan specifieke voorzieningen voor roze ouderen in Utrecht. 
Voor oudere lesbiennes, homo’s en transgenders kan een verhuizing soms betekenen dat ze terug de kast in moeten. We 
zijn er trots op dat vrijwel alle zorginstellingen in Utrecht inmiddels de Roze Loper hebben ontvangen. De Roze Loper 
is een certificering van kwaliteitszorgbedrijf KIWA. Het certificaat wordt toegekend als een instelling voor ouderenzorg 
na een toetsing aan de hand van een tolerantiescan positief wordt beoordeeld. Maar wegens veranderingen in de zorg 
is het noodzakelijk dat de thuiszorg, dagbesteding, groepsvervoer e.a. ook rekening houden met LHBT-ouderen. De 
instellingen die meedoen aan deze tolerantiescan beloven zich actief in te zetten om vooroordelen tegen te gaan. 

Actiepunten
•	 De gemeente stimuleert alle nieuwe zorginstellingen, de thuiszorg, dagbesteding en groepsvervoer om ook deze 

tolerantiescan uit te voeren.
•	 De gemeente brengt bij eigenaren van leegkomende verzorgingstehuizen, of andere initiatiefnemers voor 

transformatie, onder de aandacht dat er behoefte is aan ouderen woongroepen en in het bijzonder Roze woongroepen.

5. de opvang van lhBt-vluchtelIngen Moet worden verBeterd
Lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders die door discriminatie en vervolging vanwege hun seksuele gerichtheid naar 
Nederland vluchten, komen ook in Utrecht terecht. Betere ondersteuning en specifieke opvang voor deze groep is 
noodzakelijk, ondanks het goede werk wat Cocktail inmiddels doet. 

Actiepunten
•	 De gemeente voert in het aansluiting op het landelijke immigratiebeleid een proactief beleid voor goede 

ondersteuning en opvang van deze groep
•	 De gemeente moet zich bij de rijksoverheid sterk maken voor het herplaatsen van LHBT’s met een kwetsbare 

positie in dezelfde omgeving als waar ze eerder werden opgevangen.

6. lhBt-rechten speerpunt van InternatIonale contacten 
Utrecht profileert zich als mensenrechtenstad. LHBT-rechten moeten een duidelijkere en zichtbaardere rol krijgen 
hierin. Zoals ondersteuning en uitwisseling van ervaringen met stadsbesturen en LHBT-organisaties elders. Zo kan 
Utrecht leren van andere steden en actief succesvolle aspecten uit haar beleid promoten bij internationale contacten.

Actiepunt
•	 Utrecht draagt actief uit dat mensenrechten ook voor LHBTs gelden, door in activiteiten die ze als 

mensenrechtenstad organiseert zichtbare aandacht hiervoor te hebben. Dat kan bij voorbeeld gebeuren door 
sprekers uit te nodigen of films te vertonen. 

7. ondersteunIng lhBt-InItIatIeven voor ZIchtBaarheId 
In Utrecht zijn veel geweldige LHBT-initiatieven die bijdragen aan de zichtbaarheid van de diverse bevolking van 
Utrecht en aan de emancipatie van LHBT’s. Uitgaansgelegenheden, sport-, cultuurverenigingen, het geweldige 
Midzomergracht Festival en kleinere festivals als Drift en Diep geven LHBT’s in Utrecht een duidelijk gezicht. 
Daarnaast maken deze initiatieven Utrecht ook voor bezoekers interessant. 

Actiepunt
•	 De gemeente moet LHBT-initiatieven, zoals MZG actief blijven ondersteunen en nieuwe initiatieven ter 

bevordering van de zichtbaarheid en emancipatie stimuleren.

8. tolerantIe en ZIchtBaarheId Bevorderen BIj top- en Breedtesport
LHBT-sporters oordelen redelijk positief over het sportklimaat in Utrecht. Toch is er een substantiële groep die angst 
ervaart voor afwijkende reacties en niet eerlijk en open is over de seksuele oriëntatie. Het blijft erg lastig om het 
onderwerp bij de sportverenigingen in Utrecht te agenderen. Dat is wel van belang om pesten en onsportief gedrag van 
vooral jonge LHBT-sporters te voorkomen. Tolerantie moet actief worden gestimuleerd. Jong geleerd is oud gedaan.
Roze voetbalsupporters van FC Utrecht ervaren dat het op de tribune openlijk tonen van je voorkeur niet altijd wordt 
getolereerd. Bij anti-homospreekkoren moet altijd worden ingegrepen, desnoods door het stilleggen van een wedstrijd.

Actiepunten
•	 De gemeente verhoogt haar inspanningen om met de besturen van de belangrijkste sportverenigingen in de 

stad in gesprek te gaan over sportiviteit en respect voor LHBT-sporters.
•	 De gemeente dringt in haar overleg met de grote sportverenigingen die op het hoogste niveau presteren, zoals 

FC Utrecht en Kampong, aan op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de club om spelers in te zetten 
bij activiteiten voor jongeren om discriminatie en intolerantie van LHBTs te verminderen. 
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