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Inleiding
Begin 2019 toonde de ophef rond de Nashvilleverklaring opnieuw dat LHBTIQ+'s1 nog niet als
gelijkwaardig beschouwd en behandeld worden. Helaas krijgen LHBTIQ+'s ook in Nederland nog
altijd te maken met verbale en zelfs fysieke agressie. Het kennisplatform Integratie en
Samenleving concludeerde2 in 2017 dat LHBTIQ+'s zich de afgelopen jaren niet veiliger zijn gaan
voelen en dat het aantal meldingen van geweld tegen hen de laatste jaren is toegenomen. De
bijgevoegde brandbrief van COC Friesland en Tûmba bevestigt dit beeld.
Acceptatie, veiligheid en emancipatie
Verschillende overheden hebben LHBTIQ+ acceptatie en het tegengaan van discriminatie als
speerpunt verankerd in het beleid. Op 10 oktober 2014 tekende minister Jet Bussemaker met 42
lokale overheden het convenant 'Regenboogsteden'. In dit convenant verklaren zij gezamenlijk
de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTIQ+'s te verbeteren. Volgens het COC
scoren ze op vrijwel alle terreinen van lokaal LHBTIQ+ beleid aanzienlijk beter dan regio’s die
niet aan het programma deelnemen.
In 2016 werd Drenthe de eerste Regenboogprovincie. Andere provincies volgden dit initiatief.
Inmiddels zijn sinds september 2018 alle provincies, behalve Fryslân, Regenboogprovincie. Dit
betekent dat in Fryslân acceptatie en veiligheid verbeteren en discriminatie tegengaan geen
bestuurlijk speerpunt is. Terwijl uit de informatie van COC Friesland, Tûmba en Nordwin College
(zie bijlagen) blijkt dat daar wel degelijk behoefte aan is.
Regenboogbeleid en structurele steun
Wij vinden dat de provincie Fryslân verantwoordelijkheid moet nemen door doelstellingen en
een plan van aanpak op te stellen, kortom een regenboogbeleid, en daarbij samenwerking te
zoeken met relevante maatschappelijke organisaties en overheden.
Ook willen we dat de provincie structureel subsidie verleent aan organisaties die discriminatie
in Fryslân tegengaan, zoals COC Friesland en Tûmba. Daarbij gaat het ons erom dat alle
discriminatie op basis van geaardheid, sekse, religie en afkomst wordt tegengegaan.
Voorlichting en advies
Op dit moment zijn COC Friesland en Tûmba de enige organisaties in Fryslân die de expertise in
huis hebben om sociale acceptatie en veiligheid te verbeteren en discriminatie tegen te gaan.
Verder is in een veranderende maatschappij vernieuwing in het aanbod van educatie nodig (zie
verklaring Nordwin College in bijlage). Het is belangrijk te waarborgen dat hier in de toekomst
ruimte voor is. Met voldoende middelen kunnen deze organisaties fungeren als veilige haven en
kenniscentrum en kunnen ze zorgen voor voorlichting, belangenbehartiging, onderzoek en
advies (zie aanbod COC Friesland en Tûmba in bijlage).
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Afkorting die staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Interseks, Queer en anderen.
Kennisplatform Integratie & Samenleving. Neemt homoacceptatie toe en antihomogeweld af? Een factcheck. 3 augustus 2017.

Slot
De initiatiefnemers spreken de hoop uit dat dit initiatiefvoorstel bijdraagt aan een inclusieve
samenleving, waarvan vrijheid, solidariteit en gelijkwaardige behandeling de kern is.
Wij nodigen alle partijen van harte uit om zich bij dit voorstel aan te sluiten.
Voorgenomen besluit
Provinciale Staten spreken uit dat iedereen gelijkwaardig is en behandeld moet worden en dat
de provincie Fryslân, op basis van artikel 1 van de Grondwet, verantwoordelijkheid moet nemen
en actief gelijke behandeling moet bevorderen.
Provinciale Staten besluiten
1. De provincie Fryslân uit te roepen tot Regenboogprovincie en de maatschappelijke
problemen rond acceptatie en discriminatie aan te pakken aan de hand van een
regenboogbeleid.
2. Structureel een bedrag van 200.000 euro als voorwaardelijk budget op te nemen voor
relevante organisaties die in Fryslân acceptatie en veiligheid bevorderen en
discriminatie tegengaan.
Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
1. Om samen met COC Friesland, meldpunt discriminatie Tûmba en betrokken partners te
kijken naar de aard en omvang van discriminatie tegen LHBTIQ+'s in Fryslân om
ontwikkelingen te kunnen volgen en de sociale acceptatie te monitoren.
2. Samenwerking te zoeken met de overige Regenboogprovincies en lokale overheden die
het Regenboogconvenant hebben ondertekend.
3. Provinciale Staten jaarlijks te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de
uitvoering van dit besluit door middel van een brief.
Budgettaire consequenties en dekking
Het college van Gedeputeerde Staten wordt geacht en verzocht om voor het genoemde
voorwaardelijke budget dekking te regelen binnen de provinciale begroting.
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seksuele en culturele diversiteit binnen onze scholen. Ontvangen: 27 januari 2017.

