Motie “Regenbooggemeente”
De gemeenteraad heeft op 10 januari 2019 op initiatief van de HAP, Groen Links, D66, Gezond
Haarlemmermeer, Een Haarlemmermeer en Sociaal Rechts een motie aangenomen met de naam
“Vier de liefde”. Dit als antwoord op de zogenaamde verklaring van Nashville. Strekking van de motie
behelsde het dagelijks hijsen van de Regenboogvlag aan een van de vlaggenmasten voor het
raadhuis.
De raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 27 juni 2019:
Constateert dat:
•

•
•
•

De motie “Vier de liefde” waarin de regenboogvlag een permanente plek heeft gekregen aan
een van de vlaggenmasten voor het raadhuis een reactie van de gemeente is geweest op de
“Verklaring van Nashville”;
De meeste gemeenten er voor hebben gekozen deze vlag alleen maar te hijsen wanneer daar
aanleiding voor is;
Haarlemmermeer een thuis is voor iedereen wat niet benadrukt hoeft te worden door het
permanent hijsen van de vlag anders dan de nationale driekleur;
Het hijsen van een vlag slechts een symbolische waarde heeft;

Nederland heeft 54 Regenbooggemeenten. Deze gemeenten maken zich sterk voor het verbeteren
van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen,
biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI's) en ontvangen hier ook extra middelen
voor van het rijk.
Overwegende dat:
•
•

•
•

In Haarlemmermeer er permanente aandacht zou moeten zijn voor alle inwoners zonder
onderscheid te maken op basis van seksuele oriëntatie.
In Haarlemmermeer alle groepen mensen gelijk behandeld zouden moeten worden en dat
niet een groep inwoners door, het dagelijks hijsen van een vlag, gebrandmerkt moet worden
als ‘anders’’.
In Haarlemmermeer en daarbuiten de verklaring van Nashville, ondanks de collectieve
verontwaardiging en politieke afwijzing, een te verwaarloze effect heeft gehad.
Er in de toekomst mogelijk vaker aanleiding kan zijn voor het hijsen van de regenboogvlag bij
het Raadhuis.

•
•
•

De kracht die uit gaat van een permanent gehesen vlag als reactie op een gebeurtenis in de
loop van de tijd verloren gaat.
Een half jaar na dato nog maar weinig mensen weten wat de aanleiding is geweest voor het
dagelijks hijsen van de regenboogvlag.
Dat het idee achter deze motie op steun kan rekenen van LHBTI belangenorganisaties als het
COC Kennemerland te Haarlem en stichting de Roze Leeuw met wie deze motie is
besproken.

Spreekt uit dat:
-

-

De gemeente zich waar mogelijk in blijft zetten voor acceptatie van seksuele diversiteit en
vrije partnerkeuze, niet alleen in woorden maar ook in daden.
De regenboogvlag, als symbool van tolerantie en vrije partnerkeuze, na “Coming out day” op
11 oktober 2019, alleen nog te hijsen als hier een directe aanleiding voor is en op bijzondere
dagen als ‘Coming out Day’ en op de Internationale dag tegen homo- en transfobie op 17
mei.
Het college de gemeente Haarlemmermeer aanmeldt als 55e regenbooggemeente teneinde
met het daarbij behorende budget actief te gaan werken aan de nog steeds noodzakelijke
LHBTI-emancipatie.
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