Uitnodiging aan de pers

Groningen, 9 oktober 2018

Burgemeesters ondertekenen convenant tijdens Regenboogsymposium
Donderdag 11 oktober organiseren de provincie Groningen en COC Groningen en Drenthe, in
samenwerking met de Vereniging van Groninger Gemeenten en het Discriminatie Meldpunt Groningen,
het Regenboogsymposium. Tijdens dit symposium ondertekenen alle Groninger gemeenten het
Regenboogconvenant. Het doel van dit convenant is de gemeenten te stimuleren zich in te zetten voor
veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers in onze provincie, zodat iedereen zich veilig
voelt. Het regenboogconvenant is opgesteld naar aanleiding van een motie die is aangenomen in
Provinciale Staten. De bijeenkomst bestaat verder uit een interactief en onderhoudend programma met
onder meer een informatiemarkt, workshops en een borrel. Het programma start om 14.00 uur in de
Statenzaal van het provinciehuis in Groningen. Leden van de pers zijn van harte welkom.

Programma
13.30 uur

Ontvangst met koffie en thee in het Atrium

14.00 uur

Opening door dagvoorzitter Martijn Rotgers in de Statenzaal
Plenair deel met bijdragen van:
- Gedeputeerde Eelco Eikenaar, gedeputeerde Leefbaarheid en Annelies van Santen, voorzitter
COC Groningen & Drenthe
- Romy Dekker, schrijfster opiniestuk Volkskrant: Maatschappelijk debat over acceptatie
homoseksuelen moet verder gaan dan 'gaybrapad'
- Erica van Lente, burgemeester gemeente Bedum
- Rika Pot, burgemeester gemeente Oldambt

15.00 uur

Workshops: Transgender, Veiligheid, Voorlichting, Sport, Geloof

15.45 uur

Ondertekening Regenboogconvenant in de Statenzaal

16.00 uur

Informatiemarkt en borrel in het Atrium

17.00 uur

Einde programma

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie,
telefoon 050-3164129 en Annelies van Santen, voorzitter COC Groningen & Drenthe, 06-28 22 68 39.
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