
•  De RVA is een overlegorgaan 
tussen vertegenwoordigers van de 
Amsterdamse regenbooggemeenschap, 
de gemeente Amsterdam en de politie.

•  Het doel van de RVA is dat de 
regenbooggemeenschap zich veiliger 
voelt in onze stad.

•  De RVA heeft als taak om fysiek 
en verbaal geweld tegen lhbtiq+-
personen in Amsterdam tegen 
te gaan en te voorkomen. Dit 

wordt gedaan door interventies te 
formuleren die de veiligheid van 
de regenbooggemeenschap in 
de openbare ruimte vergroten en 
geweldsincidenten te voorkomen.

•  Binnen de RVA kan de Amsterdamse 
regenbooggemeenschap de politie 
en de gemeente Amsterdam 
adviseren over haalbare interventies 
van preventieve of repressieve 
aard, om zo de veiligheid van de 

regenbooggemeenschap in Amsterdam 
te vergroten.

•  De gemeente Amsterdam en de politie 
dragen de verantwoordelijkheid om de 
adviezen van de RVA op te volgen of 
gemotiveerd af te wijzen, waarbij de 
eigen bevoegdheden van de driehoek 
worden gerespecteerd.

•  De vertegenwoordigers van de 
regenbooggemeenschap dragen 
de verantwoordelijkheid dat de 

RVA bestaat uit een representatieve 
vertegenwoordiging  vanuit de 
Amsterdamse regenbooggemeenschap.

•  De RVA komt drie keer per jaar bijeen 
in aanwezigheid van de Burgemeester 
van de gemeente Amsterdam, 
de wethouder Diversiteit en de 
hoofdcommissaris van de politie.

•  De RVA wordt jaarlijks geëvalueerd.

Vrouwencommissie

Burgemeester Femke Halsema

Regenboog Veiligheidsalliantie

In Amsterdam ben je vrij om te zijn wie je wilt zijn en om te houden van wie je wilt hou-
den. Om jezelf te kunnen zijn, is het gevoel van veiligheid nodig. Lhbtiq+ personen heb-
ben in Amsterdam echter te maken met intimidatie, geweld en discriminatie. Dat is onac-
ceptabel en hierdoor staat het recht om in vrijheid jezelf te zijn in onze stad onder druk. 
Om de veiligheid van de regenbooggemeenschap in Amsterdam te vergroten vormen wij 
de Regenboog Veiligheidsalliantie (RVA). De RVA heeft als doel om de regenbooggemeen-
schap zich veiliger te laten voelen in onze stad.
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