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vijf jaar homohuwelijk

Aan

de stadsdeelraad

Ingediend onder nummer
Motie van

Wij stellen voor dat de deelraad het volgende besluit neemt:
De raad van stadsdeel Amsterdam-Centrum,
constaterende dat:
• de notitie van de raadslid Houtsma '5 jaar openstelling huwelijk voor personen
van hetzelfde geslacht' een, op zich sympathiek, voorstel bevat tot invoering van
de mogelijkheid tot Samenlevingsbevestiging voor buitenlanders bij de burgerlijke
stand van ons stadsdeel;
• zowel het Dagelijks Bestuur als de Burgemeester steekhoudende bezwaren
tegen dit voorstel hebben,
overwegende dat:
• een dergelijke samenlevingsbevestiging geen juridische betekenis heeft, maar
alleen een rituele ceremonie is;
• daarmee een verwarrend beeld zou kunnen worden opgeroepen, nl. dat
buitenlanders van gelijk geslacht in Amsterdam wel kunnen trouwen;
• daarmee tevens sprake zou zijn van symboolpolitiek;
• het veel belangrijker is dat het homohuwelijk ook in het buitenland wordt
ingevoerd;
• de deelraad en het dagelijks bestuur daartoe een oproep zouden kunnen doen
aan stadsbesturen van buitenlandse hoofdsteden en daarbij uitleg geven van de
ontstaansgeschiedenis in Nederland;
• deze oproep bij voorkeur namens het gehele gemeentebestuur kan worden
gedaan,
besluit het dagelijks bestuur te verzoeken om:
1. Het ertoe te leiden dat een brief uitgaat met een zo breed mogelijk bestuurlijk
draagvlak, waarin besturen van hoofdsteden in het buitenland waar het
homohuwelijk nog niet is ingevoerd, worden opgeroepen dat te doen. E.e.a. met
de ontstaansgeschiedenis zoals hierboven aangegeven.
2. Daarbij met name die landen te selecteren waar de homo-emancipatie onder druk
staat, zoals in Polen.
3. Deze Brief ook in verschillende talen op de website van het stadsdeel en bij
voorkeur ook van de gemeente te doen plaatsen.
De leden van de stadsdeelraad
T. van Hellenberg Hubar
J. Kircz
Deze motie is aangenomen

