FACTSHEET

AmsterdamPinkPanel Gemeenteraadsverkiezingen 2022

VERANDERING TEN OPZICHTE VAN 2018

Vlak na de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar hebben wij een vragenlijst
onder onze panelleden afgenomen. In totaal hebben 353 panelleden aan dit
onderzoek meegedaan. In deze factsheet hebben wij de belangrijkste resultaten voor
jullie op een rij gezet.
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2022

UITSLAG VERKIEZINGEN
Lees hieronder (in procenten %) af op welke partijen de respondenten hebben gestemd.
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Stemgedrag Amsterdamse respondenten
Stemgedrag respondenten woonachtig
buiten Amsterdam

In deze afbeelding is af te
lezen wat is er veranderd
in het stemgedrag van de
respondenten ten
opzichte van de
verkiezingen in 2018. De
cijfers geven aan hoeveel
panelleden op een partij
hebben gestemd. De
gekleurde lijnen geven
aan waar de stemmen
naartoe zijn gegaan.
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STANDPUNTEN VAN DE RESPONDENTEN
Lees hier hoe (helemaal) eens of (helemaal) oneens de respondenten het met de
onderstaande stellingen zijn.
Mee oneens

Mee eens

In welke politieke partijen
hebben respondenten, op het
gebied van LHBTI-beleid, het
meeste vertrouwen?

D66 77%
GroenLinks
PvdA 68%

76%

90%

73%

van de respondenten is het er
(helemaal) mee eens dat de
gemeente meer moet doen om
de aangiftebereidheid van
LHBTI-ers te vergroten

van de respondenten is het
(helemaal) eens met de stelling:
“De gemeente zou meer moeten
doen om (seksuele) diversiteit in
de gemeente uit te dragen”

74%

De gemeente moet alle basis- en middelbare scholen
aanspreken op hun wettelijke plicht acceptatie van
seksuele- en genderdiversiteit te bevorderen

5%

43%

De gemeente moet meer doen aan
bewustwording rondom chemsex

14%

72%

De gemeente zou meer moeten doen om
vrijwilligersorganisaties, zoals COC Amsterdam en
omstreken te ondersteunen

7%

51%

Als het aankomt op LHBTI-rechten en emancipatie dan
hebben de meeste politici vaak een grote mond, maar in
de praktijk doen ze te weinig

15%

