
 

reden geen vlag

1 2 3 4 5 6 7

52% van de panelleden 

vindt het uithangen van 

regenboogvlaggen goed 

voor de zichtbaarheid 

van LHBTI-ers 

WELKE REDENEN HEBBEN PANELLEDEN VOOR HET UITHANGEN VAN DE REGENBOOGVLAG? 

Ik heb een vlag uithangen 

om te laten zien dat ik trots 

ben dat ik een LHBTI-er ben 

 

Ik heb een vlag uithangen zodat 

mensen kunnen zien dat er een 

LHBTI-er woont (zichtbaarheid) 

Ik heb een vlag  

uithangen als tegen-

reactie op homogeweld 

 

Ik heb een vlag uithangen 

om LHBTI-ers te steunen 

 

Ik had een vlag 

uithangen i.v.m. de 

anti-LHBTI wetgeving 

in Hongarije 

 

Ik heb alleen tijdens 

pride een vlag 

uithangen 

Ik heb tijdens LHBTI- 

gerelateerde feest- en 

gedenkdagen een vlag        

                      uithangen 

 19% 13% 12% 12% 5% 4% 1% 

Ik hang alleen de vlag uit tijdens bepaalde (LHBTIQ+) gelegenheden. 

WELKE REDENEN GEVEN DE PANELLEDEN DIE GEEN REGENBOOGVLAG AAN HUN WONING 

HEBBEN HANGEN? (In procenten weergegeven) 

Ik hang alleen de vlag uit tijdens pride. 

Ik hang af en toe/niet permanent de vlag uit. 

WELKE REACTIES HEBBEN PANELLEDEN GEKREGEN OP HET UITHANGEN VAN EEN REGENBOOGVLAG? 

Positieve reactie 

5 panelleden hebben een verbaal heftige 

negatieve reactie gekregen van anderen  

18 panelleden hebben van niet LHBTI-ers een 

compliment gekregen 

WELKE REDENEN GEVEN PANELLEDEN VOOR HET WEGHALEN VAN DE REGENBOOGVLAG? 

39% van de panelleden 

voelt zich door  

regenboogvlaggen als 

LHBTI-er gesteund 

59 panelleden hebben geen 

negatieve reactie gekregen 

30 panelleden hebben van mensen uit  

hun nabije woonomgeving een compliment 

gekregen 
19 panelleden hebben van mensen die op visite 

kwamen een compliment gekregen 

Ik heb nu geen regen-

boogvlag hangen maar  

ben wel van plan dit te 

doen 

Ik ben bang voor heftige     

           negatieve reacties 

Ik vind het 

niet nodig 

Anders 

        Het voelt te kwetsbaar  

om een regenboogvlag aan  

mijn woning te hangen 

Ik heb geen mogelijkheid om 

een vlag uit te hangen 

Ik heb er niet over nagedacht 
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Door het AmsterdamPinkPanel 

 

Begin december hebben we de 

panelleden vragen gesteld over (alle 

type) regenboogvlaggen aan woningen 

in Amsterdam. In deze factsheet hebben 

we de belangrijkste cijfers voor jullie op 

een rij gezet! 

De Regenboogvlaggen Factsheet 

                     panelleden  

                     hadden het  

                     afgelopen jaar 

een regenboogvlag aan 

hun woning hangen 

                            van de 75       

                            panelleden  

                            hadden op 

het moment van de 

enquête nog steeds een 

regenboogvlag uithangen 

75 

6% 

227 
panelleden deden mee 

aan dit onderzoek 

7 panelleden hebben van LHBTI-ers te horen 

gekregen dat ze het geen goed idee vinden 

Negatieve reactie 


