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De N-VA denkt niet in hokjes. Beleid moet goed zijn voor alle mensen. Maar
soms is extra aandacht voor een doelgroep wel degelijk nodig. Al was het
maar omdat niet iedereen even stevig in het leven staat, of omdat niet iedereen
gelijke kansen krijgt. Als overheid heb je dan de plicht om in te grijpen, om te
verzekeren dat ongelijkheden worden weggewerkt en om ervoor te zorgen dat
onverdraagzaamheid geen kans krijgt. Holebi’s en transgenders verdienen ook
vandaag nog altijd die bijzondere aandacht.
De emancipatiestrijd van holebi’s en transgenders is niet altijd gemakkelijk
geweest, ook niet in Vlaanderen. We beseffen dat we vandaag de vruchten
plukken van het werk van de echte pioniers. Samen met vele anderen willen we
die erfenis veiligstellen en verder verstevigen.
Binnen de N-VA denken we actief na over alle thema’s die voor holebi’s en
transgenders relevant zijn. We doen dat niet vanuit een hokjesmentaliteit, maar
met een open kijk op de samenleving.
Als coördinator van ons netwerk ben ik best trots op wat onze mensen
verwezenlijken. Of ze dit nu doen als betrokken partijlid, vrijwilliger bij een lokale
holebi-organisatie, lokaal mandataris of parlementslid. Ik ben hen dankbaar dat
ze willen werken aan een betere samenleving. Een samenleving waar holebi’s
en transgenders gewoon zichzelf kunnen zijn. Zonder schroom en zonder
angst. Hier en overal elders.

Piet De Bruyn
Vlaams volksvertegenwoordiger
Coördinator N-VA-holebinetwerk
holebi@n-va.be
www.n-va.be/andersdurvendenkenendoen

“De LGBTI-rechten (Lesbians, Gays, B
 isexuals,
Transgenders & Intersexed) kenden doorheen
de jaren een grote evolutie. En daar mogen
we trots op zijn. Maar er is nog werk aan
de winkel. Denk maar aan het geweld op
holebi’s, de stereotiepe beeldvorming en
de wet over transseksualiteit. Zolang twee
mannen of vrouwen niet zorgeloos hand in
hand over straat kunnen lopen, zijn we niet
tevreden. Een wet die de fysieke integriteit van
transgenderpersonen schendt, gaat in tegen de
internationale mensenrechtenprincipes, en is
dus onaanvaardbaar.
Er staat ook een nieuw en ambitieus actieplan
LGBTI op stapel. Daarin staat de aanpak van
discriminatie en geweld centraal. Voor het
eerst vermeldt het beleid de 29 Jogjakartabeginselen. Beginselen die de toepassing van
mensenrechten garanderen met betrekking tot
seksuele geaardheid en genderidentiteit. We
zetten hierbij prioritair in op schoolomgevingen,
de sport- en zorgsector, en we hebben oog voor
de welzijnscomponent: de hoge zelfdodings
cijfers moeten naar beneden.
De keuze voor de Gelijke Kansenbevoegdheid
en bij uitbreiding het LGBTI-thema in onze
ministerportefeuilles is een bewuste keuze.
Allebei zijn we coördinerende g
 elijkekansenministers, wat ons de mogelijkheid
geeft om - naast eigen initiatieven - onze
regeringscollega’s aan te moedigen met dit
thema aan de slag te gaan.
Holebirechten zijn mensenrechten, en moeten
worden gerespecteerd. Dat staat buiten kijf!”
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“De N-VA blijft ervoor alert

dat onze maatschappij
holebi’s erkent, aanvaardt
en hen gelijke kansen
garandeert.”
De N-VA kiest voor regenboogbeleid
Wij blijven verdedigen dat alle koppels, ongeacht
hun geaardheid, kunnen huwen en kinderen
adopteren.
Diversiteit is een troef. Holebi’s en transgenders
moeten gelijke kansen krijgen in zowel lokale,
regionale als nationale diensten en besturen.
Een regenboogbeleid is voor elk beleidsniveau
haalbaar. Kleine details maken vaak een groot
verschil.
Het Vlaamse inburgeringsbeleid verduidelijkt en
verdedigt de gelijkwaardigheid van holebi’s en
transgenders.

STOP HOMOFOOB GEWELD
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“Net als iedereen moeten holebi’s en
transgenders gewoon zichzelf kunnen
zijn. Thuis, op het werk en ook op straat.
Helaas is dat niet steeds het geval. Steeds
vaker zijn holebi’s en transgenders het
slachtoffer van agressie. Ze krijgen
beledigingen naar hun hoofd geslingerd
en er vallen regelmatig rake klappen.
Gewoon omdat ze anders zijn.
Het homofoob en transfoob geweld komt
uit verschillende hoeken, maar te vaak
zijn het jonge mannelijke allochtonen die
erbij betrokken zijn. En het mag dan al
een kleine minderheid zijn die meent dat
holebi’s en transgenders rustig beledigd
en bedreigd kunnen worden, de impact
van hun gebrek aan respect en tolerantie
is groot.
We vragen van niemand dat hij zijn geloof
of zijn culturele achtergrond vaarwel zegt.
We vragen wel van iedereen in onze
samenleving dat hij de gelijkheid van
holebi’s en transgenders aanvaardt en
respecteert.
De overheid moet een kader scheppen
dat zorgt voor de bescherming
van deze gelijkheid. Maar ook de
allochtone gemeenschap heeft een
verantwoordelijkheid. Met structurele
maatregelen moeten we het geweld een
halt toeroepen.”
Jan Peumans
Voorzitter van het Vlaams Parlement

Wij zeggen neen aan homofoob
en transfoob geweld
Een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak is nodig.
Parket en politie moeten op dezelfde lijn zitten.
De politie moet in holebi-uitgaansbuurten meer aanwezig zijn
en beter aanspreekbaar zijn.
Er is nood aan overleg met de allochtonengemeenschap over de aanpak
om de gelijkheid van holebi’s en transgenders te doen respecteren.
Het onderwijs moet een klare en duidelijke boodschap geven van gelijkheid
en respect voor diversiteit.
Alle acties en initiatieven die de overheid neemt om homofoob en transfoob
geweld de kop in te drukken, moeten voortdurend worden opgevolgd en indien
nodig bijgestuurd.

“Als lesbische mama mag ik van geluk
spreken dat ik niet aan de andere kant van
de wereld ben geboren. Verliefd worden,
trouwen, aan kinderen denken …
Het is al ingewikkeld genoeg. Gelukkig
staat de wetgeving hier niets meer in de
weg. Heterokoppels, lesbische koppels,
homokoppels: iedereen gelijk voor de wet.
En zo hoort het ook.
Helaas is dat in veel landen nog steeds
ondenkbaar. Zelfs binnen de grenzen van
ons eigen Europa botsen we nog vaak op
onbegrip en gebrek aan respect. Ik ken heel
wat vrienden en vriendinnen die helaas niet
met de liefde van hun leven kunnen trouwen
en die geen kinderen mogen opvoeden.
Een regenboog omspant de horizon.
Solidariteit kent geen grenzen. Daarom
vind ik het zo belangrijk dat de N-VA ook
internationaal blijft opkomen voor de
gelijkheid van holebi’s en transgenders.”
Sueann Vandeputte
OCMW-raadslid Bornem
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“Ik heb als minister-president heel wat
contacten met buitenlandse collega’s
en delegaties. Ik neem daarbij de
Jogjakartabeginselen als leidraad om
aandacht te vragen voor de situatie van
holebi’s en transgenders. Ze bundelen
immers op heldere wijze de bestaande
mensenrechten die belangrijk zijn voor
wie omwille van zijn geaardheid wordt
vervolgd of bedreigd.
Deze Jogjakartabeginselen zijn
onze leidraad om het gesprek aan
te gaan, steeds op maat van de
gesprekspartners. Elke stap vooruit
verdient onze steun.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president
Meer info
www.ypinaction.org

Bart De Wever draait
plaatjes op de
‘Homo Top 100’ in de
Antwerpse club
Red & Blue.

Anders durven denken & doen
Een holebi- en transgenderfolder, is dat vandaag nog wel nodig? Die vraag
zullen sommigen zich misschien stellen na een decennialange en succesvolle
emancipatiestrijd. Wat eens een absoluut taboe was, wordt nu door brede lagen
van de samenleving aanvaard. Holebi’s en transgenders hebben een zeer lange weg
afgelegd.
En toch. Het blijft klaarblijkelijk een moeilijk onderwerp. Homofobie neemt toe.
Gaybashing – geweld tegen holebi’s – komt steeds vaker voor. En in sommige
buurten wagen mensen die hun geaardheid publiek willen uiten zich beter niet. Niet
alleen in het buitenland, maar ook in onze eigen achtertuin.
Dat is onaanvaardbaar. Onze gemeenschap is open en divers. Dat is geen wens,
maar een realiteit. Vlamingen zijn mensen van diverse pluimage, elk met hun eigen
achtergrond, afkomst, overtuiging én geaardheid. Discriminatie kunnen wij nooit
tolereren.
Met de juridische gelijkberechtiging is een belangrijke stap gezet. Maar de
maatschappelijke aanvaarding van holebi’s en transgenders blijft een uitdaging. Als
partij willen wij zonder schroom het debat aangaan en onze verantwoordelijkheid
nemen. Net zoals we dat in het verleden hebben gedaan. En zoals we dat in de
toekomst zullen blijven doen. Steeds met argumenten, niet met sentimenten.
Ook dat is anders durven denken én doen.
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

cht?

n je tere
Waar ka

www.n-va.be/
andersdurvendenkenendoen

De N-VA zal zich blijven inspannen voor een
samenleving waarin holebi’s en transgenders
zich thuis voelen, zonder vrees voor uitsluiting
of geweld. Je kan onze initiatieven verder
volgen op deze website.

holebi@n-va.be

V.U.: Bart De Wever, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel

Je hebt een vraag, een opmerking, een
probleem, een suggestie? Je e-mail komt
meteen bij de juiste personen terecht.

www.cavaria.be

Wil je meer weten over holebi’s en
transgenders? Op zoek naar een vereniging
in je buurt? Op de website van de Vlaamse
holebi- en transgenderkoepel çavaria vind je
een pak informatie.

www.weljongniethetero.be

Wel Jong Niet Hetero (WJNH) is zowat de
overkoepelende holebi-jeugdbeweging voor
en door Vlaamse en Brusselse holebi’s en
transgenders. Samen met de aangesloten
lokale holebi-jongerengroepen maakt
Wel Jong Niet Hetero holebiseksualiteit
bespreekbaar.

www.transgenderinfo.be

www.holebifoon.be

De Holebifoon is een onthaal- en infolijn waar
je terecht kan met al je vragen over holebi’s
en transgenders. Je kan er anoniem en in
alle vertrouwen je vragen stellen of je verhaal
vertellen. Mailen en chatten kan ook.

Het Transgender Infopunt is dé plek voor al je vragen over het
transgender-thema.

Verscheidenheid
en Vooruitgang
gaan hand in hand

