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Zitting van 29.04.21

#Onderwerp : Motie ingediend door de MR groep en gewijzigd door de groepen Ecolo-Groen en LB
inzake het engagement van de gemeente Sint-Gillis in de strijd tegen elke vorm van geweld of discriminatie
op basis van genderidentiteit, seksuele of romantische geaardheid of seksekenmerken en voor de effectieve
bescherming van LGBTQIA+ personen.# (Aanvullend)

Openbare zitting

Vergaderingen

1. Overwegende de internationale dag tegen homofobie, transfobie en bifobie op 17 mei.
2. Overwegende de dramatische feiten die zich in Beveren voordeden op 6 maart 2021 en leidden tot de

dood van een LGBTQI+ man;
3. Overwegende dat als het motief van de daders door het onderzoek bevestigd wordt, de feiten van

Beveren de tweede homofobe moord in België zouden zijn sinds de zaak Ihsane Jarfi in 2012;
4. Overwegende dat de rechten van LGBTQI+-personen mensenrechten zijn;
5. Overwegende dat de bescherming van de rechten van de mens en de minderheden de basis vormt van

onze gemeenschappelijke Europese waarden, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie;

6. Overwegende de Jogjakarta-beginselen[1] inzake de toepassing van het internationaal recht met
betrekking tot seksuele geaardheid, genderidentiteit, -expressie en -kenmerken, waartoe België en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn toegetreden;

7. Overwegende dat seksuele geaardheid en genderidentiteit deel uitmaken van de nondiscriminatiecriteria
die in de wetgeving van 10 mei 2007 zijn opgenomen;

8. Overwegende dat België wordt beschouwd als een geavanceerd land wat betreft de rechten en
levensomstandigheden van LGBTQI+ personen, op de tweede plaats volgens de door ILGA-Europe
Europe[2] opgestelde ranglijst voor 2020;

9. Overwegende dat ondanks alles de studie van equal.brussels uit 2019 concludeert dat "[In Brussel] de
situatie van LGBTQI+'ers niet positief is" en dat "LGBTQI+'ers hun genderidentiteit en seksuele
geaardheid niet vrij kunnen beleven in de openbare ruimte, vooral in sommige wijken”; "[3]

10. Overwegende de pesterijen en het geweld die LGBTBQIA+-personen dagelijks ondergaan;
11. Overwegende dat sinds maart 2019 meer dan 100 regio's, districten en gemeenten in heel Polen

resoluties hebben aangenomen om zich vrij te verklaren van wat zij de "LGBTI-ideologie” noemen, of
"regionale charters van de rechten van het gezin";

12. Overwegende de Europese strategie voor LGBTIQ-gelijkheid 2020-2025, die in november 2020 is
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aangenomen.
13. Overwegende de resolutie van het Europees Parlement over het uitroepen van de Europese Unie tot zone

van vrijheid voor LGBTBQIA-personen, die op 11 maart 2021 is aangenomen;
14. Overwegende dat het college zich er in zijn algemene beleidsverklaring toe verbindt gelijke kansen te

bevorderen door onder meer initiatieven en acties uit te voeren ter voorkoming van alle vormen van
discriminatie en werk te maken van een opleidingsplan voor het gemeente- en politiepersoneel over de
thema's bestrijding van racisme en discriminatie, bestrijding van stereotypen, gericht op bevordering en
eerbiediging van diversiteit (gender, handicap, leeftijd, etnische of sociale afkomst, seksuele geaardheid)
en interculturele bemiddeling.

15. Overwegende de verschillende initiatieven van de gemeente Sint-Gillis sinds 2019, zoals haar deelname
aan het project "All Genders Welcome" in samenwerking met Rainbow House met het ontwerp van
inclusieve beelden voor een grafische campagne en een reeks opleidingen over LGBTQIA+-thema's
voor personeelsleden, de organisatie van de Rainbow Karavane, ook in samenwerking met het Rainbow
House, de financiële steun aan het Opvanghuis Brussel dat jonge LGBTQIA+'ers opvangt, aan het
festival Homografia/Homography in het postsorteercentrum en de realisatie van filmpjes met
getuigenissen van LGBTQIA+'ers uit Sint-Gillis met Afrikaanse roots;

16. Overwegende dat na de gebeurtenissen in Beveren, de LGBTQIA+-vlag verschillende dagen aan het
stadhuis werd uitgehangen, en de gemeente Sint-Gillis ook elke 17de mei, de regenboogvlag uithangt. 

De Gemeenteraad van Sint-Gillis
BEVESTIGT zijn wil tot versterking van de strijd tegen elke vorm van geweld of discriminatie op basis van
genderidentiteit, seksuele geaardheid of seksekenmerken en voor de effectieve bescherming van LGBTQI+
personen.
VRAAGT AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE
SINT-GILLIS

1. Zodra de gezondheidssituatie gunstiger is en de gemeentelijke agenda het toelaat, de verenigingen, het
OCMW, bepaalde gemeentediensten en de politiezone Zuid samen te brengen om de balans op te maken
van de situatie in termen van "regenboogdiversiteit", door de mogelijkheid te overwegen om deze
vergaderingen samen met de twee andere gemeenten van de zone Zuid (Anderlecht en Vorst) te
organiseren.

 
B. In functie van de aanbevelingen van deze vergaderingen:
 

a. verder acties organiseren om de burgers te sensibiliseren - met name de jongeren (gemeentescholen,
stages, sportclubs, verenigingen, ...) -  om de aanvaarding en bescherming van LGBTQIA+ personen te
maximaliseren en ze in functie van de situatie, door te verwijzen;

 

b. het diversiteitsbeleid van de gemeente versterken in functie van de balans die na de vergaderingen is
opgemaakt, door bijvoorbeeld een gemeentelijke erkenning (bv. label) in te voeren van organisaties, die
de voorwaarden hebben gecreëerd voor een gastvrije en veilige omgeving, zonder oordeel, voor iedereen,
ongeacht seksuele geaardheid en/of genderidentiteit; of nog de oprichting te overwegen, alleen of samen
met andere gemeenten, van een "LGBTQIA+ opvangcentrum" voor tijdelijk onderdak en steun aan
jongeren die het slachtoffer zijn van discriminatie of uitsluiting binnen het gezin wegens hun seksuele
geaardheid en/of genderidentiteit.

VRAAGT AAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING

De studie die equal.brussels in 2019 uitvoerde, jaarlijks bij te werken en tegelijk een stand van zaken van
het gevoerde beleid op te maken, aangevuld met een reeks aanbevelingen die samen met de
verenigingssector worden uitgewerkt om het gewestelijk beleid te versterken;

• 
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Van de bestrijding van geweld tegen LGBTI-personen een prioriteit maken voor Brussel Preventie en
Veiligheid;

 

De politiezones te ondersteunen bij de opleiding van agenten en de strijd tegen geweld en discriminatie
ten aanzien van LGBTI-personen;

 

De verschillende overheidsgebouwen uit te nodigen om elk jaar op 17 mei, de internationale dag tegen
homofobie, transfobie en bifobie, de regenboogvlag uit te hangen.

 
VRAAGT AAN DE REGERINGEN VAN DE FEDERATIE WALLONIË-BRUSSEL, VAN DE
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN DE VGC

1. Overal in het Franstalige en het Nederlandstalige onderwijs EVRAS-animaties (Education à la Vie
Relationnelle, Affective et Sexuelle) te garanderen;

 

2. De verschillende overheidsgebouwen uit te nodigen om elk jaar op 17 mei, de internationale dag tegen
homofobie, transfobie en bifobie, de regenboogvlag uit te hangen.

 
VRAAGT AAN DE BELGISCHE FEDERALE REGERING

1. De nodige stappen te zetten om het interfederaal actieplan ter bestrijding van discriminatie en geweld
tegen LGBTBQIA-personen te vernieuwen en te versterken;

 

2. De verschillende overheidsgebouwen uit te nodigen om elk jaar op 17 mei, de internationale dag tegen
homofobie, transfobie en bifobie, de regenboogvlag uit te hangen;

 

3. Specifieke nadruk te leggen op de verdediging van de rechten van LGBTBQIA+ personen binnen de
Europese instanties en in de bilaterale besprekingen die België voert.

Deze motie zal worden verzonden  naar de eerste minister van België; de vice-eerste minister en minister van
Buitenlandse en Europese Zaken; de minister van Binnenlandse Zaken; de staatssecretaris voor Gelijke Kansen;
de minister-president van de Federatie Wallonië-Brussel; de viceminister-president en de Franstalige minister van
Gelijke Kansen; de Franstalige minister van Onderwijs; de Vlaamse minister van Onderwijs, de minister-
president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
belast met Gelijke Kansen.
 

[1] http://yogyakartaprinciples.org/principles-en/
[2] https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020
[3] https://equal.brussels/wp-content/uploads/2019/11/Methos_LGBTQI-Rapport_finaal-_NL.pdf
 

33 stemmers : 33 positieve stemmen.

• 

• 

• 
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De Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

De Afgevaardigde Schepen,

Charles PICQUÉ

 

4/4Gemeenteraad - 29.04.2021 - Uittreksel van dossier 63888

#013/29.04.2021/A/0019#


