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De Stad Brussel herhaalt haar engagement om elke vorm van homofoob gedrag te
bestrijden

Naar aanleiding van een klacht die dit weekend door een homoseksueel koppel tegen
politieagenten van de zone Brussel Hoofdstad Elsene werd neergelegd wegens slagen,
verwondingen en homofobe uitlatingen, werden twee onderzoeken geopend bij het Comité P en
het Parket. “Deze onderzoeken moeten de feiten aan het licht brengen, zodat we de nodige
stappen kunnen ondernemen,” verklaart Freddy Thielemans, burgemeester van de Stad Brussel. Hij
wil bovendien benadrukken dat Brussel een stad voor iedereen wil zijn en de holebigemeenschap
altijd is en zal blijven steunen.
De Stad Brussel ijvert al lang voor tolerantie en onderneemt daarvoor acties om het grote publiek te
sensibiliseren, de levenskwaliteit van holebi’s te verbeteren en alle vormen van discriminatie en
homofoob gedrag de wereld uit te helpen.
Zo brengt de Stad Brussel geregeld de holebiverenigingen, het centrum voor gelijke kansen, politieke
vertegenwoordigers en de politie- en preventiediensten van de stad samen voor overleg over de
sensibilisering van de medewerkers op het terrein.
Elke dag toont Brussel aan de hele wereld dat ze respect en gelijke kansen bovenaan de agenda zet
door holebiverenigingen en grote evenementen van de holebigemeenschap te steunen, zoals de
Belgian Pride, een initiatief dat de burgemeester na aan het hart ligt. In samenwerking met de
Brusselse holebiverenigingen werden bovendien al heel wat sensibiliseringscampagnes en workshops
voor het grote publiek georganiseerd.
Op het vlak van preventie en repressie zette de Stad, samen met de gewestelijke cel gelijke kansen,
sensibiliseringsacties op om de slachtoffers van homofoob gedrag aan te sporen om klacht neer te
leggen. Op initiatief van de burgemeester kregen de agenten van de politiezone Brussel Hoofdstad
Elsene een specifieke opleiding om slachtoffers van homofoob geweld op te vangen.
“Elke vorm van homofoob geweld is onaanvaardbaar. Brussel wil een open en tolerante stad zijn, en
iedereen moet vrij zijn keuzes kunnen uiten,” aldus Freddy Thielemans. “De resultaten van de twee
onderzoeken die momenteel bij het Comité P en het Parket lopen, moeten de feiten aan het licht
brengen. Ik vertrouw erop dat het gerecht kan achterhalen wat er is gebeurd, zodat we de nodige
stappen kunnen ondernemen,” besluit de burgemeester.
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