Persbericht

Uitingen van homohaat: de politie van de zone Brussel HOOFDSTAD
Elsene moedigt slachtoffers aan om klacht in te dienen
Brussel 13 mei 2016. Zaterdag zal de Pride opnieuw door de straten van Brussel feesten. De
Burgemeester van de Stad Brussel, Yvan Mayeur, en de politie van de zone Brussel HOOFDSTAD
Elsene maken van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat ze de waarden van de Pride
delen: tolerantie, uitwisseling en openheid van geest.
« Brussel is en blijft een open stad, waar tolerantie en respect heerst voor ieders levenskeuze,
verklaart de Burgemeester Yvan Mayeur. Ik wens er bij deze gelegenheid op te wijzen dat de politie
een belangrijke rol speelt bij het beschermen van de fundamentele individuele vrijheid van elke
burger ».
Dit jaar zal de politie voor het eerst op het evenement aanwezig zijn met een informatiestand in
samenwerking met de Rainbow Cops. Ze wensen hiermee de boodschap te brengen dat elke
geschikte kandidaat tot de politie kan toetreden, zonder discriminatie omwille van zijn seksuele
oriëntatie.
Met hun aanwezigheid willen ze eveneens de boodschap brengen dat ze uitingen van homohaat
doeltreffender willen bestrijden. De hoeveelheid klachten stijgt niet, maar de statistieken geven
geen realistisch beeld van het aantal aanrandingen van LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender,
Queer, Intersexual) omdat slechts weinig slachtoffers een klacht durven neerleggen of tijdens hun
klacht durven vermelden dat ze aangevallen werden omwille van hun seksuele voorkeur.
Sinds een aantal jaar kunnen homofobe daden expliciet opgenomen worden in verklaringen, op
voorwaarde dat het slachtoffer dit spontaan vermeldt. De agent die de klacht opstelt mag de klager
immers geen vragen stellen over zijn seksuele voorkeur, zelfs wanneer hij een verband vermoedt
met het vergrijp.
De zone Brussel HOOFDSTAD Elsene dringt er bij slachtoffers van dergelijke vergrijpen op aan om
klacht in te dienen. « We nemen de identificatie en de registratie van discriminatie en geweld
omwille van seksuele voorkeur en genderidentiteit zeer ernstig, verklaart korpschef Guido Van
Wymersch.
Om deze doelstelling te verwezenlijken hebben de Stad Brussel en de politiezone verschillende
sensibiliseringsmaatregelen ingevoerd:


Een referentiepersoon werd aangesteld voor de politiezone. Hij fungeert als contactpersoon
maar is tevens zeer aanwezig op het terrein. Hij legt contacten met homoseksuele
verenigingen om een vertrouwensrelatie op te bouwen die het neerleggen van klachten
vergemakkelijkt;



Daarenboven werden de verschillende politiekantoren gesensibiliseerd door tussenkomst
van de buurtreferent (één referent per politiekantoor). Dit netwerk van personeelsleden die
zich vrijwillig hiervoor beschikbaar stellen, staat in voor de sensibilisering en het behandelen
van dossiers die betrekking hebben op homohaat;



Een
e‐mailadres
werd
aangemaakt
(zp.polbru.lgbtfocus@police.be
en
pz.polbru.lgbtfocus@police.be ) in beide landstalen om slachtoffers die zich niet tot het
politiekantoor durven te wenden de mogelijkheid te bieden om discreet met de politie
contact op te nemen;



Het eerstelijnspersoneel, meer precies het onthaal en de interventieteams werden
gesensibiliseerd, om slachtoffers van homohaat zo goed mogelijk op te vangen en ze te

ondersteunen om duidelijk en zonder schaamte de situatie te beschrijven waarvan ze het
slachtoffer werden;


Samen met de andere Brusselse zones neemt onze politiezone deel aan een platform rond
discriminatie, ingesteld door het parket van Brussel;



Permanente vorming, uitgedacht in samenwerking met verenigingen die bijzondere kennis
hebben over dit domein, zoals het Regenbooghuis, wordt aangeboden aan de agenten om
hen te leren hoe ze het vertrouwen kunnen winnen van de slachtoffers, die vervolgens
minder bang zijn om hun verhaal aan de politie toe te vertrouwen (deze opleiding is
gebaseerd op rollenspel om inzicht te verschaffen in de beleving van het slachtoffer);



In de maand mei 2015 nam onze zone deel aan de campagne « All Genders Welcome » aan
de hand van originele affiches die het recht illustreerden om eigen levenskeuzes te maken
en genderidentiteit en seksuele voorkeur te uiten in de openbare ruimte. In het kader van
dit project dat een initiatief was van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het
Regenbooghuis, poseerden verschillende agenten bij de slogan « De collega’s juichen
diversiteit elke dag toe! ». Onze deelname aan de campagne was een duidelijke blijk van
ons engagement in de strijd tegen haat tegen homo’s, lesbo’s en bi‐ en transseksuelen .



Sinds 2012, werden administratieve straffen uitgebreid tegen beledigingen, bedreigingen
en licht geweld omwille van de seksuele voorkeur van een persoon. Deze uitbreiding is het
resultaat van een overeenkomst tussen de politiezone, het parket van Brussel en het
gemeentebestuur. Het is een primeur in België. We wilden ons expliciet positioneren tegen
de schuldigen van dergelijke discriminatie om hun gevoel van straffeloosheid te bestrijden.
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