INHOUDELIJKE REALISATIES EN TOEKOMSTIGE STAPPEN VAN DEELNEMENDE POLITIEKE
PARTIJEN AAN DE BELGIAN PRIDE 2019
De Belgian Pride ziet politieke partijen als partners om de rechten en het welzijn van de LGBTI+ gemeenschap te
verbeteren. Het zijn immers politici die op beleids- en wetgevend niveau verandering kunnen brengen. We vinden
het dan ook belangrijk dat eenieder die zich mee inzet voor een inclusieve maatschappij, visibiliteit voor de eigen
boodschap krijgt.
Deelnemen aan de parade van de Belgian Pride kan niet zomaar. Een politieke partij moet bewijzen in het verleden
bondgenoot te zijn geweest en zich ertoe te engageren dat in de toekomst ook te zullen doen.
Om als politieke partij deel te nemen aan de Belgian Pride, moet die partij het jaarlijkse charter ondertekenen en
onderstaande vragen beantwoorden. De antwoorden op de vragen worden gepubliceerd op www.pride.be,
waardoor iedereen kan lezen wat de politieke partij verwezenlijkt heeft en wat haar toekomstplannen zijn.
Daarnaast wordt ook om een contactpersoon gevraagd. Wie vragen heeft, kan steeds contact opnemen met die
persoon.
Veel leesplezier!
The Belgian Pride
Naam van de politieke partij: N-VA
Wat heeft uw partij in het verleden betekend voor de LGBTI+ gemeenschap?
Beschrijf hieronder in maximaal 500 woorden wat uw partij verwezenlijkt heeft ten behoeve van het welbevinden van
de LGBTI+ gemeenschap; dit kan zowel op lokaal, als regionaal, nationaal of internationaal niveau zijn.
Al sinds haar ontstaan in 2001 steunt de N-VA consequent de strijd voor juridische gelijkheid en de positieve
maatschappelijke aanvaarding van de LGBTI-gemeenschap. Deze steun uit zich zowel op lokaal, Vlaams, federaal
als Europees vlak: de N-VA-regenboog omspant de hele wereld.
Belangrijke stappen in de emancipatie van de LGBTI-gemeenschap waar de N-VA een bijdrage aan leverde, zijn
onder andere de openstelling van het burgerlijk huwelijk, de uitbreiding van adoptie naar koppels van hetzelfde
geslacht, het promoten en bepleiten van de Jogjakartabeginselen als leidraad bij het voeren van een buitenlands
beleid met aandacht voor de vaak moeilijke positie van de (lokale) LGBTI-gemeenschap, het invoeren van een
(nieuwe) regeling om het wijzigen van een geslachtsregistratie op basis van zelfbeschikking mogelijk te maken en
daarbij alle medische voorwaarden te laten vallen, aandacht voor het welzijn van transgenders zowel in hun
persoonlijke omgeving als op het werk …
Ook op het Europese forum leverde N-VA een belangrijke bijdrage. Zo was Vlaams volksvertegenwoordiger Piet
De Bruyn van 2017 tot 2019 General Rapporteur on the Rights of LGBTI People bij de Parlementaire Vergadering
van de Raad van Europa en vormde op die manier een brug tussen de Raad van Europa en de Europese LGBTIgemeenschap. Vanuit die positie leverde hij een actieve bijdrage in het beschermen en promoten van de rechten
van de LGBTI-gemeenschap doorheen heel Europa. Hij was tevens verantwoordelijk voor het eerste rapport van
een Europese interparlementaire vergadering over de kwetsbare situatie en de discriminatie van personen met een
intersekse conditie. Oii, de Europese belangenverdediger van personen met een intersekse conditie, noemde het
rapport ‘a historic first’ en ILGA Europe omschreef het als ‘a groundbreaking report’. Het was voor dit rapport dat
De Bruyn in 2018 de Cavaria Campaign Award in ontvangst mocht nemen. Hij schreef eveneens een rapport over
de vervolging van leden van de LGBTI-gemeenschap in Tsjetsjenië, opnieuw het eerste rapport door een Europese
interparlementaire organisatie over deze schrijnende situatie.
Ook het algemeen welzijn van de LGBTI-gemeenschap is permanent een aandachtspunt voor de N-VA. Zo was het
de N-VA die bleef aandringen op het voeren van een doelgroepspecifiek preventiebeleid met betrekking tot
suïcide. Ook de structurele erkenning en financiering van lumi (de holebifoon) is een realisatie van de N-VA, evenals
de structurele financiering van het Transgenderinfopunt en het lanceren van het informatiepunt www.ideminfo.be
over intersekse.
Voor de N-VA is diversiteit de basis van een leefbare samenleving. Daarom dat de N-VA in het inburgeringsverhaal
ook sterk inzet op het positief duiden van de gelijkwaardigheid van elk lid van de LGBTI-gemeenschap en met de
verschillende geloofsgemeenschappen de dialoog aangaat over de manier waarop die gelijkwaardigheid wordt
beschermd en verdedigd.
Voor de N-VA is het een evidentie om zich dagelijks in te zetten voor de vrijheid van elk van de LGBTI-gemeenschap
om in veiligheid zichzelf te kunnen zijn. Want zonder veiligheid is elke vrijheid maar schijn en gebaseerd op illusies.
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Wat zal uw partij doen in 2019 voor de LGBTI+ gemeenschap, meer specifiek m.b.t het jaarthema van de Pride
(intersectionaliteit)?
Beschrijf hieronder in maximaal 500 woorden wat uw partij het komende jaar zal doen om het welbevinden van de
LGBTI+ gemeenschap te verbeteren; dit kan zowel op lokaal, als regionaal, nationaal als internationaal niveau zijn.
Hier Om het welbevinden van LGBTI’s in 2019 te vergroten, kiest de N-VA resoluut voor continuïteit. Het
interfederaal actieplan tegen discriminatie ten aanzien van LGBTI-personen kan geen eindpunt zijn. Integendeel.
De acties en initiatieven die in het actieplan zijn opgenomen, moeten geëvalueerd worden op doeltreffendheid en
waar nodig worden bijgestuurd of aangescherpt. In hun onderlinge samenhang én met hun oog voor detail, vormen
de acties en maatregelen die in het actieplan zijn opgenomen, een sterk instrument om het welbevinden van de
LGBTI-gemeenschap verder te vergroten.
Maar er is ook ruimte voor verbetering en aanvulling. Het Vlaamse welzijnsbeleid zal bijvoorbeeld de volgende
legislatuur meer moeten inzetten op de preventie van zelfdoding bij leden van de LGBTI-gemeenschap en op het
verhogen van de openheid van woonzorgcentra voor LGBTI’s.
Het lokale bestuur staat het dichts bij de burger en we willen in 2019 volop inzetten op dit bestuursniveau. Vanuit
de lokale besturen waar N-VA mee verantwoordelijkheid draagt, willen we een sterk beleid voeren dat de
positieve aanvaarding van LGBTI’s versterkt, discriminaties wegwerkt en gelijke kansen garandeert. Om dit te
concretiseren organiseert het Regenboognetwerk van de partij regelmatig overlegmomenten. Ook organiseert het
Regenboognetwerk solidariteitsacties voor LGBTI’s die omwille van hun geaardheid hun eigen land zijn ontvlucht en
hier als erkend vluchteling terug proberen een leven op te bouwen. Deze engagementen zullen ook in de nieuw
verkozen parlementen leiden tot eigen initiatieven en tot steun aan initiatieven vanuit het middenveld of vanuit
andere relevante actoren.
Met steun van de N-VA koos het Vlaamse gelijkekansenbeleid ervoor om een accent te leggen op kruispuntdenken
of intersectioneel denken. We weten immers dat identiteitskenmerken zoals herkomst, leeftijd, gender,
genderidentiteit, genderexpressie en sociale achtergrond impact hebben op kansen die mensen in onze samenleving
krijgen. Door het implementeren van nieuwe strategieën en acties willen we op het kruispunt van seksuele identiteit
en etniciteit en seksuele identiteit en religie drempels wegwerken die LGBTI’s in het persoonlijkheidsontwikkeling
afremmen.
Ook in 2019 zal de N-VA zich elke dag opnieuw inzetten om het welzijn en welbevinden van elk lid van de brede,
kleurrijke LGBTI-gemeenschap te vergroten. Diversiteit is immers de basis van een leefbare samenleving en het is
de taak van de overheid om elk lid van de gemeenschap maximale kansen te geven om in veiligheid de vrijheid
te genieten zichzelf te zijn. kan je het antwoord formuleren.
Wie is de contactpersoon voor de LGBTI+ thema’s binnen uw partij, aan wie geïnteresseerden bijkomende
vragen kunnen stellen?
Noteer hier de naam en het e-mailadres van een contactpersoon binnen uw partij waar mensen vragen naartoe kunnen
sturen met betrekking tot LGBTI+ thema’s.
Piet De Bruyn, piet.debruyn@n-va.be
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Piet De Bruyn
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