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:

Groen

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.
De Groene partijen zijn steeds de voortrekkers geweest in de rechten en acceptatie van holebi’s en
transgender personen. Dankzij de regeringsdeelname van Groen in 1999-2004 werd dit een prioritair
thema voor alle overheden. We konden enkele belangrijke eisen verwezenlijken: de openstelling van
het huwelijk en een degelijke antidiscriminatiewet. Lokaal, Vlaams, federaal en in Europa heeft Groen
steeds deze rol blijven spelen.
Op regionaal (Vlaams, Brussels) en federaal niveau werken we elke dag vanuit de oppositie constructief
mee om de rechten van LGBTI+ te verbeteren, zoals bvb in het onderwijs, bij welzijnsthema’s
(suïcidepreventie, geweld,..) of qua buitenlandse politiek. Op internationaal niveau verdedigde Petra
De Sutter in de Raad van Europa de afgelopen jaren de rechten van LGBTI+ en minderheden en werd
dit jaar nog haar rapport met ruime meerderheid goedgekeurd.
De “Roze Groenen”, de LGBTI+ werkgroep van Groen, doet ook meer dan alleen deelnemen aan de
Pride. Met de werkgroep wordt nagedacht over LGBTI+ gerelateerde thema’s en worden acties
georganiseerd die aantonen dat deze thematiek Groen nauw aan het hart ligt. Zo organiseerden we
bijvoorbeeld een debat over genderregistratie en werkten we hier ook een nota rond uit om het
standpunt van Groen te bepalen. Aan elke Pride-deelname koppelen we trouwens steeds een
inhoudelijk luik. Zo organiseerden we een avond rond LGBTI+ vluchtelingen of een speed-debating
met tips voor een LGBTI+ vriendelijke beleid voor lokale besturen.
We zijn ook actief binnen het ‘Queer Greens network’ van de Europese Groene Partij (EGP). Door
kennis uit te wisselen en deel te nemen aan lokale prides, zoals we deden in Warschau (Polen) en Vilnius
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(Litouwen), ondersteunen we met de groene partijen LGBTI+ in heel Europa. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie van Groen verzamelden we dan weer handtekeningen in het kader een petitie voor
anti-discriminatie wetgeving in Azerbaijan.
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.
Voor Groen is intersectionaliteit altijd een belangrijk uitgangspunt geweest in het beleid waar we voor
staan. We hebben allemaal verschillende identiteitsaspecten en kunnen dus bijvoorbeeld ook met
meervoudige discriminatie te maken hebben. Het discours van Groen om te verbinden en niet te
polariseren, sluit hier sterk bij aan. Bij de Roze Groenen, de werkgroep van Groen die zich bezig houdt
met seksuele diversiteit en genderdiversiteit, is intersectionaliteit 1 van de 6 prioritaire thema’s waar
de werkgroep rond actief is.
In ons regenboogplan voor de verkiezingen van 2019 stijden we voor gelijke rechten voor iedereen.
Voor ons past de strijd tegen holebi- en transfobie in de strijd tegen seksisme, racisme en andere
vormen van uitsluiting. Tegenover polarisatie zetten wij wat echt werkt: ontmoeting en verbinding. Met
onze drie speerpunten willen we niet enkel het welbevinden en de acceptatie van LGBTI+ verbeteren:
door het erkennen van diversiteit in het onderwijs, in te zetten op internationale solidariteit en meer
aandacht te hebben voor psychologisch welzijn, willen we iedereen vooruithelpen.
Lees ons volledige regenboogplan op www.groen.be/regenboogplan

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.
Christophe.vanberckelaer@groen.be (Christophe Van Berckelaer)
Hier kan je het antwoord formuleren.
Ondertekenaar:
Functie:

Christophe Van Berckelaer en Sylvie De Commer
Voorzittersduo Roze Groenen, LGBTI+ werkgroep Groen

Datum:
Handtekening:
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