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INHOUDELIJKE REALISATIES EN TOEKOMSTIGE STAPPEN VAN DEELNEMENDE POLITIEKE
PARTIJEN AAN DE BELGIAN PRIDE 2019
De Belgian Pride ziet pol it ieke partijen ais partners om de rechten en het welzijn van de LGBTI+ gemeenscha p
te verbeteren . Het zijn immers pol itici 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 voo r
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 ais politieke partij deel te nemen aan de Belgian Pride, moet die partij het jaarlij kse 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: PVDA*PTB
Wat heeft uw partij in het verleden betekend voor de LGBTI+ gemeenschap?

Beschrijf hieronder in maximaa/ 500 woorden wat uw partij verwezenlijkt heeft ten behoeve van het welbevinden
van de LGBT/+ gemeenschap; dit kan zowel op /okaal, ais regionaal, nationaal of internationaa/ niveau zijn .
De PVDA heeft steeds aan de kant gestaan van wie vecht voor onze rechten . Onze leden, activisten en
militanten hebben inspanningen geleverd om de LGBT + beweging te helpen om te groeien tot wat ze vandaag
is . Dat gebeurde concreet door actief deel te nemen aan acties van het Roze Aktiefront en De Rooie Vlinder . Zo
konden de organisatoren van de Roze Zaterdag (voorloper van de Pride) in 1990 rekenen op de logistieke steun
van de PVDA. Vandaag mobiliseert de PVDA voor de jaarlijkse optocht van de Pride en de eisen van de
beweging .
Sedert de beginjaren is de beweging breder geworden en heeft belangrijke overwinningen geboekt . Deze
veranderingen dringen echter onvoldoende door tot de publieke opinie . Da arom heeft de PVDA haar LGBT +
werking werking MIX opgericht. Mix organiseert regelmatig bijeenkomsten waarmee we een uiteenlopend
publiek sensibiliseren . Zo organiseerde Mix een debat over het thema vluchtelingen en over de 'Gay Straight
Alliances ' in de scholen . Met de schrijfster en lesbisch activiste Anja Meulenbelt organiseerden we een gesprek
over de relatie tussen homofobie en seksisme . We organiseerden vertoningen van films zoals 'Pride ' en 'Fresa
y chocolate' . Op ons jaarlijkse grote festival Manifiesta in Bredene bereiken we 15 .000 bezoekers met onze
boodschap voor een superdiverse en inclusieve samenleving die we willen opbouwen . De PVDA zorgt voor
vorming rond LGBT + van zijn militanten, met name de jongerenbewegingen CO MAC en Red fox .
De PVDA wil grenzen verleggen en kiest du idelijk kant in maatschappelijke debatten . Zo verdedigde de PVDA
in de med ia de volledige terugbetaling van Prep ais nieuw wapen tegen HIV. Van de GSA (Gay Straight Alliances)
maakten we een speerpunt in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen .
Sedert kort hebben we onze eerste verkozenen in het parlement . Onze verkozenen verdedigen de rechten va n
LGBT + in een inclusieve samenleving . De PVDA ondertekende mee een parlementaire resolutie ter verded igin g
van de slachtoffers van het homo - en transfoob geweld in Tsjetsjenië . Naar aanleiding van het interfedera al
actieplan steunde de PVDA de krit iek uit het middenveld : Onze parlementaire verkozene pleitte voor het act ie f
betrekken van het middenveld en voor structure le subsidies zodat het werken op lange termijn mog elijk word t .
Hij eisttte concrete maatregelen tegen structurele discriminatie (zoals praktijktesten) . De PVDA erkent dat
LGBT + mensen net ais de rest van de samenlev ing superdivers zijn en dat we op basis van ra cisti sc he
vooroordelen moeten ophouden tegen 'gemeenschappen ' tegen elkaar op te zetten . De sociale uit sluiting van
economische onzekerheid van LGBT + men sen moet aangepakt worden .
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Na de recente gemeenteraadsverkiezingen heeft de PVDA zijn eerste schepenen in progressieve meerderheden
in gemeentebesturen . ln Borgerhout werken we aan een coherent diversiteitsplan dat aile vormen van
discriminatie aanpakt : seksisme, racisme, armoede, transfobie, homofobie, handicap .. . ln Zelzate was het
ondersteunen van lokale verenigingen die zich inzetten tegen homofobie in de sport een van de eerste
maatregelen .
Wat zal uw partij doen in 2019 voor de LGBTI+ gemeenschap, meer specifiek m .b.t hetjaarthema 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, ais regionaal, nationaal ais internationaal niveau zijn.
De PVDA wil de strijd voor gel ijkheid en tegen discriminatie in al zijn vormen (discriminatie omwille van
geslacht, afkomst of klasse) verderzetten . De partij kan hiervoor rekenen op een groeiend aantal afdel ingen,
actieve leden en vertegenwoordig(st)ers op lokaal, regionaal en federaal niveau . Wij verdedigen dezelfde
standpunten in al onze programma's, zowel in het noorden ais in het zuiden van het land, zowel op
gemeenschapsniveau ais op federaal niveau .
Een samenleving zonder geweld of discriminatie
Een sterk en onafhankelijk middenveld
3. Administraties en openbare diensten die het voorbeeld geven
4. Een onderwijsnet dat de problemen aan de bron aanpakt
5. Hoogwaardige en toegankelijke gezondheidszorg

1.

2.

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.
NL : Ben Van Duppen ben .vanduppen@pvda .be
FR : Loïc Fraiture loic.fraiture@hotmail.com
Ondertekenaar:
Ben Van Duppen en Loïc Fraiture
Functie :
Leiders van Mix, de LGBT+ werking van de PVDA
Datum :
Handtekening :
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