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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 verurezenlijkt
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:

sp.a (Regenboogrood)

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
internationaa I n iveau zijn.
Hier kan je het antwoord formuleren.
Sinds jaar en dag staat sp.a op de barricade voor de rechten van alle LGBT+!. 7o zorgde sp.a onder

meer voor een radicale doorbraak met de openstelling van het huwefijk en adoptie voor iedereen.
Daarnaast werd het wetsartikel 372bis (dat bepaalde dat de minimumleeftijd voor seksuele contacten
tussen personen van hetzelfde geslacht 18 jaar moest zijn), uit het Strafr¡¿etboek geschrapt. Daarmee
verdween het wetsartikel dat homoseksualiteit strafbaarder maakte dan homoseksualiteit
Op lokaal niveau hebben we o.a. het Gents regenboogactieplan met acties om van Gent een meer
holebi-en transgendervriendelijke stad te maken.
Op provinciaal niveau hebben we Lou gelanceerd - een educatief pakket over diversiteit voor
kleuters.

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 lokaa[ als regionaal,
nationaal als internationaal niveau zijn.
Hier kan je het antwoord formuleren.
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sp.a pleit ervoor om officiële documenten op de scholen genderneutraalte maken
sp,a kiest voor een genderneutrale administratie, genderneutraliteit in akten van de burgerlijke stand,
genderneutrale facíliteiten en genderneutrale aanspreekvormen in alle briefwisseling vanuit de
overheid.
We voeren een derde geslachtsaanduiding in voor personen met een genderidentiteit die niet past in
de tweedeling M of V, We gaan voor de mogelijkheid om X als geslachtsaanduiding op alle vormen
van identiteitsbewijzen te kiezen.
Daarnaast nemen we intersectionalisme op in ons generiek beleid. Verschillende
deelaspecten/identiteiten van het individu kunnen allemaal inspelen op kansen die we wel of niet
krijgen. Die verwevenheid van categorieën vraagt complexere analyses en oplossingen voor
problemen die daarmee gepaard gaan. Het is daarom essentieel dat we de verschillende
uitsluitingsmechanismen die op elkaar inspelen eveneens onderzoeken.

Wie is de contactpersoon voor de LGBTI+ thema's binnen uw partij, aan wie

geihteresseerden

bijkomende vragen kunnen stellen?
Noteer hier de naam en het e-mailadres van een cantactpersoon binnen uw paftij waar mensen
vragen naaftoe kunnen sturen met betrekking tot LGBTI+ themab.
Hier kan je het antwoord formuleren.
Teynep Balci: zeynep.balci@s-p-a.be
Th iis Verbeu rqt: th iis.verbeurqt@s-p-a.be
Ondertekenaar: Zeynep Balci
Functie: Coördintator Regenboogrood - Adviseur Diversiteit sp.a

Datum: april2019
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