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Anderlecht zet zich in
tegen discriminatie
LGBTQIA+
Ter ere van Pridemaand heeft de Gemeenteraad van Anderlecht donderdag 27 mei 2021 unaniem
(meerderheid en oppositie) een motie aangenomen betreffende het engagement van de gemeente
tegen alle vormen van geweld en discriminatie jegens mensen uit de LGBTQIA+-gemeenschap.
Om de beginnen zal het college, op initiatief van schepen van gelijke kansen Jérémie Drouart en met de
steun van burgemeester Fabrice Cumps, een werkgroep oprichten om de stand van zaken in Anderlecht
op te maken en op basis hiervan een meerjarig actieplan op te stellen. De actoren in het veld zullen bij
deze beschouwingen worden betrokken.
Deze werkgroep maakt het ook mogelijk om bepaalde reeds door de gemeente ondernomen acties te
versterken. De gemeente wil namelijk in samenwerking met het Gewest en Rainbow House een
klachtensysteem opzetten voor slachtoffers van geweld of discriminatie omwille van hun seksuele
geaardheid. Daarnaast wenst de gemeente ter ondersteuning van reeds gevoerde acties in de scholen
van Anderlecht voor alle leerlingen een sensibiliseringsprogramma op te zetten, met name in het kader
van EVRAS (Education à la Vie Relationnelle, Affective & Sexuelle). Voorts verbindt de gemeente zich
ertoe de opleiding van haar administratief personeel inzake de herkenning van LGBTQIA+-discriminatie
en de bestrijding ervan voortdurend te verbeteren.
Ten slotte wil de gemeente via evenementen voor een betere zichtbaarheid van de LGBTQIA+-zaak
zorgen. Gemeentelijke evenementen zoals de jaarmarkt of de kerstmarkt zullen voortaan ook gebruikt
worden om de bewustmaking rond mensenrechten en discriminatie te bevorderen. Dit alles wordt gedaan
om het gelijkekansenbeleid te versterken en te bouwen aan een inclusieve gemeente die rijk is aan
diversiteit. "Iedereen moet zich goed voelen in Anderlecht, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging of
seksuele geaardheid. Anderlecht is een gemeente voor iedereen! ", aldus schepen van gelijke kansen
Jérémie Drouart.
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