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Motie van mevr. Culer: Motie over de inzet van de gemeente Ukkel in de strijd tegen alle vormen van geweld of
discriminatie op basis van genderidentiteit of -expressie, seksuele of romantische geaardheid of seksuele
kenmerken, en in de effectieve bescherming van LGBTQIA+-personen.
Mevr. Culer herinnert eraan dat alle fracties bij de opstelling van deze motie betrokken zijn geweest. Het
acroniem "LGBTQIA+" omvat de volgende categorieën: lesbisch, homo, biseksueel, transgender, queer,
interseksueel, aseksueel en bondgenoten (+).
Ze was ontdaan door de moord op een 40-jarige man in Beveren afgelopen maart, vermoedelijk omdat hij
homo was. De politieke ontwikkelingen in landen als Polen en Hongarije geven aanleiding tot bezorgdheid. Naar
het voorbeeld van een aantal gemeenten heeft ze een ontwerp van motie opgesteld waarover elke fractie zich
heeft uitgesproken. Aangezien er een consensus over de voorgestelde amendementen was, werden ze in de tekst
opgenomen.
De gemeente heeft reeds actie ondernomen op dit vlak omdat het bestuur elk jaar de regenboogvlag
uithangt in het venster van de raadzaal. De gemeente werkt samen met Refuge Brussels die steun en tijdelijke
huisvesting biedt aan jonge LGBTQIA+'ers die het thuis moeilijk hebben wegens hun seksuele geaardheid. Het
Sociaal Woningbureau Ukkel (SWU) heeft ook acties ondernomen om het respect voor seksuele minderheden te
bevorderen. Naast individuele acties zoals deelname aan de Gay Pride of het kleuren van het trottoir in
regenboogkleuren moeten krachtige politieke daden zoals de stemming over een motie worden gesteld om
respect voor allen te waarborgen.
Mevr. Kokaj dankt mevr. Culer voor haar initiatief en alle raadsleden die aan de oorspronkelijke tekst van
de motie hebben meegewerkt. De brede consensus voor deze motie is een manier om een zekere urgentie te
erkennen. Ecolo zal voor deze motie stemmen omdat de strijd voor de rechten van LGBTQIA+-personen voor
haar erg belangrijk is. Alle aanvallen op basis van seksuele geaardheid zijn praktijken uit een ander tijdperk die
niet in een democratische samenleving thuishoren. Als lerares die zelf met haar oudere leerlingen bij deze
problematiek betrokken is geweest, benadrukte ze de belangrijke rol van de school rond verdraagzaamheid
jegens LGBTQIA+-personen en ze nodigt de gemeentescholen uit om elk jaar een sensibilisering rond
genderkwesties te organiseren.
Mevr. El Fassi merkt op dat België voor het tweede jaar op rij, na Malta, de tweede plaats inneemt op de
ranglijst van de vereniging Ilga-Europe die een vergelijkende analyse maakt van de rechtspositie van
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen in 49 Europese landen. Dit betekent dat België
over een solide wetgeving beschikt om minderheden te beschermen en discriminatie op grond van seksuele
geaardheid of genderidentiteit te bestrijden. Ondanks dit rechtskader worden er echter nog steeds aanvallen en
mishandelingen gepleegd en zijn er nog steeds vooroordelen in openbare ruimten, scholen en sportclubs. We
moeten blijven optreden via onderwijs en sensibilisering op alle machtsniveaus.
De verdediging van diversiteit en "samenleven" is een belangrijke waarde voor de PS die een
voortrekkersrol heeft gespeeld in de strijd voor het burgerlijk huwelijk en de adoptie van kinderen door koppels
van hetzelfde geslacht. De PS is dan ook verheugd over de goedkeuring van deze motie. Mevr. El Fassi hoopt dat
de gemeente Ukkel op 17 mei met veel enthousiasme de Werelddag tegen homofobie en transfobie zal vieren.
De h. Cools herinnert aan artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Alle
mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren). Leden van de LGBTQIA+-gemeenschap worden
nog te vaak gediscrimineerd op het gebied van werkgelegenheid of zijn het slachtoffer van stereotypen. De lokale
verkozenen moeten ervoor zorgen dat LGBTQIA+-personen op dezelfde manier worden behandeld als alle andere
burgers.
In de motie van mevr. Culer wordt terecht de nadruk gelegd op de noodzaak van sensibilisering en wordt
er voorzien in de organisatie van een Staten-Generaal waar alle sociale diensten en verenigingen die in dit gebied
actief zijn kunnen discussiëren met de gemeenteraadsleden. De h. Cools is overtuigd dat men op lokaal niveau
veel acties kan ondernemen: Turijn heeft met medewerking van de regio Piemonte een plan opgesteld voor de

professionele integratie van LGBTQIA+-personen; Manchester heeft theaterevenementen georganiseerd met
LGBTQIA+-personen; Amsterdam en Zürich hebben straatnamen gegeven aan activisten voor deze zaak.
Ukkel zou een van zijn straten kunnen vernoemen naar Alan Turing, oorlogsheld en computerpionier, die
een martelaar voor deze zaak was. Omdat hij op grond van zijn seksuele geaardheid moest kiezen tussen
gevangenisstraf of chemische castratie, gaf hij de voorkeur aan zelfmoord. Hij kreeg pas gratie in 2013.
Het college kan ook nadenken over de mogelijke integratie van de gemeente Ukkel in het netwerk van
"regenboog"-steden.
Mevr. Fremault sluit zich aan bij de vorige sprekers en wijst op de interessante parallel tussen de
goedkeuring van deze motie door de gemeenteraad en de lancering deze morgen door het Brussels Parlement
van de conferentie over de strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat. Dit toont aan dat men zich steeds meer
bewust wordt van het onaanvaardbare karakter van onverdraagzaamheid. Deze motie maakt bovendien deel uit
van het fundamentele werk in de gemeente rond gender van schepen De Brouwer, waaraan mevr. Fremault met
vreugde heeft deelgenomen.
De h. De Bock zegt dat Défi blij is met dit initiatief te worden geassocieerd en verheugd is over de
eensgezindheid over een dergelijk onderwerp.
Schepen De Brouwer bedankte de gehele gemeenteraad voor de consensus over deze motie die een
voortzetting vormt van de werkzaamheden in het kader van het plan Gendergelijkheid en Vrouwenrechten en die
voorstelt om ervaringen met de bevolking uit te wisselen. Dit komt overeen met de doelstellingen van de
meerderheid in de algemene beleidsverklaring (bestrijding van structurele discriminatie). Het tragische incident in
Beveren moest worden aangepakt omdat homofobie en machogedrag in België nog steeds dodelijk kunnen zijn,
ondanks een vrij progressief wettelijk kader. De goedkeuring van deze motie is dan ook welgekomen.

