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stad op 
mensenmaat



19. Regenboogstad 

standpunt

Van waar je ook komt, van wie je ook houdt of wie je ook bent, je bent welkom in de diverse samenle-
ving die onze stad zo rijk maakt. Mechelen kent verschillende organisaties voor holebi’s en transgenders 
(LGBT+), die al jaren opkomen voor gelijke rechten en algemene aanvaarding. Door deze organisaties te 
ondersteunen in hun samenwerking met alle actoren in de samenleving – scholen, stadsdiensten, andere 
sociaal-culturele organisaties… – kunnen we alle vormen van discriminatie tegengaan en werken we aan 
een stad met plaats voor alle kleuren van de regenboog. 

onZe VooRsteLLen

EEn. De LGBT+-orGanisaTies van De sTaD krijGen De noDiGe 
onDersTeuninG

TwEE. We voorzien in psychosociaLe onDersTeuninG voor 
sLachToffers van haaTmisDrijven

DriE. We zeTTen in op prevenTiecampaGnes ronD 
seksueeL en homo/TransfooB GeWeLD in schoLen en 
jonGerenBeWeGinGen

Visie

In onze stad is iedereen thuis, van wie je ook houdt of hoe je je ook voelt. In onze Mechelse samenleving zijn 
er tienduizenden mensen die zich niet kunnen vinden in het traditionele gezin of zich niet thuisvoelen in het 
geslacht waarmee ze geboren werden. In deze zeer diverse groep vind je lesbiennes, homo’s, biseksuelen, 
transgenders, queer personen, intersekse personen en nog meer. We vatten ze onder de inclusieve noemer 
LGBT+. Met de PVDA streven we naar een samenleving en een stad waar alle rechten gegarandeerd zijn.

De holebi/transgenderbeweging heeft de voorbije decennia heel wat bereikt. Toch blijven er nog heel wat 
vooroordelen spelen en zijn holebi’s nog vaak het onderwerp van discriminatie. Dat gaat van stemmingma-
kerij tot geweld op straat. 
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De PVDA komt op voor gelijke rechten voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en andere sek-
suele minderheden en wil er mee voor zorgen dat hun rechten op de maatschappelijke en politieke agenda 
blijven.

EEn. De LGBT+-orGanisaTies van De sTaD krijGen De noDiGe 
onDersTeuninG

Veel juridische discriminatie is uit de weg geruimd en op papier zouden LGBT+-personen in de stad dezelfde 
kansen moeten kunnen krijgen als iedereen. Jammer genoeg is de realiteit niet zo rooskleurig. Verbale en 
fysieke agressie op straat, op school en op het werk leggen een loden deken op het welzijn van LGBT+-
personen. Het hoge aantal zelfmoordgedachten en -daden in deze groep - één op vier heeft al een zelf-
moordpoging ondernomen - toont dat er nog veel werk aan de winkel is. 

Aanvaarding begint in het dagelijkse leven, op de plek waar je woont. Daarom kan de stad hierin een be-
langrijke rol spelen. Ze kan een beroep doen op de expertise van de LGBT+-verenigingen en hen financieel 
ondersteunen. 

TwEE. We voorzien in psychosociaLe onDersTeuninG voor 
sLachToffers van haaTmisDrijven

Acht op de tien holebi’s en transpersonen geven aan dat ze al discriminatie ervaren hebben. Dat cijfer toont 
dat, in tegenstelling tot wat soms beweerd wordt, discriminatie nog aanwezig is in alle delen van de sa-
menleving. De enige manier waarop we discriminatie van LGBT+-personen kunnen aanpakken is er samen 
tegenin gaan. 

Onderzoek wijst uit dat de psychische weerslag bij slachtoffers van holebi- en transfobie een veel sterkere 
impact heeft dan de materiële. Voor slachtoffers van deze haatmisdrijven is het daarom een grote stap om 
effectief aangifte te doen. Daarom installeren we in de stad een laagdrempelig meldpunt voor alle vormen 
van discriminatie. We richten een gelijkheidsdienst in die discriminatie voorkomt, opspoort en aanpakt.

DriE. We zeTTen in op prevenTiecampaGnes ronD 
seksueeL en homo/TransfooB GeWeLD in schoLen en 
jonGerenBeWeGinGen

Voor het onderwijs is een grote rol weggelegd in de brede maatschappelijke aanvaarding van LGBT+-perso-
nen. Pesterijen op de speelplaats zijn schering en inslag, het woord ‘homo’ is nog altijd het meest gebruikte 
scheldwoord. België scoort ook barslecht wat mentaal welzijn bij LGBT+-jongeren betreft. Een open, positief 
klimaat op scholen rond seksualiteit en genderidentiteit is daarom essentieel. 

We zien dat seksuele opvoeding tot een minimum beperkt wordt en dat het daarbij vaak alleen gaat over 
het reproductieve en over contraceptie. Het LGBT+-thema komt maar zelden expliciet aan bod, en dan nog 
op individueel initiatief van een leerkracht. Op deze manier is het onmogelijk om het thema grondig met 
jongeren te bespreken en zo holebi- en transfobie te bannen. 

De stad kan helpen door trainingen en trajecten in de scholen en in de jeugdverenigingen te helpen bege-
leiden, in samenwerking met middenveldorganisaties die zich in het werken aan een school zonder discri-
minatie bekwaamd hebben.
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