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Reactie Leuven, Gent en Brugge op LGBT-vrije
zones Polen
Leuven, Gent en Brugge roepen Poolse ambassadeur op om
LGBT-vrije zones een halt toe te roepen

De steden Leuven, Gent en Brugge roepen in een gezamenlijke brief de Poolse

ambassadeur in België op om de LGBT-vrije zones (zones waar holebi’s en

transgenders niet welkom zijn) in Polen een halt toe te roepen. De LGBT-vrije

zones zijn in strijd met de mensenrechten. De drie steden, allen lid van het

internationale Rainbow Cities Network, zijn onthutst over deze evolutie.
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Steden en gemeenten moeten plekken kunnen zijn waar iedereen zich kan ontplooien en tot zijn

recht komt. De realiteit in onze steden vandaag en morgen is er een van superdiversiteit.

Wanneer fundamentele vrijheden en rechten geschonden worden, is het onze plicht om van ons

te laten horen. De steden Leuven, Gent en Brugge roepen ook andere Europese lokale besturen

om op om een brief te sturen naar de Poolse ambassadeur in hun land.

'De ontzetting over de LGBT-vrije zones is bij velen, ook bij inwoners van onze
stad, groot. Non-discriminatie wegens seksuele oriëntatie of genderidentiteit en
-expressie is een fundamenteel verworven Europees grondrecht. Als stad
dragen we de mensenrechten en dus de rechten van de LGBTQ+-
gemeenschap (holebi’s, transgenders en personen die twijfelen over hun
geaardheid) hoog in het vaandel. Ook letterlijk: de voorbije maand pronkte de
regenboogvlag aan het stadskantoor en verwelkomden we het
Holebifilmfestival, een duidelijk signaal dat iedereen welkom is in Leuven.'
— Lies Corneillie, schepen van Gelijke Kansen in Leuven

'Iedereen moet zich altijd en overal op z’n gemak voelen. Gent spant zich
daarom al jaren in voor de acceptatie en de veiligheid van onder meer
LGBTQ+ personen. Met resultaat: recent onderzoek plaatst ons in de top 10
van meest LGBTQ+-vriendelijke steden. Als zo dicht bij huis de
mensenrechten zo flagrant worden geschonden, kunnen we niet stil blijven.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen in Gent

'Brugge is een warme, toegankelijke , holebi- en transgendervriendelijke stad
en we wensen dit via acties en stedennetwerk ook uit te dragen naar
bewoners, bezoekers en andere steden. We zetten in op een stad waar
iedereen zich thuis voelt ongeacht seksuele diversiteit of genderoriëntatie.
Daarnaast blijven we discriminatie van holebi's en transgenders in onze stad
bestrijden. Een lokaal gedragen regenboogactieplan zet onze visie en ons
optreden kracht bij.'
— Dirk De fauw, burgemeester van Brugge

Afgelopen weken werd duidelijk dat de Poolse regering gemeenten en provincies aanmoedigt

om LGBT-vrije zones te creëren. Al 87 lokale Poolse besturen (gemeenten, provincies en regio's)

hebben hun wet aangepast en zichzelf 'holebi- en trans-vrij' verklaard. Bovendien hingen al

verschillende restaurants en hotels de voorbije tijd LGBT-verbodsstickers uit.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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