WIJ WILLEN
EEN LAND
WAAR JE
ZICHTBAAR
JEZELF
KUNT ZIJN!
WIJ WILLEN EEN VEILIG LAND WAAR JE ZICHTBAAR JEZELF KUNT ZIJN, OF JE NU LESBISCH, HOMO,
BI, TRANSGENDER, INTERSEKSE OF IETS ANDERS BENT. WAAR JE ZONDER ANGST JE PARTNER IN HET
OPENBAAR KUNT ZOENEN EN WAAR JE HAND IN HAND OVER STRAAT KUNT.
WE ZIJN HET ZAT dat mensen klappen krijgen omdat ze zijn wie ze zijn, omdat ze houden van wie ze houden.
WE ZIJN HET ZAT dat honderdduizenden LHBTI’s in hun leven te maken krijgen met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn.
WE ZIJN HET ZAT dat jaarlijks meer dan duizend aangiften en meldingen van LHBTI-discriminatie worden gedaan terwijl er 				
uiteindelijk minder dan tien daders voor worden veroordeeld tot lage straffen.
WE ZIJN HET ZAT dat rechters oordelen dat schelden met woorden als ‘kankerhomo’ geen homofobie is.
WE ZIJN HET ZAT dat de regering, politie en Openbaar Ministerie zo weinig doen tegen anti-LHBTI geweld, terwijl de aanpak 			
daarvan volgens het regeerakkoord en de Veiligheidsagenda 2015-2018 prioriteit zou krijgen.
WE ZIJN HET ZAT dat er nog altijd geen Actieplan tegen anti-LHBTI geweld ligt, terwijl de Kamer daar al in april om vroeg.
WE ZIJN HET ZAT en vragen u om actie! We doen hierbij een voorstel voor een actieplan tegen anti-LHBTI geweld.

#IKBENHETZAT

ACTIEPLAN
TEGEN
ANTI-LHBTI
GEWELD
WE WILLEN DAT DE REGERING NOG DIT JAAR KOMT MET EEN ACTIEPLAN TEGEN ANTI-LHBTI
GEWELD. DAARIN STAAT WAT ONS BETREFT IN ELK GEVAL:
TOPPRIORITEIT. De aanpak van geweld tegen LHBTI’s wordt
in de Veiligheidsagenda 2019-2022 benoemd tot topprioriteit
van politie, OM, de grote steden en het ministerie van J&V.
Die topprioriteit krijgt concrete invulling en wordt door alle
betrokkenen uitgevoerd.
STEVIGER STRAFFEN. De maximumstraffen op alle vormen
van discriminatie worden verhoogd (137c t/m g en 429quater
Wetboek van Strafrecht). Ook de komt er een hate crime
artikel, dat het strafmaximum verhoogt bij geweld met een
discriminerende achtergrond.
PRIORITEIT VOOR POLITIE. De politie zoekt bij geweld en
discriminatie tegen LHBTI’s dóór naar bewijs en stuurt deze
zaken altijd door naar het Openbaar Ministerie. Er komt meer
capaciteit om LHBTI-discriminatie aan te pakken en meer ruimte
voor gespecialiseerde teams als Roze in Blauw. Aanpakken van
discriminatie wordt een verplicht vak op de politieopleiding en
in elk basisteam is tenminste één medewerker gespecialiseerd
in de aanpak van geweld en discriminatie tegen LHBTI’s. Politie
en ministerie voeren campagne om de aangiftebereidheid onder
LHBTI’s te stimuleren en ze verbeteren de kwaliteit van de
aangiften.

PRIORITEIT VOOR OPENBAAR MINISTERIE. Het OM stelt
discriminatie in rechtszaken altijd aan de orde en eist dan altijd
een hogere straf. Als rechters voorbijgaan aan discriminatie,
gaat het OM in beroep. Lessen over de aanpak van discriminatie
worden een verplicht onderdeel van de opleiding van Officieren
van Justitie.
SOEPEL SAMENWERKEN. Politie, OM, de grote steden en het
ministerie van J&V werken soepel samen bij de aanpak van
geweld tegen LHBTI’s. Van het opmaken van de aangifte tot
veroordeling van de daders: de hele keten wordt verbeterd.
GEWELD VOORKÓMEN. Voorkomen is beter dan genezen.
Daarom wordt voorlichting over LHBTI’s op school verbeterd,
wordt bevorderen van LHBTI-acceptatie een verplicht onderwerp
op docentenacademies en voert de overheid campagne tegen
discriminatie in het algemeen en LHBTI-discriminatie in het
bijzonder.
SCHELDEN IS DISCRIMINATIE. Als daders hun slachtoffers
uitschelden met woorden als ‘kankerhomo’ of ‘dirty faggot’ is dat
bewijs voor discriminatie en geen ‘dagelijks taalgebruik’: hate
speech = hate crime. Er komt een conferentie waarin minister,
Openbaar Ministerie, politie, Raad voor de Rechtspraak en
belangenorganisaties om tafel gaan om te zorgen dat daarover
geen misverstand kan bestaan. Indien nodig worden de regels
aangescherpt.
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