Beste,
Zoals je kunt merken in de mail hieronder laten we vanuit sp.a-Beveren en bij monde van ons
gemeenteraadslid Méline Rovillard op volgende gemeenteraad 27/12/19 een punt toevoegen m.b.t. stellige
aCeuring van de LGBT-vrije zones die in Polen ingevoerd zijn:
'De moLe betreM de LGBT-vrije zones die recent overal in Polen worden afgekondigd. De sp.a-fracLe vraagt
de gemeenteraad standpunt in te nemen tegen deze zones, gelet op de ernsLge schending van
mensenrechten. Alsook wordt gevraagd aan de gemeenteraad om haar bevriende gemeente
Czchzow (zie: hSps://www.nieuwsblad.be/cnt/blmbr_01875871) te verzoeken om dit discours formeel te
verwerpen, aangezien zij zich bevinden binnen een provincie die haar grondgebied als LGTB-vrij heeM
bestempeld.
De sp.a-fracLe is van mening dat de lokale besturen hieraan bij te dragen hebben, ook gelet op de recente
resoluLe van Europa uit (hSps://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/18/resoluLe-holebi-s-polen/).' (MoLe
opgemaakt door Méline Rovillard in bijlage.)
Beveren onderhoudt goede banden met de Poolse gemeente Czchzow. Deze gemeente kondigde bij ons
weten zelf geen LGBT-vrije zone af. Ze behoort wel tot een provincie die dit voor gans haar gebied
aCondigde. In die zin bestaat er een grond voor een moLe waarin we de gemeente Beveren vragen om
haar bevoegdheid te gebruiken om A. zich zelf tegen de instelling van dit soort zones uit te spreken en B. de
bevriende Poolse gemeente te vragen dit ook te doen.
MOGELIJKS ZIJN ER OOK ANDERE OF WASE, OOST-VLAAMSE OF VLAAMSE GEMEENTEN DIE BANDEN
ONDERHOUDEN MET POOLSE GEMEENTEN DIE DEZE DISCRIMINERENDE PRAKTIJKEN ZELF OF VIA HUN
PROVINCIE INSTELDEN. MOGELIJKS KUNNEN ZE EEN GELIJKAARDIGE MOTIE OP HUN GEMEENTERAAD
LATEN STEMMEN?
O.a. via Bert Bauwelinck en Bram Dhooghe (medewerker van Kathleen Van Brempt) vonden we op volgende
links lijsten van betreﬀende Poolse gemeenten en provincies:
hSps://en.wikipedia.org/wiki/LGBT-free_zone#DeclaraLons
◦
hSps://www.facebook.com/photo.php?
◦
hid=966439473714769&set=a.236781190013938&type=3&theater (Facebookpagina van
Poolse LGTB-acLviste Paulina Pająk)
(Bram Dhooghe, medewerker Kathleen Van Brempt, hielp ons om te checken of betreﬀende Poolse
gemeenten + provincie op de lijst voorkwam.)
Kunnen jullie bekijken of dit bruikbaar en nupg is om dit te delen met andere sp.a-afdelingen?
Hopelijk volgen er zo nog veel sp.a-afdelingen en gemeenten die iniLaLef nemen en druk op de ketel
brengen.

Vriendelijke groet,
Pol Staut,
VoorziSer sp.a Beveren

Wie nog wat meer gedetailleerde info wil doornemen over dit onderwerp:
Europees parlement: hSps://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/18/resoluLe-holebi-s◦
polen/
Vlaams Parlement: hSp://docs.vlaamsparlement.be/pﬁle?id=1502939
◦
Kamer: hier werden ter zake ook al vragen gesteld. (Te bevragen bij Bert Bauwelinck.)
◦

---------- Forwarded message --------Van: Méline Rovillard <meline.rovillard@gmail.com>
Date: wo 18 dec. 2019 om 20:59
Subject: MoLe sp.a Beveren gemeenteraad 27/12 - LGBT vrije zones Polen
To: Issam Benali <issam.benali@gmail.com>, Ayoubi Benali <ayoubi.benali@gmail.com>, Pol Staut
<polstaut@gmail.com>
Geachte persmedewerker,
Als bijlage vindt u een moLe die ten verzoeke van de sp.a-fracLe werd ingediend voor de komende
gemeenteraad van 27/12.
De moLe betreM de LGBT-vrije zones die recent overal in Polen worden afgekondigd. De sp.a-fracLe vraagt
de gemeenteraad standpunt in te nemen tegen deze zones, gelet op de ernsLge schending van
mensenrechten. Alsook wordt gevraagd aan de gemeenteraad om haar bevriende gemeente
Czchzow (zie: hSps://www.nieuwsblad.be/cnt/blmbr_01875871) te verzoeken om dit discours formeel te
verwerpen, aangezien zij zich bevinden binnen een provincie die haar grondgebied als LGTB-vrij heeM
bestempeld.
De sp.a-fracLe is van mening dat de lokale besturen hieraan bij te dragen hebben, ook gelet op de recente
resoluLe van Europa uit (hSps://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/18/resoluLe-holebi-s-polen/).
Met vriendelijke groet,
Méline Rovillard
Gemeenteraadslid sp.a Beveren
0472316684
Issam Benali
Gemeenteraadslid sp.a Beveren
0498280593

Mo#e ter a)euring van de LGTB-vrije zones in Polen
Toelich#ng
Overwegende dat er zich een in Polen een erns4g an4-LGTB discours ontplooit, dat een groeiende
intoleran4e, haat en discrimina4e tegen deze groep met zich meebrengt;
Overwegende dat er recent overal op lokaal niveau resolu4es worden aangenomen voor zogenaamde
‘LGTB-vrije zones’, waarbij formeel wordt erkend dat het desbetreﬀende grondgebied geen LGTBpersonen tolereert en waarmee steun wordt gegeven aan zeer verregaande an4-LGBT maatregelen,
die onder andere bestaan uit het afraden om LGBT-personen nog op de arbeidsmarkt toe te laten, het
weigeren van toegang tot winkels en eetgelegenheden, het verspreiden van s4ckers met
haatboodschappen op, het boycoGen van verenigingen die de LGBT-gemeenschap ondersteunen
door hen als feitelijk en juridisch onbestaande te beschouwen en het gebruik van psychologisch en
fysiek geweld;
Overwegende dat hierdoor een erns4ge schending van fundamentele rechten en vrijheden van de
mens wordt begaan, aangezien het non-discrimina4ebeginsel wegens seksuele oriënta4e of
genderiden4teit en -expressie een fundamenteel verworven grondrecht is dat in talloze
rechtsinstrumenten, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, wordt gewaarborgd;
Overwegende dat Beveren bevriend is met de Poolse gemeente Czchów, die zich onder hogere
provinciale niveau van het ‘woiwodschap’ genaamd ‘Klein-Polen’ situeert;
Overwegende dat dit Woiwodschap Klein-Polen de resolu4es betreﬀende de LGTB-vrije zones heeR
aangenomen en haar grondgebied LGBT-vrij heeR verklaard;
Overwegende dat dit derhalve rechtstreeks invloed heeR op de bevriende gemeente Czchów en haar
inwoners;
De gemeenteraad van Beveren:
Gelet op de beslissing van de provincie Klein-Polen om haar grondgebied als LGBT-vrije zone te
bestempelen;
Gelet op het feit dat de gemeente Beveren een band heeR met de Poolse gemeente Czchów, die zich
bevindt in de provincie Klein-Polen, waar dergelijke LGTB-vrije zones werden geïmplementeerd;
1. Neemt standpunt in tegen deze LGTB-vrije zones en verwerpt formeel dit an4-LGTB discours
en deze schending van de fundamentele rechten en vrijheden van de mens;
2. Verzoekt haar bevriende gemeente Czchów om zich eveneens uit te spreken tegen deze
LGTB-vrije zones en de an4-LGTB resolu4e die op niveau van de provincie formeel af te wijzen
en te verwerpen.

