Motie Gemeenteraad #STERK! januari 2020
Evergem ging in april 2008 een officiële vriendschapsband aan met de Poolse stad Stalowa Wola. Het
initiatief daarvoor kwam van de Evergemse vereniging 'Vrienden van Polen'. Deze stad heeft zichzelf
uitgeroepen tot een LGBT-vrije gemeente.
Onze motie betreft de LGBT-vrije zones die recent overal in Polen worden afgekondigd. De fractie
#STERK! vraagt de gemeenteraad standpunt in te nemen tegen deze zones, gelet op de ernstige
schending van mensenrechten.
Wij willen het gemeentebestuur vragen om bij haar bevriende gemeente Stalowa Wola
(https://www.evergem.be/verbroedering) om hierin actie te ondernemen en te verzoeken om dit
discours formeel te verwerpen, aangezien zij zich bevinden binnen een provincie die haar
grondgebied als LGBT-vrij heeft bestempeld. De fractie #STERK! is van mening dat de lokale besturen
hieraan bij te dragen hebben, ook gelet op de recente resolutie van Europa uit.
(https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/18/resolutie-holebi-s-polen/).
Motie ter afkeuring van LGBT-vrije zones in Polen
Toelichting
Overwegende dat er zich een in Polen een ernstig LGBT discours ontplooit, dat een groeiende
intolerantie, haat en discriminatie tegen deze groep met zich meebrengt;
Overwegende dat er recent overal op lokaal niveau resoluties worden aangenomen voor
zogenaamde ‘LGBT-vrije zones’, waarbij formeel wordt erkend dat het desbetreffende grondgebied
geen LGBT-personen tolereert en waarmee steun wordt gegeven aan zeer verregaande anti-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 stickers
met haatboodschappen op, het boycotten 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 ernstige schending van fundamentele rechten en vrijheden van de
mens wordt begaan, aangezien het non-discriminatiebeginsel wegens seksuele oriëntatie of
genderidentiteit 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 Evergem bevriend is met de Poolse gemeente Stalowa Wola, die zich in het district
Stalowa Wola situeert;
Overwegende dat Stalowa Wola de resoluties betreffende de LGBT-vrije zones heeft aangenomen en
haar grondgebied LGBT-vrij heeft verklaard;
Overwegende dat dit derhalve rechtstreeks invloed heeft op de bevriende gemeente Stalowa Wola
en haar inwoners;

De gemeenteraad van Evergem:
Gelet op de beslissing van Stalowa Wola om haar grondgebied als LGBT-vrije zone te bestempelen;

Gelet op het feit dat de gemeente Evergem een band heeft met de Poolse gemeente Stalowa Wola,
waar dergelijke LGBT-vrije zones werden geïmplementeerd;
•
•

Neemt standpunt in tegen deze LGBT-vrije zones en verwerpt formeel dit anti-LGBT discours
en deze schending van de fundamentele rechten en vrijheden van de mens;
Verzoekt haar bevriende gemeente Stalowa Wola om zich eveneens uit te spreken tegen
deze LGBT-vrije zones en de anti-LGBT resolutie formeel af te wijzen en te verwerpen.

