Staatssecretaris Bianca Debaets bevoegd voor Gelijkekansenbeleid
PERSBERICHT- Brussel, 24 februari 2016

Staatssecretaris Bianca Debaets maakt werk van
transversale aanpak discriminatie transgenders
Staatssecretaris Bianca Debaets verwelkomt het initiatief van Brussels Minister van Mobiliteit Pascal Smet
om een oplossing te vinden voor de voornaamwijziging van transgenders op openbaarvervoerbewijzen.
Staatssecretaris Debaets wil echter verder gaan en deze legislatuur werk maken van een transversaal beleid.
Zij wil werk maken van een transversale aanpak van integratie van transgenders in alle beleidsacties van de
Brusselse regering.
Bianca Debaets: “Het recht op gendergelijkheid omvat ook het recht op een eigen beleving en invulling van de
genderidentiteit. Hoe en of je je vrouw-zijn of man-zijn wilt beleven, wat dat voor jou betekent, is een
persoonlijke zaak die geen aanleiding mag geven tot discriminatie. Het is dus uiterst belangrijk dat we dit
signaal ook meegeven vanuit het beleid Gelijke Kansen.”
In de huidige legislatuur wenst Staatssecretaris Bianca Debaets meer aandacht te besteden aan de
discriminatie van transgenders en ook een betere integratie van de transgender thematiek in alle beleid van
de Brusselse regering.
Zo worden er in samenwerking met Brussels Minister Fadila Laanan nieuwe actiepunten naar voren geschoven
binnen het Brusselse personeelsbeleid. Er zal in de nabije toekomst rekening gehouden met transgenders in de
werkaanbiedingen, met de vermelding van V/M/X, zoals op de website Selor.
Verder legt Staatssecretaris Debaets binnenkort een nieuwe ordonnantie voor die onderscheid op grond van
geslachtsverandering of op grond van genderidentiteit of genderexpressie gelijkgesteld met een discriminatie
op grond van geslacht.
Daarnaast wordt er werk gemaakt van een transversaal beleid om de discriminatie van transgenders tegen te
gaan binnen alle bevoegdheidsdomeinen van de Brusselse regering.
Deze nieuwe diversiteitsdoelstellingen kaderen binnen het Gelijke Kansen-beleid van de Staatssecretaris.
“Door het actief opsporen, herkenbaar maken en wegnemen van bepaalde obstakels die transgenders ervaren
op de werkvloer en in de openbare ruimte werken we aan een gelijkwaardigere positie voor alle Brusselaars,”
besluit Bianca Debaets.
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