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Opleiding voor politie in strijd tegen homofobie
Vormingsaanbod op initiatief van Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets
In samenwerking met het Regenbooghuis organiseert Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca
Debaets een vormingsaanbod voor de Brusselse politieagenten. Tijdens de opleiding leren
politiemensen omgaan met slachtoffers van homo- en transfoob geweld. Ze leren ook hoe ze
homo- en transfobe klachten correct moeten registreren. De agenten krijgen er mee een zicht op
de Brusselse LGBTQI-gemeenschap en oefenen aan de hand van rollenspelen over slachtofferschap
en onthaal.
Nog maar enkele weken geleden werd een jongeman op het Sint-Katelijne-plein aangevallen omdat
hij hand in hand liep met zijn vriend. Dat was geen eenmalig geval. Fysieke en seksuele intimidatie
a hole i’s e transgenders blijft een probleem, ook in Brussel. Ik veroordeel dit geweld ten
stelligste, maar investeer ook in de best mogelijk opvang van de slachtoffers, stelt Brusselse
Staassecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets.
Politieagenten zijn zelf vragende partij en het enthousiasme voor de vorming is dan ook groot. Vorig
jaar namen 144 agenten deel. Tijdens de vorming krijgen de agenten een zicht op de Brusselse
LGBTQI-gemeenschap, bijvoorbeeld waar speelt zich wat af in het Brusselse uitgaans- en
verenigingsleven. Er is ook aandacht voor het wettelijk kader. Homofobe misdrijven vallen immers
onder de wetgeving rond haatmisdrijven, wat een specifieke registratie vraagt. Het zwaartepunt van
de vorming ligt op rollenspelen met professionele acteurs rond slachtofferschap en onthaal.
“De rollenspelen rond het onthaal van slachtoffers van homofoob geweld brengen het gesprek onder
de politieagenten op gang. Wetenschappelijk is aangetoond dat dit de beste methode is om zich in te
leven en zo de best mogelijk opvang te voorzien, stelt Bianca Debaets. De Brusselse politieage te
delen hierbij hun ervaringen met ollega’s uit A t erpe e Luik, aar ook et de Rainbow-cops, het
LGBT-netwerk van de politie .
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