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Internationale dag  
tegen homofobie

>>>

Bij de aanslag van 20 april 2017 op de Champs Elysées in Parijs overleed onze Franse 
collega Xavier. Daarop betuigden velen hun steun aan zijn familie en collega's. Op 
sociale media verschenen spijtig genoeg ook haatberichten over de seksuele geaard-
heid van Xavier en vervolgens ook na het eerbetoon van zijn echtgenoot op de plech-
tigheid in het hoofdkwartier van de Parijse politie waarop ook de Belgische politie 
aanwezig was.

Cyberhaat is zeer kwetsend voor wie er het slachtoffer van is. En cyberhaat viseert 
véél mensen. Cyberhaat omvat elke uiting van haat (beledigingen, discriminerende 
woorden, grappen ...) op het internet tegen personen vanwege hun huidskleur, 
afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloof, levensbeschouwing, handicap, ziekte, 
leeftijd ... Negationistische uitlatingen en uitlatingen die anderen aanzetten tot haat, 
geweld of discriminatie op basis van de wettelijk beschermde criteria zijn strafbaar. 

De Federale Politie is één van de laureaten van de Diversity Award 2016 van het netwerk diversiteit van de 
federale overheid. Er was vooral veel lof voor het project tot oprichting van een opleidingstraject, gericht 
op de strijd tegen discriminatie. Het Directiecomité – commissaris-generaal Catherine De Bolle en de 
directeurs-generaal Paul Putteman (DGR), Luc Ysebaert (DGA a.i.) en Claude Fontaine (DGJ) – had de eer 
en het genoegen om de award in ontvangst te nemen.  
Meer info over de Diversity Award : http://fedweb.belgium.be/
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In die context en in het bijzonder op deze internationale 
dag tegen homofobie is het belangrijk eraan te herinneren 
dat respect voor diversiteit en gelijke kansen eenieders 
voortdurende verantwoordelijkheid is. Voor politieambte-
naren komt dit tot uiting in de contacten met de bevolking, 
maar ook tussen collega's (zie punten 14 en 24 van de deon-
tologische code). Politieambtenaren hebben daarnaast de 
taak om de wetten te doen naleven, waaronder de antira-
cismewet en de antidiscriminatiewet. 

De Federale Politie moet de Belgische bevolking weerspie-
gelen en wil zich daarom blijven inzetten in de strijd tegen 
discriminatie en haatmisdrijven. Die thematiek werd trou-
wens uitgekozen als één van de tien veiligheidsfenomenen 
in het huidige nationaal veiligheidsplan.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de cel diversiteit van  
de Federale Politie via   
drp.coordination.diversity@police.belgium.eu.

Cyberhate 
De website www.stopcyberhate.be, ontwikkeld door het 
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racisme-
bestrijding, biedt een brede waaier aan informatie over 
het fenomeen en geeft aan hoe erop te reageren. De 
website verwijst ook naar de wettelijke basis (antiracis-
mewet, antidiscriminatiewet, wet tegen negationisme). 

Opleidingen over de wetgeving  
Ons diversiteitsbeleid steunt voor een groot deel op de 
kennis van de toepasselijke wetgeving. Om die kennis te 
vergroten en opleidingstrajecten te ontwikkelen, doet 
de Federale Politie een beroep op de expertise van het 
Interfederaal Gelijkekansencentrum (www.unia.be)
Meer informatie? Ga naar Portal > ANPA - Mijn  
opleidingen.  
Op de website www.ediv.be komt u ook meer te weten 
over discriminatie op het werk en de juridische richt-
lijnen of managementadviezen tegen racisme en 
discriminatie. 

Kazerne DOSSIN: Politie en Mensenrechten   
Mensenrechtendilemma’s zijn in geen enkel beroep zo 
aan de orde als bij de politie. De manier waarop tijdens 
de nazi-bezetting gewone Belgische politieagenten 
ingezet werden om vaak gewelddadige razzia’s op 
Joden uit te voeren, illustreert dit ten overvloede. Ook in 
België, vooral in Antwerpen, zijn hierover bijzonder inte-
ressante archiefstukken terug te vinden. Die tonen aan 
dat heel wat toen gebruikte strategieën om ethische 
dilemma’s te omzeilen, ook vandaag nog erg herken-
baar zijn. Maar ze tonen ook aan dat er een marge was 
voor verzet.
Een inzicht in die historische casus van collectief 
geweld is verhelderend voor een politieopleiding. Wie 
wéét hoe een groep naar geweld kan verglijden, is daar 
beter tegen bestand en kan ook weerwerk bieden. 
www.kazernedossin.eu 

Belgian Pride
20 mei 2017 : de federale overheid doet mee

Op 20 mei 2017 zal de federale overheid voor de eerste keer aanwezig zijn op de Belgian Pride in Brussel. .beproud!, het 
Sexual Orientation, Gender Identity en Expression (SOGIE) netwerk van de federale overheid, kan dit jaar beschikken 
over de Federal Truck. Op het programma: een interactief spel, een wedstrijd, een fotocabine en heel veel informatie 
over de acties van het netwerk .beproud! dat samenwerkt met de Rainbow Cops Belgium en de Belgian Defence 
Rainbow Community. 
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